
دو عامل اصلی افت بازار مسکن؛ 

خبر گشایش اقتصادی و جذابیت بورس

آن طور که از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی برمی آید 
فقط چهار راه برای تامین مالی سالم کسری بودجه باقی مانده 
که از بین آن هم فقط فروش سهام و اموال دولت و انتشار اوراق 
بدهی و پیش فروش کاالیی چون نفت از امکان بیشتری برای جبران این 
کسری برخوردار است.این روزها موضع گیری، واکنش و حواشی در رابطه با 

کسری بودجه دولت و راهکارهای تامین آن کم نیست؛ به طوری که گاها 
بحث  و اختالف نظرهایی در این رابطه بین کارشناسان، نمایندگان مجلس 

و حتی بین دستگاه های دولتی وجود دارد.
ماجرای کسری بودجه از زمانی شروع شد که با وجود نقدهایی که به 
پیشنهاد ۴۸۴ هزار میلیاردی منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال جاری 

مطرح و نسبت به عدم تحقق برخی بخش ها از جمله نفت وجود داشت، در 
نهایت آنچه که در بودجه به تصویب رسید نه تنها کاهش این بخش های 
درآمدی و یا تعدیل آن نبود بلکه منابع عمومی دولت با رشد ۱۷.۸ درصدی 

به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
صفحه 3

رئیس جمهور دستور داد 
که کنکور به تعویق نیفتد

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: وزیر علوم اعالم کرد 
که کنکور به تعویق نخواهد افتاد و در موعد مقرر گذشته برگزار می شود که 

علت آن دستور رئیس جمهور است.
نظارت  معاونت  و  آموزش  و  بهداشت  حسینعلی شهریاری گفت: کمیسیون های 
مجلس موظف شدند ظرف ۴۸ ساعت به بررسی نحوه برگزاری کنکور بپردازند.وی بیان 
کرد: این جلسه دو شب گذشته برگزار شد و وزیر بهداشت و درمان پروتکل های اجرایی 
را جهت حفظ سالمت داوطلبان به وزارت علوم ابالغ کرد و وزیر علوم به صورت کتبی 

اعالم کرد که تا پایان شهریور ماه امکان اجرای این پروتکل ها را ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: وزیر بهداشت اعالم کرد اگر 
منابع مالی در این خصوص وجود ندارد آن را تأمین می کند و دو میلیون پَک بهداشتی 
می دهد و اگر برای تأمین مکان برگزاری کنکور مشکل دارند، از مصلی و ورزشگاه ها 
استفاده می شود که وزارت علوم اعالم کرد از برگزاری کنکور تا آخر شهریور ناتوان است. 
صفحه 2

پاسخ تند نماینده تهران 
به سوال یک خبرنگار

عبدالحسین روح االمینی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا شما 2۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن 

را از مجلس گرفته اید یا خیر؟ پاسخ هتاکانه و قلدرمآبانه ای داد. 
مجلس شورای اسالمی در دوره های مختلف مبلغی را به عنوان ودیعه مسکن در 
اختیار نمایندگان قرار می دهد. این مبلغ در دوره فعلی 2۰۰ میلیون تومان اعالم شده 
ندارند، کمک  نمایندگانی که در تهران منزل  این مبلغ گفته می شود  است.در فلسفه 
هزینه ای برای خرید یا رهن داشته باشند تا بتوانند وظیفه نمایندگی خود را دنبال کنند. 
اینکه چقدر این فلسفه درست است یا خیر؟ محل بحث نیست. اما این موضوع درباره 
نمایندگانی که در تهران سکونت دارند و یا نمایندگانی که در دوره های قبلی مجلس 

نیز حضور داشته اند و این ودیعه را قبال گرفته اند، مسئله مهمتری است.
صفحه 2

وزیر آموزش و پرورش :

آموزش و پرورش موظف است دانش آموزان را 
به سمت تربیت سوق دهد

ضرورت ایجاد رشته بهداشت مدارس در دانشگاه فرهنگیان
تمهیدات  خصوص  حمیدی در  مهرزاد 
بهداشتی برای آغاز سال تحصیلی جدید و امکاناتی 
که قرار است در اختیار مدارس داده شود و اینکه آیا 
در این راستا از کمک استانداران، شهرداران و خیرین 
استفاده می شود؟ گفت: در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که 
در بسیاری از استان ها وضعیت قرمز و هشدار را شاهد هستیم. 
با توجه به شرایط فعلی، سه سناریو را برای وضعیت های سفید، 
زرد و قرمز نوشته ایم که بعید است ۱۵ شهریور در وضعیت سفید 
قرار داشته باشیم اما به هر حال سال تحصیلی جدید ۱۵ شهریور 
آغاز می شود. اگر استان ها در وضعیت سفید باشند، روال بازگشایی 
مدارس را مانند سال تحصیلی قبل خواهیم داشت اما از ظرفیت 
فضای مجازی برای روند ترکیب فعالیت های آموزشی و پرورشی 
استفاده می کنیم چون معتقد هستیم در زیست بوم جدیدی که این 
روزها آموزش و پرورش تجربه کرده، ظرفیت جدیدی ایجاد شده 

که می توان برای عدالت آموزشی آن را استمرار داد.
صفحه 2

با حضور مهندس ولدخانی انجام شد؛

امضای قرارداد طرح توسعه واحد پلی اتیلن سبک خطی
 شرکت پتروشیمی شازند

4

قانون تسهیل ازدواج جوانان 
صفحه 2توسط مجلس یازدهم اجرایی می شود

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1530- پنجشنبه 23 مرداد  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
دلم برای آدم هایی 
از جنس مالقلی پور 

تنگ می شود

4ایران زمین
مردادماه، موعد ارایه 
اظهارنامه الکترونیکی 

صاحبان مشاغل

هنگ 7فر

فرهاد اصالنی بازيگر كهنه كار و شاخص سينما و تلويزيون كه 
در سال هاي اخير بسيار پركار بوده است، به مناسبت برگزاری 
بخش نشان رسول، در شانزدهمين جشنواره بين المللی فيلم 
مقاومت يادداشتی درباره رسول مالقلی پور و همکاری مشترک 

در فيلم سفر به چزابه نوشت. 

مدير كل امور مالياتی استان سمنان از مهلت تسليم اظهارنامه 
پايان  تا  حقيقی(  )اشخاص  مشاغل  صاحبان  مالياتی  های 
مردادماه سالجاری خبر داد و عنوان كرد ، صاحبان مشاغل 
و فعاالن اقتصادی مکلفند تا اظهارنامه مالياتی عملکرد سال 
تسليم  سازمان  به  الکترونيکی  صورت  به  را  خود   1398

نمايند .

تخفيف  درصد  و  خريد  سقف  به  اشاره  با  گوهری  شيرين 
طرح تابستانه كتاب 99 بيان كرد: به نظر می رسد همزمان با 
افزايش قيمت كتاب، بايد سقف مبلغ خريد نيز برای هر نفر 

در طرح های حمايتی افزايش پيدا كند.

سقف خرید ، با 
افزایش قیمت کتاب 

بیشتر شود

فروش سهام شرکت ها و انتشار اوراق بدهی راهکار جبران کسری بودجه

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

ILPC-99/006 : مناقصه شماره
شرکت پتروشیمی ایالم در نظر دارد واگذاری کلیه امورات مربوط به خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ،بسته بندی، 

توزیع، سرو غذا و اداره رستوران خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 
لذا از کلیه اشخاص حقوقي واجد شرایط  دعوت می گردد نسبت به ارسال روزمه و اسناد و مدارک مرتبط با نوع مناقصه را با توجه به 

جدول امتیاز بندی پیوست از طریق پست سفارشی به نشانی زیر اقدام نمایند.
ایالم، چوار، مجتمع پتروشیمی ایالم-  کد پستی: 6936159700  ، امور پیمان ها 

شماره تلفنهای تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 5-08433360782 شرکت پتروشیمی ایالم و واحد امور قراردادها : به شماره داخلی 2435
توجه: آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به پست جهت ارسال به صورت پست پیشتاز دو قبضه سفارشی،  لغایت پایان وقت اداری مورخ 1399/5/29خواهد بود.

الزم به ذکر است امتیاز شرکت کنندگان  طبق جدول تنظیمی می بایست باالی 65 امتیاز بوده  و ارائه گواهینامه HSE   الزامی می باشد. 
کلیه هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

عوامل موثر در ارزیابی کیفی و کمی مناقصه 
توضیحاتامتیازنام آیتم ارزیابیردیف

۵ امتیازگواهینامه صالحیت اداره کار و امور اجتماعی1

ارائه اسناد حسابرسی شده )ترازنامه تایید شده (2
- ارائه ترازنامه سال 9۸ : 6 امتیاز
- ارائه ترازنامه سال 9۷ : ۴ امتیاز
- ارائه ترازنامه سال 96 : 2 امتیاز

حداکثر 6 امتیاز

- به ازای هر سال سابقه مرتبط ۵ امتیاز ارائه سوابق پیمانکاری مرتبط 3
- به ازای هر سال سابقه غیر مرتبط ۱ امتیاز 

حداکثر ۷ سال سنوات مورد محاسبه قرار 
میگیرد . جمعًا 3۵ امتیاز 

- به ازای هر گواهی مرتبط 2 امتیاز ارائه تاییدیه حسن انجام کار 4
- به ازای هر گواهی غیر مرتبط ۱ امتیاز 

حداکثر ۷ سال سنوات مورد محاسبه قرار 
میگیرد . جمعًا ۱۴ امتیاز 

حداکثر 2۵   امتیازتوانایی مالی  با ارائه تاییدیه از بانک 5

رتبه پیمانکار 6
- رتبه چهار: ۵ امتیاز
- رتبه سه:  ۸ امتیاز 

- رتبه دو و یک :  ۱۰ امتیاز 
حداکثر ۱۰ امتیاز 

دارای اعتبار باشد ۵ امتیازاساسنامه 7

۱۰۰ امتیازجمع امتیازات 
توضیح : ارائه روزنامه رسمی ، ،گواهینامه HSE  الزامی و فاقد امتیاز میباشد .

روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایالم

صفحه 3

سرمقاله
زیر باد کولر تصمیم می گیرید و دانش آموزان 

در آتش استرس کنکور می سوزند
مصطفی داننده

گفتند که کنکور یک ماه به عقب افتاده است و قرار است 3۱ شهریور برگزار 
شود. این خبر را همه رسانه ها کار کردند، تلویزیون هم خبر آن را خواند. هنوز 
آفتاب غروب نکرده بود که اعالم شد، ستاد ملی مبارزه با کرونا با تغییر زمان 
کنکور مخالفت کرده است و کنکور در همان تاریخ قبلی »روزهای 29- 3۰ و 

3۱ مرداد و یکم شهریور ماه« برگزار می گردد.
همین گونه تصمیم می گیرید که وقتی بحث مدیریت جهان به میان می آید، 
خنده مان می گیرد. برای برگزاری یک کنکور هزار حرف می زنید و دو هزار تصمیم 

می گیرید و در آخر همان می شود که از روز اول قرار بود بشود.
واقعا گرفتن یک تصمیم ساده برای فرزندان این کشور اینقدر سخت است؟ 
این دیده شدن را چقدر دوست دارید؟ چرا هرکدام تان یک حرف می زنید؟ چرا 

اجازه نمی دهید یک تصمیم نهایی شود و بعد آن را اعالم کنید؟
معمول جهان این است که هنوز وقتی تصمیمی نهایی نشده است و ممکن 
است هر لحظه نظر تازه تری ارائه شود و یا قدرت باالتری آن را وتو کند، صبر 

می کنند تا نظر آخر را بشنوند و بعد آن را اعالم کنند.
زیر باد کولر نشسته اید، چای و قهوه تان را می نوشید و برای دانش آموزانی 
که در گرمای استرس کنکور در حال آب شدن هستند تصمیم می گیرد. کنکوری ها 

چه گناهی کرده اند که گیر شما افتاده اند؟
 آنها در پر استرس ترین روزهای زندگی هستند. آن زمان که کرونا نبود، 
باید هیجان  به االن که هم  بود چه برسد  تحمل روزهای آخر کنکور سخت 
کنکور را کنترل کرد و هم استرس کرونا را. مسؤوالن محترم از چند ماه پیش 
می دانستند قرار است کنکور در آخر مرداد برگزار شود. خیلی راحت و بدون هیچ 
هیچ  بدون  مرداد  آخر  در  و  بنویسند  را  آن  پروتکل های  می توانستند  استرسی 
جنجالی آن را برگزار کنند.قرار نبود کرونا برود. در هر حالتی آخر مرداد کرونا 
بود و شما آن را می دانستید. امکان نداشت از یک ماه پیش مقدمات این کار را 
فراهم کنید؟ حوزه ها را افزایش دهید و تمهیدات الزم را بیندیشید تا امروز هر 

ساعت یک تصمیم نگیرید.
واقعا اگر در خود قدرت تصمیم گیری نمی بینید و می دانید نمی توانید برای 
مردم کاری انجام دهید، صندلی قدرت را رها کنید و اجازه بدهید کسی کار را به 
عهده بگیرد که قدرت تصمیم گیری و اجرا کردن آن را دارد.به خدا استعفا فقط 
برای زمانی نیست که مدیر جدید می آید و شما را نمی خواهد و برای اینکه ضایع 
نشوید و حکم برکناری نگیرید، استعفا می دهید. استعفا برای روزهایی است که 

توانایی انجام یک کار ساده و گرفتن تصمیم را ندارید.

محض اطالع
آمریکا فتیله تحریم تسلیحاتی ایران را 

پایین کشید
مقامــات واشــنگتن حتــی بــا وجــود عقب نشــینی از بســیاری از 
خواســته های قبلــی خــود دربــاره تحریــم تســلیحاتی ایــران، هنــوز مطمئــن 
بــه ارایــه پیش نویــس قطعنامــه پیشــنهادی جدیــد خــود بــه شــورا نیســتند.

ایــاالت متحــده آمریــکا از پیــش نویــس ســابق خــود دربــاره تمدیــد 
ــس  ــش نوی ــک پی ــرده و ی ــینی ک ــب نش ــران عق ــلیحاتی ای ــم تس تحری
ــورای  ــای ش ــه اعض ــی ب ــس قبل ــش نوی ــای پی ــه ج ــه ب ــد و خالص جدی

ــه کــرده اســت. ــت ارای امنی
ســند جدیــد پیــش نویــس آمریــکا تنهــا ۴ پاراگــراف دارد و ایــن در 
حالــی اســت کــه پیــش نویــس قبلــی آمریــکا کــه بــا مخالفــت اکثریــت 
ــژه چیــن و روســیه و برخــی کشــورهای  ــه وی اعضــای شــورای امنیــت ب

ــود. ــود، شــامل ۱3 صفحــه و 3۵ پاراگــراف ب ــی مواجــه ب اروپای
ــر  ــی ب ــی خــود مبن ــد از خواســته  قبل ــس جدی ــش نوی ــکا در پی آمری
ــرده و از  ــران عقب نشــینی ک ــد نامحــدود تحریم هــای تســلیحاتی ای تمدی
ــا  ــت کم ت ــا را دس ــن تحریم ه ــه ای ــته ک ــت خواس ــورای امنی ــای ش اعض

زمانــی کــه تصمیــم جدیــدی اتخــاذ شــود، تمدیــد کننــد.
آمریــکا همچنیــن بنــدی را کــه در پیش نویــس قبلــی بــرای تحریــم 
شــخصیت های بلندپایــه ایــران از جملــه مقامــات ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی گنجانــده بــود، حــذف کــرده و از  خواســته بازرســی کشــتی های 
ــت.  ــته اس ــز گذش ــلیحاتی نی ــای تس ــض تحریم ه ــه نق ــه بهان ــی ب ایران
ــراد  ــاوی ای ــه ح ــی ک ــی پیــش نویــس قبل ــه طوالن ــن مقدم همچنی
ــه و  ــتی در منطق ــای تروریس ــر فعالیت ه ــی ب ــران مبن ــه ای ــی ب اتهامات
ــس  ــود، در پیش نوی ــکا( ب ــر آمری ــتی )از نظ ــای تروریس ــلیح گروه ه تس

ــد حــذف شــده اســت. جدی
ایــن پیــش نویــس در شــرایطی مطــرح شــده کــه خبرگــزاری فرانســه 
ــا پیش نویــس ارایــه شــده  روز شــنبه گــزارش داد مخالفت هــای زیــادی ب
ــاال  ــران وجــود دارد و احتم ــم تســلیحاتی ای ــد تحری ــاره تمدی ــکا درب آمری
آمریــکا قــادر بــه جلــب نظــر مثبــت 9 عضــو شــورای امنیــت بــرای تصویب 

قطعنامــه تمدیــد تحریــم تســلیحاتی ایــران نباشــد.
تحریــم تســلیحاتی ایــران در اواخــر مهــر مــاه ســال جــاری خاتمــه 
ــر  ــر ب ــه ناظ ــت ک ــورای امنی ــه 223۱ ش ــاس قطعنام ــر اس ــد . ب می یاب
ــس از  ــال پ ــران ۵ س ــلیحاتی ای ــای تس ــت، تحریم ه ــام اس ــد برج تایی
ــر 2۰2۰ )2۷ مهــر مــاه ۱399(  ــد در ۱۸اکتب انعقــاد موافقتنامــه برجــام بای

منقضــی شــود.
شــورای امنیــت ملــل متحــد قــرار بــود  قطعنامــه جدیــد و خالصــه 
شــده ایــاالت متحــده آمریــکا را امــروز )چهارشــنبه( مــورد بررســی قــرار 
دهــد، امــا کلــی کرافــت ســفیر ایــاالت متحــده آمریــکا در ســازمان ملــل 

دیــروز اعــالم کــرد ایــن قطعنامــه در هفتــه آتــی بررســی خواهــد شــد.
ــتونی و  ــای اس ــت ه ــدگان دول ــا نماین ــی ب ــتر در رایزن ــکا پیش آمری
تونــس مــی خواســت ایــن قطعنامــه را آنهــا بــه شــورا ارایــه دهنــد، امــا 
پــس از اینکــه مذاکــرات بــا ایــن 2 دولــت بــه جایــی نرســید، واشــنگتن 
تصمیــم گرفتــه ایــن قطعنامــه را خــود راســا در شــورای امنیــت مطــرح کند.

یــک دیپلمــات ســازمان ملــل در ایــن باره بــه نشــریه فایننشــال تایمز 
گفــت: لحــن جدیــد قطعنامــه پیشــنهادی آمریــکا بــه منظــور جلــب نظــر 
متحــدان اروپایــی واشــنگتن و منــزوی کــردن چیــن و روســیه و گرفتــن 
ــد  ــوز معتق ــاالت متحــده هن ــا  ای ــت از دســت آنهاســت؛ ام ــه مخالف بهان
نیســت کــه قطعنامــه جدیــد آرای الزم را بــرای تصویــب بــه دســت خواهــد 
آورد و معلــوم نیســت حتــی بــا خالصــه کــردن قطعنامــه و عقب نشــینی از 
بســیاری از مفــاد قطعنامــه قبلــی، متحــدان واشــنگتن در شــورای امنیــت 

بــه ایــن قطعنامــه جدیــد هــم روی خــوش نشــان دهنــد.
ــای  ــی روزه ــه ط ــده ک ــرح ش ــرایطی مط ــه در ش ــن قطعنام ای
ــرات  ــاره مذاک ــی درب ــه زنی های ــد نشــده و گمان ــی تایی گذشــته خبرهای
ــی  ــان در برخــی رســانه های غرب ــا میانجیگــری آلم ــکا ب ــران و آمری ای
ــور  ــخنگوی وزارت ام ــا س ــده، ام ــرح ش ــی مط ــی داخل ــه و حت و منطق
خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران دیــروز چنیــن مذاکراتــی بــا آمریــکا 

ــرد. ــب ک را تکذی

دیدگاه

از وابستگی رها شویم
مهدی حاج محمودعطار*

انسان هر چند توان زندگی فردی را به سختی دارد، اما عمال موجودی اجتماعی است 
و فرآیند رشد خود را در مواجهه با جامعه ی خود متصور است، از همین رو ما تالش می 

کنیم تا دیگران را خشنود کنیم و این از جمله بدیهیات یک زندگی اجتماعی سالم است.
اما گاهی در فرآیند خشنود سازی دیگران رفته رفته به میزان رضایت آنها از خودمان 
بیش از حد دلخوش می شویم و عمال رضایت آنها را جایگزین رضایت از خود می کنیم. 
و این اول وابستگی و شروع به بند کشیدن خود اصلی ما خواهد بود. این موضوع در روابط 
عاطفی به وفور روی می دهد تا جاییکه مستمر به دنبال تایید گرفتن از دیگران برای جلب 

رضایت خود می رویم.
هرچند وابستگی در سایر شقوق زندگی نیز می تواند اتفاق بیفتد، اما روابط عاطفی 
جوالنگاه این حقیقت تلخ است که باید مراقبت کنیم تا از اصل خود فاصله نگیریم و مالک 

ارزیابی و خشنودی دیگران را جایگزین اعتماد و عزت نفس خود ندانیم.
مطالعات مختلف در این حوزه ما را با آمار های متنوعی روبرو می کند به طوریکه به 
نوشته ی انتشارات Guilford بین 3۵ تا ۴۰ درصد بزرگساالن در روابط عاطفی خود هرگز 
احساس امنیت روانی نداشته اند]۱[ و این آمار بسیار قابل مالحظه ای است. افراد وابسته 
همواره نیاز مستمری به مورد محبت قرار گرفتن دارند و همین باعث می شود تا نسبت به 
توجه و اخذ تایید از دیگران خود را به صورت غیر منطقی و خارج از عرف روانی، و از ترس 
رها شدگی به اسارت ببرند و بیش از حد مورد رضایت و صرفا به خاطر سرپوش بر ترس 

ناشی از جدایی، خود را مطیع جلوه دهند.
همین سرخوشی و قدرت تخریب ناخودآگاه فردی باعث می شود برای تمامی روابط 
خود توجیهات غیر واقعی ببافند و هر روز بیش از قبل به زندگی و روابط انگلی روی بیاورند. 

حاال متصور شوید که ممکن است طرف مقابل رابطه به هر دلیل از این ضعف مفرط بخواهد 
نهایت سوء استفاده را برای نیل به اهداف خود نیز بکار ببرد که این آخری فاجعه ای انسانی 
را نیز به بند و اسارت ناشی از وابستگی، اضافه می کند. فرد وابسته از الگوهای خارج از 
عرف برای ارتباط گیری با دیگران - صرفا به منظور گرفتن تایید از آنها- استفاده می کند 

تا خود را از محاکمه و واکاوی نفس برهاند.
الزم است بدانیم که اگر نتوانیم وابستگی را از خود دور کنیم به راحتی وارد چرخه ی 
عدم تایید خود می شویم و غم ناشی از این موضوع ما را به سمت افسردگی و از بین بردن 
عزت نفس و سیر در مسیر پوچی و سرخوردگی عاطفی می برد. برای همین ناخودآگاه و 
مدام منتظر گرفتن محبت به منظور تایید شخصیتی خود خواهیم بود و اگر این محبت به 

هر دلیل به ما نرسد با قیاسهای اشتباه خود را فلج خواهیم کرد.
چرا؟ چون به شدت احساس طردشدگی می کنیم و از واهمه ی طرد شدن و دیده 
نشدن، به راحتی وارد روابط نا متعارف و تماما تخریبی می شویم. یادمان باشد پژوهش ها 
نشان داده اغلب افرادی که دچار آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، فحشا و آسیب های روانی 
همچون اضطراب وسواسی، در خودماندگی و افسردگی هستند نوعا دارای وابستگی شدید 

عاطفی بوده  و با قطع ارتباط به آسیب های اجتماعی و روانی دچار شده اند.
نام  به  خود  کتب  از  یکی  در  بریتانیایی  روانکاو  و  روانپزشک  بالبی روانشناس،  جان 
دلبستگی و فقدان توضیح می دهد که تجربه امنیت و یا عدم احساس آن به طرز عجیبی 
به پیوند عاطفی افراد با والدین خود در سنین کودکی و نوجوانی مربوط می شود. اگر والدین 
نتوانند فرزند گرفتار در چالش روحی خود را به گونه ای مدیریت کنند که او عزت نفس خود 
را گم نکند، طبیعتا او را وارد فاز وابستگی شدید می کنند و خروجی این رفتار ها در دراز 
مدت فرد را یا دچار وابستگی صد درصدی و یا عدم اعتماد صد در صدی می کند که هر دو 

در حقیقت تباهی زندگی مشترک آینده او را رقم خواهد زد.
الگوهای وابستگی در دو مرز حداقلی و حداکثری باعث بروز رفتارهای فرد وابسته 
می شود، از یک طرف کامال با اضطراب وابستگی پیوند می خورند و مدام از همسرشان 
مطالبه ی تایید و محبت دارند و یا درست برعکس با اجتناب از وابستگی کامل هرگز نیازی 
به تایید ندارند و دچار اعتماد به نفس کاذب شده و از صمیمت و اعتماد فراری می شوند و 

الجرم تمامی نیازهای خود را سرکوب می کنند.
برای رهایی از حس وابستگی و پایین آوردن احتمال فرو رفتن در اضطراب وابستگی 
و یا فرار از اجتناب از وابستگی باید شروع به تمرین را عقب نیاندازیم. بهترین راه برای این 
مهم، استفاده از رضایت خود محور است، باید تالش کنیم که هر روز کاری انجام دهیم 
که از خودمان احساس رضایت کنیم. برای خودمان و فقط خودمان ارزش آفرینی کنیم و 

همواره مالک خشنودی خود را تاییدات خودمان بدانیم.
عرفا برای داشتن حال خوب و فرار از وابستگی های مخرب توصیه کرده اند مدام از 
این سه منظر خود را نگاه کنیم: خود را خوب ببینیم )مناظره(، باخود سخن بگوییم و خود را 
محاسبه کنیم )محادثه( و برای تخلف از شرایط محاسبه ای خود، شروطی قابل اجرا بگذاریم 
تا تکرار نکنیم )مشاطره(. این تمرین ساده اما مداوم به راحتی می تواند ضمن تضمین روابط 
صحیح عاطفی با دیگران و جلب احساس امنیت، ما را از وابستگی های مخرب و تکانه های 
روحی ناشی از آن حفظ نماید. یادآوری می کنیم، به صورت کامال ذاتی و طبیعی و بدون 
نیاز به هیچ کالس و مدرسی، هر انسانی می داند چه چیزی حال خودش و دیگران را خوب، 
و چه چیزی حال خودش و دیگران را »بد« می کند، پس به راحتی برای خوب شدن حال 

خود و دیگران، همان کارهایی که همه بلدیم را انجام دهیم، فارغ از هر نوع تنگ نظری.
ALU دکترای عدالت کیفری از دانشگاه *
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پاسخ تند نماینده تهران به سوال یک خبرنگار
عبدالحسین روح االمینی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا شما 2۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن 

را از مجلس گرفته اید یا خیر؟ پاسخ هتاکانه و قلدرمآبانه ای داد. 
مجلس شورای اسالمی در دوره های مختلف مبلغی را به عنوان ودیعه 
مسکن در اختیار نمایندگان قرار می دهد. این مبلغ در دوره فعلی 2۰۰ میلیون 
تومان اعالم شده است.در فلسفه این مبلغ گفته می شود نمایندگانی که در 
تهران منزل ندارند، کمک هزینه ای برای خرید یا رهن داشته باشند تا بتوانند 
وظیفه نمایندگی خود را دنبال کنند. اینکه چقدر این فلسفه درست است یا 
خیر؟ محل بحث نیست. اما این موضوع درباره نمایندگانی که در تهران سکونت 
دارند و یا نمایندگانی که در دوره های قبلی مجلس نیز حضور داشته اند و این 

ودیعه را قبال گرفته اند، مسئله مهمتری است.
را  ودیعه  این  می توانند  مجلس  نمایندگان  همه  آیین نامه  طبق  ظاهراً 
نگاه شود  مسئله  این  به  منصفانه  و  عدالت خواهانه  وقتی  اّما  کنند.  دریافت 
پرسش مهمی پیش می آید و آن اینکه اگر نماینده ای در تهران خانه دارد و 
یا نماینده شهرستانی است که در دوره های قبلی در تهران خانه خریده و یا 
پیشتر ودیعه دریافت کرده، چرا باید چنین مبلغ کالنی را دریافت کند؟ آنهم 
در شرایطی که مسکن به یک معضل و بحران بسیار جدی برای مردم عادی 
تبدیل شده و بسیاری از مردم در تامین مبلغی بسیار کمتر از این نیز برای 

اجاره یا رهن دچار مشکالت عدیده هستند.
برخی خبرنگاران تسنیم برای پیگیری همین مسئله، بدون القای هیچ 
پیش فرض و چالشی، با برخی نماینده های تهران این سوال را مطرح کردند که 

آیا شما 2۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن مجلس را گرفتید یا نه؟ 
2- اگر گرفتید، یعنی در تهران خانه نداشتید؟

در موردی بسیار عجیب، آقای عبدالحسین روح االمینی نماینده تهران 
در مواجهه با پرسش خبرنگار تسنیم که این سوال را پرسید، اواًل گفت »به تو 
چه؟« و سپس در پاسخ به اصرار خبرنگار که مردم حق دارند بدانند، گفتت: 

در تسنیم غلط کرده اند که گفته اند چنین موضوعی را بپرسید!
این درحالی است که اگر در ظاهر از آقای روح االمینی بپرسید شما موافق 
شفافیت هستید یا خیر؟ به احتمال زیاد برای مواجه نشدن با انتقاد عمومی تأکید 
خواهد کرد که بنده ۱۰۰ درصد موافق شفافیت هستم! اما وقتی با کوچکترین 
پرسشی درباره مبلغ دریافتی مواجه می شود به این نتیجه می رسد که غلط 
کرده اند این سوال را از او می پرسند، چرا که امثال او باید آسوده باشند که 

کسی از اعمال و رفتارشان چیزی نمی پرسد!
ممکن است آقای روح االمینی این ودیعه را دریافت کرده باشد و ممکن 
است دریافت نکرده باشد، اما نحوه  مواجهه او با خبرنگار و یک سئوال ساده 
و البته صریح در راستای شفاف سازی نشان می دهد چنین نماینده ای واقعًا تا 
چه حد اواًل به شفافیت و رسیدگی به رفتار و اعمالش اعتقاد دارد و ثانیًا تا 
چه اندازه پیش و پس از انتخابات یک رنگ است!این مسئله مهمی است که 
نشان می دهد مردم باید در انتخابات مختلف نه به شعارها بلکه به »تعهدات« 
واقعی افراد رأی دهند تا دست آنها برای تغییر رنگ پس از رأی آوری باز نباشد.

واکنش ها به مخالفت مجلس با گزینه روحانی
برای  روحانی  پیشنهادی  خیابانی،گزینه  مدرس  با  مجلس  نمایندگان 
تصدی وزارت صنعت مخالفت کردند و در سال آخر دولت، همچنان وزارت 

صنعت را در شرایط تحریم و مشکالت اقتصادی در بالتکلیفی قرار دادند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس بررسی برنامه ها و صالحیت حسین 
مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت در دستور کار قرار گرفت و در نهایت 
وکالی ملت با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با تصدی 
مدرس خیابانی در وزارت صمت مخالفت کردند و به وی رأی اعتماد ندادند.

به عدم رای  اجتماعی  برخی چهره های سیاسی و کاربران شبکه های 
اعتماد نمایندگان به »مدرس خیابانی« واکنش نشان دادند و این »نه« مجلس 

را نوعی خط و نشان برای رئیس جمهور توصیف کردند.

واکنش ظریف به شایعه پیشنهاد کاهش تحریم ها
تحریم های  لغو  بر  مبنی  آلمان  پیشنهاد  ادعای  طرح  خارجه  امور  وزیر 
ایاالت متحده آمریکا را شایعه ای غیر تخصصی عنوان کرد که از سوی افرادی 

غیرسیاسی مطرح شده است.
محمد جواد ظریف درباره انتشار اظهار نظری در خصوص پیشنهاد آلمان 
این  اینکه  بر  تاکید  با  آمریکا  سوی  از  هدفمند  غیر  تحریم های  لغو  بر  مبنی 
موضوع شایعه  است، اظهار داشت: کل این شایعه غیرتخصصی و معلوم است 
که برای اهداف غیر سیاسی مطرح شده است؛ چراکه آدم سیاسی چنین شایعه ای 
را نمی سازد.وی تصریح کرد: معلوم است این شایعه دارای هدفی اقتصادی یا 
اهدافی از این دست است؛ من در این باره نمی دانم اما تا جایی که به من مرتبط 

است، این موضوع کامال غیر تخصصی و غیر کارشناسی است.
روز گذشته یکی از رسانه های داخلی به نقل از فردی مطلع مدعی شد که 
آلمان با همفکری و حمایت انگلستان پیشنهادی را ارائه کرده مبنی بر اینکه 
در گام نخست آمریکا تحریم های غیرهدفمند که بیشترین تاثیر اقتصادی بر 

زندگی مردم ایران دارد را موقتا لغو کند.

زنگنه: به تصمیم دولت تمکین می کنیم
وزیر نفت گفت: هیچ اختالفی بین من و وزیر اقتصاد نبوده است و تعجب 
می کنم که ناپختگی یک مسئولی در سازمان خصوصی سازی موجب نگرانی 
مردم شد.بیژن نامدار زنگنه با اشاره به حواشی ای که درباره عرضه صندوق دارا 
دوم میان وزارت نفت و وزارت اقتصاد در روزهای اخیر ایجاد شده بود، گفت: 
ناپختگی یک مسئولی در سازمان خصوصی سازی موجب  تعجب می کنم که 

نگرانی مردم شد.
 etf وی افزود: هیچ اختالفی بین من و وزیر اقتصاد نبوده است. اول گفتند
تشکیل می شود و بعد گفتند به صورت بلوکی ارائه می شود و ما فقط در جریان 
این اتفاقات نبودیم. ما به تصمیم دولت و  خصوصی سازی تمکین می کنیم و 

مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

رئیس جمهور دستور داد که کنکور به تعویق نیفتد
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: وزیر علوم اعالم کرد که 
کنکور به تعویق نخواهد افتاد و در موعد مقرر گذشته برگزار می شود که علت 

آن دستور رئیس جمهور است.
آموزش و معاونت  بهداشت و  حسینعلی شهریاری گفت: کمیسیون های 
نظارت مجلس موظف شدند ظرف ۴۸ ساعت به بررسی نحوه برگزاری کنکور 
بپردازند.وی بیان کرد: این جلسه دو شب گذشته برگزار شد و وزیر بهداشت 
و درمان پروتکل های اجرایی را جهت حفظ سالمت داوطلبان به وزارت علوم 
ابالغ کرد و وزیر علوم به صورت کتبی اعالم کرد که تا پایان شهریور ماه امکان 

اجرای این پروتکل ها را ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: وزیر بهداشت اعالم 
کرد اگر منابع مالی در این خصوص وجود ندارد آن را تأمین می کند و دو میلیون 
پَک بهداشتی می دهد و اگر برای تأمین مکان برگزاری کنکور مشکل دارند، 
از مصلی و ورزشگاه ها استفاده می شود که وزارت علوم اعالم کرد از برگزاری 

کنکور تا آخر شهریور ناتوان است.
اینکه در عرض 2۴ ساعت وزیر علوم اعالم کرد که  بیان  با  شهریاری 
کنکور به تعویق نخواهد افتاد و در موعد مقرر گذشته برگزار می شود که علت 
آن دستور رئیس جمهور است، افزود: دولت باید بداند نمایندگان بر این موضوع 

نظارت می کنند چرا که جان خانواده ها و داوطلبان برای ما مهم است.
استان ها برچگونگی برگزاری  با حضور در  نمایندگان مجلس  وی گفت: 

کنکور و رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت خواهند کرد.

آموزش و پرورش موظف است دانش آموزان را به سمت تربیت سوق دهد
پرورش  و  آموزش  وزیر 
گفت: بر اساس سند تحول موظف 
هستیم دانش آموزان را به سمت 
تربیت سوق دهیم و به ساحت های 

تربیتی توجه کنیم.
محسن حاجی میرزایی در آئین اختتامیه 
سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و 
نماز دانش آموزان سراسر کشور با بیان اینکه 
تمام تالش خود را می کنیم که مسئولیتمان 
را به نحو احسن انجام دهیم گفت باید پیوند 
دانش آموزان را با قرآن و نماز مستحکم تر کنیم 
بخشی از مسئولیت تربیت فرزندان با والدین 
و  شده  گسترده  جامعه  شرایط  اکنون  است 
نسل ما را در معرض مخاطرات قرار گرفته اند.

در  مهم  گام های  از  یکی  افزود:  وی 
مقوله تربیت دانش آموزان مأنوس کردن آنان 

با قرآن است باید زمینه این موضوع را بیشتر 
تکلیف  کنیم.  فراهم  پرورش  و  آموزش  در 
آشنا  قرآن  با  را  فرزندان  که  خانواده هاست 
کنند و آنان را از مخاطرات مصونیت ببخشند 
باورهای  بر  مبتنی  و  سالم  زندگی  برای  تا 

دینی آشنا شوند.
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اینکه بر اساس سند تحول موظف هستیم 
دانش آموزان را به سمت تربیت سوق دهیم 
و به ساحت های تربیتی توجه کنیم گفت که 
در اهداف درسی توجه به قرآن، عترت و نماز 
در تمام پایه های تحصیلی مورد توجه بوده 
به  را  این مسئولیت  بتوانیم  امیدواریم  است 
نحو شایسته انجام دهیم.حاجی میرزایی گفت: 
شرایط کرونا باعث شده که ما وارد زیست بوم 
جدید شویم مسیرهای گذشته ما مسدود و 

امکان حضور دانش آموزان در نیمه دوم سال 
تحصیلی گذشته منتفی شد لذا برای استمرار 

فعالیت ها شبکه شاد طراحی شد.
نگرانی های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
خانواده ها این است که ارتباط دانش آموزان 

با اینترنت و ورود به فضای گسترده مجازی 
ممکن است مخاطراتی داشته باشد که تالش 
کردیم ظرفیت شاد را برای توسعه فعالیت های 

قرآنی افزایش دهیم.
قرآن،  محمدرضا مسیب زاده مدیرکل 
پرورش  و  آموزش  وزارت  نماز  و  عترت 
بر  ما  تاکید  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در 
گفت  است  مذهبی  هیأت های  برگزاری 
در حوزه  را  پیش اجالسیه های مختلفی  که 
ترویج  بر  ما  تاکید  و  کرده ایم  برگزار  نماز 
از  اعم  مسابقات  این  مختلف  رشته های 
و  سجادیه  صحیفه  تفسیر، نهج البالغه، 

… است.
وی همچنین گفت که باید تالش کنیم 
تا دانش آموزان با قرآن آشنا شوند و زندگی 

آنان از برکات قرآن مملو شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

کنکور سراسری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود
کنکور سراسری سال ۱399 بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در 
روزهای چهارشنبه 29 مرداد، پنجشنبه 3۰ مرداد، جمعه 3۱ مردادماه و شنبه اول 

شهریور ماه برگزار می شود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد: آزمون سراسری سال ۱399 بر 
اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در روزهای چهارشنبه 29، پنج شنبه 3۰، 
جمعه 3۱ مردادماه و شنبه اول شهریور ماه در سراسر کشور با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی مصوب، با برنامه ریزی و همکاری دستگاه های کشوری و لشگری برگزار 
خواهد شد.سازمان سنجش آموزش کشور با دعوت از کلیه اصحاب رسانه و مسئولین 
در جهت ایجاد فضای آرامش بخش برای داوطلبان و خانواده های آنها و مساعدت 
در پرهیز از ایجاد فضای تنش زا اطمینان دارد برگزاری آزمون سراسری بار دیگر 
کسب  برای  می شود  درخواست  داوطلبان  شد.از  خواهد  بروز نماد همدلی  عرصه 
اطالعات الزم در خصوص آزمون و به جهت داشتن آرامش و اطمینان الزم، ضمن 
عدم توجه به منابع خبری غیر رسمی، اخبار آزمون را تنها از طریق سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور )www.sanjesh.org( پیگیری کنند.

برای داوطلبان کنکور ۹۹  تکمیل فرم خوداظهاری کرونا  فرصت 
آغاز شد

ابتال  اظهاری  خود  فرم  تکمیل  مهلت  گفت:  سنجش  سازمان  سخنگوی 
محل  در  حضور  جهت   ۱399 سال  سراسری  آزمون  داوطلبان  کرونا  بیماری  به 

امتحان آغاز شد.
از داوطلبان  فاطمه زرین آمیزی افزود:  به منظور ارائه خدمات به آن دسته 
آزمون سراسری سال ۱399 که دچار بیماری کرونا شده اند )اعم از بیمارانی که در 
بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند( سازمان سنجش با هماهنگی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده است.
وی افزود: داوطلبانی که عالئم بیماری آنها از تاریخ ۱6 مرداد 99 به صورت 
 23 پنجشنبه  تا   99 مرداد   22 چهارشنبه  امروز  از  است  الزم  شده  تایید  قطعی 
مرداد 99 با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان سنجش )بخش آزمون سراسری( 
فرم خوداظهاری را تکمیل کرده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا )تاییدیه 
بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا( را در 
بخش مورد نظر بارگذاری کنند.سخنگوی سازمان سنجش اضافه کرد: داوطلبانی که 
این فرم را تکمیل کنند بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت از سایر داوطلبان 
از بیمارستان های تعیین شده صرفًا در شهرهای  جدا شده و آزمون آنها در یکی 

محل آزمون به همراه سایر داوطلبان مبتال به بیماری کرونا برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: پس از اتمام مهلت ثبت نام، امکان تغییر در درخواست به 
هیچ وجه وجود ندارد.زرین آمیزی خاطرنشان کرد: داوطلبان می توانند با سه روش 
عبارت  پیگیری،  کد  پرونده،  »شماره  امنیتی«،  عبارت  ملی،  کد  پرونده،  »شماره 
امنیتی« و »شماره پرونده، شماره سریال، عبارت امنیتی« فرم خود را تکمیل کنند.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم وب سرویس تغذیه راه اندازی کرد
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در راستای یکپارچه سازی اطالعات و 
دریافت آمار دانشجویان بهره مند از خدمات تغذیه دانشجویی و همچنین به منظور 
سرویس  وب  دانشجویی  تغذیه  بخش  در  تر  دقیق  تصمیم سازی  و  برنامه ریزی 

تغذیه راه اندازی کرد.
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم کرد؛ نظر به نقش و اهمیت این 
از این پس در توزیع  وب سرویس در فرآیند برنامه ریزی جذب منابع مالی دولت 
کمک ها و هر گونه خدمات رفاهی صندوق اطالعات اعالمی آن دانشگاه از طریق 

این سرویس مبنای عمل خواهد بود.
ها  دانشگاه  از  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  گزارش،   بنابراین 
درخواست کرد دو نفر از کارشناسان آن معاونت به عنوان رابط تغذیه و فناوری 
اطالعات در سایت صندوق رفاه معرفی کنند. همچنین دانشگاه ها تا 29 مرداد 
99 فرصت دارند تا سامانه تغذیه  دانشگاه خود را  به وب سرویس تغذیه صندوق 

رفاه متصل کنند.

سوءقصد به جان بازپرس ویژه قتل پایتخت
افراد  سوی  از  سوءقصد  مورد  تهران  قتل  ویژه  بازپرس  بخشوده  قاضی 

ناشناس قرار گرفت.
حوالی ساعت 2۱ روز، عباس بخشوده بازپرس ویژه قتل تهران و بازپرس 
مورد  موتورسوار  دو  توسط  تهران،  ناحیه 2۷  امور جنایی  دادسرای  شعبه هفتم 

سوءقصد قرار گرفت.
موتورسواران با جسم سخت و سنگین دو ضربه به سر بازپرس امور جنایی 
تهران وارد و از محل فرار کردند. قاضی بخشوده سه شنبه شب گذشته کشیک 
دادسرای مرکز بود که پس از خروج از منزل در حوالی خیابان فدائیان اسالم 

مورد سوءقصد قرار گرفت.
به گفته قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، حال عمومی 
قاضی بخشوده پس از جراحی انجام شده، مساعد است و در بخش i.c.u یکی از 

بیمارستان های تهران بستری است و تحت درمان قرار دارد.

۲مسافر در دریای خزر غرق شدند
رییس هیات نجات غریق مازندران گفت که 2 مسافر سبزواری عصر امروز 
هنگام شنا در منطقه شنا ممنوع ساحل سرخرود در شهرستان محمودآباد غرق 

شدند.
نقی کریمیان افزود جان باختگان دو زن حدود 3۰ ساله بودند که به رغم 
ممنوعیت شنا در دریای خزر به ویژه منطقه شناممنوع ، وارد آب شدند و به علت 

عدم آشنایی با فنون شنا غرق شدند.
وی گفت که یک مرد هم همراه آن ها بود که توسط ناجیان غریق نجات 

یافت و به بیمارستان منتقل شد.

تصادف سنگین در محور کرج- چالوس
رئیس اورژانس و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: در پی وقوع تصادف 
در تونل شماره 6 محدوده پل خواب، محور کرج- چالوس، شش نفر دچار آسیب 

جدی شدند.
مهرداد بابایی، گفت: بر اثر این حادثه دو زن و چهار مرد آسیب دیدند که 
دو نفر از مصدومان به دلیل حال نامساعد توسط بالگرد هوایی به مرکز درمانی 
منتقل شدند و چهار نفر از مصد.مان نیز به بیمارستان مدنی کرج انتقال یافتند.

حمله تمساح به کودک در سیستان و بلوچستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: یک پسر بچه 
روستایی مورد حمله تمساح قرار گرفت و از ناحیه مچ دست چپ دچار آسیب 

جدی شد.
وحید پورمردان افزود: با توجه به فصل گرما و کمبود آب در مناطق روستایی 
اهالی روستا علی رغم وجود تابلوهای هشدار دهنده محیط زیست در منطقه و 
اطالع رسانی های مداوم و چهره به چهره محیط بانان مستقر در منطقه، متاسفانه 
جهت استفاده و برداشت آب و یا آبتنی و بازی به برکه های محل زیست تمساح 
نزدیک شده و این بار پسر بچه اهل روستای هوت گت باال مورد حمله جدی 

تمساح قرار گرفت.
وی ادامه داد: پسر بچه مذکور جهت درمان به بیمارستان چابهار انتقال داده 
شده و با توجه به رایزنی های انجام شده و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی 
امنیتی استاندار در صدد هستیم به سریع ترین شکل ممکن  و معاون سیاسی 
جهت انجام مراحل درمانی وی را به مرکز استان و یا در صورت نیاز به خارج 

از استان منتقل کنیم.

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

پردازنده اختصاصی هواوی عملکردی 
سریع تر از Core i9 اینتل دارد

ظاهرا پردازنده ی 2۴ هسته ای هفت نانومتری اختصاصی هواوی موسوم به 
 Core در پردازش چندهسته ای، عملکردی سریع تر از پردازنده ی Kunpeng

99۰۰K-i9 دارد.
یک رسانه ی چینی به نام IThome از احتمال عرضه ی کامپیوتر رومیزی 
جدید هواوی به نام Pangu برای بازار داخلی خبر داد. این کامپیوتر جدید، از 
نمونه ای از پردازنده  اختصاصی هواوی موسوم به Kunpeng 92۰ بهره می برد 
که به نام Hi۱62۰ هم شناخته می شود. گزارش جدید رسانه ی چینی ادعا می کند که 
پردازنده ی 32۱۱K 92۰ Kunpeng هواوی خصوصا در پردازش چندهسته ای 

عملکردی بهتر از پردازنده ی اینتل دارد. 
پردازنده ی کنپنگ 92۰ براساس معماری Arm Neoverse N۱ طراحی 
و ساخته شده است. معماری پردازنده، ساختار هسته ای آن را از 2۴ تا 6۴ هسته 
تعریف می کند که سرعت کالک ۴/2 تا 3 گیگاهرتز را به همراه خواهد داشت. 
TSMC قبال تولید پردازنده های کنپنگ را برای هواوی برعهده داشت. البته 
آن ها اخیرا به خاطر قوانین تحریمی ایاالت متحده مجبور شده اند که هواوی را از 

فهرست مشتریان خود خارج کنند.
پردازنده ی 32۱۱K 92۰ Kunpeng با 2۴ هسته ی پردازشی، سرعت 
این  خود،  جدید  کامپیوتر  در  هواوی  می کند.  ارائه  را  گیگاهرتز   6/2 کالک 
خواهد  ترکیب   SO-DIMM رم  حافظه ی  گیگابایت  با هشت  را  پردازنده 
و   SSD سامسونگ  گیگابایتی   ۵۱2 ذخیره  سازی  حافظه   همچنین  کرد. 
جدید  کامپیوتر   ،۵2۰  AMD Radeon موبایل  گرافیکی  پردازنده ی 

می کنند. تکمیل  را  چینی ها 
هواوی یک رایانه رومیزی را روی “سیستم عامل اسرارآمیز” راه اندازی 
می کند. مدل CPU هواوی 22۴9K 92۰ Kunpeng است که مستقیمًا 
 SSD ۱6 گیگابایتی و DDR۴ به مادربرد لحیم می شود. دارای یک حافظه
2۵6 گیگابایتی است. مادربرد دارای چهار اسالت حافظه است، از 6۴ گیگابایت 
گرافیک  کارت  اسالت  به  همچنین  و  کند  می  پشتیبانی   DDR۴ حافظه 
 ۵۵۰ Yeston RX ۴.۰ نیز مجهز است. به هر حال، کارت گرافیک PCIe

و سیستم UOS است.
این کامپیوتر شخصی از پردازنده های چهار هسته ای یا هشت هسته ای 
ARM و رم 6۴ گیگابایتی DDR۴-2۴۰۰ پشتیبانی می کند. به عالوه دارای 
پورت های SATA 3.۰ ، اسالت های PCIe 3.۰ ، درگاه USB 3.۰ ، درگاه 

های USB 2.۰ یک Gigabit Ethernet و غیره است. 
هواوی کامپیوتر جدید Pangu را برای مشتریان دولتی و سازمانی تولید 
 Unified به  از سیستم عامل داخلی چینی موسوم  خواهد کرد. درنتیجه آن ها 
Operating System یا UOS در کامپیوتر رومیزی استفاده می کنند. و نمی 
توانید ویندوز را نصب کند. از نظر گسترش، این دسکتاپ از انواع دیگر کارتهای 
گرافیکی پشتیبانی نمی کند و برد CPU را نمی توان حذف کرد.  رسانه ها ادعا 
 Pangu می کنند که قابلیت های ارتقا توسط کاربر و سفارشی سازی کامپیوتر جدید
تقریبا صفر است. پردازنده به صورت کامل متصل با مادربرد عرضه می شود و امکان 
استفاده از پردازنده های گرافیکی دیگر هم در کامپیوتر جدید هواوی وجود ندارد. 
نکته ی مهم تر اینکه کاربر تنها امکان استفاده از سیستم عامل UOS را خواهد 
داشت و از نصب ویندوز حتی به صورت یک سیستم عامل جانبی،  خبری نیست. 

شاید تنها بخش های قابل ارتقا، حافظه ی رم و SSD باشند.
تصاویری که از کامپیوتر رومیزی جدید هواوی منتشر شده اند، سه پورت 
USB Type-A را درکنار یک پورت USB-C در نمای جلو نشان می دهند. 
در پنل جلویی نیز یک جک هدفون ۵/3 میلی متری دیده می شود. فضا برای اضافه 
کردن درایو نوری هم در کیس کامپیوتر جدید هواوی دیده می شود. در پنل پشتی، 
چهار پورت USB-A به همراه پورت اترنت و سه جک ۵/3 میلی متری هدفون 
درکنار یک پورت D-Sub دیده می شود. IThome در گزارش خود می نویسد 
رزولوشن ۱۰۸۰*۱92۰  با  اینچی  نمایشگر ۸/23  با  کامپیوتر جدید هواوی  که 

عرضه می شود و طیف رنگی ۷۰ درصدی NTSC دارد.

حمیدی گفت: برای جبران 
در  بهداشت  قبین  مرا کمبود 
است  این  درخواستمان  مدارس 
دانشگاه  در  مدارس  بهداشت  رشته  که 
آموزشی  معاونت  با  شود.  ایجاد  فرهنگیان 
رابطه جلساتی  این  نیز در  بهداشت  وزارت 

داشته ایم.
مهرزاد حمیدی در خصوص تمهیدات 
بهداشتی برای آغاز سال تحصیلی جدید و 
مدارس  اختیار  در  است  قرار  که  امکاناتی 
داده شود و اینکه آیا در این راستا از کمک 
استفاده  خیرین  و  شهرداران  استانداران، 
می شود؟ گفت: در حال حاضر در وضعیتی 
قرار داریم که در بسیاری از استان ها وضعیت 
قرمز و هشدار را شاهد هستیم. با توجه به 
شرایط فعلی، سه سناریو را برای وضعیت های 
سفید، زرد و قرمز نوشته ایم که بعید است 
داشته  قرار  سفید  وضعیت  در  شهریور   ۱۵
باشیم اما به هر حال سال تحصیلی جدید 
در  استان ها  اگر  آغاز می شود.  ۱۵ شهریور 
وضعیت سفید باشند، روال بازگشایی مدارس 
را مانند سال تحصیلی قبل خواهیم داشت 
روند  برای  مجازی  فضای  ظرفیت  از  اما 
پرورشی  و  آموزشی  فعالیت های  ترکیب 
در  هستیم  معتقد  چون  می کنیم  استفاده 
زیست بوم جدیدی که این روزها آموزش و 
پرورش تجربه کرده، ظرفیت جدیدی ایجاد 
شده که می توان برای عدالت آموزشی آن 

را استمرار داد.
که  زرد  وضعیت  در  داد:  ادامه  وی 
وضعیت بینابینی است، پیش بینی ما این است 
که با رعایت پروتکل ها و تعیین شهرهایی 
که در این وضعیت هستند، بتوانیم مدارس 
و  کمتر  جمعیت  با  متناوب،  صورت  به  را 
استفاده از ظرفیت ها، روزهای پنجشنبه باز 

از  را  استفاده  حداکثر  همچنان  البته  کنیم 
فضای مجازی و شبکه شاد که در تابستان 
وضعیت  در  کرد.  خواهیم  شده اند،  کامل تر 
تحصیلی  سال  از  بخشی  مانند  نیز  قرمز 
قبل که مدارس تعطیل بود و آموزش ها به 
شکل مجازی ارائه می شد، فعالیت مدارس 

برقرار خواهد بود.
آموزش  خوشبختانه  افزود:  حمیدی 
تلویزیونی را در همه این سناریوها خواهیم 
داشت و شبکه شاد نیز ظرفیت کامل تری را 
در اختیار ما قرار داده است. من اگر بخواهم 
به صورت  بهداشت  با 6۰۰۰ مراقب  امروز 
کنم،  صحبت  شبکه  این  طریق  از  الیو 
هفته ای  اینکه  یا  است  فراهم  آن  امکانات 
یکبار با بیش از ۷۰۰ نفر از رؤسای مناطق 
ارتباط می گیریم و پیام رسانی ها نیز به موقع 

انجام می شود.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و 
پرورش در خصوص اینکه چه رقم پیشنهادی 
تحصیلی  سال  در  مدارس  بهداشت  برای 
رعایت  صرف  که  شده  پیش بینی  آینده 
پروتکل های بهداشتی برای زمان بازگشایی 
مدارس می شود؟ گفت: ما درخواست 3۰۰ 
میلیارد تومان بودجه برای سرانه بهداشتی 
مدارس در نیمه دوم سال 99 کرده ایم که 

۱۵۰ میلیارد آن در شهریور و ۱۵۰ میلیارد 
دیگر در آذر ماه به دستمان برسد و بتوانیم 
پروتکل ها را رعایت کنیم. در سال گذشته 
۱۰۰ میلیارد تومان بودجه بهداشتی در اختیار 
برگزاری  زمان  صرف  که  شد  گذاشته  ما 
آزمون و یک ماهی که مدارس برای رفع 
اشکال باز بودند، هزینه شد و تجربه خوبی 

را مدارس در این زمینه به دست آوردند.
تومان  میلیارد   3۰۰ درخواست   ما 
در  مدارس  بهداشتی  سرانه  برای  بودجه 
نیمه دوم سال 99 کرده ایم که ۱۵۰ میلیارد 
آن در شهریور و ۱۵۰ میلیارد دیگر در آذر 
ماه به دستمان برسد و بتوانیم پروتکل ها را 

رعایت کنیم
در  مدت  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  آموزش  بدنه  و  معلمان  آموزش  بحث 
پرورش در امور بهداشتی نیز کارهای خوبی 
انجام شده است، گفت: ما تابع تشخیص و 
نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم که بنا 
به نظر آنها یکی از سه سناریو را اجرا کنیم. 
دیدگاهمان این است که در سال تحصیلی 
و  تعلیم  در  پررنگی  نقش  والدین  گذشته 
تربیت داشتند و نمی خواهیم این نقش را از 
دست بدهیم به همین دلیل آموزش والدین 

نیز یکی از برنامه های ما است.

دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا در پاسخ 
به این سوال که اگر قرار باشد در سناریویی 
با  می روند،  مدرسه  به  دانش آموزان  که 
ماسک و فاصله اجتماعی سر کالس حاضر 
ماسک  تهیه  برای  تمهیدی  چه  شوند، 
دانش آموزانی که از نظر مالی امکان این را 
ندارند، اندیشیده شده است؟ اظهار داشت: در 
با وزیر کشور داشتیم  راستا مذاکره ای  این 
و قرار شد پیگیری هایی انجام شود که در 
حوزه خیرین و سرانه آموزش و پرورش نیز 
قرار شد تمهیداتی اندیشیده شود تا خالءهای 
ممکن پوشانده شود. ما بحث تهیه شوینده ها 
و فاصله گذاری اجتماعی را تعقیب می کنیم 
و در سایر زمینه ها قرار شده از ظرفیت تمام 

کشور استفاده شود.
این پرسش که  به  پاسخ  حمیدی در 
یکی از چالش های مهم آموزش و پرورش 
آنفلوآنزا  شیوع  هنگام  گذشته  سال  که 
بود،  مشهود  کرونا  شیوع  آن  دنبال  به  و 
است،  مدارس  در  سالمت  مراقبین  کمبود 
مراقبین  تعداد  افزایش  برای  تصمیمی  آیا 
سالمت در مدارس و استخدام کارشناسان 
ماده  از  امسال  کرد:  بیان  دارید؟  بهداشت 
2۸ توانستیم ۱۰۰۰ سهمیه مربی بهداشت 
برای  تعداد  این  اما  بگیریم  استخدام  برای 
کمبودهای ما کافی نیست. یکی از مهم ترین 
برنامه ای  پیش بینی  شده،  انجام  اقدامات 
است که رشته بهداشت مدارس در دانشگاه 
فرهنگیان ایجاد شود. در این راستا با وزارت 
بهداشت نیز هماهنگی هایی انجام داده ایم و 
بخصوص با معاونت آموزشی این وزارتخانه 
جلساتی داشته ایم چون رشته های بهداشت 
در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر است اما 
آموزش و پرورش قراردادی با این دانشگاه ها 

ندارد که افراد را استخدام کند.

ضرورت ایجاد رشته بهداشت مدارس در دانشگاه فرهنگیان

فه
ظی

م و
ظا

ن

زیر نظر: بهنام مومنی

توضیح ستاد کل درمورد واکسن مننژیت برای صدوردفترچه
 و اعزام سربازان

به دنبال مطرح شدن برخی خبرها در مورد کمبود واکسن مننژیت برای مشموالن 
سربازی، رییس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح با اطمینان خاطر به 

مشموالن و خانواده های آنان توضیحاتی را در این مورد ارائه کرد.
امیر غالمرضا رحیمی پور درباره اینکه گفته می شود واکسن مننژیت در حین سربازی 
به مشموالن تزریق نخواهد شد، گفت: چندین سال است که سه واکسن  کزاز، دیفتری 
و مننژیت هنگام اعزام به سربازی و با هدف پیشگیری از ابتال به چنین بیماری هایی به 
مشموالن تزریق می شود که ستادکل نیروهای مسلح این واکسن ها را با همراهی وزارت 

بهداشت تأمین می کند. 
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز 2 واکسن کزاز و دیفتری به سربازان تزریق می شود، اما 
به دلیل یکسری مشکالت پیش آمده، امکان تأمین واکسن مننژیت وجود ندارد که ستادکل 
نیروهای مسلح با همراهی وزارت بهداشت در حال پیگیری برای حل این موضوع است. 

* عدم تزریق واکسن مننژیت منعی برای اعزام ندارد
رییس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه بیماری 

مننژیت در حال حاضر شیوع کمی دارد، اظهارکرد: این واکسن ها از گذشته و با توجه به 
نرخ باالی ابتال اجباری بوده و ستادکل نیروهای مسلح در حال حاضر جزو معدود نهادهایی 
است که تزریق آن را ادامه داده است. البته تالشمان هم این است که این روند ادامه داشته 

باشد. اما در حال حاضر عدم تزریق این واکسن منعی برای اعزام ندارد.
رحیمی پور ادامه داد: مشموالنی که واکسن مننژیت را تزریق نکرده اند می بایست در 
موعد اعالم شده به سربازی اعزام شوند. در عین حال به سربازان عزیز و خانواده های آنان 
هم این اطمینان را می دهیم که نگرانی بابت سالمت فرزندان خود نداشته باشند. معاونت 
بهداشت و درمان ستادکل نیروهای مسلح نظارت و حساسیت ویژه ای بر این موضوع دارد. 

اعالم  واکسن  تزریق  را  دفترچه  مراکز شرط صدور  از  برخی  در  اینکه  درباره  وی 
بدون  هم  دفترچه  صدور  تا  شد  موجود هماهنگ  وضعیت  به  توجه  با  گفت:  کرده اند، 

واکسن مننژیت انجام شود.

سامانه امریه سربازی سمن های جوانان افتتاح شد
سامانه امریه شش ماه پایانی سربازی فعاالن سمن های جوانان با حضور معاون 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و همزمان با روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی 

رونمایی و راه اندازی شد.
این سامانه پیرو موافقت مقام معظم رهبری با امریه شش ماه پایانی خدمت سربازی 

فعاالن سازمان های مردم نهاد جوانان در تشکل مربوطه طراحی شده است .
از طریق این سامانه، فعاالن تشکل های جوانان در صورت داشتن مشخصات و 
ویژگی های الزم اعالم شده در سامانه، می توانند اطالعات خود را ثبت کنند تا برای 

امسال و سال آینده از سهمیه امریه استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان فعاالن سازمان های مردم نهاد جوانان 
از طریق مراجعه به سایت وزارت ورزش به نشانی  https://b2n.ir/۱۵۰3۷6 و همچنین 
لینک مستقیم https://b2n.ir/۵9۷۰۱2  می توانند مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
به  یازدهم  مجلس  گفت:  اسالمی  شورای 
اجرا  را  ازدواج  تسهیل  قانون  قطع  طور 
خواهد کرد و کمیسیون اجتماعی به صورت جدی آن 

را پیگیری می کند.
علی بابایی با تاکید بر لزوم اجرای قانون تسهیل 
قانون  این  که  است  سال   ۱۵ از  بیش  گفت:  ازدواج، 
است. مجلس  نرسیده  اجرا  مرحله  به  اما  تصویب شده 
و  کرد  خواهد  اجرا  را  قانون  این  قطع  طور  به  یازدهم 
پیگیری  را  آن  جدی  صورت  به  اجتماعی  کمیسیون 

می کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره بر 
اینکه برخی نمایندگان این قانون را فاقد قابلیت اجرایی 
خوانده اند، عنوان کرد: قانون، قانون است و زمانی که 
مجلس  نمایندگان  شود.  اجرا  باید  می رسد  تصویب  به 
نمی توانند به بهانه مشکالتی در روند اجرای قانون آن 

را پیگیری یا عملیاتی نکنند.
گفته می شود  در حال حاضر  کرد:  تصریح  بابایی 
که این قانون دارای اشکاالتی است و به همین دلیل 
اجرا نمی شود اما ابتدا باید قانون تصویب شده را عملی 

کنیم و سپس در صورت بروز مشکالت به آن رسیدگی 
کنیم نه اینکه به دلیل وجود مشکالت ۱۵ سال از اجرای 

آن سر باز بزنیم.
ابتدای  از  مجلس  نمایندگان  اینکه  بیان  با  وی 
شروع کار خود بر موضوع پیگیری ازدواج جوانان تاکید 
کرده اند، عنوان کرد: اجرای این قانون به صورت قطع 
در  ویژه  به  می شود.  انجام  مجلس  دوره  این  توسط 
را  تکالیف  دولت  برای  نیز   ۱۴۰۰ سال  بودجه  تدوین 
در نظر خواهیم گرفت تا منابع مالی اجرای این قانون 

محقق شود.

قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط مجلس یازدهم اجرایی می شود
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اظهارات  از  که  آن طور 
رئیس کل بانک مرکزی برمی آید 
فقط چهار راه برای تامین مالی 
سالم کسری بودجه باقی مانده که از بین آن 
هم فقط فروش سهام و اموال دولت و انتشار 
اوراق بدهی و پیش فروش کاالیی چون نفت 
از امکان بیشتری برای جبران این کسری 

برخوردار است.
و  واکنش  موضع گیری،  روزها  این 
حواشی در رابطه با کسری بودجه دولت و 
راهکارهای تامین آن کم نیست؛ به طوری 
که گاها بحث  و اختالف نظرهایی در این 
رابطه بین کارشناسان، نمایندگان مجلس و 

حتی بین دستگاه های دولتی وجود دارد.
فقط 6 درصد نفت آمد!

ماجرای کسری بودجه از زمانی شروع 
پیشنهاد  به  که  نقدهایی  وجود  با  که  شد 
دولت  عمومی  منابع  میلیاردی  هزار   ۴۸۴
در الیحه بودجه سال جاری مطرح و نسبت 
جمله  از  ها  بخش  برخی  تحقق  عدم  به 
در  که  آنچه  نهایت  در  داشت،  وجود  نفت 
بودجه به تصویب رسید نه تنها کاهش این 
بخش های درآمدی و یا تعدیل آن نبود بلکه 
منابع عمومی دولت با رشد ۱۷.۸ درصدی 

به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در بودجه عمومی امسال سهم درآمدها 
)مالیات و سایر درآمدها( حدود 2۸۸.۷ هزار 
میلیارد تومان،    ۱۰۷ هزار میلیارد واگذاری 
دارایی سرمایه ای )فروش نفت و واگذاری 
اموال دولتی( و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان 
واگذاری دارایی مالی تعیین شد که در مقابل 
آن دو هزینه اصلی دولت شامل ۴3۴ هزار 
میلیارد تومان هزینه جاری)عمدتا حقوق و 
دستمزد( و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه 

عمرانی قرار دارد.  
اجرای  ابتدای  در  که  نکشید  طولی 
قانون بودجه دولت با عدم تحقق درآمد در 
برخی بخش ها به ویژه نفت مواجه و کسری 

بودجه آن آشکار شد. رقم ۵۰ هزار میلیارد 
تومانی که برای درآمدهای نفتی پیش بینی 
شده بود به زودی با توجه به شرایط خاص 
کرونا و کاهش قیمت نفت و به ویژه اعمال 
تحریم ها و عدم فروش نفت کافی موجب 
شد تا تحقق درآمد نفت به حداقل برسد؛ به 
گونه ای که تازه ترین اعالم نوبخت -رییس 
حکایت  این  از  بودجه-  و  برنامه  سازمان 
نفتی  درآمدهای  درصد   6 فقط  که  داشته 

محقق شده است.
در هر صورت از همان ابتدا برآوردهای 
مختلفی از کسری بودجه وجود داشت و از 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان و باالتر تخمین زده 
شد و در این بین ایجاد راهکاری برای تامین 
این کسری از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. 
آنچه که دولت برای راهکار خود معرفی کرد 
سهام  بیشتر  فروش  و  بدهی  اوراق  انتشار 
به مرحله ی  این موضوع  شرکت ها بود که 
اجرا رسید، اما یا گذر زمان راه دیگری مطرح 
شده و آن پیش فروش نفت در بورس است 
آینده فروشی  از جمله  با خود نقدهایی  که 

به همراه داشته است.
در اصل دو راه مانده است

در جریان این حواشی همتی -رئیس 
کل بانک مرکزی-در تازه ترین موضع گیری 

خود در رابطه با تامین کسری بودجه،  چهار 
راهکار برای تامین مالی سالم کسری بودجه 
شامل کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای 
و  دولت  اموال  و  سهام  فروش  مالیاتی، 
همچنین انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش 
کاالهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی را 

مورد توجه قرار داده است.
کرده  استدالل  اینگونه  همتی  البته 
که ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش 
هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری 
با توجه به وضعیت کرونا مشخص و محدود 
است. اما وی فروش سهام شرکت ها و انتشار 
دسترس تری  قابل  راهکار  را  بدهی  اوراق 
برای دولت دانسته است و نقدها نسبت به 
آینده فروشی با پیش فروش نفت و انتشار 

اوراق را نمی پذیرد.
ظاهرا اوضاع مالیات خوب است

اما در رابطه با درآمدهای مالیاتی باید 
گفت که اعالم اخیر نوبخت نشان داده که در 
سال جاری تاکنون بیش از ۷۰ درصد منابع 
محقق شده که در این بین سهم مالیات حتی 
بیش از 2۰ درصد از سال گذشته بوده است. 
با این حال دولت حساب ویژه ای روی انتشار 
اوراق بدهی باز کرده و برآورد سازمان برنامه 
تا ۱۰۰  بتواند  تا  این است که  بر  و بودجه 
هزار میلیارد تومان از این منابع استفاده کند 
هزار  مرحله ۵2  چند  نیز طی  کنون  تا  که 
میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است.

از سوی دیگر موضوع واگذاری سهام 
طبق  که  است  مطرح  دولتی  شرکت های 
مجموع  بودجه  و  برنامه  سازمان  اعالم 
دارایی های دولت از سهام شرکت ها در بازار 
تومان  میلیارد  هزار   3۵۰ حداقل  سرمایه 
این  از  بخشی  فروش  که  می شود  برآورد 
دارایی نفت به آسانی بیشترین کسری بودجه 

را تامین خواهد کرد.
هشدار مجدد به تبعات استقراض

اما در کنار راهکارهای تامین کسری 

از  استقراض  عدم  مثضوع  بازهم  بودجه 
بر  اثرگذاری  بر  ممانعت  و  مرکزی  بانک 
تورم ث نقدینگی مطرح است؛ رئیس  کل 
بار  خود  جدید  اظهارات  در  مرکزی  بانک 
دیگر استقراض از بانک مرکزی به هر نحو 
مستقیم یا غیرمستقیم را مورد اشاره قرار داده 

و در این رابطه هشدار داده است.
چندی پیش در همین رابطه اختالف 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  بین  نظرهایی 
که  زمانی  داشت.  وجود  مرکزی  بانک 
تورم  کرد  اعالم  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بوده  ارز  قیمت  افزایش  از  ناشی  اخیرا 
بی انضباطی  و  دولت  بودجه  کسری  و 
اما  است،  نداشته  دخالتی  آن  در  مالی 
بانک  کل  رییس  واکنش  با  موضوع  این 
پذیرفته  گرچه  وی  و  شد  همراه  مرکزی 
بود افزایش نرخ ارز در تورم اخیر بی تاثیر 
موارد  در  باید  که  داشت  تاکید  اما  نیست 
توسعه  ارز صندوق  فروش  جمله  از  دیگر 
سال  در  بودجه  کسری  جبران  برای  ملی 

گذشته را مدنظر قرار داشت.
قالب  در  که  ارزی  بود  گفته  همتی 
قانون بودجه، دولت از محل صندوق توسعه 
ملی به بانک مرکزی فروخت در کوتاه مدت 
استقراض از بانک مرکزی به شمار می رود 
و موجب اثرگذاری بر پایه پولی و نقدینگی 

و در نهایت تورم است.
مالی  تامین  که  کرده  اعالم  همتی 
سالم باید برای کسری بودجه صورت گیرد 
از  استقراض  بدون  باید  حتما  نوع  این  که 
بانک مرکزی بوده و در هر صورت می تواند 

بر تورم و نقدینگی اثرگذار باشد.
برای  دولت  که  است  حالی  در  این 
از  درصد   ۱6 واریز  عدم  مجوز  هم  امسال 
سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت را 
داراست که ممکن است در صورت فشار مالی 
نسبت به فروش آن اقدام کرده که باز هم 
تبعات تورمی خود را به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل بانک سینا در جمع همکاران منطقه کرمانشاه، همدان و ایالم:
سرمایه انسانی با انگیزه؛ بانک را به سمت پیشرفت 

و تعالی سوق می دهد
مدیرعامل بانک سینا در دیدار با همکاران منطقه کرمانشاه، 
همدان و ایالم، عامل پیشرفت و تعالی بانک را سرمایه انسانی 

باانگیزه و بانشاط عنوان کرد.
دکتر ایمانی ضمن قدردانی از تالش ها و مساعی همکاران 
بانک در جهت تحقق اهداف، گفت: افزایش بهره وری و تعالی و 
ارتقاء بانک بدون وجود سرمایه انسانی سالم و بانشاط، محقق نمی 
شود لذا تمام تالش و هدف مدیریت بانک، فراهم ساختن محیطی 

بانشاط و بدون دغدغه فکری برای تمام همکاران ساعی، پرتالش و سختکوش بانک است.
در  کافی،  درآمد  و  سرمایه  از  برخورداری  کنار  در  سازمانی  قدرت  امروزه  افزود:  وی 
گرو مدیریت دانش و مشارکت دادن کارکنان در امور جاری و فعالیت های روزمره به منظور 
تقویت خودباوری و انگیزه آنان است که این موضوع در برنامه ریزی و سیاست های بانک، 

مدنظر قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه، با اشاره به این که یکی از مهم ترین راه های سودآوری 
شعب، اعطای تسهیالت است، گفت: در این زمینه شعبی که از نسبت مصارف به منابع پایین تری 
برخوردارند و با اهداف فاصله دارند، باید تالش کنند تا به حداقل نسبت مدنظر و مطلوب برسند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت اعتباری در پرداخت تسهیالت گفت: اگرچه پرداخت 
تسهیالت امری مهم و ضروری برای ارتقاء جایگاه بانک و افزایش سهم بازار است اما همکاران 
باید دقت کافی داشته باشند که سرعت در تخصیص منابع، موضوع بهداشت اعتباری را تحت 
الشعاع قرار ندهد، زیرا هرگونه سهل انگاری در این زمینه می تواند هم هزینه ها را افزایش 
دهد و هم توان و انرژی مجموعه را صرف امور پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده های 
معوق نماید. گفتنی است، دکتر ایمانی در جریان بازدید از شعب استان کرمانشاه، دستورات 
الزم را برای خرید و اختصاص ملکی مناسب تر و شایسته تر جهت شعب بلوار گلها و 22 
بهمن کرمانشاه صادر کرد.مدیرعامل بانک سینا همچنین در بخشی از سفر خود به کرمانشاه، 
در منزل مرحوم محبی رئیس شعبه مدرس کرمانشاه حضور یافت و ضمن تسلیت درگذشت 
این همکار ساعی و زحتمکش به همسر ایشان و طلب آمرزش برای آن مرحوم، دستورات 

الزم را در جهت رفع مشکالت خانواده این همکار درگذشته صادر کرد.
و  مهندسی  و  مناطق  و  شعب  معاونین  شامل  همراه  هیات  و  سینا  بانک  مدیرعامل 
پشتیبانی و مدیر اعتبارات به شهر ایالم و اسالم آباد غرب نیز سفر کرده و با همکاران شعب 

این شهرها دیدار و گفتگو کردند.

خدمات دستگاه های خودپرداز موسسه اعتباری ملل
با استفاده از دستگاه های خودپرداز موسسه اعتباری ملل، 
بانکی  انجام است که در تسهیل عملیات  قابل  خدمات متنوعی 

مورد نظر مشتریان نقش موثری ایفا می نماید.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل با استفاده 
از این دستگاه ها ضمن پرداخت وجه روزانه می توان نسبت به 
انتقال وجه از طریق کارتهای موسسه به سپرده های خود یا دیگران 

اقدام نمود و همچنین انتقال وجه کارت به کارت داخلی و کارت های شتابی را انجام داد.
مشتریان محترم می توانند با خودپردازهای موسسه اعتباری ملل قبض پرداخت کنند، 
انواع سیم کارت های اعتباری را شارژ کنند، همچنین امکان تغییر رمز، دریافت موجودی، 
های  کارت  از  استفاده  با  ملل  اعتباری  موسسه  تسهیالت  اقساط  پرداخت  و  صورتحساب 
موسسه و کارت سایر بانک های عضو شتاب، دریافت شماره شبا، دریافت رمز یکبار مصرف 
از دیگر خدمات قابل ارائه خودپردازهای موسسه اعتباری ملل می باشد. ضمنًا خودپردازهای 
موسسه، خدمات بدون کارت همچون مانده حساب، دریافت شماره شبا، صورتحساب، مسدود 
کردن کارت، پرداخت وجه و دریافت رمز یکبار مصرف را به مشتریان محترم ارائه می نماید.

به منظور رفاه حال مشتریان و با توجه به شیوع بیماری کرونا انقضای کارتهای موسسه 
بدون مراجعه به شعب یک سال دیگر تمدید گردید.

حسام  الدین رضی : مدیریت ارشد اجرایی بانک انصار
آینده گسترش نئو بانک ها در صنعت بانکداری
میراث  وزیر  نشست  در  آینده  بانک  مدیرعامل  حضور 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مدیران عامل و معاونان 

اعتباری بانک ها
نشست دکتر مونسان، وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع  دستی با مدیران عامل و معاونان اعتباری بانک ها، به منظور 
تقویت هم افزایی بین این وزارتخانه و بانک های مختلف کشور، با 

حضور دکتر فطانت، مدیرعامل، حسین مجاهدی، معاون اعتبارات، نایب رییس هیأت مدیره، و 
دکتر فخریان، رییس اداره اعتبارات خرد و متوسط بانک آینده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بازارافزایی بانک آینده، در این نشست، مدیرعامل بانک آینده 
ضمن ارائه گزارشی از مهم ترین اقدامات بانک  در خصوص حمایت از صنعت گردشگری و 

صنایع دستی، بر لزوم تقویت حمایت ها از این دو حوزه تأکید کرد.
فطانت با اشاره به ظرفیت باالی حوزه گردشگری داخلی، با تبیین لزوم حمایت بیش تر 
از  با استفاده جدی تر  بانک ها  از حوزه های گردشگری و صنایع دستی گفت: شایسته است 
ابزارهای مختلف بانکی و جلب مشارکت عمومی برای انجام کارهای بزرگ تر در این حوزه ها، 

حمایت نمایند.
ایشان ضمن اعالم آمادگی و همراهی بیش تر بانک آینده در خصوص حمایت و پشتیبانی 
از حوزه گردشگری و صنایع دستی کشور و فعاالن شاغل در این بخش، ابراز امیدواری کرد 
که بانک آینده با استفاده از ابزارهای مختلف بانکی و ارائه تسهیالت، به خصوص در شرایط 
مقابله با کرونا، منشاء اثر بسیار خوبی در این زمینه باشد تا با سهمی بیش تر، شاهد افزایش 

اشتغال و درآمد در این حوزه ها باشیم. 
در این نشست، مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در ضمن 
سخنان خود از حمایت ها و همراهی های بانک آینده در جهت تقویت صنعت گردشگری و 

صنایع دستی کشور، قدردانی کرد.

سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول تسهیالت صندوق پس انداز 
مسکن یکم از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن هیبنا ، به پیشنهاد بانک 
مسکن و بر اساس موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا 
سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول تسهیالت صندوق پس انداز 

مسکن یکم از ۱۵ سال به 2۰ سال افزایش پیدا کرد.
با توجه به این تصمیم و بر اساس مالحظه  های مربوط به 
ضرورت حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق و همچنین استطاعت 

خانه اولی  ها برای پرداخت اقساط تسهیالت مقرر شد با هدف افزایش قدرت پوششی تسهیالت 
خرید مسکن یکم سقف عمر بنای آپارتمان  ها و خانه های مشمول استفاده از این تسهیالت 

به 2۰ سال افزایش پیدا کند.
این طرح بانک مسکن در عمل طیف انتخاب واحدهای مسکونی برای خرید توسط 
خانه اولی  های سپرده  گذار در صندوق پس انداز مسکن یکم را افزایش می  دهد ، بنابراین 
چالش کمبود فایل واحدهای مسکونی فروشی در بنگاه  های امالک از این طریق برای زوج-

های جوان تا حدود زیادی رفع می شود. از طرف دیگر به دلیل اختالف قیمت قابل توجه بین 
واحدهای مسکونی با عمر بنای باالی ۱۵ سال و آپارتمان  های با سن ساختمانی کمتر ، اثر 
تسهیالت مسکن یکم بر پوشش هزینه خرید خانه اولی  ها افزایش پیدا می کند.بانک مسکن 
معتقد است در شرایط کنونی اقتصادی تامین اعتبار مورد نیاز برای حل مشکل مسکن خانه 
اولی  ها به عنوان یک ضرورت ملی باید در اولویت باشد و بانک تخصصی مسکن از همین 
رو گشایش تازه  ای برای پرداخت تسهیالت مسکن یکم به زوج  های جوان ترتیب داده است.

سپرده  گذاران در صندوق پس  انداز مسکن یکم به صورت انفرادی در صورت رعایت 
انداز در صندوق چنانچه  دو شرط مربوط به میزان سپرده گذاری الزم و طول زمانی پس  
واجد شرایط باشند در تهران می  توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ و 
مراکز استانها تا سقف 6۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز تا سقف ۴۰ میلیون تومان 
تسهیالت با نرخ سود تک رقمی دریافت کنند. در صورت سپرده  گذاری زوجین به صورت 
توام سقف این تسهیالت به دو برابر افزایش پیدا می کند. نرخ سود تسهیالت مسکن یکم در 

بافت  های فرسوده 6 درصد و در سایر مناطق شهری ۸ درصد است.

معاون اعتبارات بانک شهر اعالم کرد:
و کارهای آسیب دیده  به کسب  ریال  میلیارد  پرداخت ۱7 هزار 

از کرونا
اینکه سیاست های  با تاکید بر  معاون اعتبارات بانک شهر 
اعتباری این بانک در سالجاری بر پایه حمایت و کمک به کسب 
از کرونا تدوین شده است،گفت: بر همین  و کارهای آسیب دیده 
اساس تا پایان مرداد ماه بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
با هدف حفظ اشتغال و تامین هزینه های صاحبان مشاغل آسیب 

دیده پرداخت خواهد شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، محمد علی خادمی با اشاره به 
اینکه بر خود الزم دانستیم با توجه به شرایط موجود حمایت از واحدهای آسیب دیده از کرونا 
را شدت بخشیم، افزود: در حال حاضر رانندگان مسافری درون و برون شهری خویش فرمای 
بیمه پرداز و فعاالن اقتصادی که در سامانه »کارا« وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام 

کرده اند در اولویت پرداخت تسهیالت بانک شهر قرار دارند.
خادمی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون واحدهای تولیدی و شرکت های خدماتی 

با هیچ مانعی برای دریافت تسهیالت از شعب بانک شهر مواجه نبود و نخواهند بود.
وی تاکید کرد: ارائه تسهیالت متنوع به واحدهای تولیدی جهت افزایش و گسترش 
تولید ، مساعدت با واحدهای آسیب دیده و جلوگیری از عدم تعطیلی این واحدها و پرداخت 
تسهیالت مجدد جهت راه اندازی و رونق این واحدها و اشتغال پایدار از جمله سیاست های 

اعتباری بانک شهر در سال جاری است .
معاون اعتبارات بانک شهر با بیان اینکه حمایت از توسعه و آبادانی شهرهای کشور طی 
سال های اخیر همواره بخش مهمی از سیاست های اعتباری این بانک را به خود اختصاص 
داده است، ادامه داد: این مهم باعث تسریع در روند اجرایی پروژه های شهری و توسعه حمل 

و نقل عمومی از جمله مترو و ناوگان اتوبوسرانی در کالنشهرها شده است.

رئیس جمهوری:
بورس و خرید نفت جای سرمایه گذاری مطمئن است

رئیس جمهوری گفت: سکه و دالر جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس 
و خرید نفت جای سرمایه گذاری مطمئن است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، روز 
گذشته)چهارشنبه، 22 مردادماه( در نشست هیئت دولت گفت: دولت در حال 
تالش برای کنترل نقدینگی، مقابله شدید با تحریم نفتی، ایجاد تعادل بودجه ای 
بین درآمدها و هزینه ها و ایجاد سرمایه مطمئن برای مردم است و این مجموع 
مفاد طرحی است که دولت به دنبال آن است و به تصویب رسانده و در نشست 

سران قوا نیز کلیات آن تصویب شده است.
وی افزود: دولت همه توان خود را امروز به کار گرفت تا بتواند فروش نفت 
را با چارچوبی که در حال نهایی کردن است به فروش برساند. اگر این طرح ها 
اجرایی شوند به طور حتم در زندگی مردم تأثیرگذار خواهد بود. ما می خواهیم 
بگوییم سکه و دالر جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس و خرید نفت، جای 

سرمایه گذاری مطمئن است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در سخت ترین شرایط تاریخ کشور و تحت 
کرد:  اظهار  اداره کشور هستیم،  حال  در  دشمنان،  تروریستی  اقتصادی  فشار 
مقایسه شرایط جنگ با شرایط صلح، خطاست. در زمین دشمن بازی نکنید، زیرا 
دشمن می خواهد القا کند از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به پیروزی و 
موفقیت رسیده و ما در عمل می خواهیم اثبات کنیم دشمن شکست خورده است.

روحانی تصریح کرد: اگر آمار رشد اقتصادی دولت با نفت را در سال های 
93، 9۴، 9۵ و 96 با هم مقایسه کنیم رشد ۱۴ درصد نیز در یکی از این سال ها 
داشته ایم و به طور میانگین پنج درصد رشد اقتصادی با نفت را شاهد بودیم.  

وی عنوان کرد: وقتی از رشد اقتصادی با نفت حرف می زنیم و نفت تحریم 
می شود، رشد اقتصادی به منفی تبدیل خواهد شد. این سال ها را کنار هم قرار 
دادن درست نیست. اینکه یک روزنامه و مؤسسه اینها را کنار هم می چیند و 
می گوید این دولت رشد اقتصادی نداشت، باید گفت دولت کشور را در شرایط رشد 
اقتصادی منفی تحویل گرفته و با رشد متوسط ۵ درصد آن را اداره کرده است.

رئیس جمهوری گفت: اگر نفت را کنار بگذاریم و رشد اقتصادی بدون نفت 
را محاسبه کنیم، در سال 9۸ رشد کشور بدون نفت مثبت بود. باید کاماًل توجه 

داشته باشیم و در زمین دشمن بازی نکنیم.

وزیر نفت خبر داد
امضای ۹ قرارداد نفتی؛ ۲7 مردادماه!

وزیر نفت از امضای 9 قرارداد نفتی در دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: 
این موضوع نشان دهنده تداوم کار در صنعت نفت است.

بیژن زنگنه روز گذشته )چهارشنبه، 22 مردادماه( در حاشیه نشست هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره صندوق قابل معامله دولتی )ETF- یی تی اف( 
برای سهام پاالیشی ها وجود هر گونه اختالف بین وزارتخانه های نفت و  امور 

اقتصاد و دارایی را تکذیب کرد.
وی با اشاره به اینکه ابتدا اعالم شد سهام پاالیشگاه ها در قالب یی تی اف 
پاالیشی عرضه شود و پس از آن اعالم شد که این کار الزم نیست و سهام 
پاالیشگاه ها که در اختیار دولت است به صورت بلوکی عرضه می شود، تصریح 
کرد: شامگاه یکشنبه )2۰ مردادماه( در دولت هم بحثی مطرح نشد و دیروز 
)سه شنبه، 2۱ مردادماه( که گفتند صندوق یی تی اف پاالیشی تشکیل شود به 

سرعت دستور انجام آن را دادم.
وزیر نفت تاکید کرد: اختالفی بین وزارتخانه های نفت و امور اقتصاد و 
دارایی نبوده است و نیست و طبق قاعده و در زمان مقرر کار انجام می شود، ما 
در وزارت نفت همیشه موافق خصوصی سازی پاالیشگاه نفت بوده ایم و تصمیم 

دولت را اجرا می کنیم.
عدالت  سهام  بازماندگان  به  سهام  از  بخشی  واگذاری  درباره  زنگنه 
اظهار بی اطالعی کرد و گفت:  این موارد مربوط به هیئت واگذاری و سازمان 
خصوصی سازی است و ارتباطی به نفت ندارد، طبق قانون سهام در اختیار آنها 

بوده است تا به هر ترتیبی که قانون اجازه دهد، اقدام کنند.
وی درباره فروش نفت در بورس گفت: هنوز موضوعی قطعی نشده است 

و در صورت تصمیم نهایی  رئیس جمهوری آن را اعالم می کند.
وزیر نفت درباره فعالیت ها در صنعت نفت ادامه داد:  آنچه که مهم است 
در این شرایط کرونا در سراسر جهان فعالیت های صنعت نفت دچار رکورد شده 
و یا با تعطیلی روبه روست، اما در ایران تالش کردیم در این شرایط و با وجود 
اینکه با شدیدترین تحریم های تاریخی روبه رو هستیم، هیچ فعالیتی از طرح های 

نفت دچار نقصان نشود.
زنگنه گفت: برای تامین منابع با رجوع به بازار سرمایه در همین هفته بیش 
از 2 هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم و این کار را ادامه می دهیم تا منابع را 

برای طرح های توسعه صنعت نفت در دریا و خشکی تامین کنیم.
بنزین تصریح کرد:  تغییر سهمیه بندی  وی درباره طرح مجلس درباره  
گویا برخی نمایندگان مجلس در حال تنظیم این طرح هستند، اما تا زمانی که  

طرحی پیشنهاد نشده نمی توان اظهار نظری درباره آن کرد.
پایان ۱۷ فاز دریایی پارس جنوبی

وزیر نفت  با اشاره به اینکه در پارس جنوبی ۱۷ فاز جدید در دریا تمام 
شده است،  گفت:  در بخش خشکی نیز ۱۵ پاالیشگاه جدید تکمیل و در فاز ۱۴ 

نیز نخستین واحد پاالیشگاهی تا پایان سال عملیاتی می شود.
زنگنه با تاکید بر اینکه از نظر تولید گاز در شرایط خوبی هستیم،  ادامه 
داد: در گازرسانی روستایی با بهره برداری از طرح های جدید مرتب استان ها سبز 

می شوند و دسترسی به شبکه گاز به باالی 9۵ درصد می رسد.
وی با بیان اینکه جهش دوم و سوم پتروشیمی به صورت همزمان در جریان 
است،  افزود:  امسال در جهش دوم ۱۷ طرح با تولید 2۵ میلیون تن افتتاح می شود.
منتظر نشست هیئت امنای صندوق توسعه برای تنفس خوراک  هستیم

وزیر نفت با اشاره به اینکه در زمینه پاالیشی نیز تولید بنزین و گازوئیل 
از نظر کمی و کیفی پیشرفت داشته است و حتی صادرات نیز انجام می شود، 
گفت: در پتروپاالیشگاه ها،  کار ما تمام و تقاضاها بررسی شده اس، متقاضیانی 

که شرایط را داشتند و طبق قاعده بودند، پذیرفته شدند.
تنفس  برای  توسعه  صندوق  امنای  هیئت  نشست  منتظریم  افزود:  وی 

خوراک تشکیل و سقف تنفس خوراک مشخص و مجوزها صادر شود.
 به گفته زنگنه، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه طرح پتروپاالیشگاهی 
پذیرفته شده که شامل 3 طرح 3۰۰ هزار بشکه نفت، یک طرح 2۰۰ هزار بشکه 

نفت،  یک طرح ۱۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و ... است.

کاهش بیش از حد انتظار عرضه نفت آمریکا در ۲۰۲۰ 
انرژی آمریکا )EIA( اعالم کرد کاهش تولید نفت خام  اداره اطالعات 

ایاالت متحده آمریکا در 2۰2۰ بیش از برآورد پیشین این نهاد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، اداره اطالعات انرژی ایاالت 
متحده )EIA( روز سه شنبه )2۱ مردادماه( پیش بینی کرد که تولید نفت خام 
ایاالت متحده آمریکا امسال 99۰ هزار بشکه در روز کاهش می یابد و به ۱۱ 
میلیون و 26۰ هزار بشکه در روز می رسد. این در حالی است که در برآورد 
پیشین این نهاد مقدار کاهش تولید 6۰۰ هزار بشکه  در روز پیش بینی شده بود.

این اداره همچنین انتظار دارد که مصرف نفت و دیگر سوخت های مایع 
به ۱۸  و  یابد  بشکه کاهش  میلیون  روزانه 2  در سال 2۰2۰،  متحده  ایاالت 
میلیون و ۴6۰ هزار بشکه در روز برسد، رقم کاهش مصرف در برآورد پیشین 

2 میلیون و ۱2۰ هزار بشکه در روز بود.
اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده اعالم کرد که تقاضای جهانی نفت 
و سوخت های مایع به طور میانگین در ماه ژوئیه حدود 93 میلیون و ۴۰۰ هزار 

بشکه در روز بوده است.
این نهاد افزود: تقاضا نسبت به پارسال 9 میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در 
روز کاهش یافته، اما در مقایسه با میانگین تقاضا در سه ماه دوم امسال که ۸۵ 

میلیون بشکه در روز بود، افزایش یافته است.
این نهاد پیش بینی کرد که تولید نفت خام ایاالت متحده در سال 2۰2۱ ، 
۱2۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و به ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه در روز 
برسد. در برآورد پیشین مقدار کاهش تولید 62۰ هزار بشکه در روز پیش بینی 
آمریکا در سال  ایاالت متحده  نفت  تقاضای  برآورد،  این  براساس  بود.   شده 
2۰2۱، یک میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه در روز کاهش می یابد و به 2۰ میلیون و 
3۰ هزار بشکه در روز می رسد. رقم کاهش تقاضا در برآورد پیشین یک میلیون 

و 6۰۰ هزار بشکه در روز بود.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

فروش سهام شرکت ها و انتشار اوراق بدهی راهکار جبران کسری بودجه
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

نوسانات ارزی در روزهای 
گذشته در کنار حرکت زیگزاگی 
شاخص بورس و ارسال اخباری  
مبنی بر گشایش اقتصادی، منجر به تعلیق 
خیر  ا هفته  یک  طی  مسکن  معامالت 

شده است.
بازار مسکن شهر تهران که در تیرماه 
بارونق نسبی مواجه شده بود از حدود یک 
هفته پیش به دلیل ابهامات ایجاد شده است 
چشم انداز بازار ارز به عنوان مهمترین عامل 

با افت تعداد معامالت مواجه شد.
ماه گذشته ۱۴ هزار و ۴۷ قرارداد خرید 
و فروش مسکن در تهران منعقد شد که از 
رشد 3۰ درصد نسبت به خرداد امسال و ۱93 
درصد در مقایسه با تیرماه پارسال حکایت 
داشت؛ هرچند متوسط قیمت به متری 2۱ 
میلیون تومان رسید که افزایش ۱۰ درصدی 
نسبت به خرداد امسال و رشد ۵۷ درصد در 

مقایسه با تیر پارسال را نشان داد.
داد  می  نشان  میدانی  برآوردهای 
نسبی  افزایش  آن  تبع  به  و  معامالت  رشد 
نیز  ماه  مرداد  ابتدایی  روزهای  در  قیمتها 
ادامه داشته و تا نیمه ماه پنجم سال جاری 
قراردادهای خرید و فروش در تهران حدود 
۴۰ درصد نسبت به مرداد سال قبل افزایش 

داشته است.
نقدینگی بین بازارها جابجا می شود

از  ملکی  های  واسطه  وجود  این  با 
اخیر  هفته  یک  در  مسکن  بازار  کسادی 
خبر می دهند؛ هرچند معتقدند که به دلیل 
جابجایی پول بین بازارهای اقتصادی از جمله 
ارز، طال، بورس و مسکن، نوسانات مقطعی 

طبیعی به نظر میرسد.
های  خانه  بر  مالیات  قانون  تصویب 
از سوی  گذشته  هفته  که چهارشنبه  خالی 
مجلس شورای اسالمی انجام شد، به شکل 

آرامش نسبی بازار اجاره خود را نشان داده 
کاهش  فروش،  بخش  در  ها  قیمت  اما 

چندانی نیافت.
از طرف دیگر اعالم اخباری مبنی بر 
گشایش اقتصادی و تمهیداتی برای کاهش 
در  متعاملین  سردرگمی  شکل  به  ارز  نرخ 
بروز کرد. کاهش قیمت دالر  بازار مسکن 
و رسیدن آن به کانال 2۰ هزار تومان این 
تقاضای  طرف  در  را  قیمت  افت  انتظار 
مقابل،  سوی  در  کرد.  ایجاد  مسکن  بازار 
با  وضعیت  یک  به  رسیدن  تا  فروشندگان 

ثبات، معامالت خود را معلق کردند.
رابطه االکلنگی بورس با مسکن

در  اثرگذار  های  اهرم  از  دیگر  یکی 
که  است  بورس  بازار  امالک،  معامالت 
رابطه االکلنگی با یکدیگر دارند؛ به طوری 
که عبور شاخص بورس از کانال دو میلیونی 
به شکل افت معامالت مسکن خود را نشان 
داد. هرچند اعالم خبر عدم عرضه دارادوم 
تبع  به  و  میلیونی فروش  ایجاد صفهای  با 
آن افت شاخص همراه بود اما اعالم مجدد 
خبر عرضه دارادوم در هفته اول شهریور ماه 

دوباره بورس را سبزپوش کرد.
کلی  طور  به  سهام  بازار  رشد  البته 
برای بازار مسکن مفید است؛ زیرا بسیاری 

از سهامداران برای در امان بودن از ریسک 
همچنین  و  بورس  بازار  احتمالی  های 
انتظارات تورمی، سود حاصل از بورس را به 

خرید ملک اختصاص می دهند.
شده  تعدیل  پرت  های  قیمت  برخی 

است
اما کاهش تعداد معامالت در یک هفته 
اخیر باعث شده تا مالکانی که قیمت های 
پرت برای خانه های خود تعیین می کردند 

نرخ ها را پایین بیاورند.
امالک  مشاوران  از  یکی  اشکان، 
منطقه شرق تهران می گوید: به طور کلی 
قیمت ها پایین نیامده و حتی کمتر مالکی 
پیدا می شود که تخفیف بدهد؛ زیرا برای 
واحد های مرغوب مشتری به اندازه کافی 
وجود دارد. مشکلی که هم اکنون ما داریم 
کمبود فایل های مناسب است. اما بعد از 
از حدود 26 هزار تومان  آنکه قیمت دالر 
از  به حدود 2۱ هزار تومان رسید گروهی 
برای  نامتعارف  قیمتهای  که  فروشندگان 
را  ها  نرخ  بودند  گرفته  نظر  در  واحد خود 

تعدیل کردند.
مناطق  امالک  مشاوران  از  آرش، 
در حال  کند:  بیان می  تهران هم  مرکزی 
حاضر شرایط طوری است که بازار مسکن 

در یک ماه بارونق و ماه دیگر با افت مواجه 
تورمی  انتظارات  به  بستگی  این  می شود. 
دارد. هر زمان زمزمه رشد قیمت به گوش 
می رسد شاهد هجوم خریداران هستیم که 
به رشد قیمت ها منجر می شود و در این 
میان تعدادی از مالکان به یکباره در تعیین 
قیمت های پیشنهادی از عرف بازار پیشی 
معامالت  دلیل  همین  به  بعد  گیرند.  می 
افت می کند. سپس کم کم فروشنده ها از 
نرخ های نجومی کوتاه می آیند، خریداران 
هم خود را برای  افزایش قیمت قانع می کنند 
این  یابد.  می  افزایش  معامالت  مجدداً  و 
چرخه همواره طی سالهای گذشته در بازار 

مسکن تکرار شده است.
اما از منظر بیرونی که به بازار مسکن 
نگاه می کنیم قیمت ها آنقدر باال رفته که 
ندارند.  خرید  برای  توانی  واقعی  متقاضیان 
برآوردها ۷۷ درصد معامالت مسکن  طبق 
در ایران از نوع سفته بازی و سرمایه گذاری 
بر خانه های خالی که  است. شاید مالیات 
هفته گذشته به تصویب رسید و مالیات بر 
عایدی سرمایه که هنوز مصوب نشده اما در 
دستور کار دولت و مجلس قرار دارد بتواند 
به کاالی  ای  از کاالی سرمایه  را  مسکن 

مصرفی تبدیل کند.
خانه در تهران متری 2۱ میلیون تومان

تهران  شهر  مسکن  قیمت  میانگین 
در تیرماه ۱399 به 2۰ میلیون و 9۱۰ هزار 
تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته ۱۰.۴ 
درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵6.6 
درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر طبق 
اعالم بانک مرکزی در ماه مورد گزارش تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به ۱۴ هزار و ۴۷ واحد رسیده که در مقایسه 
با خرداد امسال 3۰.3 درصد و نسبت به تیرماه 

پارسال ۱93 درصد رشد یافته است.

دو عامل اصلی افت بازار مسکن؛ 

خبر گشایش اقتصادی و جذابیت بورس

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مورد  قطعات  ترخیص  با  براینکه  تاکید  ضمن 
میزان  گمرک،  از  یران خودرو  ا شرکت  نیاز 
خودرو های دپو شده در پارکینگ ها تا ۵۰ درصد کاهش 
طی  خودرو  دستگاه  هزار   ۴3 ارائه  از  کرد،  خواهند  پیدا 

هفته های آینده خبر داد.
حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه نبود قطعات بهانه 
نیست، گفت: طبق آمار و ارقام، در چهار ماهه ابتدایی سال 
از  36۰ هزار دستگاه خودرو  جاری به طور تقریبی، بیش 
سال  به  نسبت  درصد   ۱9 حدود  که  کردیم  تولید  سواری 

گذشته افزایش داشته است.
اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 

خودروها  تحویل  میزان  همچنین  تولید،  افزایش  با  کرد: 
نیز  افزایش حدود 3۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته داشته است.
وی با یادآوری اینکه میزان خودروهای ناقص به لحاظ 
قطعات یا همان خودروهای کف پارکینگ سال گذشته در 
همین ایام، حدود ۱۸۰ هزار دستگاه بوده است، اعالم کرد: 
در حال حاضر شمار خودروهای ناقص و دارای کسری قطعات 
در حدود  ۸۰ هزار دستگاه است  که به مرور قطعات آن ها 

در حال تکمیل و تجاری سازی است.
یا  هفته  همین  طی  احتماال  داد:  خبر  مدرس خیابانی 
آزاد  سرعت  به  خودرو  دستگاه  هزار   ۴3 آینده  هفته های 

خواهند شد؛ چراکه قطعات آن ها رسیده است.

مدرس خیابانی خبر داد؛

عرضه 43 هزار خودرو دپو شده به بازار طی هفته های آینده

و  کش  از  پس  سرانجام 
وزارت  بین  فراوان  های  قوس 
اقتصاد و وزارت نفت، پای دارادوم 
به بازار سرمایه باز خواهد شد تا باقی مانده 
سهام دولت در چهار پاالیشگاه نیز در بورس 
هایش  ویژگی  که  صندوقی  شود.  عرضه 
تفریبا مشابه دارایکم است و همه مردم می 

توانند خریدار آن باشند.
بر اساس تبصره 2 قانون بودجه سال 
۱399 کل کشور، به دولت اجازه داده شده 
در شرکت  دولت  باقیمانده سهام  که  است 
طریق  از  یا  معمول  های  روش  به  را  ها 
معامله  قابل  گذاری  سرمایه  های  صندوق 
)ETF( عرضه و به فروش برساند. متعاقب 
این ظرفیت قانونی، در ابتدای سال جاری 
و  اقتصادی  امور  وزارت  به  وزیران  هیأت 
صندوق  سه  قالب  در  تا  داد  اجازه  دارایی 
سرمایه گذای قابل معامل )ETF( باقیمانده 

سهام  دولت  را واگذار  کند.
نخست صندوق سرمایه گذاری قابل 
باقیمانده سهام  معامله بانک و بیمه شامل 
دولت در بانکهای صادرات، ملت، تجارت و 
شرکت های بیمه البرز و اتکایی امین، دوم 

صندوق سرمایه گذاری  قابل معامله پاالیشی 
پاالیشگاه  در  دولت  سهام  باقیمانده  شامل 
تبریز  و  بندرعباس  تهران،  اصفهان،  های 
و سوم صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
باقیمانده  شامل  فلزی  و  خودرویی  صنایع 
ایران خودرو،  سهام دولت در شرکت های 
سایپا، فوالد مبارکه و ملی صنایع مس است.

ویژگی های دارایکم و دارادوم
در این راستا وزارت امور اقتصادی و 

دارایی به عنوان دستگاه تخصصی بانک ها 
و بیمه ها  در اردیبهشت ماه جاری  صندوق 
دارایکم را تشکیل و واحدهای آن صندوق 
را از  طریق پذیره نویسی  به عموم مردم 
طبق  دارایکم  های  ویژگی  کرد.  عرضه 
قانون و مصوبه هیات وزیران که مقرر شده 
قابل  گذاری  بود که  سه صندوق سرمایه  
با اعمال تخفیف   )ETF( معامله در بورس 
تا سقف  نویسی عمومی  پذیره  از طریق  و 

2۰ میلیون ریال برای هر شخص تشکیل 
تخفیف  از  ایرانیان  کلیه  بهره  مندی  شود، 
2۰ درصدی بود. سقف سرمایه گذاری هر 
میلیون   2۰ ملی(،  کد  )هر  حقیقی  شخص 
بود.  شده  تعیین  تومان(  میلیون  )دو  ریال 
پذیره  نویسی برای هر فرد دارای کد ملی 
برای  سنی  محدودیت  و  بوده  امکان پذیر 

متقاضیان وجود نداشت.
اما آنچه که تا کنون درمورد دارادوم 
در  صندوق  این  که  است  این  شده  اعالم 
خواهد  عرضه  شهریورماه  چهارشنبه  اولین 
سهام  می توانند  مردم  همه  همچنین  شد. 
کنند  خریداری  را   ETF صندوق   دومین 
که سقف خرید آن برای دارا یکم معادل 2 
این سقف  برای  اما  میلیون تومان بوده و 
دارا دوم با تصویب هیئت دولت به ۵ میلیون 
این  در  یابد. همچنین،  می  افزایش  تومان 
معامله خریداران از تخفیف 3۰ درصدی هم 

برخوردار می شوند.
افرادی  نیست  مشخص  هنوز  البته 
اند  شده  مند  بهره  دارایکم  تخفیف  از  که 
خواهند  مند  بهره  هم  دارادوم  تخفیف  از 

شد یا خیر.

عالقمندان بورس بخوانند؛

دارادوم را بیشتر بشناسید!
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سید محمد علی تقوی 
مدیرکل ثبت احوال استان 
ایالم گفت: از ۴69 هزار و 
9۱9 واجد شرایط باالی ۱۵ سال تا 
کنون ۴2۰ هزار و ۱۸3 نفر معادل 
9۰ درصد برای دریافت کارت ملی 

هوشمند ثبت نام کرده اند.
وی افزود: از تعداد واجد شرایط 
تاکنون ۴۷ هزار و ۷36 نفر معادل ده 
درصد جمعیت مذکور جهت تعویض 

کارت ملی قدیمی به هوشمند اقدام 
نکرده اند.مدیرکل ثبت احوال استان 
اظهار کرد: در حال حاضر 3 هزار و 
۷۰۸ فقره کارت ملی هوشمند صادر 
شده در باجه های پستی و دفاتر ثبت 
دریافت  معطل  استان  احوال سطح 

متقاضیان هستند.
واجد  افراد  کرد:   عنوان  وی 
ثبت نام  برای  تاکنون  که  شرایط 
خود  هوشمند  ملی  کارت  دریافت 

می شود  درخواست  نکرده اند،  اقدام 
هر چه سریع تر برای ثبت نام کارت 
ملی هوشمند با توجه به فراهم شدن 

شرایط الزم اقدام کنند.
داشتن  ینکه  ا بیان  با  وی 
امور  برای  هوشمند  ملی  کارت 
اداری و بانکی  ضرورت دارد، گفت: 
درجه  از  قدیمی  ملی  کارت های 
اعتبار ساقط است و افراد در صورت 
در  هوشمند  ملی  کارت  نداشتن 

مراجعه به ادارات و بانک ها به طور 
قطع دچار مشکل می شوند

ماهه   ۴ در  شد:  یادآور  وی 
اولسالجاری 2 هزار و ۵69 والدت 
این استان مرزی ثبت شده که  در 
از این تعداد ۱3۵۴ نفر پسر هستند.

این  در  همچنین  گفت:  تقوی 
مدت ۱۱۰۰ مورد فوت، ۱۷۱2 واقعه 
ازدواج و 239 مورد طالق در استان 

ثبت شده است.

بیش از ۳ هزار کارت ملی هوشمند صادر شده معطل دریافت متقاضی هستند مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان:
مردادماه، موعد ارایه اظهارنامه الکترونیکی صاحبان 

مشاغل

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از مهلت تسلیم اظهارنامه 
های مالیاتی صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( تا پایان مردادماه 
سالجاری خبر داد و عنوان کرد ، صاحبان مشاغل و فعاالن اقتصادی 
مکلفند تا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱39۸ خود را به صورت 

الکترونیکی به سازمان تسلیم نمایند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان 
عنوان کرد : صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( که مطابق قانون می 
بایست تا 3۱ خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود 
اقدام نمایند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس 
کرونا و تاثیری که این ویروس بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته 
است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، تا 3۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی 
خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و 

مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد : مودیان محترم 
مالیاتی می بایست با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی 
به نشانی tax.gov.ir اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱39۸ خود 
را به صورت الکترونیکی ارایه نموده و از هر گونه مراجعه غیرضرور 

به ادارات مالیاتی اجتناب نمایند .
ارایه  عدم  صورت  در  اقتصادی  فعاالن   ، کرد  تاکید  انوری 
از  محرومیت  بر  عالوه  قانونی،  مقرر  موعد  در  مالیاتی  اظهارنامه 
تسهیالت و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی غیرقابل بخشش 

خواهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد:
واگذاری ۱7۰۰۰ اشتراک رایگان گاز به افراد تحت 

پوشش نهادهای حمایتی 

انجام  راستای  در  گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تکالیف قانونی و مسئولیت های اجتماعی ، تاکنون۱۷۰۰۰ اشتراک 
رایگان گاز به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در استان 

واگذار شده است.
به گزارش پایگاه خبری جزمان، “عباس شمس اللهی” اظهار 
داشت: شرکت گاز استان ایالم بر اساس تکالیف قانونی و در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، در ۴ ماهه اول سال جاری 
6۰۰ اشتراک رایگان به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی 
ایثارگران( واگذار نموده  بنیاد شهید و امور  )بهزیستی،کمیته امداد، 

است.
وی تعداد اشتراک رایگان واگذار شده در سال 9۸ را بالغ بر 2۷۰۰ 
اشتراک اعالم کرد و افزود: در مجموع از ابتدای فعالیت شرکت گاز 
استان تاکنون ۱۷۰۰۰ اشتراک به خانوارهای تحت پوشش بصورت 

رایگان واگذار گردیده است.
شرکت گاز استان ایالم یکی از شرکتهای فرعی شرکت ملی 
تیر ۱3۸3  اول  از  به صورت مستقل  آن  فعالیت  باشد که  گاز می 
عماًل آغاز گردیده و در حال حاضر نواحی ایالم، چوار، ایوان، زرنه، 
سرابله، آسمانآباد، سیروان، دره شهر، آبدانان، بدره، ملکشاهی، صالح 
آباد، مهران و دهلران و جمعًا تعداد 2۱ شهر از 2۵ شهر و تعداد ۱۸6 
روستای استان از نعمت گاز برخوردار بوده و پروژه های  گازرسانی، 

در تعدادی از شهرها و روستاهای استان،  در حال اجرا می باشد.

فرمانداری ماسال  آبفای گیالن در  با حضور مدیرعامل 
انجام شد: 

بررسی مشکالت آبرسانی روستاهای ماسال
بـه گـزارش دفتـر روابـط عمومی و آمـوزش همگانی شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان گیـالن، به منظور بررسـی مشـکالت حوزه 
آبرسـانی روسـتاهای ماسـال و چگونگی اجرای شـبکه جمع آوری 
فاضالب ماسـال و شـهرک فرهنگیان شـاندرمن نشسـتی با حضور 
مدیرعامـل ایـن شـرکت و نماینـده مـردم شهرسـتانهای تالـش، 

رضوانشـهر و ماسـال در فرمانداری ماسـال تشـکیل شـد.
سـید محسـن حسـینی رئیـس هیـأت مدیـره و مدیرعامـل 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان گیالن با اشـاره به کاهش اعتبارات 
تخصیصـی اظهـار داشـت: پـس از اجـرای طـرح یکپارچـه سـازی 
شـرکتهای آب و فاضـالب شـهری و روسـتایی، اقدامـات خوبـی 
در جهـت رفـع مشـکالت آبرسـانی بـه روسـتاها انجـام شـد وی 
همچنیـن بـه تکمیـل مطالعات طرح فاضالب شـهر ماسـال اشـاره 
کـرد و از نماینـده مردم شهرسـتانهای تالش، رضوانشـهر و ماسـال 
درخواسـت نمـود اعتبـار مورد نیـاز برای این طـرح در الیحه بودجه 

سـال  ۱۴۰۰ پیـش بینی شـود.
مـردم شهرسـتانهای  نماینـده  یـاری  محمـد  سـپس حسـن 
تالـش، رضوانشـهر و ماسـال خواسـتار رفع مشـکالت آبرسـانی در 
حـوزه انتخابیـه خـود بـه ویـژه آبرسـانی بـه روسـتاها شـد.در ادامه 
پورحضـرت فرمانـدار شهرسـتان ماسـال بـا اشـاره به افت فشـار و 
کیفیـت آب شـرب در برخـی از روسـتاهای ایـن شهرسـتان اظهـار 
داشـت: تکمیـل پـروژه مجتمـع آبرسـانی خانقاه بـر – دوله مالل و 
پـروژه طـرح جامـع ناحیـه 3 که شـامل تجهیـز چاه حفر شـده واقع 
در روسـتای ظهرابچـی و اصـالح شـبکه توزیع آب روسـتای شـیخ 

نشـین مـی باشـد بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

7 پروژه برقی در استان گیالن، افتتاح 
و به بهره برداری می رسد

بهمن داراب زاده  مدیر عامل  شرکت برق منطقه ای گیالن 
به مناسبت روز خبرنگار، ضمن دیدار با مدیرکل صدا وسیماي مرکز 
گیالن و خبرنگاران آن مرکز ، گفت: وضعیت صنعت برق کشور از 
لحاظ تولید، انتقال ،توزیع و مصرف از آغاز تابستان به صورت آنالین 
توسط مقام عالی وزارت نیرو ، مدیران عامل شرکت توانیر و شرکت 
های زیر مجموعه توانیر مورد پایش قرار می گیرد.وی افزود: نتیجه 
این پایش ها و عملکرد، به شکر خدا این بود که در تابستان سال جاری 
هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده در استان گیالن نداشته باشیم 
و انشاء ا... با همکاری مردم در زمینه استفاده بهینه از انرژی برق ، 
تابستان امسال را با موفقیت پشت سر بگذاریم.داراب زاده با اشاره به 
پویش فراگیر الف ب ایران گفت: در قالب این پویش در سال گذشته 
22۷ پروژه به ارزش 33 هزار میلیارد تومان در زمینه آب و برق در 
استان های کشور و از جمله استان گیالن، افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار گرفت.وی افزود: پویش فراگیر الف ب ایران با همان قوت در 
سال جاری نیز  با 2۵۰ طرح به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان اجرا 
می شود و تا امروز که چهاردهمین هفته از پویش را سپری کرده ایم 
نیز شاهد افتتاح و بهره برداری از پروژه های بزرگی در سطح کشور 
بودیم. در قالب این پویش ، انشاءا... شاهد افتتاح و بهره برداری از ۷ 

پروژه در سال جاری در استان گیالن خواهیم بود

به مناسبت عید غدیر و والدت امام موسی کاظم )ع(:
 مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با امام جمعه 

شهرستان بندرانزلی دیدار کرد
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل بنادر و دریانوردی اسـتان 
گیـالن، بـه مناسـبت عیـد غدیـر و والدت امـام موسـی کاظـم )ع( 
دکتـر حمیدرضـا آبایی؛مدیر کل بنادر و دریانوردی اسـتان گیالن به 
همـراه معاونیـن این اداره کل با حجت االسـالم و المسـلمین سـید 
عبدالجواد شـمس الدین؛امام جمعه شهرسـتان بندرانزلی دیدار کرد.

در ایـن دیـدار مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیـالن 
برنامـه هـای اقتصـادی مجتمع بنـدری انزلی در سـال جهش تولید 
و همچنین پروژه بزرگ گردشـگری این اداره کل در راسـتای تعامل 
شـهر و بنـدر را تشـریح کـرد و از افزایـش تخلیـه و بارگیـری کاال، 
ترانزیـت، صـادرات کاال و تخلیـه و بارگیـری کانتینـری و افزایـش 
ورود شـناور ها در چهار ماه نخسـت امسـال نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته خبرداد.
امـام جمعـه بندرانزلـی ضمـن تقدیـر از زحمـات و تالش های 
جهـادی اداره کل بنـادر و دریانوردی اسـتان گیالن در زمان شـیوع 
ویروس کرونا در شهرسـتان بندرانزلی، در خصوص شرایط اقتصادی 
حاکـم بر کشـور و جهان ابـراز امیدواری کرد که بـا وجود تنگناهای 
مدیریتی و اقتصادی، شـاهد مدیریتی مناسـب تر دسـتگاه ها باشـیم 

تـا ثمـره آن به همه مردم  کشـور برسـد

اجرای طرح توزیع الکترونیک گاز مایع 
در استان سمنان                      

مدیـر شـرکت ملـی پخش فـرآورده های نفتی منطقه شـاهرود 
از اجـرای طـرح توزیـع الکترونیکی گاز مایع از بیسـتم مـرداد ماه در 

استان سـمنان خبر داد .
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت ملـی پخش فـرآورده های 
نفتـی منطقـه شـاهرود ، دکتـر علـی اکبـر عربعامـری، بـا اشـاره به  
اجـرای ایـن طـرح در راسـتای عرضـه گاز مایـع بـه نـرخ مصوب و 
حمایـت از مصرف کننـدگان منطقـه گفـت : منطقـه شـاهرود یکـی 
از ۱۰ منطقـه منتخـب کشـور بـرای اجـرای طـرح پایلـوت توزیـع 
الکترونیـک گاز مایـع اسـت کـه بـا فراهم سـاختن زیرسـاخت های 
الزم و تعامـل بـا بانـک تجـارت، طرح توزیـع الکترونیکـی گاز مایع 

در ایـن منطقـه آمـاده اجرایی شـدن اسـت.
وی هـدف از اجـرای ایـن طـرح را سـاماندهی توزیـع سـوخت 
بـا کارت بانکـی، جلوگیـری از عرضـه خـارج از شـبکه و تأمین نیاز 
مصرف کننـدگان مشـمول دریافـت گاز مایـع به نرخ مصـوب عنوان 
کـرد و افـزود: حـذف حواله هـای کاغـذی و سـهولت انجـام کار بـا 

اسـتفاده از کارت بانکـی از دیگـر مزایـای ایـن طرح اسـت.
عـرب عامـری  تأکید کرد: هموطنانی که واجد شـرایط دریافت 
سـوخت گاز مایع هسـتند، می توانند با ثبت نام در سـامانه درخواسـت 
https://newtejaratasan. آدرس  بـه  نفتـی  فرآورده هـای 

niopdc.ir  نسـبت بـه ثبـت مشـخصات و احـراز هویـت در این  
کنند. اقدام  سـامانه 

وی  تصریـح کـرد: بـا اجـرای ایـن طـرح، خریـد گاز مایـع بـا 
قیمـت مصـوب دولتـی از طریق دسـتگاه های کارتخـوان و دریافت 

رسـید از عامـالن توزیـع امکان پذیـر اسـت.

تفاهم نامه همکاری مدیریت شهری و شرکت سیمان شاهرود امضا شد
 استفاده از ظرفیت بومی و قابل دسترس در مدیریت 

شهری شاهرود
شـهردار شـاهرود با اشـاره بـه اینکـه اسـتفاده از ظرفیت بومی 
و قابـل دسـترس در مدیریـت شـهری شـاهرود بایـد نهادینه شـود، 
گفـت: تفاهـم نامـه همـکاری مدیریـت شـهری و شـرکت سـیمان 

شـاهرود در راسـتای توسـعه شـهری امضا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت شـهری شـاهرود، علیرضا 
حاجـی محمـد علی صبح امروز در نشسـت با مدیـر عامل و مدیریت 
فـروش شـرکت سـیمان شـاهرود کـه بـا حضـور ریاسـت شـورای 
اسـالمی شـهر، کارشناسـان شـهرداری در محـل سـالن جلسـات 
شـورای اسـالمی برگـزار شـد، بـا بیـان اینکه تـا کنـون تفاهمات و 
ارتباطات خوبی بین مدیریت شـهری و شـرکت سیمان شکل گرفته 
و معتقدیم از این ظرفیت بومی و قابل دسـترس باید اسـتفاده بهینه 
شـود، افـزود: ارتبـاط دوسـویه و تنگاتنـگ در بحـث مصالـح و مواد 
اولیـه و اسـتفاده از ظرفیت بومی در راسـتای نیازهای اولیه مدیریت 
شـهری در پـروژه هـای مختلف تقویـت اقتصاد داخل شهرسـتان و 

توسـعه مشـارکتی را در پیش دارد.
وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه این همـکاری از یک سـو با 
در نظـر گرفتن پتانسـیل هـای کارخانه از جمله مـواد اولیه باکیفیت 
طبـق اسـتانداردهای جهانـی و از سـوی دیگـر کاهـش هزینه های 
حمـل و نقـل را در پـی دارد، ابـراز داشـت: تخفیفـی کـه در قیمـت 
تمـام شـده محصـوالت شـرکت اتفـاق می افتد مـی توانـد زمینه و 
جذابیتـی جهـت خریـد از محصـوالت داخلـی شهرسـتان را بـرای 

تمامـی ارگانهـا به همـراه آورد.
شـایان ذکر اسـت ، این تفاهم نامه در راسـتای دامنه همکاری 
بیشـتر در خصـوص فراهم کردن مـواد اولیه در پروژه های شـهری 
چـون تقاطـع غیر همسـطح، دیـوار پیش سـاخته 2کیلومتـری بلوار 
خـاوران، مسـیر بـاغ راه، پـل طبیعـت ، پـل شـاهوار و ...و همچنین 
ارتقـای تولیـدات بتنـی بچینـگ مدیریت شـهری که باعث توسـعه 

در شـهر خواهد شـد انعقاد شـده اسـت.

200 بسته معیشتی بین فعاالن قرآنی آسیب دیده ازکرونا در ایالم توزیع شد
 ” ی نظر حق  کبر ا “
ریزی  برنامه  اداره  رئیس 
امورقرآنی اداره کل تبلیغات 
مرحله  در  گفت:  ایالم  اسالمی 
2۰۰بسته  مواسات   طرح  دوم 
هربسته  تقریبی  ارزش  به  معیشتی 
دراختیارموسسات  3۰۰هزارتومان 
استان  درسطح  قرآنی  های  وخانه 

جهت حمایت ازفعاالن قرآنی آسیب 
دیده ازکرونا قرار گرفت.

در  برنامه  ین  ا فزود:  ا وی 
طرح  دوم  مرحله  اجرای  راستای 
مواسات وکمک مومنانه وباهمکاری 
دارلقرآن  وسازمان  بنیادمستضعفان 
کریم درلبیک به تاکیدات مقام معظم 
طبقات  به  برتوجه  مبنی  رهبری 

ضعیف وآسیب دیده ازبیماری کرونا 
اجرا می شود.

ریزی  مه  نا بر ه  ر ا د ا ئیس  ر
ت  تبلیغا کل  ه  ر ا د ا نی  آ قر ر مو ا
 : شتند ا د ن  بیا م  یال ا می  سال ا
درمرحله اول اجرای طرح مواسات 
دراستان باکمک موسسات وخیرین 
قرآنی وباحمایت سازمان دارلقرآن 

میلیارد  یک  مبلغ  مجموعًا  کریم 
آسیب  از  ریال  ششصدمیلیون  و 

آمد. بعمل  دیدگان کرونا حمایت 
وی یادآور شد: از ابتدای اجرای 
طرح مواسات و همدلی در این استان 
بین  معیشتی  بسته   6۰۰ از  بیش 
روستا  و  شهر  سطح  در  نیازمندان 

توزیع شده است.

ی  د ر ه نو کو ه  و گر
قارتال شهرستان خوی در 
آذربایجان غربی با موفقیت 

به قله دماوند صعود کرد
روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
درآذربایجان غربی،  جوانان  دنیای 
قارتال شهرستان  نوردی  کوه  گروه 
حامد  صمدزاده،  جابر  شامل  خوی 
اصغری، مجتبی غوری، امیر حبوطی 
و ولی صمیمی صعود خود را از روز 
جمعه گذشته به یاد شهدای شهرستان 
و کوهنوردان جان باخته آغاز و  موفق 

به صعود به دماوند شدند.
و  گفت  در  علیزاده،  فریدون 
سراسری  روزنامه  خبرنگار  با   گو 
آذربایجان غربی  در  جوانان  دنیای 
با رعایت پروتکل  این گروه  افزود: 
های بهداشتی و زدن ماسک برنامه 
صعود به قله  دماوند را از روزهای 
قبل برنامه ریزی و در کمال صحت 
و سالمتی توانستیم صعودی موفق 

داشته باشیم.
وی اظهار کرد: گروه کوهنوردی 
جوانان قارتال شهرستان خوی شب 

و روز نمی شناسند و با عالقمندی 
به طبیعت و کوهپیمایی به سالمتی 
جسم، روح و روان خود می اندیشند.

علیزاده گفت: در شرایط دشوار 
گرفته،  فرا  را  جامعه  که  کرونایی 
حضور در طبیعت با رعایت پروتکل 
گذاری  فاصله  و  بهداشتی  های 
اجتماعی باید همراه باشد تا سالمتی 
خود و اطرافیان مان را تضمین کنیم.

متر   ۵6۱۰ ارتفاع  با  َدماَوند 
ایران  کوه  بلندترین  دریا،  سطح  از 
و  سیا  آ ن  تشفشا آ ین  تر بلند و 
پارٔه  در  دماوند  است.  خاورمیانه 
جنوب  در  البرز  رشته کوه  مرکزی 
دماوند  کوه  دارد.  دریای خزر جای 
در تاریخ سیزدهم تیرماه سال ۱3۸۷ 
به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران 
در فهرست آثار ملّی ایران ثبت شد. 

 ۱3۸۱ سال  از  همچنین  کوه  این 
در  ملّی«  طبیعی  »اثر  عنوان  به 
ارزشمند  چهارگانٔه  مناطق  شمار 
قرار  زیست  محیط  حفاظت  نظر  از 

گرفته است.
دماوند برای کوه به معنی ظرف 
آتش یا دارنده آتش یا بخار و برای 
شهر به معنی دنباله ظرف یا دنباله 

کوه واقع شده می باشد.

صعود گروه کوه نوردی قارتال شهرستان خوی در آذربایجان غربی به قله دماوند

مدیرعامل شرکت گاز 
مصرف  از  مرکزی  استان 
۷۰ درصد گاز طبیعی استان 
گفت:  و  داد  خبر  بخش صنعت  در 
از  نیز  شرکت  این  طلب  بیشترین 

این بخش است
اافزود:  سمیعی«  »محمدرضا 
ارایه مهلت به واحدهای  حمایت و 
تولیدی و صنعتی در تسویه بدهی  
استان  گاز  شرکت  به  واحدها  این 
شعار  تحقق  راستای  در  مرکزی 
جهش تولیددر دستور کار قرار دارد.

توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
به شیوع ویروس کرونا در کشور و 
استان و ارایه مهلت به بخش خانگی 
مهم  این  بدهی های،  تسویه  برای 
شرکت گاز استان را با طلب انباشته 

در این حوزه مواجه کرده است.
وصول  عدم  گفت:  سمیعی 
استان  گاز  شرکت  طلب  موقع  به 
مرکزی از بخش خانگی و صنعتی، 
اعتبارات،  حوزه  در  را  شرکت  این 
ارایه خدمات و بهره برداری از طرح ها 

با مشکل مواجه می کند.
هر یک هزار  از  داد:  ادامه  وی 
توسط  طبیعی  گاز  فروش  ریال 
شرکت گاز استان مرکزی، ۷۰۰ ریال 
سهم هدفمندی یارانه ها و 3۰۰ ریال 
سهم این شرکت می باشد که اکنون 
گاز  میزان وصول مطالبات شرکت 
استان از این بخش ها کمتر از ۸۰۰ 
با  ریال بوده و این مهم شرکت را 

مشکل مواجه کرده است.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 

هفت  و   99 اکنون  گفت:  مرکزی 
شهری  خانوارهای  از  درصد  دهم 
و روستایی این استان شامل ۱۰۰ 
بیش  و  شهری  خانوارهای  درصد 
روستایی  خانوارهای  درصد   9۸ از 
استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

هستند.
سمیعی افزود: سه دهم درصد 
مرکزی  استان  روستای   3۷ شامل 
و  ساوه  تفرش،  شهرستان های  در 
زرندیه به دلیل کم بودن خانوار این 
العبور بودن و نبود  روستاها، صعب 
از  گازرسانی  فنی  زیرساخت های 
نعمت گاز طبیعی بدون بهره هستند.

درصد   ۱۰۰ داد:  ادامه  وی 
استان  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
طبیعی  گاز  نعمت  از  نیز  مرکزی 

بهره مند هستند.
گفتنی است،۵۵۰ هزار مشترک 
گاز طبیعی در استان مرکزی وجود 
با  مرکزی  استان  همچنین  دارد. 
 ۵3۰ و  هزار   29 معادل  مساحتی 
کیلومتر مربع حدود یک و ۸2 صدم 
به  را  کشور  مساحت کل  از  درصد 
اساس  بر  و  داده  اختصاص  خود 
آخرین تقسیمات کشوری، این استان 
دارای ۱2 شهرستان، 23 بخش، 32 
شهر، 66 دهستان، یک هزار و 39۴ 

آبادی دارای سکنه است.
واحد   ۸۰۰ و  هزار   2 از  بیش 
استان  مختلف  نقاط  در  صنعتی 
مرکزی فعالیت می کنند که 2 هزار 
واحد آن، در زمره صنایع کوچک و 

متوسط قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

70 درصد گاز طبیعی استان مرکزی در بخش صنعت مصرف می شود

پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
سیاوش  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان 
ارجمندزاده درباره روند سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در مجتمع بندری نگین، اظهار 
داشت: این مجتمع در زمینی به مساحت ۴۵۰ 
هکتار طراحی شده که اکنون عملیات ساخت 
اسکله، پایانه ها و زیرساخت های بندری در ۱9۰ 

هکتار آن اجرا شده است.
و  تخلیه  درصد   ۵ اکنون  داد:  ادامه  وی 
انجام  بوشهر  از  کشور  بنادر  در  کاال  بارگیری 
می شود که با تکمیل مجتمع بندری نگین این 
بر  یافت؛  خواهد  افزایش  درصد   ۱6 به  میزان 

این اساس با تکمیل مجتمع بندری نگین حجم 
تخلیه و بارگیری بندر بوشهر به میزان ۱۱ درصد 

افزایش پیدا می کند.
اجرایی  عملیات  داشت:  اظهار  ارجمندزاده 
حضور  با   ۱393 سال  در  بندری  مجتمع  این 
آن  از  بخش های  اکنون  و  آغاز  جمهور  رئیس 

تکمیل شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با اشاره 
به مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های 
تاکنون  افزود:  بوشهر  نگین  جزیره  در  بندری 
افزون بر ۴۵۰ میلیارد تومان در اجرای طرح های 
بندری هزینه شده که تا تکمیل شدن آن اجرای 

طرح ها ادامه دارد.
طرح های  اجرای  از  همچنین  ارجمندزاده 
بیان کرد:  زیربنایی در جزیره نگین خبر داد و 
تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین بوشهر 
شامل ساخت معابر، شبکه آبرسانی، برق رسانی 

دارای 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.
وی با تاکید بر نقش مهم مجتمع بندری 
رونق  کاال،  بارگیری  تخلیه  افزایش  در  نگین 
اقتصادی و اشتغال زایی تصریح کرد: با تکمیل 
پروژه ها در این مجتمع بندری زمینه پهلوگیری 
کشتی های پهن پیکر با ظرفیت ۵۰ هزار تنی 

فراهم می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: بخش خصوصی بیش از 900 میلیارد تومان
 در طرح های توسعه ای مجتمع بندری نگین )بوشهر( سرمایه گذاری می کند.

امسال،  دولت  هفته  مناسبت  به 
در  رسانی  برق  عمرانی  پروژه  هشت 
شهرستان  برق  توزیع  صنعت  حوزه 
ریال  میلیون   ۴۵۵ و  میلیارد   ۴6 بامبلغ  سمنان، 

افتتاح می شوند.
مدیرتوزیع برق شهرستان سمنان با بیان این 
خبرگفت: پروژه بهینه سازی 3۰ ایستگاه هوایی 
و زمینی توزیع برق و اصالح هفت هزار و 22۱ 
متر شبکه در نقاط مختلف شهرستان با مبلغ۱۴ 
میلیارد و ۱9۱ میلیون ریال درهفته دولت افتتاح 

خواهند شد.
که  این  به  اشاره  با  طینت  پاک  مهدی 
دستگاه   62۰ و  هزار  یک  سازی  بهینه  پروژه 
اعتبارهفت  با  آمپری  و  دیماندی  نشعابات  ا

گردند  می  افتتاح  ریال  ۴۵میلیون  و  میلیارد 
متر   ۷۵۴ و  هزار  سه  توسعه  پروژه  افزود: 
هزینه  با  زمینی  و  هوایی  برق  توزیع  شبکه 
بهره  مورد  ریال  میلیون   ۴۱ و  میلیارد  هفت 

برداری واقع می شود.
وی با ابراز این که پروژه بهسازی و احداث 
یک هزار و ۴۴۱ متر شبکه روشنایی معابر در سطح 
شهرستان با اعتبار دو میلیارد و ۱۱9میلیون ریال 
بهره برداری خواهد شد اضافه کرد: پروژه توسعه 
مجموع  با  برق  توزیع  هوایی  پست  دستگاه   ۱۰
مبلغ  به  آمپر  کیلوولت   ۴۵۵ و  هزار  یک  قدرت 
پنج میلیارد و ۷3۱میلیون ریال نیز بهره برداری 

خواهند شد.
وی باعنوان این که پروژه احداث پست زمینی 

پدمانتد باقدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر به همراه یک 
دستگاه ترانس با ظرفیت 63۰ کیلوولت آمپر در 
خیابان شیخ فضل ا... نوری با هزینه سه میلیارد 
و 36۸میلیون ریال افتتاح می گردند تصریح کرد: 
پروژه بهینه سازی یک هزار و ۴۵ متر شبکه فشار 
شرقی،  )ره(  خمینی  امام  خیابان  زمینی  ضعیف 
حدفاصل چهارراه مازندران تا میدان شهید بهشتی 
به مبلغ یک میلیارد و 3۸۷ میلیون ریال نیزبهره 

برداری می شود.
بازسازی  پروژه  اظهارداشت:  طینت  پاک 
با  مازندران  چهارراه  برق  توزیع  زمینی  ایستگاه 
اعتبار پنج میلیارد و ۵۷3 میلیون ریال، از دیگر 
پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت به شمار 

می رود.

همزمان با هفته دولت امسال

هشت پروژه عمرانی برق رسانی درشهرستان سمنان افتتاح خواهند شد
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بط  ا و ر رش  گزا به 
الملل  بین  امور  و  عمومی 
شازند،  پتروشیمی  شرکت 
مراسم امضای قرارداد طرح توسعه 
واحد پلی اتیلن سبک خطی )واحد 
با  شازند  پتروشیمی  شرکت   )LL
و  ساخت  طراحی،  پروژه  عنوان” 
سرمایشی  فرایندی  سامانه  نصب 
رویداد  این  منعقد شد.   ”LL واحد 
با  ماه  مرداد   2۰ دوشنبه  روز  در 
حضور مهندس ولدخانی مدیرعامل 
پتروشیمی شازند به عنوان کارفرما و 
مدیرعامل شرکت سینا کنترل شیراز 
محل  در  پروژه  مجری  عنوان  به 
پتروشیمی  مجتمع  کنفرانس  سالن 

شازند محقق شد.
در ابتدای این مراسم مهندس 
تقدیر  ضمن  سخنانی  در  ولدخانی 
هیات  اعضای  و  مدیرعامل  ز  ا
شیراز  کنترل  سینا  شرکت  مدیره 
گفتند در شرایط کنونی با توجه به 
المللی و  تحریم های ظالمانه بین 

عدم حضور شرکت ها و کارشناسان 
نه  خوشبختا  ، کشور در  رجی  خا
شرکت سینا کنترل شیراز با تکیه بر 
به عنوان مجری  توانمندی داخلی 
LL پتروشیمی  طرح توسعه واحد 
شازند انتخاب شده و این طرح که 
قرار بود تجهیز و اجرای آن توسط 
شود،  انجام  خارجی  های  شرکت 
واگذار  شرکت  این  به  پس  این  از 

می گردد.
شازند  پتروشیمی  مدیرعامل 
به  شازند  پتروشیمی  داشتند  اظهار 
هر  پیشبرد  جهت  کارفرما  عنوان 
چه بهتر این پروژه در کنار مجری 
با همت  داریم  انتظار  و  بود  خواهد 
مهندسین شرکت سینا کنترل، طرح 
توسعه واحد LL در موعد مقرر به 

بهره برداری برسد.
در ادامه مهندس انصاری نیک 
سرپرست مدیریت طرح های توسعه 
شرکت پتروشیمی شازند با اشاره به 
حضور شرکت های مختلف داخلی 

 LL در مناقصه طرح توسعه واحد
گفتند شرکت های داخلی متعددی 
با توانمندی های باال در این مناقصه 
شرکت کردند که شرکت سینا کنترل 
بر اساس استانداردهای مهندسی و 
فنی  و  کیفی  کنترل  های  سیستم 
حائز  و  حساس  پروژه  این  در  باال 
مجری  و  برنده  عنوان  به  اهمیت 
طرح  امیدواریم  و  شدند  انتخاب 
توسعه واحد LL پتروشیمی شازند 
مدار  در  و  عملیاتی  مقرر  زمان  در 

سرویس قرار گیرد.
یق  صد س  مهند همچنین 
از  کنترل  سینا  شرکت  مدیرعامل 
اعتماد مهندس ولدخانی و مدیران 
و  تشکر  شازند  پتروشیمی  شرکت 
که  شدند  یادآور  و  نموده  قدردانی 
تمام تالش همکاران ما پیش برد و 
 LL افتتاح پروژه طرح توسعه واحد
پتروشیمی شازند در زمان تعیین شده 

خواهد بود.
خت  سا و  حی  ا طر ه  ژ و پر

در  فرآیندی  سرمایش  مجموعه 
واحد  توسعه  طرح  تکمیل  راستای 
شرکت  خطی  سبک  تیلن  ا پلی 
پتروشیمی شازند، کومونومر موجود 
در جریان چرخش نیتروژن ورودی 
از عملیات سردسازی  استفاده  با  را 
تا دمای منفی ۴۰ درجه سلسیوس، 
مورد  مجدداً  و  بازیابی،  تفکیک، 

استفاده قرار می دهد.
این  اندازی  راه  و  نصب  با 
نظیر:  متعددی  اهداف  مجموعه 
از  خاص  گریدهای  تولید  امکان 
جمله LL-62۰9 و LL۰2۰9 در 
واحد پلی اتیلن سبک خطی، بازیافت 
بوتن و  کومونومر ۱   %  ۱۷ حدود  
۱2 % کومونومر ۱ هگزن، افزایش 
به  اکسترودر  بخش  ایمنی  ضریب 
گازهای  تجمع  از  ممانعت  دلیل 
قابل انفجار در سیستم انتقال پودر 
و کاهش گازهای رها شده به محیط 
زیست و کاهش اتالف مواد یا ارزش 

اقتصادی محقق خواهد شد.

با حضور مهندس ولدخانی انجام شد؛

امضای قرارداد طرح توسعه واحد پلی اتیلن سبک خطی شرکت پتروشیمی شازند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد؛

جاده های  از  شیروانی  شیب  کیلومتر   ۱۳۲ اصالح 
استان مرکزی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 
از ابتدای سال ۱32 کیلومتر شیب شیروانی در استان اصالح شده 

است که تاثیر مستقیم در تصادفات و واژگونی ها دارد.
علی زندی فر ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ایام 
شیوع ویروس کرونا این مجموعه ۷۵ محور اصلی و فرعی را مسدود 
ایام کرونایی  اداره کل خدمات مختلفی در  این  کرد اظهار داشت: 

انجام داد اما اسمی از آن برده نشد.
وی افزود: با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا و بسته شدن 
مسیرهای ورودی شهرها این اداره اقداماتی برای ایجاد ایست بازرسی 
انجام داد اما اجازه نداد تا در برنامه های کاری خود خللی ایجاد شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با بیان 
اینکه بیشترین حجم کاالی اساسی از بندر امام جابجا شده است ادامه 
داد: از ابتدای سال تاکنون اقدامات خوبی در حمل و نقل کاالهای 
نیامده و  اساسی صورت گرفته و به همین دلیل مشکلی به وجود 

ذخیره خوبی از کاالها وجود دارد.
زندی فر با بیان اینکه شیوع کرونا ضررهای زیادی به مجتمع های 
خدماتی و رفاهی وارد کرده است بیان داشت: تیم های نظارتی شرایط 
مجتمع ها را به صورت مستمر در نظر دارند و بازرسی ها صورت می گیرد 
و تاکنون مشکل خاصی در خدمت رسانی آنها به وجود نیامده است.

وی یکی از دغدغه های مهم راهداری را ایمنی جاده ها دانست و 
اضافه کرد: با توجه به اینکه تردد در محورهای مواصالتی استان حدود 
6۰۰ هزار وسیله نقلیه است و در روزهای تعطیل به یک میلیون وسیله 
هم می رسد، تمام تالشمان را می کنیم تا نقاط پرخطر و حادثه خیز را 

شناسایی و مشکلشان را برطرف کنیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با بیان 
اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱32 کیلومتر شیب شیروانی در استان 
اصالح شده است گفت: با اصالحات صورت گرفته در شیب شیروانی 

واژگونی خودروها ۱۰ درصد کاهش داشته است.
زندی فر با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: با توجه 
گذشته  سال  در  باید  اینکه  و  برف روب  بیل های  به  استان  نیاز  به 
3۰ دستگاه خریداری می شد اما این اداره کل موفق شد با کمک 
پرسنل بازنشسته شرکت هپکو ۴۰ دستگاه بیل برف روب ضایعاتی، 
چند دستگاه فینیشر و ۴ دستگاه غلتک بازسازی کند و این باعث 

صرفه جویی دوسومی در قیمت خرید شد.
را  استان  سطح  در  نظارتی  دوربین های  تعداد  همچنین  وی 
در  نیز  تخلف  ثبت  دوربین   26 افزود:  و  کرد  عنوان  دستگاه   2۴
استان وجود دارد که به این تعداد ۴6 دستگاه نیز اضافه خواهد شد؛ 
همچنین در راستای مبارزه با قاچاق کاال نیز 3 دوربین توزین در 

دست بهره برداری است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی تعداد 
نقاط حادثه خیز در استان را ۸ مورد عنوان کرد و گفت: این نقاط در 

سال ۸6 برابر با ۱۱۷ مورد بوده است.

شهردار مشهدمقدس:
شهرداری و شورای شهر مشهد »ید واحده« 

یکدیگر هستند
مشهد  شهردار  قاسمی:  مشهد-محمودرضا  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
همکاری شهرداری با شورای شهر را در مشهد، منحصر به فرد دانست و گفت: 
در برخی شهرهای کشور میان شورا و شهرداری اختالف نظر وجود دارد که در 
این میان خدمات از میان می رود اما خوشبختانه از روز اول در مشهد شهرداری 
و شورای شهر »یده واحده« بوده اند و امیدوارم این اتحاد تا زمان اتمام ماموریت 

همه ما ادامه داشته باشد.
حضور  با  که  شهری  بوستان   6 افتتاحیه  آیین  در  خامسی  تقی زاده  قاسم 
مسئوالن شهری و استانی در محل بوستان تازه تاسیس پرواز در منطقه ۷ برگزار 
افزایش 2۵ هزار مترمربعی فضای سبز و بوستان های  با اشاره به توسعه و  شد، 
شهر مشهد طی 6 ماه گذشته اظهار کرد: با این وجود شهر مشهد هنوز به بوستان 
و فضای سبز نیازمند بوده و در همین راستا پروژه های فضای سبز در نقاط مختلف 
در  دارند  کمتری  فضای  سرانه  که  مناطقی  و  کم برخوردار  مناطق  ویژه  به  شهر 

حال اجرا است.
وی با بیان اینکه مجموع فضای سبز در تملک شهرداری مشهد ۴ هزار و 
۸۵۱ هکتار و سرانه فضای سبز هر شهروند مشهدی ۱۵.96 مترمربع است، تاکید 
کرد: تا پایان سال به وعده خود عمل می کنیم و سرانه فضای سبز شهری را به 

۱6 مترمربع افزایش می دهیم.
شهردار مشهد مقدس متذکر شد: طی یک ماه گذشته ۱۵ بوستان در نقاط 
مختلف شهر مشهد به ویژه مناطق کم برخوردار به بهره برداری رسیده که گمان 
نمی کنم در هیچ یک از شهرهای کشور چنین اتفاقی افتاده باشد که این نشان 

همان وحدتی است که میان شهرداری و شورای شهر وجود دارد است.
وی با بیان اینکه از ۱۷ مرداد ماه تاکنون شاهد افتتاح و بهره برداری از ۱۵ 
بوستان، ۵ مسجد، یک مجموع ورزشی، توسعه و ساماندهی ایستگاه استقبال از 
زائر در غرب مشهد و گود کشتی با چوخه شهید بابانظر هستیم، گفت: در حالی که 
اکنون عملیات پروژه مترو سایر کالنشهرهای کشور تعطیل است اما عملیات اجرایی 
خطوط مترو مشهد فعال و با وجود افزایش نرخ ارز تجهیزات مورد نیاز قطارشهری 
از جمله واگن ها و پله برقی ها خریداری و طی یک سال گذشته ۱2 میلیون یورو 
و 3 هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال برای اجرای خطوط مترو مشهد هزینه شده است.

تقی زاده خامسی با تقدیر از مدیرکل فرودگاه های استان نسبت به همکاری در 
خصوص نماد خاطره انگیز میدان پرواز و عقب نشینی دیوار قبلی برای ایجاد بوستان 
پرواز ادامه داد: ورودی شهر مشهد از مسیر فرودگاه و جاده قوچان ساماندهی شده 
است، اما ورودی های موجود از سمت کالت، سرخس و فریمان وضعیت مناسبی 

ندارند که ساماندهی این مبادی در دستور کار قرار گرفته شده است.

دوره آموزشی عملی مبانی آتش و روش های اطفاء 
حریق در شرکت گاز استان سمنان برگزار گردید.

رئیس  خلیلی  بهزاد  تبیانیان:   سمنان-رضا  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
ایمنی، محیط زیست و پدافندغیرعامل شرکت گاز استان سمنان  امور بهداشت، 
از برگزاری دوره آموزشی فرماندهی حریق ویژه کارکنان این شرکت با عنوان« 

آموزش مبانی آتش و روش های اطفاء حریق » خبر داد و گفت:
این دوره آموزشی با هدف ارتقاء کیفیت عملکرد، دانش تخصصی، افزایش 

توان علمی، عملیاتی کارکنان برگزار شد.
اولیه  این دوره آموزشی مفاهیمی چون تئوری آتش، اصول  افزود: در  وی 

اطفاء حریق و آشنایی با سیستم ها ی اعالم حریق بررسی شد.
رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان 
کار  نحوه  و  معرفی  حریق  اطفاء  تجهیزات  دوره  این  در  افزود:  پایان  در  سمنان 
به منظور آشنایی  پایان  این تجهیزات مورد بحث و آموزش قرار گرفت و در  با 
عملی، فراگیران با مباحث تئوری آموخته شده به صورت کارگاهی نسبت به اطفاء 

حریق ساختگی اقدام نمودند.

فرماندار عسلویه:
عقب ماندگی شهرستان عسلویه در مقاوم سازی مسکن 

روستایی جبران می شود
دنیای جوانان گروه شهرستان بوشهر –فاطمه کرمپور:  فرماندار شهرستان 
روستایی  مسکن  مقاوم سازی  در  عسلویه  شهرستان  عقب ماندگی  گفت:  عسلویه 

جبران می شود.
استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  با  نشست  در  دوشنبه  ظهر  یوسفی  عبدالنبی 
روستاها  امکانات  بهبود  و  زیرساخت ها  توسعه  راستای  در  داشت:  اظهار  بوشهر 

تالش های خوبی گرفته است.
توسعه  و  ارائه  برای  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  پیگیری  از  تقدیر  با  وی 
خدمات در روستاها بیان کرد: اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی 

نقش مهمی در شناسایی مشکالت و ضعف ها و رفع آنها خواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی در نشست با مدیران ستادی مطرح کرد؛

همه ما مدیران باید خود را وقف آبادانی کشور کنیم

گروه شهرستان مشهد 
سمیه باقرزاده

ن  سا ا خر ر  ا ند ستا ا
رضوی پست های مدیریتی را بدون 
خدمت صادقانه بی اهمیت خواند و 
را  باید خود  مدیران  ما  گفت: همه 

وقف آبادانی کشور کنیم.
علیرضا رزم حسینی در نشست 
به  ری  ندا ستا ا ستادی  مدیران 
استان  مدیریت  اساسی  راهبردهای 
پرداخت  اخیر  نیم  و  سال  یک  در 
توسعه  مثلث  طرح  اجرای  گفت:  و 
این  ز  ا یکی  فرهنگی  اقتصادی 
راهبردها بود که همدلی و همزبانی 
و  استان  در  آن  ثمرات  اولین  از 

شهرستان ها به شمار می رود.
وی از امضای موافقت نامه های 
سرمایه گذاری به عنوان دیگر راهبرد 
قالب  در  افزود:  و  کرد  یاد  استان 
قتصادی  ا توسعه  مثلث  جرای  ا
فرهنگی، معین های اقتصاد مقاومتی 
تعهد  مورد  مناطق  در  را  خود  کار 
شروع کرده و با همت به کار خود 

ادامه می دهند.
ادامه  استاندار خراسان رضوی 
مدل  پیشبرد  و  اجرا  کنار  در  داد: 
چند  استان،  در  مقاومتی  اقتصاد 
از جمله  ملی  و  استانی  پروژه مهم 
از  آب  انتقال  آب،  همیاران  طرح 
دریای عمان، طرح ثامن و ساماندهی 

کشف رود نیز در استان دنبال شده 
کرد:  خاطرنشان  است.رزم حسینی 
هماهنگی  و  همکاری  با  کشف رود 
واحد  مدیریت  و  دستگاه ها  همه 
و  می رود  جلو  مشهد  شهرداری 
اقداماتی هم تاکنون صورت گرفته 

است.
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  وی 
سابق  استاندار  رشیدیان،  علیرضا 
الزم  مات  قدا ا م  نجا ا لیل  د به 
پدیده  شرکت  ماندهی  سا برای 
کلینیک  زی  ندا ه ا ا ر  : د ا د مه  دا ا
دوغارون  مرز  ساماندهی  صنعتی، 
شهر  حاشیه نشینی  ساماندهی  و  
مشهد و تالش برای تعیین تکلیف 

شرکت پدیده و هدایت آن در مسیر 
قانونی، از دیگر اقداماتی هستند که 

در استان پیگیری و دنبال شده اند.
استاندار خراسان رضوی ضمن 
ویژه  تدابیر  ستاد  تشکیل  به  اشاره 
اقتصادی در خراسان رضوی اظهار 
از  اقتصادی  تدابیر  ویژه  ستاد  کرد: 
یک استان و آن هم خراسان رضوی 
مدیریتی  الگوی  یک  عنوان  به 
بتواند  بعد  تا  شد  شروع  منطقه ای 

در سایر استان ها نیز اجرایی شود.
جلسه  این  در  است،  گفتنی 
تعدادی از مدیران ستادی استانداری 
خود  عملکرد  گزارش  ئه  ا ر ا به 

پرداختند.

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت روان مدل 9۰ رنگ آبی به 
شماره انتظامی 9۵6۸3/۷63

بنام حسین اسفندیاری فرزند علی اکبر شماره موتور 3۸۰۱۱۵6۰ 
 ۱۱۰ D 9۰۰۱۱69 شماره تنه

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف 99۵
تربت حیدریه 

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت شوکا مدل 9۰ رنگ سفید به 
شماره انتظامی 9۴۵22/۷6۴

بنام میثم گلزاری فرزند محمد ناصر
۱2۵ S 9۰2923۸ شماره تنه

شماره موتور ۱۰3۷۴
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف 99۴

تربت حیدریه 

برگ سبز وانت دوکابین مزدا مدل 9۴ رنگ نقره ای متالیک
به شماره انتظامی 993 م ۱3 ایران 36

بنام نبی اهلل نصرتی فر فرزند علی 
۱۱۸ P ۰۱2۱۷۴2 شماره موتور

شماره شاسی ۱۸69۰۰
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف 993

تربت حیدریه 

آگهی حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۴۱3 شماره  شناسنامه  دارای  نوری  خانم 
99۰۰3۷2 در این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مرحومه ملیحه یوزی تسنن مذهب به شماره شناسنامه ۱2۴ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  در تاریخ ۱396/۱۰/۱۷ در 
به  نوری  برهان  نام  به  پسر  فرزند  یک   : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
شماره شناسنامه ۴2۸ و به شماره ملی 3۸39۰۵3۵9۵ متولد ۱3۴۰/3/۱3 و دو 
به شماره ملی  و  به شماره شناسنامه 3۴9  یوزی  اسامی غزاله  به  فرزند دختر 
و   ۴۱3 شناسنامه  شماره  به  نوری  خانم  و   ۱3۴۰/۱۱/9 متولد   3۸39۰۵2۷93
به شماره ملی 3۸39۰۵3۴39 متولد ۱3۵۱/6/2۰ می باشند و بجز اینها ورثه 
دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
اختالف شماره یک  به شورای حل  ماه  مدت یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از 

کامیاران تقدیم دارد وال گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان کامیاران   م الف 2۱۴ 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای اسماعیل حاجی زاده برابر استشهادیه شماره 2۷2۰- 99/۵/۱9 که به 
تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۱ سنندج رسیده مدعی هستند که سند مالکیت 
۴2 شعیر مشاع از ششدانگ هر یک از پالکهای ۱2۷۱و۱۵۴2 فرعی از ۱32۸ 
اصلی بخش یک سنندج به نام ایشان به شماره سریالهای ۷2۸۱۷۸ و 9۵۱۱۷۸ 
به دلیل اسباب کشی مفقود گردیده و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده اند که مراتب در اجرای ماده ۱2۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
مصوب ۱3۸۰/۱۱/۴ در یک نوبت منتشر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا 

وجود سند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر اینصورت برابر مقررات سند مالکیت 

المثنی صادر خواهد شد. 
لطف اهلل فالحی معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج    م الف ۱۴۰3۵

اجرائیه 
مشخصات  محکوم له / محکوم لهم 

۱-محمد رضا حیدری فرزند داقر  نشانی :  استان ایالم- شهرستان  شهر ایالم - 
جمهوری – خ زراعتی 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
محمد حسین  محمدی زالنی نشانی :   ایالم روبروی هتل خالش 

محکوم به: 
بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و   ۷۱2/9۸/۸ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
9۸۰99۷۰۸۴۸۸۰۰۸2۷ مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته به 
مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 2/۰۸6/۷۰۰ بابت هزینه دادرسی و 6۰/۰۰۰ ریال بابت 

هزینه اجراییه در حق محکوم له:
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
اعتباری  و  مالی  بانکها و موسسات  نزد  به هر عنوان  نقدی که  بر میزان وجوه  مشتمل 
ایرانی و یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او 
به هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضممیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی  ارائه نماید و اال درخواست محکوم له 
بازداشت می شود ) مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( ۴- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب  از ادای دین به نحوی که  فرار 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود . ) ماده 2۱ قانون اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز قانون نحوه اجرای محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. ) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه  

اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۸ شهرستان ایالم- محسن رستمی  

غیر  موسسه  هستی  کیمیای  خیریه  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   ۱۰3۸۰۱۵6۵۵۰ ملی  شناسه  و   ۱۸3۱ ثبت  شماره  به  تجاری 
شماره  نامه   2۷/۰۵/۱39۷ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
تصمیمات  مشهد  فرمانداری   ۱۵/۷/۱39۷ مورخ   ۴6۰9/2/3۸۵3
تعیین  قرار ذیل  به  : - سمت اعضاء هیئت مدیره  اتخاذ شد  ذیل 
سمت  به  کدملی۰93۸۷۱۴۱9۸  به  سزاوار  امیر  آقای   - گردیدند: 
به  بندی  سزاوار  افسانه  خانم   - مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
سادات  تکتم  خانم   - دار  خزانه  سمت  به  کدملی۰9۴33۴۵۰3۰ 
هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  کدملی۰939۸۱۸299  به  هاشمی 
مدیره - خانم میمنت رضائی قشالقی به کدملی۰9۴۰3۷6۸3۰ به 
سمت منشی هیئت مدیره - آقای هادی رضائی قشالقی به کدملی 

۰9۴۰3۷6۸3۰بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بها دار وتعهد آور با امضای ثابت 
مدیرعامل آقای : امیر سزاوار وخزانه دار خانم : افسانه سزاوار بندی 
ودرغیاب وی نائب رئیس هیئت مدیره خانم : تکتم سادات هاشمی 
ومهر موسسه معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)9۴۱۷۸9(

آگهي حصروراثت
خانم ملیحه زاهدی توچائی به شماره شناسنامه ۱ فرزند نصرت از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده صدیقه 
تاریخ ۱39۸/۱۱/29  در شهرستان لشت  هاشمی توچائی فرزند  سیدحسن در 
نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-مرتضی 
زاهدی توچائی به ش ش 2۱ فرزند نصرت نسبت پسر2- مهرزاد زاهدی توچائی 
به ش ش ۱3 فرزند نصرت نسبت پسر3-محمدحسین زاهدی توچائی به ش ش 
۵ فرزند نصرت نسبت پسر۴- ملیحه زاهدی توچائی به ش ش۱ فرزند نصرت 
نسبت دختر۵- متانه زاهدی توچائی به ش ش ۱ فرزند نصرت نسبت دختر6- میترا 
زاهدی توچائی به ش ش ۱6 فرزند نصرت نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره 99۰۰3۷۱  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي 
از  او باشد  از متوفي نزد  نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه یک شوراي حل اختالف لشت نشا 
تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

م/الف ۱2۱۴
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهری لشت نشا-محمد قربانی

با  شرکت  بیهق  ابریشم  راه  گرایان  آرمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴2۰3 و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۵9۸۱ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2۸/۰۱/۱399 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی سبزوار به آدرس بخش 
مرکزی ، دهستان قصبه غربی ، آبادی شهرک صنعتی سبزوار، محله شهرک 
صنعتی ، خیابان ضلع شرقی ، بلوار تالش شرقی ، پالک 2 ، طبقه همکف 
، واحد 3۸ کدپستی 96۱۷۱۸۸۱3۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )9۴۱۷۸6(

شرکت  ئولن  سیلیکا  معدنی  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  ملی ۱۰۸6۰۱۸۷۱۵۵  و شناسه  ثبت ۱۰92۵  به شماره  تعاونی 
ونامه شماره  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰3/۱۰/۱39۸ 
اجتماعی  رفاه  کارو  تعاون  اداره   ۰3/۱۱/۱39۸ مورخ   ۱۱3۵۸2/2
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضی زیارت نیا شماره 
ملی ۰93۷93۱66۷ به سمت رئیس هیات مدیره و سید محسن زیارت 
نیا به شماره ملی ۰9۴۱۴3۸۴۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و 
فریدون اسماعیل پور به شماره ملی ۰9۴3۱۸2۵۵۷ به سمت منشی 
هیات مدیره فریدون اسماعیل پورکد ملی ۰9۴3۱۸2۵۵۷ به سمت 

مدیرعامل تعاونی به مدت 3 سال انتخاب شدند . کلیه قراردادها و 
اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک-سفته- برات و اوراق 
بهادار با امضای ثابت آقای فریدون اسماعیل پور )مدیرعامل( و آقای 
سید مرتضی زیارت نیا )رئیس هیات مدیره( و مهر شرکت تعاونی 
دارای اعتبار است اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای فریدون 
اسماعیل پور و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )9۴۱۷۸۵(

آگهی انتقال مرکز اصلی شرکت حمل و نقل داخلی کاالی شادی صحرا 
شرکت سهامی خاص از مه والت به جوین شناسه ملی ۱۰3۸۰۰63۴۷۷ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰3/۱399 و برابر 
نامه شماره 2662۴/3۱مورخ ۱۱/3/۱399اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان خراسان رضوی ،مرکز اصلی شرکت به : استان خراسان 
رضوی ، شهرستان جوین ، بخش عطاملک ، دهستان حکم آباد ، روستا 
حکم آباد، محله /شهرک ، جاده نقاب ، کوچه )کنارباسکول( ، پالک ۰ ، 
طبقه همکف کد پستی : 96۴۸۱۱۵2۰۵ انتقال یافت و ذیل شماره ثبت 
۴۷۱به ثبت رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین )9۴۱۷۸۷(

سیمرغ  آوای  مرغداری  و  کشاورزی  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
تربت جام به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰3۸۰۰9۸۸۰2 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2۸/۰۴/۱39۷ و نامه شماره 
3۸3۵ مورخ ۴/۵/9۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تربت جام تصمیمات 
آدرس  به  تربت جام  ثبتی  واحد  در  : ۱ - محل شرکت  اتخاذ شد  ذیل 
شوراب  اراضی  رباط-محله  روستا   - هریرود  دهستان   - بوژگان  بخش 
علیا-جاده رباط به ملک اباد-جاده اصلی-پالک ۰-طبقه همکف-کد پستی 
9۵۷۵۱۷69۵2 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تربت جام )9۴۱۷۸۸(

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای محمد امیری دارای شناسنامه شماره 2۷9 به شرح دادخواست به کالسه 
99۰۰۱۰۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سلطنت بختیاری قلعه به شناسنامه ۴۱9 در تاریخ 99/2/۱6 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی فوق الذکر آقای محمد امیری فرزند میرزاآقا شماره شناسنامه 2۷9 

پسر متوفی
میرزاآقا امیری شماره شناسنامه ۷ تاریخ تولد ۱3۱۱ صادره از ورامین همسر 

متوفی )زوج(
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی 
از  باشد  دارا  متوفی  از  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  می 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.خ/م.الف ۵۵
رئیس حوزه یک شورای حل اختالف بخش جواد آباد



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1530- پنجشنبه 23 مرداد 61399 ورزش دنیای 

استقالل در کشتی تیم داری می کند
و  استقالل  مدیرعامل  جلسه  در 
تا  شد  مقرر  کشتی  فدراسیون  رییس 
استقالل در رشته کشتی تیم داری کند.

جلسه  )چهارشنبه(  گذشته  روز 
میان احمد سعادتمند مدیرعامل استقالل 
و علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی 
و  استقالل  کشتی  تیم  تشکیل  جهت 
رقابت های  در  تیم  این  کردن  شرکت 

لیگ کشتی برگزار شد. 
در این جلسه سعادتمند با اشاره به 
عزم باشگاه استقالل جهت تیم داری در 
رشته هایی دیگر، گفت: منابع مالی برای 

حضور در رقابت های کشتی مجزا از فوتبال هستند و در این رابطه ما برنامه ریزی الزم 
را انجام داده ایم. ما به دنبال حضوری قدرتمند در لیگ کشتی هستیم و برای دو رشته 

المپیکی دیگر هم برنامه ریزی کرده ایم.
در ادامه علیرضا دبیر گفت: ابتدا از حضور شما در فدراسیون و بازدید از مجموعه 
کشتی باید تشکر کنم. بنده و همکارانم در فدراسیون کشتی از حضور باشگاهی مثل 
استقالل در این رشته ورزشی قطعا خوشحال می شویم و هر کمکی که از دستمان بر 
بیاید را انجام می دهیم.حضور باشگاه استقالل در رشته مردمی کشتی را به نظرم باید 
به فال نیک گرفت. امیدوارم این اتفاق یک موفقیت برد برد برای هم باشگاه استقالل 

و هم ورزش کشتی باشد.
در پایان این جلسه مقرر شد به پیشنهاد فدراسیون کشتی و با همکاری این 
فدراسیون، باشگاه استقالل عالوه بر تیم داری در رشته کشتی به دایر کردن یک مدرسه 
کشتی هم اقدام کند تا به طور حرفه ای این رشته از سوی باشگاه استقالل دنبال شود.

***
یزدانی: هنوز حضورم در تیم کشتی استقالل مشخص نیست

دارنده دو طال و دو برنز پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در واکنش به 
حضور در تیم کشتی آزاد استقالل در لیگ برتر کشتی گفت: هنوز هیچ چیز مشخص 

نیست و تیمی اصال شکل نگرفته است.
رضا یزدانی افزود: اجازه دهید تا حضور تیم استقالل در لیگ قطعی شود و 
بعد از آن در مورد حضورم در این تیم صحبت کنم زیرا هنوز اتفاقی نیافتاده و تیمی 

شکل نگرفته است.
وی در خصوص برنامه اش برای تیم ملی کشتی نیز گفت: در حال حاضر همه 
چیز در هاله ای از ابهام قرار دارد و کرونا همه چیز را برهم زده است و به همین دلیل 
فعال نمی توانم برنامه ریزی قطعی داشته باشم و باید ببینیم در آینده چه پیش می آید.

باشگاه استقالل تهران برای حضور در لیگ برتر کشتی، اعالم آمادگی کرد. 
برهمین اساس روز گذشته)چهارشنبه( جلسه ای با حضور »احمد سعادتمند« مدیرعامل 
باشگاه استقالل و »عبدالمهدی نصیرزاده« رییس سازمان لیگ فدراسیون کشتی برگزار 

شد تا حضور نماینده باشگاه استقالل در لیگ برتر کشتی آزاد نهایی شود.
به نظر می رسد بعد از نهایی شدن حضور تیم استقالل در لیگ کشتی آزاد 
باشگاه های کشور، »رضا یزدانی« دارنده ۴ مدال طال و برنز پیکارهای جهانی، سرمربی 

آبی پوشان در لیگ کشتی را برعهده داشته باشد.
زمان نقل و انتقاالت و ثبت قراردادها پیش از این تا اوایل مرداد ماه بود که به 

دلیل شیوع ویروس کرونا این زمان تمدید شد.
برای برگزاری مراسم قرعه کشی  برنامه ریزی سازمان لیگ کشتی  با وجود 
بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور، جام یادگار امام)ره( 
در روز 23 مردادماه، با توجه به درخواست تعدادی از تیم های شرکت کننده این مراسم 

به تعویق افتاد و 29 مرداد ماه برگزار خواهد شد.

آداما ترائوره فوتبالیستی با کوه عضله!
از بازیکنانی که این  روزها  یکی 
می کند  توجه  جلب  فوتبال  زمین  در 
آداما ترائوره، بازیکن ولورهمپتون است. 
ترائوره زمانی که در بارسلونا بود نتوانست 
ثابت کند و در  را  توانایی های خودش 
این  او  اما  تیم جدا شد.  این  از  نهایت 
روزها دوباره سر زبان ها افتاده و خیلی 

از تیم های بزرگ عالقه دارند او را جذب کنند. ترائوره یک بازیکن سریع و تکنیکی 
است اما چیزی که او را منحصر به فرد می کند اندازه عضالتش است. اگر کسی او را 
نشناسد ابتدا فکر می کند او قهرمان بدنسازی است و نه یک بازیکن فوتبال. ترائوره 
در مصاحبه هایش گفته است برای بزرگ کردن عضالتش تالش زیادی نمی کند و 
این مساله کامال ژنتیکی است. او قبل از هر مسابقه بدنش را با روغن چرب می کند 

تا بازیکنان حریف برای گرفتن او دچار مشکل شوند.
این عکس را عکاس یوفا پیش از شروع بازی ولورهمپتون و سویا در لیگ اروپا 
ثبت کرده است. ترائوره طوری به زمین نگاه می کند که انگار آن جا برایش وزنه های 

بدنسازی، مکمل های دارویی و غذاهای پروتئین دارد آماده کرده اند.

فوران خشم و انگیزه در بارسلونا؛
 بایرن تاوان می دهد!

بازیکنان بارسا معتقدند اظهارنظرهای اخیر مسئوالن بایرن و کارشناسان آلمانی 
در نهایت به ضررشان تمام خواهد شد.

نیش و کنایه های مسئوالن بایرن به بارسلونا در آستانه بازی حساس روز 
جمعه تمامی ندارد. در چند روز گذشته لوتار ماتیوس اسطوره بایرن که البته هیچ 
پستی در باشگاه ندارد، بارسلونا را تیمی معمولی خطاب کرد که بایرن باید به راحتی 
موفق به شکستش شود. او روبرت لواندوفسکی را نیز بازیکنی برتر نسبت به مسی 
اشتباهات  باید مرتکب  بارسا  از  برای شکست  بایرن  معتقد است  و  توصیف کرد 

زیادی درون زمین شود.
این بار نوبت به کارل هاینتس رومینیگه رسید تا با اظهارنظری عجیب در مورد 

مارک آندره تراشتگن، خشم هواداران بارسلونا را باعث شود.
مدیر اجرایی بایرن در پاسخ به سوالی در مورد تراشتگن و مقایسه او با 
مانوئل نویر گفت:» مانوئل نویر سال هاست که یک دروازه بان در سطح اول 
در  و  نیست  جهانی  گلر  یک  های  قواره  در  هنوز  تراشتگن  ولی  است  جهانی 
شرف دستیابی به این مهم است. نمی توان دروازه بانی مثل نویر را با تراشتگن 

مقایسه کرد.«
 در یکی دو سال اخیر رقابت بین تراشتگن و نویر به اوج خود رسیده و حتی 
گلر بارسا سال گذشته خشم خود از نیمکت نشینی هایش در مانشافت را علنا نشان 
داد. این خشم البته کارساز نبود و نویر با رای اعتماد کادر فنی آلمان توانست جایگاه 

ثابت خود را حفظ کند.

قرعه  از  روز  دو  از  کمتر 
کشی نگذشته و از همین حاال 
تمام ابعاد دربی درگیر واکنش 

های تند شده است.
تلرانس،  اندکی  با  حاال  همین  از 
تکلیف قبل و بعد دربی پیش رو مشخص 
است. اگر استقالل راهی فینال شد، گروه 
اعضای  متاسفانه  و  هواداران  از  کثیری 
باشگاه پرسپولیس این پیروزی را از پیش 
تعیین شده دانسته و ادعا می کنند برای 
ایجاد  دلخوشی هواداران رقیب شرایطی 
شده که استقالل برنده دربی باشد. تکلیف 
هواداران استقالل نیز مشخص است، در 
این سالها تمام موفقیت های رقیب را زیر 
نیز  بار  این  اند و قرار نیست  برده  سوال 

تفاوتی در این روند ایجاد شود.
تا یکجای این ماجرا تا حدی قابل 
اروپا  فوتبال  اول  سطح  در  است.  قبول 
را  لیورپول  باشگاه  یونایتد  هواداران  نیز 
قهرمانی  و  کرده  خطاب  »لیوارپول« 
توجه  قابل  ای  فاصله  با  و  نه  مقتدرا
به ورود  را بسته  شاگردان یورگن کلوپ 
تکنولوِژی VAR می دانند. بین بارسلونا و 
رئال مادرید نیز روال متفاوتی برقرار نیست 
و هواداران از ژنرال فرانکو گرفته تا یوفا 
از  را عامل اصلی موفقیت های یکدیگر 
دانند،  می  امروز  تا همین  قبل  ۷۰ سال 
اما تفاوت اصلی در واکنش آنهایی ست 
بار  هایشان  صحبت  کلمه  به  کلمه  که 

حقوقی دارد.
و  تکنولوژی  و  امکانات  بر  عالوه 
اینجای فوتبال مان تفاوتی خسته  اینها، 
از  اروپا دارد.  اول فوتبال  با سطح  کننده 
اینتر و یوونتوس دشمن تر داریم؟ آنتونیو 
کونته در هفته های اخیر حتی یک بار هم 
نهمین قهرمانی بیانکونری )تصور کنید 9 
را  ایران(  در  تیم  یک  متوالی  قهرمانی 
زیر سوال نبرده و این موفقیت را حاصل 
ساختار درست و کیفیت باالتر یوونتوس 
خطاب کرده است. در نهایت در جنجالی 
ترین حالت ممکن که فوتبال ایتالیا را بهم 
ریخت نیز از مدیران اینتر خواستار تقویت 

تیم شده است.
پپ گواردیوال اصرار به بستن گارد 
قهرمانی برای لیورپول دارد، کارل هاینس 
رومینیگه همین دیروز تماشای بازی لیونل 
را لذت بخش توصیف می کند و  مسی 
نیز  ژرمن  پاری سن  متمول  مالک  حتی 

به زیبایی فوتبال آتاالنتا اشاره دارد
بالفاصله  پرسپولیس  سرپرست  اما 
بعد از قرعه کشی تأسی گرفته از فضای 
اتفاقات  کند  می  امیدواری  ابراز  مجازی 

داوری  او  زعم  به  )البد  اخیر  وقت  چند 
های به سود استقالل( در دربی پیش رو 
نیز برای  رخ ندهد و سرپرست استقالل 
اینکه در فضای مجازی به بی عرضگی 
متهم نشود پاسخ او را می دهد. بازیکن 
استقالل یک شایعه ثابت نشده را به یک 
جایگاه رسمی در تیم رقیب نسبت می دهد 
و مدافع پرسپولیس نیز با انتشار عکسی 
از یک تصمیم غلط داور به زعم خودش 
ابراز امیدواری می کند داوری این بار به 

ضرر تیمش نباشد.
تصمیم  اگر  بیننده  یک  جایگاه  در 
را  نهایی  نیمه  قرعه کشی  باشیم  گرفته 
که  واکنشی  اولین  کنیم،  تماشا  مستقیم 
می بینیم درگیری و جنگ لفظی و کشیده 
شدن آن به فضای مجازی است. نه کسی 
آنچنان  نه  ندارد،  ارقام  و  آمار  به  کاری 
در  یحیی گل محمدی  درگیر مشکالت 
پست دفاع چپ و معظل فرهاد در صورت 
نرسیدن شیخ دیاباته است. از همین حاال 
پست های تند و توهین آمیز آغاز شده، 
یک  سوی  از  باشد  چه  هر  دربی  نتیجه 
تیم  از  قدرت  موضع  حمایت  به  طرف 
رقیب و بی عدالتی ربط داده می شود و 
تقریبا تردیدی در این رابطه وجود ندارد.

نمی  لذت  فوتبال  ز  ا سالهاست 
موفقیت  استقاللی  یک  ندرت  به  بریم. 
های سالهای اخیر پرسپولیس را فوتبالی 
بیکار  نیز  ها  پرسپولیسی  البته  و  دانسته 
تیم  تاریخی  افتخارات  حتی  و  ننشسته 
رقیب در سطح قاره آسیا را نیز زیر سوال 
از  برند، هر کدام هم مدعی هستند  می 
چیزی باخبرند که روزنامه نگار و باالتر از 
آن که در بطن فوتبال قرار دارد هم این 

اخبار پشت پرده را نمی داند.
قدری  به  لیورپول  باشگاه  ساختار 
پیشرفت کرده که فقط یک مربی برای 
اوت انداختن استخدام می کند. چه اشکالی 
دارد؟ ما هم یکی را بیاوریم و شیرین تر و 
بامزه تر کری بخوانیم. مثال دربی حذفی 
پرسپولیس  باشگاه  رسمی  اکانت  است؟ 
قبل  سال   2۱ گل  از  عکسی  تواند  می 
افشین پیروانی در فینال جام حذفی سال 
۷۸ پست کرده و ادعا کند ما همیشه در 

دربی های حذفی پیروزیم.
ریپالی  در  کند؟  کار  چه  استقالل 
 9۰ سال  حذفی  دربی  به  پست  همین 
اشاره کرده و آن تیکه از گزارش پیمان 
یوسفی را که گفت »استقالل، نه ببخشید 
مجتبی جباری 2- پرسپولیس ۰« را در 

اینها  کند.  کامنت  پرسپولیس  پای پست 
همگی شاید تازه اولین ایده ایست که به 
ذهن آدم می رسد و می شود قشنگ تر 

از اینها هم کری خواند.
ز  ا بعد  الیپزیش  باشگاه  مثال؟ 
برابر   facup فینال  در  چلسی  شکست 
تیمو  پشیمانی  از  به شوخی خبر  آرسنال 
ورنر از انتقال به چلسی می دهد و هزار 
و یک نمونه شیک، مودبانه و در کالس 

یک باشگاه بزرگ دیگر.
ما از یحیی و فرهاد انتظار یک بازی 
تماشایی را داریم. گرچه عرف بازی های 
حذفی آنهم در این سطح حساسیت شامل 
می  هم  خوردن  گل  از  ترس  و  احتیاط 
شود، اما دوست داریم بعد از سوت پایان 
در مورد تصمیمات تاکتیکی دو سرمربی 
بگوییم یحیی چقدر  صحبت کنیم. مثال 
در صدور اجازه جمله به یکی از هافبک 
دفاعی هایش مانند نوراللهی جسور عمل 
کرد و یا فرهاد علیرغم همه مشکالت با 
یک خط جلو بردن وریا و بازی دادن به 
او در پست وینگر هنگام هجوم، پیروزی 

تیمش برابر قهرمان لیگ را رقم زد.
نقش  مخاطب  جایگاه  در  اصوال 
گیریم.  می  کم  دست  خیلی  را  خودمان 
عمل  زرد  ها  رسانه  چرا  معترضیم  همه 
کرده و به مباحث فنی نمی پردازند، چرا 
کری سخیف  سرپرست  و  بازیکن  فالن 
می خوانند و حتی پای سخنگوی وزارت 
نیز به این موارد باز می شود. اما در نظر 
نمی گیریم ترند شدن این رفتارهاست که 
فالن بازیکن و مربی را مجاب می کند 
دست به چنین کارهایی بزند و این ماییم 

که آنها را ترند می کنیم.
و  استقالل  پیشکسوتان  بین  در 
روزها  این  خبرنگاری  کمتر  پرسپولیس، 
یا  مهدوی  مهدی  مثال  نظر  دارد  تمایل 
صادق ورمرزیار را در مورد دربی بپرسد. 
می دانیم تیتر جنجالی اصوال از این گفت 
و گوها در نمی آید و به دنبال آنهایی می 
رقیب  تحقیر  دنبال  ترها  پیش  که  رویم 
رفته اند. چرا؟ کلیک بیشتر و این ماجرای 

کلیک وظیفه مخاطب است.
و  است  رو  پیش  در  دیگری  دربی 
های  دربی  مانند  نیز  بازی  این  باالخره 
فرصت  هفته  دو  دارد.  ای  برنده  قبلی 
داریم و باید از یکجا شروع کنیم. بیایید 
گل های تماشایی بازی های قبل، تحلیل 
های فنی و خاطرات فراموش نشدنی دربی 
را ترند کنیم. بعد از یک مدت، سرپرست 
ما  با  ندارند  ای  چاره  نیز  پیشکسوت  و 

همسو شوند.

 حاشیه سازی زودتر از موعد برای دربی جام حذفی؛

آقایان، لطفا اجازه بدهید از فوتبال لذت ببریم!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

برگزاری مزایده امالک مازاد بانک
ه ردیف ر  شما

سامانه
متر عرصه متر مربعکاربریپالک ثبتیآدرس اعیان 

مربع
 نرخ قرارداد اجارهنحوه فروشقیمت پایهوضعیت تصرفوضعیت ملک

 به شرط تملیک
توضیحات 2توضیحات ۱

بقی 2,000,000,000در تصرف غیرششدانگ۱2222هکتارمرغداری9ایرانشهر-بمپور11605 %20نقد ما
اقساط36 ماهه

ه نرخ سود شورای پول و اعتبار خیر ذ ستخر  ا ، ش ر و پر لن  سا حد  ا و و  د بر   مشتمل 
آب،کارخانه و انباردان،اتاق کارگری،موتورخانه

است مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

ایرانشهر -خیابان امام خمینی امام خمینی 21606
۴۸ فرعی 3

است-_نقدی2,650,000,000در تصرف غیرششدانگ240190مسکونی325/13 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

است-_نقدی650,000,000در تصرف غیرششدانگ243/5970مسکونی410/358ایرانشهر-خیابان کارگر،کارگر 26 33475 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

گندمکان 43238 گندمکان، بان  نشهر-خیا ا یر ا
2 کوچه 2

است-_نقدی2,250,000,000در تصرف غیرششدانگ329/61150مسکونی414/2479 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

53126- ر بمپو نشهر  ا یر ا ه  د جا - نشهر ا یر ا
نشهر ا یر ا صنعتی  شهرکهای   شرکت 

بان  خیا رگر، کا بان  خیا وحید، بان  -خیا
ابتکار،قطعه دوم سمت راست 

بقی 77,800,000,000در تصرف غیرششدانگ100004350کارخانه صنعتی207/4 %20نقد ما
اقساط36 ماهه

ری،نرخ سود شورای پول و اعتبار ا د ا ن  ختما سا ، له سو بچه  ، صلی  ا له  برسو  مشتمل 
تاسیسات،سرایداری و نگهبانی و ماشین آالت

است مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی ایرانشهر مراجعه گردد

و 63049 قدس  ،تقاطع  قدس  چابهار-خیابان 
مدرس

استمشتمل بر دو طبقه همکف و اول _نقدی39,500,000,000در تصرف غیرمشاع417_مسکونی1061/1004 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی چابهارمراجعه گردد

چابهار-خیابان فردوسی ،خیابان فلسطین 74388
پشت دکه بازار فجر

است _نقدی80,030,000,000در تصرف غیر۵3۰سهم مشاع از 1253/18993۱2۵3مسکونی1210/47 گردیده  واقع  تجاری  موقعیت  با  ولیکن  مسکونی   ملک 
بازدید برای عموم آزاد می باشد در صورت برنده شدن فرد هیچ گونه 
ادعایی قابل پذیرش نمی باشد و کلیه هزینه های دارایی ،تامین 

اجتماعی و شهرداری و...بر عهده خریدار می باشد

است مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی چابهارمراجعه گردد

سرباز-راسک خیابان زکریای رازی جنب 84755
اداره پست راسک

است-_نقدی14,700,000,000در تصرف غیرششدانگ4210/22894مسکونی31/648 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی چابهارمراجعه گردد

آبخوان،روستای 94745 دشت  خاش-منطقه 
چاه شهی

بقی 21,293,450,000در تصرف غیرششدانگ3500003120پرواربندی1/1051 %20نقد ما
اقساط36 ماهه

بهاربند،منزل نرخ سود شورای پول و اعتبار و  ،اصطبل  مزروعی  زمین  قطعه  بریک  مشتمل 
،مخزن  دامپزشکی  ،موتورخانه،درمانگاه  آب  چاه  کارگری،حلقه 

شستشوی کاه و سرایداری

است مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی خاش مراجعه گردد

بقی 1,050,000,000در تصرف بانکدو دانگ مشاع از 6دانگ_170565زمین واستخر93/747زابل-منطقه دهنو کرباسک103186 %20نقد ما
اقساط36 ماهه

مشتمل بر یک قطعه زمین مشاع با کاربری کشاورزی و استخر نرخ سود شورای پول و اعتبار
پرورش ماهی

است مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زابل مراجعه گردد

توابع شهرستان 114784 از  آباد  اله  زابل-روستای 
نیمروز

بقی 150,000,000در تصرف غیرششدانگ-2390زمین مزروعی737/5 %20نقد ما
اقساط36 ماهه

است-نرخ سود شورای پول و اعتبار مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زابل مراجعه گردد

ز -47542زمین  مزروعی18/53زابل-منطقه پشت آب روستای نراقی125351 ا ع  مشا ۴۸3۵3سهم 
29۰۱2۰از سهم ششدانگ

بقی 1,850,000,000در تصرف غیر %20نقد ما
اقساط36 ماهه

است-نرخ سود شورای پول و اعتبار مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زابل مراجعه گردد

بقی 22,000,000,000در تصرف غیرششدانگ116/51148هکتارکشاورزی308مسیر زاهدان -بم ،روستای گرگ حیدرآباد134857 %20نقد ما
اقساط36 ماهه

استمشتمل بر مزرعه ،انبار علوفه،هانکار ماشین آالت  ،منزل کارگرینرخ سود شورای پول و اعتبار مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زاهدان مراجعه گردد

است-_نقدی920,000,000در تصرف غیرششدانگ264/2065مسکونی24/92نصرت آباد-خیابان امام خمینی 143158 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی زاهدان مراجعه گردد

است-_نقدی6,300,000,000در تصرف غیرششدانگ3159277مسکونی3088/59چابهار-روستای نوبندیان،بخش دشتیاری151159 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی نوبندیان مراجعه گردد

کندو 164812 روستای  پست  اداره  هیرمند-جنب 
سفلی 

است-_نقدی1,650,000,000در تصرف غیرششدانگ-1010/75مسکونی127/263 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی هیرمند مراجعه گردد

است-_نقدی1,500,000,000در تصرف غیرششدانگ466175مسکونی132/419هیرمند-خیابان هیرمند174813 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه مرکزی هیرمند مراجعه گردد

زاهدان-میرجاوه،روستای نوک آباد،دیزوک 185355
الدیز

ع -76250زمین مزروعی5/293 مشا 2سهم  3 2 
از 3۰۰سهم مشاع 

بقی 3,317,600,000در تصرف بانک %20نقد ما
اقساط36 ماهه

آبیاری ،استخر ذخیره نرخ سود شورای پول و اعتبار مشتمل بر یک واحد گلخانه ،تجهیزات 
آب و منزل کارگری

است مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه سه راه دانش مراجعه گردد

است-_نقدی360,000,000در تصرف غیرششدانگ2424تجاری 15/638محمدآباد-نیمروز194535 مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه محمدآباد مراجعه گردد

بقی 5,900,000,000در تصرف غیرششدانگ1391003432زمین مزروعی102/159محمدآباد -شهرک صنعتی محمدآباد203103 %20نقد ما
اقساط36 ماهه

مشتمل بر یک قطعه زمین مزروعی،یک واحد مرغداری،منزل نرخ سود شورای پول و اعتبار
کارگری،سرایداری موتورخانه

بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است
جهت بازدید امالک به شعبه محمدآباد مراجعه گردد

بقی 5,536,800,000در تصرف بانکششدانگ1033037472زمین مزروعی1932زاهدان-روستای حسن آباد مینویی213085 %20نقد ما
اقساط36 ماهه

مشتمل بر یک واحد دامداری،استخر ذخیره آب ،منزل کارگری نرخ سود شورای پول و اعتبار
،ساختمان مدیریت و انبار

است مختار  خرید  پیشنهادات  تمامی  یا  یک  رد  در   بانک 
جهت بازدید امالک به شعبه امام خمینی زاهدان مراجعه گردد

 

از طریق  را  مازاد خود  امالک  بلوچستان در نظر دارد  و  بانک کشاورزی در استان سیستان  مدیریت شعب 
مزایده عمومی به فروش رساند:

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر بازدید از امالک دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات 
خود همه روزه )از تاریخ 1399/05/23 لغایت 1399/06/03( به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 
12 به محل این مدیریت به نشانی زاهدان سه راه دانش بلوار شهید قلنبر خیابان هفت تیر مدیریت بانک کشاورزی 

)واحد پشتیبانی( مراجعه نمایند.

ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 1399/06/05 راس 9 صبح در محل مدیریت در  پاکتهای پیشنهادات 
حضور اعضا کمیسیون معامالت مدیریت مفتوح و قرائت خواهد شد. همچنین حضور شرکت کنندگان در جلسه 
بازگشایی اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم اسناد به بانک می باشد. بدیهی است عدم حضور متقاضی در روز 

موعد مانع بازگشایی پاکات مزایده نخواهد بود.
شرایط:

سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی مزایده می باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده 

می بایست نزد شعبه سه راه دانش واریز و رسید آن ارائه و یا معادل مبلغ مذکور چک تضمین شده بانکی ارائه گردد.

-بازدید از امالک و مطالعه سوابق مربوط قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد.
-بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.

- کلیه امالک با وضع موجود به فروش میرسد و در صورت داشتن متصرف تخلیه ملک به عهده خریدار است.
- هزینه نقل و انتقال اسناد بر عهده خریدار می باشد.

مدیریت شعب بانک در استان سیستان و بلوچستان

موضوع: مزایده امالک مازاد بانک در مرداد ماه سال ۹۹
نوبت اول 
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از راست علی دهباشی و زنده یاد نصرت اهلل نوح - سن خوزه ـ خرداد ۷9
اختصاصی دنیای جوانان

شاید قسم خوردی
فراموشم کنی، اما...

مهدی فرجی

ای آن که بودی در خوشی ها یار من روزی
دیدم که افتادی پی آزار من روزی

این سینه زندان بود، اما رفت با شادی
هرکس که خط انداخت بر دیوار من روزی

شاید قسم خوردی فراموشم کنی، اما
سر می کشی در دفتر اشعار من روزی

رفتی طنین شعرهایم در سرت... گفتم
دیوانه برمیگردی از تکرار من روزی

با هر غزل جان دادم و بر گردنت افتاد
یکباره خون آبیِ  خودکار من روزی

هر زن به چشمم خیره شد، گم کرده ای را یافت
پس »هرکسی از ظّن خود شد یار من« روزی

بگذار بی پروا بگویم دوستت دارم
هرچند می خندی به این اقرار من روزی

موسسه سروش موالنا نشست 
»انسان دوستی از منظر موالنا« را با 
سخنرانی قربان ولیئی برگزار می کند. 
 23 پنجشنبه  امروز  سخنرانی  این 
موسسه  اینستاگرام  از صفحه  مرداد 

پخش می شود.
قربان ولیئی عضو هیات علمی 
دانشگاه زنجان، از ساعت 2۱ پنجشنبه 
23 مرداد ۱399 در موضوع »انسان 
سخنرانی  موالنا«  منظر  از  دوستی 
می کند. این سخنرانی در اینستاگرام 
نشانی  به  موالنا  سروش  موسسه 
http://instagram.com/

sorooshemowlana پخش می شود.
قربان ولیئی در شهر صحنه از توابع کرمانشاه به دنیا آمد. او 
از شاعران معاصر فارسی زبان است که در وصف امام حسین )ع(، 

اشعاری را سروده است. تحصیالت خود 
را تا دیپلم تجربی در زادگاهش گذراند. 
آنگاه در رشته برق فوق دیپلم گرفت 
اما کارشناسی و کارشناسی ارشد را در 
رشته زبان و ادبیات فارسی پی گرفت 
و سپس تحصیالت خود را در همان 
رشته تا سطح دکترا در دانشگاه تربیت 
مدرس ادامه داد.داو عالوه بر تدریس 
در دانشگاه در فرهنگسراهای مختلف 
تهران به تدریس غزلیات حافظ و شرح 

مثنوی مولوی پرداخته است.
»گفتم به لحظه نام تو را، جاودانه 
شد«، »ترنم داوودی سکوت«، »باید 
نوشت نام تو را با پرنده  ها«، »با دو چشم دچار یکتایی«، »جوان 
شدن جاودانگی« و »ضربات ذات« و »غزل مثنوی عاشورایی« 

از جمله کتاب های منتشر شده اوست.

سخنرانی قربان ولیئی در موضوع »انسان دوستی از منظر موالنا« 

لغت نامه  آنالین  نسخه 
دهخدا در وبگاه جدید مؤسسه 
کز  مر و  ا  هخد د مه  لغت نا
بین المللی آموزش زبان فارسی با حضور 
در  شد.  رونمایی  تهران  دانشگاه  رئیس 
رئیس  احمدآبادی،  نیلی  مراسم  این 
دانشگاه تهران، لغت نامۀ دهخدا را یکی 
از ثروت های بزرگ ملی برشمرد و گفت: 
این  تدوین  با  دهخدا  عالمه  »مرحوم 
را  بزرگی  و  ارزشمند  بسیار  کار  لغت نامه 
محقق کرده و با تدبیر و تالش یک اثر 
جاویدان را برای آیندگان به امانت گذاشته 
زبان فارسی  به رغم توسعه  امروزه  است. 
به عنوان  دهخدا  لغت نامه  همچنان  اما 
پایه اصلی برای وحدت ملی و یک مرجع 

رسمی برای زبان فارسی است.«
تالش های  ز  ا نی  قدردا با  وی 
آنالین  صورت گرفته جهت تهیه نسخه 
»همواره  کرد:  تصریح  دهخدا،  لغت نامه 
مشاهده می شود که در وبگاه های مختلف 
مورد  لغت نامه  این  غیر رسمی  به صورت 
استفاده قرار گرفته است، خشنودیم که با 
فعالیت های انجام شده در مؤسسه لغت نامه 
دهخدا، هم اکنون این اثر ارزشمند از یک 
یافته و در دسترس  انتشار  مرجع رسمی 
فارسی  زبان  و  فرهنگ  به  عالقه مندان 

قرار گرفته است.«
نیلی احمدآبادی، با تأکید اینکه باید 
تالش شود تا این نسخه آنالین از لغت نامه 
دهخدا در رتبه نخست جستجو قرار گیرد، 
افزود: »همچنین قابلیت های جستجو در 
این لغت نامه باید به نحو مطلوبی ارتقا پیدا 
کند تا مراجعه کنندگان بتوانند به سهولت 
کلمات مورد نظر خود را جستجو کنند و 
در کنار آن نیز باید این امکان فراهم آید 
نظریات  بتوانند  دانشمندان  و  ادیبان  تا 
لغت نامه  ارائه  نحوه  در خصوص  را  خود 
نقطه نظرات  این  دریافت  کنند،  بازگو 
یقینًا ارزش افزوده و ثروت بزرگی را برای 

مؤسسه به همراه خواهد داشت.«
مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
محمود بی جن خان رئیس مؤسسه لغت نامه 
زبان  آموزش  بین المللی  مرکز  و  دهخدا 
دستورالعمل  راستای  »در  گفت:  فارسی 
مراکز  وبگاه  ارتقا  برای  تهران  دانشگاه 
این  نیز  دهخدا  لغت نامۀ  مؤسسۀ  خود، 
مهم را که از سالیان پیش در صدد اجرای 
آن بود در دستور َکار قرار داد و تصمیم 
گرفته شد همزمان با تغییر وبگاه، لغت نامه 

در دسترس عموم قرار گیرد.«
وی افزود: »با توجه به اینکه مؤسسۀ 
زبان  آموزش  بخش  در  دهخدا  لغت نامۀ 
سطح  در  را  ارتباط  بیشترین  فارسی 
بین المللی با دوستداران زبان فارسی دارد، 
وبگاه مؤسسه هم از نظر فنی و هم از نظر 
گرافیک با هدف کاربردی محور ارتقا پیدا 
کرد. البته این فاز نخست کار است و در 
خواهیم  وبگاه  بهینه سازی  دنبال  آینده 
آموزش  زمینه  در  که  همانگونه  تا  بود، 

حضوری زبان فارسی در سطح بین الملل 
دارای جایگاه هستیم در فضای مجازی نیز 
بتوانیم جایگاه مناسبی از خود ارائه دهیم.«

ز  ا یر  تقد ضمن   ، ن بی جن خا
و  پیشین  رئیس  درزی،  علی  تالش های 
همکاران مؤسسه جهت اقدامات صورت 
گرفته، تصریح کرد: »در بخش پژوهش، 
تألیف لغت نامه بزرگ فارسی در حال انجام 
است. اثری که بعد از اتمام لغت نامۀ دهخدا 
در دستور کار مؤسسه قرار گرفت. تا کنون 
تمام حرف »آ و الف« در سی جزوه و هفت 
مجلد و همچنین قسمتی از حرف »ب« 
در 9 جزوه و در قالب هشت مجلد منتشر 
شده است و بقیه در دست تألیف است.«

با  دهخدا،  لغت نامۀ  مؤسسۀ  رئیس 
کتاب  عنوان  تا کنون هشت  اینکه  بیان 
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 
از سوی این مرکز منتشر شده است، اظهار 
کرد: »این کتاب های منتشر شده، بسیار 
مورد استقبال قرار گرفته است و در حال 
جدید  آموزشی  کتاب های  تألیف  حاضر 
آموزش  بخش  در  است.  کار  دستور  در 
نیز مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی 
آموزش  دانشگاهی  مرکز  اولین  به عنوان 
زبان فارسی مشغول آموزش زبان فارسی 

به غیر فارسی زبانان است.«
»در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
هزار   2۰ از  بیش  کنون  تا  مرکز  این 
فرا  را  فارسی  زبان  بین المللی،  دانشجوی 
گرفته اند. همچنین دانشجویان این مرکز 
عالوه بر فراگیری زبان فارسی در زمینه 
ایرانشناسی و آشنایی با فرهنگ و هنر ایران 

نیز آموزش های الزم را کسب می کنند.«
مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
تألیف  بخش  سرپرست  سلطانی،  اکرم 
لغت نامه  ئه  را ا خصوص  در  مؤسسه، 
گوناگون،  اشکال  و  چاپ ها  در  دهخدا 
از  بعد  دهخدا،  لغت نامۀ  »مؤسسۀ  گفت: 
دهخدا  لغت نامۀ  تألیف  رسیدن  پایان  به 
در سال ۱3۵9 این اثر بزرگ ملی را که 
به شیوه چاپ سربی منتشر شده بود، بعد 
چهارده  قالب  در  ابتدا  ویرایش،  انجام  از 
پانزده  در  سپس  و   ۱3۷2 سال  در  جلد 
با   ۱3۷۷ سال  در  مقدمه  همراه  به  جلد 
بسیار  کیفیت  با  کامپیوتری  حروف چینی 

مطلوب توانست منتشر کند.«

به  توجه  با  آن  از  »بعد  افزود:  وی 
پیشرفت تکنولوژی، این مؤسسه توانست 
در سال ۱3۷9 لوح فشرده این اثر را در 
تا کنون 6  قرار دهد که  دسترس عموم 
روایت آن توسط انتشارات دانشگاه تهران 
خالصه ای  همچنین  است.  شده  منتشر 
متوسط  فرهنگ  عنوان  با  لغت نامه  از 
نیز   ۱3۸۵ سال  در  جلد  دو  در  دهخدا 
می توان  بنابراین  است،  رسیده  چاپ  به 
با  همراه  مؤسسه  مدت  این  طی  گفت 
روند تکنولوژی پیش رفته است. پیشنهاد 
بارگذاری لغت نامه دهخدا در وبگاه مؤسسه 
از سال های قبل ارائه شده بود و دکتر علی 
درزی رئیس پیشین مؤسسه هم درصدد 
انجام آن بود ولی به دلیل نبود امکانات و 

مشکالت دیگر این امر به تأخیر افتاد.«
سرپرست بخش تألیف مؤسسه، در 
ادامه درباره ویژگی های لغت نامۀ دهخدا 
که در وبگاه مؤسسه بارگذاری شده، اظهار 
کرد: »این لغت نامه در درجه نخست در 
معتبر  وبگاه  یک  و  خود  اصلی  جایگاه 
تألیف  شورای  و  شده  منتشر  دانشگاهی 
مؤسسه بر آن نظارت دارد. دیگر آنکه از 
نظر فنی معانی مختلف کلمه و هویت های 
دستوری در آن مشخص و بارز شده اند. 
همچنین کاربر می تواند عالوه بر جستجو 
در مدخل ها در معانی هم جستجو کند. این 
امکان در مورد مدخل های بلند به کاربر 
می تواند یاری دهد. عالوه بر موارد گفته 
شده کاربر می تواند در صورت پیش آمدن 
شورای  با  جستجو،  نتیجه  در  سوال  هر 

تألیف مؤسسه در ارتباط باشد.«
مهدی تجلی، مدیر روابط عمومی و 
بین الملل مؤسسه، نیز با تأکید بر اینکه از 
نظر قانونی تمام حقوق این لغت نامه متعلق 
به مؤسسۀ دهخدا است، گفت: »متأسفانه 
ما شاهد انتشار لغت نامۀ دهخدا در وبگاه ها 
بودیم که بدون کسب  اپلیکیشن هایی  و 
مجوز از این مؤسسه صورت گرفته است. 
لغت نامه  این  حقوق  تمام  قانونی  نظر  از 
عالمه  است.  دهخدا  مؤسسۀ  به  متعلق 
علی اکبر دهخدا در سال ۱32۴ این اثر را 
به مردم ایران تقدیم کرد و انتشار و حفظ 
و صیانت از آن را به مجلس شورای ملی 
واگذار کرد و مجلس شورای ملی نیز با 
تأسیس سازمان لغت نامۀ دهخدا، در سال 

۱336 این سازمان را به دانشگاه تهران 
واگذار کرد.«

بین الملل  و  عمومی  روابط  مدیر 
مؤسسه، بیان کرد: »عالمه دهخدا از دکتر 
معین، عالمه شهیدی و دکتر دبیرسیاقی 
خود  راه  دهنده  ادامه  و  همکار  به عنوان 
بر  عالوه  اندیشمندان  این  و  بردند  نام 
کسوت استادی دانشگاه تهران، تا زمانی 
که در قید حیات بودند، در طبع و نشر این 
لغت نامه نقش اصلی را داشتند. هنوز هم 
تنی چند از مؤلفان لغت نامه همچون دکتر 
حسن انوری، دکتر رسول شایسته، دکتر 
غالمرضا  دکتر  و  اسداللهی  سعیدنجفی 
مؤسسۀ  لیف  تأ شورای  عضو  ستوده 
حقوق  بنابراین  هستند،  دهخدا  لغت نامۀ 
قانونی این مؤسسه کاماًل شفاف است.«

»برخی  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
غیر  به صورت  اپلیکیشن ها  و  وبگاه ها  از 
را  لغت نامه  این  دیجیتال  نسخه  قانونی 
که به صورت لوح فشرده منتشر شده بود، 
پس از هک و استخراج دیتای آن، غالبًا 
به شکل نامناسب در فضاهای غیرعلمی 
تجاری  و  سودجویانه  اهداف  با  مجازی 
بر  عالوه  که  قراردادند  استفاده  مورد 
غیرقانونی بودن این عمل، چون شناختی 
نسبت به محتوای لغت نامه نداشتند، آن را 
به صورت ناقص عرضه کردند. این نقص 
شاید در جستجوی یک لغت مشهود نباشد، 
همگان  که  دارد  فراوانی  اشکاالت  اما 
مؤسساتی  البته  شد.  نخواهند  آن  متوجه 
با  در حال همکاری  که  دارند  وجود  هم 

مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا هستند.«
تجلی در پایان گفت: »بنابراین حکم 
کلی این است که هر انتشار بدون مجوز 
ما  است.  قانونی  غیر  مؤسسه  این  کتبی 
شکایاتی را از طریق اداره حقوقی دانشگاه 
چند  کنون  تا  که  کرده ایم  مطرح  تهران 
حکم به نفع مؤسسه نیز صادر شده است، 
اما تعداد این وبگاه ها و یا نرم افزارها زیاد 
است. در هر صورت این دین را بر گردن 
دهخدا  عالمه  دستاورد  از  تا  داریم  خود 
اداره  بنابراین  کنیم،  صیانت  او  یاران  و 
موضوع  پیگیر  تهران  دانشگاه  حقوقی 
خواهد بود. همچنین از سایر مراجع مرتبط 
برای حفظ این اثر ملی، درخواست کمک 

و همکاری داریم.«
به عنوان  دهخدا  لغت نامۀ  مؤسسۀ 
تألیف  برای  ایران  در  سازمان  نخستین 
فرهنگ لغت یا واژه نامه در سال ۱32۴ 
فارسی  زبان  آموزش  بین المللی  مرکز  و 
به عنوان نخستین نهاد دانشگاهی با هدف 
گسترش و ترویج زبان و ادبیات فارسی 
تهران  دانشگاه  نظر  زیر  در سال ۱36۸ 
تأسیس شدند. این دو مجموعه پیوسته، 
در مکانی که دکتر محمود افشار یزدی، 
باغ  از  قسمتی  تهران،  دانشگاه  استاد 
دهخدا  لغت نامۀ  سازمان  برای  را  خود 
و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گسترش  و 

ایرانشناسی وقف کرده، قرار گرفته اند.

رونمایی از نسخه آنالین لغت نامه دهخدا 

حضور مجدد »اودیسه«  پشت ویترین کتابفروشی ها
فرهنگی  و  علمی  انتشارات 
برای نوزدهمین نوبت، کتاب اودیسه 
را  یونان  نامدار  شاعر  هومر  اثر 
تجدید  نفیسی  سعید  ترجمه  با 
دیگر  همانند  اودیسه  کرد.  چاپ 
بیست  دارای  ایلیاد  هومر،  شاهکار 
داستانی  و  است  سرود  چهار  و 
پرمغز و شاعرانه از بازگشت اولیس 
پهلوان نامدار جنگ تروا را با تمامی 
سرگشتگی ها و حوادث ناگواری که 

بر وی گذشته است بازگو می کند.
شروع  جایی  از  هومر  روایت 
می شود که گروهی از یونانیان که 

فکر می کنند اولیس در جنگ مرده است سعی دارند همسرش را وادار کنند 
تا شوهر دیگری را برگزیند و در این هنگام اولیس به صورتی ناشناس به 

شهر بازمی گردد از خواستگاران بی شرم همسرش انتقام می گیرد.
سعید نفیسی در این ترجمه تالش بسیاری به خرج داده تا شیوه شاعرانه 
روایت داستان هومر حفظ شده و مخاطب فارسی زبان با حس و حال متن 
اصلی مواجه باشد. نفیسی در این ترجمه از نسخه فرانسوی این کتاب که 
برده است  بهره  را منتشر کرده اند  توسط مدریک دوفور و ژان رزون آن 
و زبان مورد استفاده خود در این ترجمه را نیز از قدیمی ترین اسلوب نثر 
فارسی انتخاب کرده تا با ساختار زبانی هومر برابری کند.این ترجمه برای 
نخستین بار در سال ۱33۷ منتشر شده و چاپ تازه آن در ۴۷3 صفحه با 

قیمت 3۰ هزار تومان روانه بازار شده است.

»ویروس مجموعه داری« به روایت پرویز تناولی
موسسه پژوهشی چاپ و نشر نظر 
کتاب »ویروس مجموعه داری« اثر پرویز 
تناولی را با شمارگان هزار و 2۰۰ نسخه، 
تومان  هزار   6۰ بهای  و  صفحه   ۱۵۸
تصاویر  شامل  کتاب  این  کرد.  منتشر 
شخصی  مجموعه  در  که  است  آثاری 
آثار  این  او  و  دارند  وجود  تناولی  پرویز 
را طی 6۰ سال جمع آوری کرده است. 
تناولی اشاره کرده که هدف از انتشار این 
آلبوم در قالب کتاب، آگاهی مردم بویژه 
مورخان و پژوهشگران هنر معاصر ایران 

از این آثار است.
خود  مقدمه  از  بخشی  در  تناولی 
»ویروس  است:  نوشته  کتاب  این  بر 

مجموعه داری، که از همان کودکی به جانم افتاده بود، با گذشت زمان و در نوجوانی 
به ویروسی دائمی تبدیل شد. نوع ویروسی که به جان من افتاده بود با ویروسی که به 
جان دولتمردان می افتد، فرق داشت. برخی از مجموعه داران اصرار به داشتن همه چیز 
دارند و برخی تنها آثار شناخته شده را طالب اند و عده ای هم به دنبال عدد و رقم اند. اما 
ویروس من از نوع جمع آوری ناشناخته ها و کم یافت ها بود. اگرچه قسمت اعظم ّهم 
من صرف صنایع گذشته ایران می شد، اما از هنر معاصر نیز غافل نبودم و چنین بود 
که در بخش هنر معاصر هیچ گاه توفیق دستیابی به هرآنچه که می خواستم، نیافتم و 

از محتوای کتاب موجود فراتر نرفتم.
به استثنای چهار طرحی که در آغاز کتاب آمده، بقیه آثاری را که تصویرشان در 
این کتاب عرضه می شود، می توان به دو بخش با فاصله زمانی طوالنی تقسیم کرد: 
بخش اول مربوط به دهه های چهل و پنجام و پیش از انقالب و بخش دوم حاصل 
بیست سال اخیر است. نکته مشترک بین آنها این است که شخصاً با هنرمندانشان 
آشنایی داشته ام.«پرویز تناولی )زاده 3 فروردین ۱3۱6( مجسمه ساز، نقاش، پژوهش گر 
و مجموعه دار ایرانی است. از وی به عنوان یکی از پیش گامان مکتب سقاخانه یاد 
می شود. وی از شناخته شده ترین هنرمندان ایرانی است. مجموعه مجسمه های »هیچ«، 

»دست ها« و »قفل و قفس« در زمره معروف ترین آثار پرویز تناولی قرار دارند.

اطالعیه مهم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران؛
هیچ مجوزی برای برگزاری نمایشگاه کتاب 

مجازی و فیزیکی صادر نشده است
روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران اعالم کرد که تاکنون هیچ 
مجوزی درباره برگزاری نمایشگاه کتاب اعم از فیزیکی یا مجازی در سال جاری 

صادر نشده است.
در پی انتشار فراخوان هایی مبنی بر برگزاری نمایشگاه های کتاب به صورت 
عمل  به  استعالم  می رساند طی  کشور  نشر  جامعه  اطالع  به  مجازی،  و  فیزیکی 
آمده از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتحادیه ناشران و 
از  کتابفروشان تهران، تاکنون هیچ مجوزی درباره برگزاری نمایشگاه کتاب اعم 

فیزیکی یا مجازی در سال جاری صادر نشده است.
لذا شایسته است ناشران محترم در مواجهه با فراخوان های منتشر شده در 

فضای مجازی و سایر رسانه ها جانب احتیاط را رعایت کنند.
بدیهی است چنانچه مجوزی از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی )به عنوان تنها مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه کتاب در کشور( 
صادر شود، مراتب به نحو مقتضی از طریق سایت رسمی معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و اتحادیه ناشران 

و کتابفروشان تهران اطالع رسانی خواهد شد.
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فرناز میرزالو

حذف یارانه دولتی موجب تعطیلی کار کتاب 
و چاپخانه می شود

مدیر نشر نگاه عنوان کرد در صورت حذف کاغذ دولتی و یارانه های 
دولت در زمینه کتاب و نشر، صنعت کتاب و مشاغل مرتبط با آن تعطیل 

می شود.
با  نبود و حاال  از شیوع ویروس کرونا خوب  پیش  تا  نشر  بازار  حال 
گذشت چندماه از آمدن این ویروس و تاثیرگذاری اش در مناسبات اجتماعی 
و اقتصادی، صنعت نشر کشور در حال فرو رفتن به یک اغمای عمیق است. 
در این زمینه یکی از عناصری که باعث سرپا ماندن این صنعت می شود، به 

زعم بسیاری از ناشران، یارانه ها و حمایت های دولت است.
یکی از موارد حمایت دولتی از صنعت نشر کشور هم، کاغذ یارانه ای 
ناشران  وضعیت  فعلی  بررسی  برای  داریم  قصد  که  پرونده ای  در  است. 
خصوصی و فعال بازار نشر کشور باز کنیم، مساله کاغذ یارانه ای و لزوم بود 

یا نبودش را در این شرایط بررسی می کنیم.
اولین گفتگوی پرونده مذکور با علیرضا رئیس دانا مدیر موسسه انتشاراتی 

نگاه است که وضعیت فعلی بازار نشر را خطرناک می داند.
رئیس دانا گفت: بازار نشر اصال حال خوبی ندارد و طبیعی است که اگر 
وضعیت به همین منوال پیش برود، مردم به سمت خرید کتاب نیایند. فکر 
کنید قیمت کتابی، در حال حاضر ۱۰۰ هزار تومان است. اگر قیمت کاغذ، 
آزاد و بدون یارانه دولتی حساب شود، همین کتاب را باید با قیمت ۷۰۰ هزار 
تومان خرید. یا مثال کتاب ۴ جلدی  که االن ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد، 

2 میلیون تومان قیمت خواهد خورد.
وی افزود: در حال حاضر، هر بند کاغذ 3۰۰ هزار تومان است. اگر 
این بها به یک میلیون تومان برسد، ناشران باید چه کنند؟ مشخص است که 
باید کار را تعطیل کنند. در نتیجه هم کار کتاب می خوابد هم کار چاپخانه. 
کارگر  ویراستار،  مترجم،  نویسنده،  کار  یعنی  بخوابد،  این کارها  هم  وقتی 
چاپخانه، صحافی، لیتوگرافی، توزیع کننده و همه مشاغل دیگری که مرتبط 

با کتاب هستند، می خوابد.
این ناشر گفت: لیتوگرافی ها که همین االن هم تعطیل محسوب می شوند 
اما با از بین رفتن یارانه ها، مطمئنا میخ آخر به تابوت شان کوبیده خواهد 
شد. گرافیست ها در حال حاضر تقریبا بی کار هستند و مشخص است که با 
این رویه نویسنده ها و مترجمان هم بی کار می شوند. در کنار این مشاغل، ما 
کتابفروشان زیادی در کشور داریم که حتما صدمه خواهند خورد. به بیان 
ساده، در صورتی که یارانه ها حذف شوند، همه به مشکل برمی خورند. بنابراین 
به نظرم واجب است که دولت از این مساله حمایت کند و مقوله حساسی است 

که احیا و نجاتش از خیلی مسائل دیگر واجب تر است.

سیدعبداهلل انوار عنوان کرد:
فهرست نویسی نسخ خطی کتابخانه ملی 

ایران در جهان یگانه است
پژوه،  نسخه  انوار  عبداهلل  سید 
فهرست نویس و متخصص در حوزه 
مطلب،  این  بیان  با  نویسی  نسخه 
مهمترین قسمت کتابخانه های ملی 
در دنیا را بخش نسخ خطی دانست و 
گفت: مهمترین قسمت کتابخانه های 
ملی، بخش نسخ خطی و آثار قدیمی 
به  دستیابی  برای  زیرا  است،  آن 
کتاب های معمولی و رشته های دیگر، 
می توان این کتاب ها را در دانشکده ها 
وفور  به  دیگر  فرهنگی  و مکان های 

به  مربوط  بخش،  مهمترین  نیز  ملی  کتابخانه  در  داد:  ادامه  کرد.وی  پیدا 
نسخ خطی و تاریخی است، بنده روزی که از کتابخانه ملی بیرون آمدم این 
کتابخانه یگانه کتابخانه خطی بود که تمام کتاب های خطی آن فهرست 
کتابخانه  مجلس،  کتابخانه  های خطی  کتاب  برای  مهم  این  و  بود  شده 
آستان قدس رضوی و کتابخانه ملک وجود نداشت و تمام نسخ خطی آنها 

فهرست نویسی نشده بود.
انوار با بیان خاطره ای از فعالیت خود در کتابخانه ملی فرانسه، به سرعت 
زمانی  فرانسه  کتابخانه  گفت:  و  کرد  اشاره  نویسی  فهرست  حوزه  در  خود 
بزرگ ترین کتابخانه ملی در جهان بوده است و من یک دوره ای در کتابخانه 
ملی فرانسه مشغول به فهرست نویسی نسخ خطی شده بودم و چون سریع 
فهرست نویسی می کردم باعث تعجب آنها شده بود و می گفتند شما هر روز 
فقط یک مورد را فهرست نویسی کنید ولی بنده چون باید به انگلیس می رفتم، 

فهرست نویسی نسخ خطی را در کتابخانه ملی فرانسه سریع انجام دادم.
وی با تاکید بر جایگاه فهرست نویسی نسخ خطی کتابخانه ملی ایران 
در مقایسه با فهرست نویسی کتابخانه های مطرح اروپایی از جمله فرانسه 
و انگلیس گفت: این کاربرگه های نسخ خطی در کتابخانه ملی واقعًا در دنیا 
یگانه است و پیشنهاد هم دادم به نام مرحوم ایرج افشار نامگذاری شود، 
این کاربرگه های نسخ خطی را ما در گروهی پنج نفره نوشتیم که یک طرف 

نسخه شناسی و یک طرف آن کتابشناسی بود.
سید عبداهلل انوار از نسخه پژوهان، فهرست نویسان و متخصص در 
نسخه نویسی است که در طول 9۵ سال زندگی پر برکت خود تالش و 
همت خود را بر حفظ میراث معنوی ایران گذاشته است. سید عبداهلل انوار 
شارح، مترجم، ریاضیدان، متخصص و از چهره های ماندگار فلسفه است. 
ترجمه کتاب »شرح اشارات« خواجه نصیر، تعلیقه بر دانشنامه عالیی ابن 
سینا، تصحیح تاریخ جهانگشای نادری، ترجمه تطور حیات برگسون، ترجمه 
سمبولیسم در دین از جمله آثار انوار است. انوار همچنین بیش از 2۰ سال 
و  مشاهیر  از  و  است  بوده  ایران  ملی  کتابخانه  خطی  نسخ  بخش  رئیس 

فرهیختگان فرهنگ کشورمان به شمار می آید.

اصالحیه 
اروین   دهیاری  عمومی  مناقصه  اگهی  پیرو 
چاپ  به  جوانان  دنیای  روزنامه   99/۵/22 درتاریخ 
رسیده است  نوبت دوم صحیح می باشد که بدین 

وسیله اصالح می گردد.

شیرین گوهری با اشاره به سقف خرید 
و درصد تخفیف طرح تابستانه کتاب 99 بیان 
کرد: به نظر می رسد همزمان با افزایش قیمت 
کتاب، باید سقف مبلغ خرید نیز برای هر نفر 

در طرح های حمایتی افزایش پیدا کند.
»شهر کتاب اردیبهشت« جزو مراکز 
است  کتاب  حوزه  در  تجاری  و  فرهنگی 
میان  در  پیش  از  بیش  را  خود  جای  که 
آمار  است.  کرده  باز  کتاب  به  عالقه مندان 
نشان می دهد که طرح تابستانه کتاب ۱399 
و هم زمانی این محبوبیت در اصفهان باعث 
شده تا استقبال دوست داران کتاب نیز از این 

مرکز افزون شود.
شیرین گوهری؛ مسئول بخِش کتاب 
این فروشگاه با اشاره به استقبال دوست داران 
کتاب از این طرح بیان کرد: از روز هجدهم 
آغاز   99 کتاب  تابستانه  طرح  واقع  در  که 
شد، خوشبختانه استقبال خیلی خوب بوده و 
به ویژه روز اول، اوج استقبال از این طرح بود. 
تا پایان روز چهارم، تعداد کتاب فروخته شده 
حدود هزار و ۵۰۰ جلد بود که حدود دو سوم 
این کتاب ها در رده سنی بزرگسال و یک سوم 
آن نیز کودک و نوجوان بوده است. از لحاظ 
موضوعی نیز پس از رمان، ادبیات داستانی و 
روانشناسی، به ترتیب حوزه های هنر، تاریخ، 
مضامین  پرفروش ترین  از  ادیان  و  فلسفه 

شهرکتاب اردیبهشت اصفهان بوده است.
بین  فروش  باالترین  افزود:  وی 
روزهای طرح تابستانه کتاب، در حدود ۵۰۰ 
جلد کتاب بوده که این متعلق به روز اول 
است. اتفاقی که در این چند دوره طرح های 
که  است  این  افتاده،  کتاب  خانه  حمایتی 
و  تجربه  موضوع  این  به  نسبت  مشتریان 
طرح  این  اول  روز  و  کرده اند  پیدا  آگاهی 
مبادا  تا  می کنند  برنامه ریزی  خرید  برای 

اعتبار فروشگاه به اتمام برسد.

گوهری تصریح کرد: با شرایط فعلی 
شده  مشخص  مبلغ  سقف  کتاب ها،  قیمت 
است،  بی مفهوم  تقریبا  نفر،  یک  به ازای 
روی  بگذارد  دست  مشتری  این که  مگر 
رمان های  اکنون  کم قیمت.  کتاب های 
معمول و همه خوان از باالی ۵۰ هزار تومان 
آغاز می شود. با توجه به افزایش قیمتی که 
در سال گذشته داشته ایم، ۱۵۰ هزار تومان 
اعتبار مشخص شده، کم است. این قیمت 
مشخص شده برای سقف خرید هر نفر، در 
تغییر  مراتب  به  طرح  این  برگزاری  طول 
مبلغ  همان  و  نکرده  تفاوتی  کتاب،  قیمت 
مانده است. به نظر می رسد همزمان با افزایش 
قیمت کتاب، باید سقف مبلغ خرید برای هر 

نفر در این طرح افزایش پیدا کند.
»شهرکتاب  کتاب  بخِش  مسئول 
این  مزایای  بیان  اصفهان، با  اردیبهشت« 
مثبت  طرح  این  نتیجه  قطعا  گفت:  طرح، 
فروشگاه های  برای  مخصوصا  بود.  خواهد 
محلی. شاید تصور بر این باشد که با تأسیس 
بزرگ،  فرهنگی  چندمنظوره  فروشگاه های 
اقتصاد فروشگاه های محلی کمی افت کند. با 
وجود چنین طرح هایی، می توان به آینده پایای 
این فروشگاه ها هم امیدوار بود. درصورتی که 
زیادی هم درصد تخفیف مشخص  به قدر 

شده، با توجه به قیمت های این روزها خیلی 
تفاوت  بتواند  که  نیست  وسوسه کننده  هم 

چشمگیری در اقتصاد ایجاد کند.
تعداد  در  شاید  داد: البته  ادامه  وی 
اما  بیاید،  به دست  قابل توجهی  رقم  انبوه، 
وقتی نمایشگاه کتاب را در نظر می گرفتید، 
از  خرید  و  تخفیف  بُن  داشتن  دست  در  با 
درصد   ۴۰ تا  می توانستید  خاص،  نشرهای 
تخفیف بگیرید و مخصوصا سقف خریدی 
برای یک مخاطب  این  نداشت.  هم وجود 
یک  االن  بود.  چشمگیر  کتاب،  ای  حرفه 
کتاب جیبی نشر ماهی 2۵ هزار تومان است! 
یعنی در نظر بگیریم، تخفیف موردنظر روی 
سقف خرید، اندازه یک کتاب جیبی است. 
باید این را اضافه کنم، در شرایط فعلی اقتصاد 
کشور عالقه مند به کتاب، اگر با تاکسی هم 
بیشتر  هزینه اش  باشد،  آمده  فروشگاه  تا 
باید  برای عاشقان کتاب،  به نظرم  می شود. 
تسهیالت بیشتری قرار داده شود؛ از سقف 

خرید گرفته تا درصد تخفیف.
گوهری یادآوری کرد که بهترین شیوه 
از سوی  کردن  اشتراکی  کار  میان،  این  در 
فروشگاه ها و خانه کتاب است، به صورتی که 
این تسهیل برای دوست داران کتاب بیشتر 
به طور  بزند.  رقم  نتیجه شیرین تری  و  شود 

مثال، شهرکتاب یک باشگاه مشتریان دارد 
تهیه شده  بانکی  کارت  مشتریان  برای  که 
است، هر زمانی که با آن کارت خرید کنند، 
تخفیفی برای آنان وجود دارد، یعنی در پرتو 
طرح تابستانه کتاب، درصد تخفیف بیشتر شده 
است. مخصوصا همین اواخر، طرح چهل کتاب 
نشر چشمه هم در اصفهان، توسط فروشگاه 
برای  هم زمانی  این  و  پذیرفت  صورت  ما 

عالقه مندان تشویق کننده بود.
»شهرکتاب  کتاب  بخِش  مسئول 
به  اشاره  با  پایان  در  اصفهان  اردیبهشت« 
استقبال این روزهای اهالی استان اصفهان 
از کتاب، بیان کرد: البته باید درنظر گرفت 
که شهرکتاب اردیبهشت اصفهان، تنها یکی 
از ۸۵ کتاب فروشی است و فقط درصدی از 
را  خدا  است.  کتاب  روزهای  این  فروش 
کتاب  شهر  روز ها  این  که  می کنیم  شکر 
افتاده  جا  مردم  میان  اصفهان،  اردیبهشت 
است. دلیل استقبال کتاب دوستان، تعداد و 
تنوع مضامین کتابی است که اینجا موجود 
است و جز آن، دیگر اقالم فرهنگی هم با 
تنوع متفاوتی این جا وجود دارد. این باعث 
می شود که یک عالقه مند هم برای خرید به 
اینجا بیاید و هم تماشا. بخش صنایع دستی 
ما، با تنوع چندهزارتایی محصوالت، یکی از 
بخش های جانبی شهرکتاب است که در این 
چند روز افزون بر خرید کتاب در پرتو طرح 

تابستانه، استقبال خوبی از آن شده است.
شهرکتاب اردیبهشت اصفهان، جز یک 
فروشگاه تجاری، مکانی فرهنگی است که 
برنامه  فرهنگی،  رویدادهای  کافه،  دارای 
کارگاه های  و  سخنرانی  کتاب،  رونمایی 
این،  و  است  کتاب  حوزه  در  تجربه  انتقال 
دغدغه بانیان این مجموعه را برای معرفی 
خانوار  سبد  به  کتاب  دوباره  بازگرداندن  و 

تشویق می کند.

سقف خرید ، با افزایش قیمت کتاب بیشتر شود
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روایت  افسانه »نمکی« در رادیو نمایش

  23:۱۵ ساعت  مرداد  امروز23 
هنرنمایی  با  »نمکی«  ایرانی  افسانه 
ز  ا دیگر  جمعی  و  جبارزاده  مینو 
فسون  »ا مه  برنا ز  ا پیشگان  صدا
افسانه« رادیو نمایش پخش می شود.

ز  ا برگرفته  »نمکی«  افسانه 
محمد  نوشته  ایرانی  های  افسانه  کتاب 

قاسم زاده است که توسط سهیال خدادادی تنظیم رادیویی شده است.
دور  زمان های  در   : که  است  است  قرار  این  از  داستان  خالصه 
پیرزنی با هفت دخترش زندگی می کرد.  شوهر وی از دنیا رفته بود و 
پیرزن و دخترانش روزگار را به سختی می گذراندند و...تهیه کنندگی این 
نمایش زهرا عبداهلل زاده  است و در آن مونا صفی، میرطاهر مظلومی، 
نگین خواجه نصیر، امیر زنده دالن، ناهید مسلمی ، مینو جبارزاده و... 

ایفای نقش می کنند.

بازپخش سریال »مرضیه« با بازی ماه چهره خلیلی

شنبه  وز  ز  ا سیما  دو  شبکه 
با  را  »مرضیه«  سریال  مرداد   2۵
خلیلی  ماه چهره  زنده یاد  هنرمندی 

روی آنتن می برد.
ملودارمی  »مرضیه«  سریال 

است  »انتخاب«  محوریت  با  خانوادگی 
فلورا سام و تهیه کنندگی  به کارگردانی  که 
زنده یاد مجید اوجی ساخته شده و عالوه بر ماه چهره خلیلی، در آن داریوش 
ارجمند، گوهر خیراندیش، مجید مظفری، پژمان بازغی، امیرحسین صدیق، 
علی اوجی، حسن زارعی، شیوا خسرومهر، نیلوفر شهیدی و ... نیز ایفای 
فیلم و سریال شبکه دو که  از گروه  نقش کرده اند.مرضیه کاری است 
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 2۱:3۰ رو آنتن شبکه 2  می رود و خالصه 
هفتگی آن پنجشنبه ها همین ساعت پخش خواهد شد و بازپخش آن  

ساعت  ۱2، ۱6:۱۵ و ۱:3۰ بامداد روز بعد خواهد بود.

آخرین بازمانده نوازندگان بخشی شمال خراسان 
درگذشت

سهراب محمدی آخرین هنرمند 
خودبند  بخشی های  نسل  از  بازمانده 
کرمانج شمال خراسان ، روز چهارشنبه 

22 مرداد دارفانی را وداع گفت.
وی که زاده ۱3۱۷ بود از سنین کودکی 
در کنار پدر خود بالیده و به فنون آوازی و 
منظومه خوانی های  و  در حماسه خوانی  به ویژه  و  آشنا شده  نوازی  دوتار 
کرمانجی سرآمد روزگار شد. وی مدرک دارای درجه یک هنری معادل 
دکترای نوازندگی و خوانندگی نیز بود.نخستین بار خانم فوزیه مجد مادر 
اتنوموزیکولوژی موسیقی نواحی، او را به جامعه هنری معرفی کرد، سهراب 
نخستین خواننده کرمانج بود که همکاری خود را با رسانه رادیو آغاز کرد 
و در برنامه های تلویزیونی و رادیویی و همینطور جشنواره های مختلف 

کشور پس از انقالب اسالمی حضور داشت.
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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

فیلمنامه نویس جشنواره  ایرانی بهترین  بانوی 
»زنان بیروت« شد

بهترین  جایزه  ریاحی  مرجان 
فیلمنامه فیلم کوتاه جشنواره جهانی 
فیلم های »زنان بیروت« لبنان را برای 
نگارش فیلمنامه فیلم کوتاه »کالس 
جشنواره  کرد.این  دریافت  رانندگی« 

الگوهای  در  زنان  توانایی  بررسی  با هدف 
مختلف زندگی در دنیا و تاثیر آنها در ساختار جامعه با استفاده از قدرت 
لنز و سینما برگزار می شود. این جایزه برای نگارش فیلمنامه فیلم کوتاه 
»کالس رانندگی« به کارگردانی مرضیه ریاحی به مرجان ریاحی اهدا شد.

مرجان ریاحی که در کارنامه اش نگارش چندین فیلمنامه سینمایی 
چگونه  را  خود  »تابستان  فیلمنامه  نگارش  برای  این  از  پیش  دارد،  را 
از  را  کودک  سینمایی  فیلمنامه  بهترین  افتخار  دیپلم  گذرانده اید؟« 
بیست وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان به دست آورده بود.

ما
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اوضاع بد سینماها ادامه دارد...

داریوش بابائیان: بهتر است با این وضعیت سینماها تعطیل باشند

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

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

تعطیلی  به  رو  کسادی  و  کرونایی  شرایط  در 
تالش  در  هنرمندان  برخی  همچنان  هنری،  مراکز 
این  کمی  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  با  هستند 
و  راستا حمایت ها  در همین  دارند.  نگه  گرم  را  فضا 
و  بحث  هنرمندان محل  از  ارشاد  وزارت  برنامه های 
نقد قرار گرفته است. در عین حال و بعد از بازگشایي 
مجدد سینماها، مخاطبان استقبال چنداني از فیلم هاي 
اکران شده نداشتند چرا که هنوز اعتمادي به حضور در 
سالن ها نداشتند، حتي با رعایت پروتکل هاي بهداشتي! 
درواقع دستورالعمل هاي بهداشتي هم باعث نشد که 
از  مخاطبان روانه سینماها شوند و کماکان استقبال 

اکران آنالین وضعیت بهتري دارد.
داریوش بابائیان، تهیه کننده کهنه کار سینما که 
خود یکي از سینماداران کشور نیز مي باشد در گفتگویي 
درباره وضعیت سینماها و همینطور سالن هاي سینما 

گفت: از بهمن تا االن، سینما به طور کلی تعطیل است. 
در این چندوقتی هم که سالن ها باز شده، هیچ استقبالی 
به خود نمی بیند. حتی خود من هم نمی توانم به خاطر 
کرونا، زن و فرزندم را به سینما بیاورم. پس بهتر است 
که سینما کامال تعطیل باشد تا هزینه ای هم وارد نشود. 
سازمان سینمایی به عنوان متولی این بخش از آن روز 
تا االن یک ریال به ما به عنوان دفاتر سینمایی نداده 
تا مثال خرج هزینه های جاری کنیم. حمایت های چند 
میلیونی از فیلم های متقاضی اکران نیز رقم عجیبی 
نیست چون سینما و فیلمساز اینقدر بدهکار است که 

این رقم های ناچیز کمکی به او نمی کند.
این تهیه کننده شاخص که فیلم هاي بسیار موفقي 
از  دیگري  بخش  در  دارد  خود  کاري  کارنامه  در  را 
چندمیلیاردی  هزینه های  بر  تاکید  با  صحبت هایش 
برای ساخت فیلم های روز سینما خاطرنشان ساخت: 

فیلمی که چندمیلیارد برای ساختش هزینه کرده، چطور 
می تواند حتی با کمک 2۰۰ میلیون تومانی در اکران، 
سرمایه اش را برگرداند؟ اصال این میزان کمک کدام 
بخش از هزینه هاي یک فیلم را جبران مي کند!؟ از 
طرفي فیلم های اخیر روی پرده همه شکست خورده اند. 
با این بحث ها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد چون مدیریت 
صحیحی وجود ندارد. گفته اند فروش مثال متعلق به 
سینمادار و یا صاحب فیلم باشد اما اگر سینمایی در یک 
روز چند بلیت و نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بفروشد، چطور؟ 
این رقم چندهزار تومانی کمکی به حال او می کند؟ 
درواقع وضعیت به گونه اي است که این اعداد و ارقام 
سینمادار...  از  نه  و  مي کند  دوا  فیلمساز  از  دردي  نه 
الاقل می توانستند از ابتدا سینما را رایگان کنند اما به 
سینمادار و فیلمساز سوبسید درست و حسابی بدهند که 
حداقل هزینه هایش را بگیرد و سینمادار نیز هزینه های 

جاری اش را دریافت کند.
داریوش بابائیان با اشاره به ستاد مقابله با کرونا 
اگر می خواهد  این ستاد  یادآور شد:  ارشاد  در وزارت 
درهاي سینما همچنان باز باشد، باید برایش نیز هزینه 
کند. درحال حاضر با ساخت فیلم های جدید به سمتی 
روبرو  فیلم ها  شدن  تلنبار  با  فقط  که  رفت  خواهیم 
حاالحاالها  آنها  اکران  وضعیت  درحالی که  می شویم 
بین  این  در  دلسوزی  متاسفانه  نیست.  مشخص 
البته دولت در وضعیت  و  نداریم. همکاران سینماگر 
کنونی کرونایی نباید مدام در پی فیلمسازی و حتی 
به فکر برپایی جشنواره ها باشد بلکه اگر پولی دارد در 
اختیار کسانی بگذارد که بیکار هستند و نیاز به رفع 
سینمایي  سازمان  و  دولت  دارند.  معیشتی  مشکالت 
نیز باید بیش از این به فکر هنرمندان، اهالي سینما 

و سینمادارها باشند.
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فرهاد اصالنی بازیگر کهنه کار و شاخص سینما 
بوده  پرکار  بسیار  اخیر  سال هاي  در  که  تلویزیون  و 
در  رسول،  نشان  بخش  برگزاری  مناسبت  به  است، 
شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت یادداشتی 
درباره رسول مالقلی پور و همکاری مشترک در فیلم 
سفر به چزابه نوشت. این روزها شانزدهمین جشنواره 
و  است  برگزاري  حال  در  مقاومت  فیلم  بین المللی 
طبیعتا یاد رسول مالقلي پور که یکي از شاخص ترین 

فیلمسازان در این زمینه بوده، بسیار گرامي است.
در یادداشت فرهاد اصالني درباره زنده یاد رسول 
از رسول  که  اولین تصویری  است:  آمده  مالقلي پور 
مالقلی پور به یاد دارم، به 2۵ سال قبل برمی گردد. 
سال ۷۴ برای بازی در فیلم سفر به چزابه، انتخاب 
شدم. آن روزها جوان بودم و در آغاز مسیر بازیگری 
و در روسری آبی، بازی کرده بودم. اولین مالقات مان 
در یک بعد از ظهر اتفاق افتاد، در دفتر آقای مالقلی پور 
با هم صحبت کردیم. تمام مدت جلسه با همان نگاه 
نافذی که از او سراغ داریم به من خیره شده بود. آن 
روزها نمی دانستم کارگردان ها معموال در این مرحله 
با دقت روی حرکات و رفتار بازیگر تمرکز می کنند تا 
ببینند واقعا انتخاب درستی داشته اند. کمی مضطرب 
شخصیتی  و  عمیق  نگاهی  مالقلی پور  آقای  بودم. 
باجذبه داشت، که مرا تحت تاثیر قرار می داد. بالخره بعد 
از یکی دو جلسه حضورم برای بازی در این فیلم قطعی 
شد. قبل از این همکاری افق و پرواز در شب، را دیده 
بودم و سینمای مالقلی پور را می شناختم. می دانستم 
سفر به چزابه فیلم سختی است. یکی از هدایا و برکات 
بازی در آن فیلم برای من دوستی با مسعود کرامتی 
عزیز بود. او بازیگری باسابقه و دوست آقای مالقلی پور 
بود و چند فیلم با او همکاری کرده بود. اما رفتارش 

با من که بازیگری جوان بودم، فوق العاده حرفه ای و 
همدالنه بود. همنشینی با او از تجربه های خوب من در 
این فیلم است. یکی از ویژگی های رسول مالقلی پور 
که او را در میان سینماگران همنسل و هم دوره اش 
و  داشت  باالیی  که شهود  بود  این  شاخص می کرد 
گویا فیلم را قبل از ساخته شدن در ذهنش می دید. 
به کارش اشراف داشت، تکلیفش در فیلم های جنگی 
از شروع  قبل  روز  بود. یک  با خودش خیلی روشن 
فیلمبرداری و در مرحله پیش تولید سر صحنه رفتم. 
تریلی ها در حال آوردن ادوات جنگی، تانک ها و... به 
میدان بودند. خیلی آرام، خونسرد و مسلط بود. یکی دو 
ساعت بعد واقعا آن لوکیشن، تبدیل به میدان جنگ 
شد. در کنار جریانی که آن روزها در حوزه سینمای 
شعاری  و  شیک  را  جنگ  و  بود  فعال  مقدس  دفاع 
سیمای  مالقلی پور  رسول  فیلم های  می داد.  نشان 
خشن و واقعی جنگ را ترسیم می کرد. آثار او بیانگر 
واقعیت های تلخی بود که گاهی راهی به سینمای دفاع 
مقدس نداشت. به نظرم مخاطب عادی با فیلم های 
او واقعیت جنگ را درک می کرد. در نمایش احواالت 
انسانی، رسول مالقلی پور بی ادعا و سینمایش واقعی، 
صادقانه و یگانه بود. از نظر تکنیکی سینمای او یک 
سر و گردن باالتر از بقیه فیلمسازان دفاع مقدس بود. 
می شود گفت فیلم هایش شبیه سینمای هالیوود بود، 
آن هم با کمبود امکاناتی که همواره با آن مواجه بود. 
معموال با مواد و ادوات واقعی کار می کرد، ما که تجربه 
همکاری با او را داریم می دانیم سر صحنه فیلم هایش 
چه می گذشت. شاید بخشی از هیجان و اضطرابی که 
موقع کار داشت به همین دلیل بود، واقعا جان همه 
عوامل زمان فیلمبرداری در خطر بود. زمانی که فیلم 
برای  می شد،  حمله  او  به  بیشتر  می ساخت  جنگی 

همین پر از عصبیت بود و مجبور می شد سمت ساخت 
فیلم هایی برود که در آنها هم، عصبیت و پرخاشگری 
وجود داشت. بعد از فوتش نگاه ها به او و سینمایش 
مهربانانه تر شد. دست کم در تجربه مشترکی که با او 
داشتم دیدم که سفر به چزابه آنگونه که بعدها دیده 
و ستایش شد، قدر ندید. برای ساخت نجات یافتگان، 
به او مجوز ساخت نمی دادند با پروانه ساخت سفر به 
چزابه، اول نجات یافتگان، را ساخت و بعد وقتی برای 
آن فیلم به او پروانه دادند، فیلمبرداری سفر به چزابه 
را شروع کرد. همواره از بوروکراسی اداری و تبعیضی 
که زمان فیلم ساختن با آن درگیر بود، رنج کشید و 
به همین دلیل معموال به شرایط معترض بود. سفر به 
چزابه نگینی درخشان در سینمای جنگ است، فیلمی 
که باید روی پرده دید تا متوجه عظمت و جلوه آن شد. 
بعد از پایان فیلمبرداری آقای مالقلی پور از من خواست 
موقع مونتاژ فیلم را ببینم. به عنوان بازیگر جوان، خامی  
و گیجی در بازی ام داشتم که البته به باورپذیر شدن 
موقع  مالقلی پور  است.  کرده  کمک  علی  شخصیت 
تدوین، آدم دیگری می شد. سکانس های سختی که 
زمان فیلمبرداری ساعت ها وقت می گرفت به راحتی و 
به نفع فیلم کنار می گذاشت. فکر می کنم اگر سال های 
بعد با تجربه ای که به دست آوردم این نقش را بازی 
می کردم این شکل و شمایل را نمی داشت. تجربه بازی 
در این فیلم غریب بود، وقتی فیلمبرداری شروع می شد 
در صحنه غرق می شدم و فراموش می کردم بخشی از 
یک فیلم هستم. حس می کنم طبیعی است تماشاگر 
به چزابه  به سفر  نسبت  از گذشت سال ها  هم پس 
با دیدن آن متاثر شود.  باشد و  چنین نگاهی داشته 
موقع فیلمبرداری سفر به چزابه در بعضی سکانس ها 
عوامل گریه می کردند، اما تعدادی از همان سکانس ها 

که مخاطب را احساساتی می کرد حذف شدند. سفر به 
چزابه پروژه دشواری بود. راه دور و لوکیشنی سخت 
در هوایی سرد. موقع فیلمبرداری برف زیادی بارید و 
همه را به دردسر انداخت، اما کار را ادامه دادیم. با همه 
این دشواری ها به ما خوش گذشت. آقای مالقلی پور 
خاطرات  او  از  من  اما  می شد  هم  عصبانی  گاهی 
خوش به یاد دادم. حرف های خوبی که درباره فیلم 
می زد در ذهنم مانده، شوخی هایش و طنز ذاتی اش 
فراموش نشدنی است. شیطنت و شوخ طبعی داشت 
که اگر با شما دوست می شد و می توانستید آن بخش 
نمی کردید.  فراموشش  ببینید  را  شخصیتش  جذاب 
خوش اقبال بودم که بر تردیدهایش درباره من غلبه 
کرد و در میانه راه با من دوست شد و این فرصت 
را یافتم تا آن احواالت ویژه را با او تجربه کنم. سفر 
است.  فیلم های من  از دوست داشتنی ترین  چزابه  به 
جنگ تاثیر زیادی روی زندگی مردم ما گذاشته. چه 
آنها که مستقیم در مواجهه با جنگ بودند، چه آنها 
که با واسطه تحت تاثیر آن قرار گرفتند. به عنوان یک 
ایرانی خوشحالم که اقبال این را داشتم که در یکی 
از بهترین فیلم های رسول مالقلی پور کنارش باشم. 
یادگاری  در  تا  آمد  دست  به  فرصت  این  خوشحالم 
از  بعد،  نسل  برای  صادقانه  که  باشم  داشته  حضور 
واقعیت جنگ می گوید. رسول مالقلی پور فیلمسازی 
درجه یک و تکرارنشدنی است، در مقایسه با سینماگران 
همدوره اش بهترین آنها بود و بهترین ماند. بعد از پایان 
هر فیلم از آن رها می شد و به فکر فیلم بعدی بود. 
با اوضاع و احوال این روزها، انتشار مداوم اخبار فساد 
و اختالس و رشد منفعت طلبی و مادی گرایی، حال و 
هوایی که بر زندگی ما حاکم است، دلم برای آدم هایی 

از جنس مالقلی پور که صادق بودند، تنگ می شود.

فرهاد اصالني از زنده یاد مالقلي پور مي گوید...

دلم برای آدم هایی از جنس مالقلی پور تنگ می شود

محمد حسین زاده

به رسمیت شناختن هنر به عنوان شغل و امنیت شغلی 
است.  هنری  جامعه  دغدغه  مهمترین  سال هاست  هنرمندان، 
وقتی که هنوز هنر در ردیف مشاغل تعریف نشده، دیگر نمی شود 
انتظار امنیت شغلی برای هنرمندان داشت. به خصوص در شرایط 
کنونی که این موضوع، بیش از پیش میان جامعه هنری مطرح 
شده است. این روزها به واسطه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی 
اجباری فعالیت های هنری، بسیاری از هنرمندان شغل خود را 
از دست داده و تعدادی از آنها حتی تحت پوشش هیچ بیمه ای 
نیستند. از طرفی، وقتی که یک هنرمند معیشت خود را از طریق 
است  ممکن  چطور  می کند،  تامین  هنری  فعالیت های  انجام 
فعالیت او شغل محسوب نشود!؟ این نگرانی ها در حالی است 
که از آغاز سال جاری، اهالی فرهنگ و هنر اخبار خوشایندی 
در رابطه با پیوستن به وزارت کار شنیده اند. خبرهایی که در 
انجام  با تالش و پیگیری های  اما  ابتدا شاید شبیه وعده بود 

شده، این روزها مسیر پایانی خود را طی می کند.
تشریح  در  تئاتر(  خانه  مدیره  هیات  )رئیس  راد  ایرج 
اقدامات خانه تئاتر در خصوص پیوستن انجمن ها و کانون های 
تئاتری به وزارت کار به دنیاي جوانان گفت: دیروز در جلسه ای 
که با حضور اعضای کمیسیون بند ۴ برگزار شد، انجمن تئاتر 
کودک و نوجوان و انجمن بازیگران خانه تئاتر برای پیوستن 
تائید این کمیسیون قرار گرفته و انجام  به وزارت کار مورد 

سایر امور آنها به وزارت کار منتقل شده و در انتظار اساسنامه 
هستند. این اساسنامه از طرف وزارت کار به هیات موسس 
ارائه شده و پس از بررسی، در مجمع عمومی خوانده و تصویب 
می شود. درباره سایر انجمن ها نیز احتماال در هفته آینده تعداد 
دیگری از انجمن های خانه تئاتر مورد تایید کمیسیون بند ۴ 

قرار خواهند گرفت.
چهره کهنه کار و شاخص دنیاي هنر که سالهاست براي 
معیشت و وضعیت شغلي هنرمندان در تالش است، در بخش 
دیگري از صحبت هایش با تاکید بر اینکه پیوستن به وزارت 
کار، به معنای کاهش قدرت و اختیارات خانه تئاتر نیست، مطرح 
کرد: خانه تئاتر به هیچ عنوان کمرنگ نشده و اتفاقا جایگاه 
محکم و قرص تری پیدا می کند. ضمن اینکه جایگاه مسائل 
فرهنگی و هنری هم مطابق اساسنامه و مجوزی که داریم، 
حفظ شده و محکم تر خواهد شد. یعنی پیگیری مسائل صنفی 
به قوت خود باقی مانده و مسائل فرهنگی و هنری هم با جدیت 
بیشتری دنبال می شود. ارتباط میان خانه تئاتر و انجمن ها بعد از 
پیوستن به وزارت کار مانند ارتباط سندیکاها و اتحادیه ها برقرار 
خواهد شد. یکی از اشکاالتی که در ارسال مدارک انجمن ها 
وجود دارد، این است که آنها مدارک خود را تحت عنوان کانون 
ارسال کرده اند، در صورتی که کانون، از پیوستن انجمن های 
مختلف تشکیل می شود که همان خانه تئاتر است. یعنی خانه 
تئاتر به کانون سراسری هنرمندان تئاتر تبدیل خواهد شد. در 
این صورت، مسائل حقوقی که برای انجمن ها مطرح می شود، 

از طریق کانون ها حل می شود.
بودجه  درباره  تئاتر،  خانه  مرکزی  مدیره  هیات  رئیس 
کانون ها پس از پیوستن به وزارت کار، توضیح داد: سندیکا و 
کانون ها در ردیف بودجه دولتی قرار ندارند و تنها می توانند از 
نهادهای مرتبط کمک بگیرند، چرا که این اصناف و کانون ها 
به  پیوستن  با  هستند.  خودشان  به  متکی  و  بوده  غیردولتی 
این  در  شغل  عنوان  به  هنری  شاخه های  تمام  کار،  وزارت 
دیگر  مشاغل  مزایای  تمام  از  و  می شوند  ثبت  وزارتخانه 
همچون حق بیمه، بیمه ایام بیکاری و... بهره مند خواهند شد 
که این حقوق با حقوق کارگری و کارفرمایی متفاوت است. 
این حقوق بر اساس کانون سراسری و تصمیم انجمن ها و در 
نهایت با تایید وزارت کار تعیین خواهد شد. این مسئله بسیار 
مورد بررسی قرار گرفت که در شکل هنری کارفرما نداریم. 
در بعضی موارد کارفرما وجود دارد ولی در بسیاری موارد، خود 
هنرمند هم کارفرماست و هم کارگر شناخته می شود. کارگر به 
معنای شکل حقوقی و قانونی. بنابراین موضوع باید با وضعیت 
قانون کار تطابق هایی پیدا می کرد که این راهکارها هم طی 
جلسات مختلف و گفتگوهای متعدد به نتایجی رسید. حال باید 
این موضوع را از طریق وزارت کار پیگیری کنیم تا عملی شود. 
براي پیوستن تمام انجمن های خانه تئاتر به وزارت کار از همه 
ارسال  را  انجمن ها مي خواهیم هم هرچه زودتر مدارک خود 
کنند چرا که این اتفاق، مهلت خاصی دارد و نمی توانیم تا هر 

زمان که خواستیم ادامه دهیم.

رسمیت پیدا کردن مشاغل هنري

ایرج راد و پیگیري پیوستن انجمن هاي هنري به وزارت کار


