
پیش بینی افزایش ۴۰۰ هزار بشکه ای به ظرفیت نفت؛

گشایش اقتصادی با شراکت مردم 

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در بهار امسال 
رونق  تسهیالت  دریافت  به  موفق  متقاضیان  درصد   ۶۳
تولید و ۴۲ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیالت برنامه تولید 

و اشتغال )تبصره ۱۸( شده اند.
بر اساس این آمار در سه ماهه اول امسال بیش از ۱۸۱۷ میلیارد 

بنگاه های  مالی  تامین  برای  فقره تسهیالت  قالب ۶۷۶  در  تومان 
باالی  پیشرفت  با  تمام  نیمه  و طرح های  متوسط  تولیدی کوچک، 
۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۷۹۱ میلیارد تومان 
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال در قالب ۱۵۶ فقره به استان های 

مختلف پرداخت شده است.
 در این مدت ۱۸۰۸ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت 

رونق تولید انجام شده که ۱۰۷۲ مورد برای دریافت بیش از ۳۲۷۲ 
میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی شدند و در نهایت ۶۷۶ 
فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۱۸۱۷ میلیارد تومان پرداخت شده 
است؛ یعنی حدود ۶۳ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت 

این تسهیالت شدند.
صفحه ۳

نه  امنیت  شورای  پیام  اینکه  بیان  با  ملل  سازمان  در  ایران  سفیر 
به یکجانبه گرایی بود، گفت: آمریکا باید از این افتضاح درس بیاموزد.

مجید تخت روانچی در واکنش به شکست آمریکا در رای گیری روز 
گذشته برای جلوگیری از لغو تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت: نتیجه رأی در شورای امنیت در مورد تحریم تسلیحاتی ایران، بار 
دیگر انزوای آمریکا را نشان داد. وی در توئیت خود تاکید کرد: پیام شورای امنیت نه 

به یکجانبه گرایی بود. آمریکا باید از این افتضاح درس بیاموزد.
صفحه ۲

اصالح رفتارهای اجتماعی ضروری است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که 
با تعطیلی ادارات، مدارس، دانشگاه ها و لغو آزمون ها کرونا شکست نمی 
خورد، بلکه نیاز به طراحی یک الگوی پژوهش محور به منظور اصالح 

رفتارهای اجتماعی و باال بردن مسئولیت پذیری اجتماعی داریم.
مجتبی یوسفی درباره مسئولیت اجتماعی هریک از شهروندان در مقابله با کرونا، 
اظهار داشت: در موضوع مقابله با ویروس کرونا، اصالح رفتارهای اجتماعی یک امر 
ضروری تلقی می شود. در حوزه تصمیم گیری های کالن نیز باید با نگاه افزایش 

مسئولیت اجتماعی حرکت کرد که تاکنوت توفیقاتی نیز داشته ایم .
وی در ادامه با بیان اینکه کادر درمانی کشور حدود ۷ ماه است که با گذشت از 
جان خود در مقابله با این ویروس هرچه در توان داشته به میدان آورده است، اظهار 
کرد: در ابتدا این بیماری ناشناخته بود و همه گمان می کردند با گذشت چندین ماه 
این ویروس خود به خود از بین می رود یا درمان آن کشف خواهد شد. اما اکنون 
ثابت شده که این ویروس مدت ها قرار است با ما همراه باشد، پس الزم است که 
ما سبک زندگی خود را تغییر داده و با این بیماری زندگی کنیم. گام نخست در این 

مسیر باال بردن مسئولیت پذیری اجتماعی است.
صفحه ۲

شورای امنیت به یکجانبه گرایی نه گفت در دو دوره دولت صورت گرفت؛

افزایش 266 درصدی 
حداقل حقوق حقوق کارکنان و بازنشسته ها

پای فروش سهام عدالت در میان است!
روند نزولی شاخص کل بورس حتی 
پس از آنکه عرضه دارادوم قطعی شد ادامه 
یافت و درحالی که برخی نحوه فروش 
سهام عدالت توسط کارگزاری ها را در این اتفاق بی 
تاثیر نمی دانند، برخی کارشناسان معتقدند بازار درحال 
اصالح خود است.انتشار خبر لغو عرضه دارادوم در 
هفته گذشته باعث شد بازار روندی نزولی به خود 
بگیرد و درحالی که وارد کانال دو میلیون واحد شده 
بود، دوباره به کانال یک میلیون واحد بازگردد. البته 
چراغ شاخص با خبر عرضه دارادوم هم سبز نشد و 
همچنان روند نزولی داشته و در کانال یک میلیون 

و ۹۰۰ هزار واحد در حرکت است.
همین صفحه

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:

۱۳ طرح آموزشی در استان مرکزی 
آماده بهره برداری است

4

دانش آموزان با لباس رسمی 
صفحه 2سر کالس درس مجازی بنشیند 

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مسعود اطیابي: 
دولت در ایام 
کرونا از مردم 

حمایت نمي کند!

6ایران زمین
مردادماه، موعد ارایه 
اظهارنامه الکترونیکی 

صاحبان مشاغل

معه 2جا

اين روزها به نظر مي رسد كه استقبال مخاطبان از اكران آنالين فيلم هاي 
نمايش خانگي وارد فازي شده كه حاال  سينمايي و سريال هايي شبكه 
فيلمسازان بيشتري راغب به شكل كار در اين زمينه هستند. سيدمسعود 
اطيابی يكي از فيلمسازان موفق سال هاي اخير سينما مي باشد كه معتقد 
است اگر زيرساخت هاي اين شكل از اكران و البته سروسامان پيدا كردن 
قانون كپي رايت در كشور ايجاد شود، اكران آنالين بسيار موفق خواهد بود.

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 مكلفند تا اظهارنامه مالياتی عملكرد سال 
تسليم  سازمان  به  الكترونيكی  صورت  به  را  خود   1398

نمايند .

مديركل امور تربيتی، مشاوره و مراقب در برابر آسيب های 
اجتماعی آموزش  و پرورش گفت: اولين دوره آموزشی مجازی 
ضمن خدمت در حوزه برخورد با آسيب های اجتماعی برای 

فرهنگيان از امروز آغاز می شود.

برگزاری دوره 
مجازی ، برخورد با 

آسیب های اجتماعی 
فرهنگیان است

۶۳ درصد متقاضیان، وام رونق تولید دریافت کردند
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صفحه ۳

سرمقاله
طرح »پیش فروش نفت« راهگشاست

سیدحمید حسینی
طرح »پیش فروش نفت« اگر به درستی 
اجرا گردد و منابع آن برای تکمیل پروژه های 
نفتی و گازی مورد استفاده قرار گیرد می تواند 
برای کشور و مردم راهگشا باشد ولی به علت 
عدم انتشار جزییات توسط دولت، طرح با ابهام 
مواجه است و کمتر کارشناسی حاضر است از آن 
دفاع نماید، فعال در دولت فقط رئیس جمهور و 
آقای واعظی از ایده حمایت کرده و وزرای نفت، 
اقتصاد به کلیات بسنده کرده اند، بانک مرکزی 

موضعی نگرفته و کارشناسان نفتی هم ترجیح داده اند که سکوت نمایند.
به نظر می رسد تا وقتی که مقامات و تا حدودی ملت ایران، احساساتی 
، جو زده و خود رای باشند توسعه پایدار در کشور شکل نمی گیرد، شما فقط 
زمان  نفتی،  اوراق سلف  فروش  مانند طرح  هفته  این  اتفاقات  از  مورد  چند 
برگزاری کنکور و رای اعتماد وزیر صمت را مرور کنید تا باور کنیم که هنوز 

ملتی بالغ نشده هستیم. 
این جدل و»روکم کنی ها« در حالی صورت می گیرد که امریکا در 
می  ایران«  تسلیحاتی  تحریم  »تمدید  بر  مبنی  جدید  قطعنامه  صدور  پی 
صدا  هم  امریکا  با  نیز  فارس«  خلیج  همکاری  کشورهای»شورای  و  باشد 
امارات و اسراییل در حال امضا قرارداد صلح هستند  اند، ضمنا رسما  شده 
و بزودی بقیه کشورهای منطقه نیز به آن خواهند پیوست، این توافق می 
امارات را دچار وقفه و محدودیت  ایران و  اقتصادی و تجاری  تواند روابط 
پیشنهاد  علیرغم  باشد،  داشته  بر  در  کشور  برای  فراوانی  خسارت  و  نماید 
»طرح صلح هرمز« از طرف ایران، شاهد توافق اعراب حاشیه خلیج فارس 
با دشمنان ایران هستیم که می تواند منجر به محاصره ایران گردد، دیوید 
کوهن سخنگوی غیر رسمی صهیونیست ها اخیرا توئیت زده بود که ایران 
یکماه سخت و پرفشار را در پیش دارد، شدت گرفتن اعتراضات در لبنان، 
امنیت  امریکا در شورای  امارات و اسراییل ، تحرکات  حادثه بیروت، صلح 
و توقف کشتی های صادراتی بنزین ایران به ونزوئال بخشی از این برنامه 
باشد ولی ما در کشور درگیر اختالف و پراکندگی هستیم و  ریزی ها می 

هیچ ایده و برنامه ای برای رضایت و خشنودی مردم نداریم.
باری، طرح »پیش فروش نفت«اگر به درستی اجرا گردد و منابع آن برای 
تکمیل پروژه های نفتی و گازی مورد استفاده قرار گیرد میتواند برای کشور 
و مردم راهگشا باشد ولی به علت عدم انتشار جزییات توسط دولت ، طرح با 
ابهام مواجه است وکمتر کارشناسی حاضر است از آن دفاع نماید، همان طور 
که اشاره شد فعال در دولت فقط رئیس جمهور و آقای واعظی از ایده حمایت 
کرده و وزرای نفت، اقتصاد به کلیات بسنده کرده اند ، بانک مرکزی موضعی 

نگرفته وکارشناسان نفتی هم ترجیح داده اند که سکوت نمایند .
ولی من تمام قد از این طرح دفاع کردم و نقطه نظراتم را شفاف بیان 
کردم، در این راستا چند توئیت زدم و سه مناظره رادیویی با نمایندگان مجلس 
و کارشناسان بورسی داشتم و با خبرآنالین، ایرنا، فرارو ، روزنامه ایران، تعادل، 
جهان اقتصاد گفتگو داشتم, ضمنا با خبرگزاری صدا وسیما و تلویزیون اینترنتی 
صنعت نفت نیز مصاحبه داشتم و تالش کردم تا به نقدهایی که به این پروژه 

وارد شده پاسخ دهم،
نقدها عبارت بودند از:

۱. پیش فروش گرفتن درامد های آینده و بدهکار کردن دولت جدید
۲. کاهش صادرات در دولت جدید به علت تعهدات فعلی

۳. ریسک ادامه داشتن تحریم وعدم امکان فروش نفت ونهایتا پرداخت 
طلب مردم از محل منابع صندوق توسعه ملی

۴. هزینه نکردن منابع حاصله برای پروژه های عمرانی ومصرف آن برای 
جبران کسری بودجه دولت

ارایه الیحه توسط دولت به مجلس وتصویب جزئیات آن در  لزوم   .۵
مجلس

پاسخ دادم ودر کانال روزنوشت هام موجود است و  این موارد  به  من 
این  امیدوارم  را ذکر نمی کنم ولی  پاسخ ها  اطاله کالم  از  برای جلوگیری 
طرح با اجماع قوای سه گانه کشور عملیاتی گردد و آثار آن برای کشور پر 

از خیر و برکت باشد.

معاون وزیر ارتباطات از برگزاری جلسه با وزارت 
مجازی  آموزش  فنی  مشکالت  بررسی  برای  علوم 
تعرفه  از  استفاده  امکان  گفت:  و  خبرداد  دانشگاهها 
مراکز  این  مجازی  آموزش  ترافیک  برای  ترجیهی 

پیش بینی شده است.
ستار هاشمی در خصوص برنامه وزارت ارتباطات 
مراکز  مجازی  آموزش  ترافیک  سازی  رایگان  برای 
دانشگاهی در ترم آینده تحصیلی اظهار داشت: پس 
از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز دانشگاهی، به 
منظور کمک و مساعدت حداکثری به امر آموزش به 
در  توسعه کشور  و  اصلی رشد  ارکان  از  عنوان یکی 
شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع این 
بیماری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در اسفند 
ماه سال گذشته در اقدامی داوطلبانه، تشریک مساعی 
برای ارائه ترافیک رایگان در بستر شبکه ملی اطالعات 
به جامعه دانشگاهی شامل اساتید و دانشجویان را در 

دستور کار قرار داد.
انجام شده در سطح  اقدامات  اثر  وی گفت: در 
وزارت ارتباطات و با همکاری اپراتورهای تأمین کننده 
خدمات دسترسی، رایگان سازی تعرفه ترافیک برای 
بیش از ۱۸۸۰ سامانه اعالم شده از سوی وزارت عتف 
)مربوط به ۸۵۰ مرکز دانشگاهی( صورت پذیرفت و 

این طرح تا پایان تیرماه ادامه داشت.

هاشمی افزود: پیش بینی امکان استفاده از تعرفه 
ترجیهی برای ترافیک آموزش مجازی مراکز دانشگاهی 
اقدامات  از  نیز یکی  آموزشی کشور(  )در کلیه مراکز 
اجرای  و  است  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
سیستم های  مشخصات  درج  به  منوط  صرفًا  نیز  آن 
مربوطه )توسط نمایندگان وزارت عتف( در سامانه ای 
ترجیهی  ترافیک  تعرفه  اعمال  منظور  به  که  است 

پیش بینی شده است.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در حال 
شهری  نقاط  در  سیار  شبکه های  پهن باند  حاضر 
است  مناسبی  بسیار  پوشش  دارای  روستایی،  و 
پوشش  گسترش  و  ارتباطی  باند  پهنای  توسعه  و 
پهن  پوشش  تکمیل  جهت  سیار  و  ثابت  پهن باند 
در  است.  انجام  در حال  نیز  باقیمانده  نقاط  در  باند 
این صورت در صورت اتخاذ تصمیم نهایی دال بر 
رایگان شدن تعرفه ترافیک آموزش مجازی مراکز 
دانشگاهی و آموزشی، با مشارکت اپراتورها، اجرای 

آن انجام خواهد شد.
جاری،  مردادماه   ۲۱ روز  در  داد:  ادامه  وی 
 ، علوم رت  ا ز و ن  یندگا نما با  مشترکی  نشست 
و  تجربیات  تبادل  منظور  به  فناوری  و  تحقیقات 
چالش ها  فنی،  زیرساخت های  مشکالت  بررسی 
موزش  آ ری  برگزا با  مرتبط  زهای  ندا چشم ا و 

شد  مقرر  داشتیم.  مربوطه  دوره های  و  الکترونیکی 
بازخوردهای  از  استفاده  با  عتف،  وزارت  نمایندگان 
دانشجویان، مناطقی را که دسترسی پهن باند آن ها 
با  آنها  توسعه  تا  کنند  بوده مشخص  دارای مشکل 

اولویت بیشتری، در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی گفت: کیفیت آموزش مجازی و رضایت 
المان های مختلف  کاربران، مستلزم عملکرد مناسب 
ارتباطی،  »زیرساخت های  آنها  مهمترین  که  است 
پلتفرم های کارآمد آموزش مجازی، پیکربندی سامانه ها 
آموزشی«  محتواهای  صحیح  و  مناسب  بارگذاری  و 
است. از بین المان های یاد شده صرفًا مسئولیت توسعه 
و  ارتباطات  وزارت  عهده  بر  ارتباطی  زیرساخت های 
که  است  آن  زیرمجموعه های  و  اطالعات  فناوری 
اقدامات الزم جهت توسعه و ارتقا آن، پیش بینی و در 

حال انجام است.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: به دلیل اهمیت 
امر آموزش و به واسطه وظیفه مدنی خود، مشارکت 
واجب  خود  بر  نیز  را  المان ها  سایر  کیفیت  ارتقا  در 
دانسته ایم و به منظور رضایت حداکثری کاربران این 
حوزه اعم از اساتید و دانشجویان، وزارت ارتباطات و 
مجموعه های خصوصی حوزه فاوا، در راستای توسعه 
پلتفرم های آموزش مجازی و ارتقا کیفیت آن ها، آماده 

هر گونه همکاری هستند.

علی اصغر سمیعی*
خیلی  روزها  ین  ا
آیا  که  می شود  سئوال 
تومان  دالر زیر ۲۰ هزار 
می آید؟ سوال خوبی است، 
ولی سوال بهتر این است 
بلد  کاری  آقایان  اگر  که 
را  قیمت ها  که  هستند 
پایین بیاورند، چرا از اول 

اجازه می دهند قیمت ها باال برود؟
دلیل باال رفتن قیمت ها معلوم است. وقتی نرخ 
تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دالر تفاوت دارد، 
وقتی نرخ بهره ما با آنها متفاوت است، و نرخ توسعه 
در کشور ما منفی گزارش می شود، وقتی نرخ بیکاری 

می شود  گفته  و  است  درصد   ۱۵ باالی  ما  کشور  در 
همچنین بیکاری رو به گسترش است، خوب ، طبیعی 

است که قیمت ارز هم رو به افزایش باشد.
به چه دلیلی باید قیمت پایبن بیاید؟ ممکن است 
کشور  اقتصادی  مسووالن  اینکه  دلیل  به  شود  گفته 
این طور وعده داده اند و فرموده اند: »نرخ ارز را پایین 
می آوریم.« به نظر حقیر این سخن آقایان را می شود 

سه جور ترجمه کرد.
یکی این که: »نرخ تورم و بهره و بیکاری در کشور 
کرده ایم،  اصالح  را  کشور  اقتصاد  و  داده ایم  تغییر  را 
وضعیت اقتصادی بهبود یافته، ارز هم تک نرخی شده 
و به طور طبیعی پول ملی قوت خواهد گرفت و نرخ 

ارز هم کاهش می یابد.«
دوم این که: »نرخ دالر در اثر بی تفاوتی و اهمال 

ما بیش از حدی که قرار بوده، باال رفته و حباب گرفته، 
حاال ما از خواب بیدار شده ایم و به میدان آمده ایم تا 

حباب را تخلیه و قیمت ها را کاهش دهیم.«
ارز به دستمان  سوم این که: »فعال ما مقادیری 
رسیده و در هر حالی که باشد ما به ضرب تزریق بیش 
از تقاضا تصمیم داریم، به طور مصنوعی هم که شده، 
نرخ ها را پایین بیاوریم؛ هر چند که با حراج خزانه این 
کار انجام  شود، بعد هم هر چی شد، شد، دیگر دولت 

بعدی می داند و مسوولین اقتصادی بعدی و مردم.«
چهارم این که: »فعال ما یک حرفی می گوییم که 
مردم خوشحال شوند، مثل وعده هایی که سیاستمداران 
بزرگ  خدا  فردا  تا  نشده،  انجام  و  داده اند  هم  دیگر  

است.«
* رییس اسبق کانون صرافان

نگاه و نظر
لطفا دوگانه مرجعیت 

و متخصصین به راه نیندازید
میرزاعلی آیت اللهی

مراجع تقلید نوعا پاسخ استفتا را براساس متن سوال می دهند لذا اگر سوالی 
مبهم یا جهت دار باشد سوال کننده می تواند پاسخی مطلوب خود دریافت کند.

اخیرا عده ای دوست دارند فتاوایی مبنی بر ضرورت مراسم عزاداری )نه اصل 
عزاداری( دریافت کنند و در نوع سوال ممکن است طوری القا کنند که دولت و 

متخصصین می خواهند به بهانه کرونا عزاداری را تعطیل کنند.
از سوی دیگر عده ای که چندان با مذهب میانه خوبی هم ندارند در تالشند 
تا همین سوال و جواب ها را چماقی کنند برای اثبات مخالفت مراجع با بهداشت و 
علم. و سومین گروه هم واعظینی هستند که بر منابر مطالبی می گویند و دستمایه 
انتقاد و حمله شبکه های خارجی و معاند را فراهم می کنند. در مورد بحث کرونا و 

عزاداری موارد زیر از جمله مواردی است که می تواند مد نظر قرار بگیرد:
الف. مردم ایران قریب به اتفاق در مورد عزای امام حسین ع عمیقا عزادارند 
و  بوده اند  زمینه همیشه در صحنه حاضر  این  در  داده است که  نشان  و تجربه 

خواهند بود.
ب. بحث پزشکان دردمند، مخالفت با عزاداری نیست بلکه نوع مراسم مد 

نظر هست نه اصل عزاداری.
ج. عزاداری های آیینی در طول زمان شکل گرفته و به این جارسیده است 
و اصل مسلم نیست که الزاما همیشه به همان شیوه عمل شود. آیین ها حاصل 
زمان  در طول  و می تواند  است  نداشته  فعلی وجود  تکنولوژی  که  است  دورانی 

تکامل یابد یا تغییر کند.
درست است که نوع عزاداری آیینی موجب همبستگی و افزایش ارتباطات  
مردم و صفای دل می شود ولی در دوره فعلی اگر براساس نظر متخصصین احتمال 
ضرر داده شود همان گونه که بااحتمال ضرر بعضی از واجبات مثل روزه ساقط 

می شود نوع عزاداری آیینی و مجلسی هم می تواند تغییر کند.
د. بیمارستان ها و امکانات درمانی فعلی پاسخگوی همه گیری بیماری در 

سطح وسیع تر از حال نیست و خطر بروز فاجعه وجود دارد.
ه. کسی منکر امکان فاصله گذاری در مراسم نیست ولی مردم در موقعیت های 
ازدحام و شلوغی بعید است امکان رعایت پروتکل های بهداشتی را داشته باشند.

و. طالب محترم اگرچه ممکن است ایام تبلیغ را از دست بدهند ولی می توان 
راه حلی پیدا کرد که هم امکان خدمت و تمرین آنها فراهم آید و هم درآمد و کمک 
هزینه آنها تامین شود. مسلما اندیشمندان حوزه های علمیه راه حل های جدیدی 

متناسب با وضع فعلی می توانند ارائه دهند.
ز. صداوسیما می تواند با گسترش دایره افراد و عدم اکتفا به مداح های تکراری 

سایر مداح ها را هم برای عزاداری دعوت نماید.
ح. عزاداری های اینترنتی و یا خانگی با توجه به بلوغ روزافزون برنامه های 

زنده می تواند فراگیر شود.
ط. تکرار و تاکید این مسئله ضروری است که مردم ایران از فقیر و غنی و 
چپ و راست و شهری و روستایی و حتی غیرمسلمانان ایرانی با دستگاه امام حسین 
ع مشکل ندارند و قطعا در هر شرایطی عزادار خواهند بود فقط نگرانی از فاجعه 
انسانی است که به اسم تشیع تمام خواهدشد. پس با احتیاط نظر بدهیم و عمل کنیم.

دیدگاه

دالر زیر 2۰ هزار تومانی دوباره باز بازمی گردد؟

محض اطالع

برنامه های وزارت ارتباطات برای اینترنت ترم آینده تحصیلی

روند نزولی شاخص کل بورس حتی پس از آنکه عرضه 
دارادوم قطعی شد ادامه یافت و درحالی که برخی نحوه فروش 
سهام عدالت توسط کارگزاری ها را در این اتفاق بی تاثیر 
نمی دانند، برخی کارشناسان معتقدند بازار درحال اصالح خود 
است.انتشار خبر لغو عرضه دارادوم در هفته گذشته باعث شد 
بازار روندی نزولی به خود بگیرد و درحالی که وارد کانال 
دو میلیون واحد شده بود، دوباره به کانال یک میلیون واحد 
بازگردد. البته چراغ شاخص با خبر عرضه دارادوم هم سبز 
نشد و همچنان روند نزولی داشته و در کانال یک میلیون و 

۹۰۰ هزار واحد در حرکت است.
این درحالی است که روز چهارشنبه هفته قبل، برخی 
سهام  یکجای  و  ناگهانی  فروش  به  اقدام  ها  کارگزاری 
از تقاضا شدند.  عدالت کرده و باعث پیشی گرفتن عرضه 

موضوعی که بسیاری از تحلیلگران آن را علت ریزش بازار 
در این روز می دانستند. البته دامنه ریزش بازار به امروز نیز 
کشیده شده است و کارشناسان بر این باورند که بازار درحال 

اصالح خود است.
بازار درحال جبران اختالف قیمت است

بازار  کارشناس  آقابزرگی-یک  فردین  راستا،  این  در 
سرمایه با تاکید بر اینکه بازار به دنبال اصالح است، توضیح 
داد: طی چند ماه گذشته اختالف زیادی بین قیمت تابلو و 
بازار  بنابراین  بود،  شده  ایجاد  ها  سهم  برخی  ذاتی  ارزش 
باید این اختالف را جبران می کرد. در این راستا هر اتفاق 
و اطالعات مثبت و منفی، خرد و کالن بهانه ای برای بازار 

می شود تا قیمت ها را اصالح کند.
وی ادامه داد: این اتفاق در بازار درحال انجام است و 

نمی توان گفت علت ریزش صرفا نحوه فروش سهام عدالت 
است. اصالح قیمت به این شکل از خروج نقدینگی از بازار 
نیز جلوگیری می کند زیرا بسیاری از سهام داران هستند که 
مایل نیستند به دلیل این حد از کاهش شاخص سهام خود 

را بفروشند و دست نگه می دارند.
ادامه اصالح بازار تا شهریور

بازار  دیگر  صفاری-کارشناس  مصطفی  همچنین 
سرمایه- با اشاره به برگزاری مجامع در دو ماه اخیر، گفت 
بازار احتیاج به استراحت دارد. به دلیل ورود سهام داران جدید 
به بازار سرمایه انتظار رشد ناگهانی فصل بهار سال جاری را 
از بازار دارند که این اشتباه بزرگ تنظیم گرها است. به نظر 
می رسد بسیاری از سهم ها درحال اصالح خود هستند که 

به نظر من این اصالح تا شهریورماه ادامه دارد.

کارشناسان: پای فروش سهام عدالت در میان است!
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مجلس برای کاهش مشکالت جامعه تالش می کند
نماینده رشت در مجلس با اشاره به اینکه شرمنده مردم به دلیل مشکالت 
در بخش معیشت هستیم، گفت: مجلس یازدهم تالش می کند تا بخشی از این 

مشکالت را کاهش دهد.
این هفته  نماز جمعه  از خطبه های  پیش  در سخنرانی  احمدی  محمدرضا 
رشت به وجود برخی مشکالت و نگرانی ها در جامعه در زمینه معیشت و افزایش 
قیمت ها و گرانی در بازار اقالم و کاالهای اساسی اشاره و تصریح کرد: به عنوان 
مسئول در این نظام اسالمی به دلیل وجود چنین مشکالتی به ویژه در بخش 

معیشت شرمنده مردم هستیم.
احمدی با بیان اینکه تالش می کنیم تا کاستی ها و مشکالت برطرف شود، 
گفت: مجلس یازدهم با عنوان مجلس انقالبی تمام تالش خود را برای کم شدن 

مشکالت و بهبود معیشت مردم انجام خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه هیچ مسئولی نسبت به مردم برتری ندارد، افزود: باید 

خالصانه و برای جلب رضایت مردم تالش کرده و خدمت رسانی کنیم.
نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: مسئوالن باید برای کم 
کاری و هر گونه کوتاهی از انجام مسئولیت و وظیفه خود به مردم پاسخگو باشند.

اصالح رفتارهای اجتماعی ضروری است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که با تعطیلی 
ادارات، مدارس، دانشگاه ها و لغو آزمون ها کرونا شکست نمی خورد، بلکه نیاز 
به طراحی یک الگوی پژوهش محور به منظور اصالح رفتارهای اجتماعی و باال 

بردن مسئولیت پذیری اجتماعی داریم.
مجتبی یوسفی درباره مسئولیت اجتماعی هریک از شهروندان در مقابله با 
کرونا، اظهار داشت: در موضوع مقابله با ویروس کرونا، اصالح رفتارهای اجتماعی 
یک امر ضروری تلقی می شود. در حوزه تصمیم گیری های کالن نیز باید با 
نگاه افزایش مسئولیت اجتماعی حرکت کرد که تاکنوت توفیقاتی نیز داشته ایم .

وی در ادامه با بیان اینکه کادر درمانی کشور حدود ۷ ماه است که با گذشت 
از جان خود در مقابله با این ویروس هرچه در توان داشته به میدان آورده است، 
اظهار کرد: در ابتدا این بیماری ناشناخته بود و همه گمان می کردند با گذشت 
چندین ماه این ویروس خود به خود از بین می رود یا درمان آن کشف خواهد شد. 
اما اکنون ثابت شده که این ویروس مدت ها قرار است با ما همراه باشد، پس 
الزم است که ما سبک زندگی خود را تغییر داده و با این بیماری زندگی کنیم. گام 

نخست در این مسیر باال بردن مسئولیت پذیری اجتماعی است.
و  ریزی  برنامه  باید  کرد:  تصریح  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده 
و  مردم  اجتماعی  رفتارهای  تغییر  منظور  به  محوری  پژوهش  سناریوی 
ویروس  این  که  پذیرفت  باید  گیرد.  صورت  آنان  پذیری  مسئولیت  افزایش 
اگر  حتی  هستیم.  پذیر  آسیب  آن  برابر  در  ما  و  بود  خواهد  ما  مهمان  فعال 
در  یابند  بهبود  دارند  که  جسمی  توانمندی  دلیل  به  و  شوند  مبتال  ای  عده 
صورت بی توجهی به پروتکل های بهداشتی می توانند جان پدران و مادران 

بیندازند. به خطر  را  جامعه  افراد  سایر  و 
با  و  مسن  افراد  کرد:  تاکید  ادامه  در  مجلس  عمران  کمیسون  عضو  این 
بعد  از  هم  و  اجتماعی  و  علمی  بعد  از  هم  جامعه  ارزشمند  های  ذخیره  تجربه 
خانوادگی هستند. هریک از ما در قبال سالمتی این افراد مسئول هستیم. امروز 
باید نسبت به آگاه سازی  تمام مسئوالن، رسانه ها، مطبوعات و خبرگزاری ها 
مردم از مسئولیت اجتماعی که در مقابله با کرونا دارند یعنی رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک اقدام کرده و به چشم یک پروژه علمی و پژوهش 

محور در راستای اصالح رفتارهای اجتماعی به آن بنگرند.
یوسفی در ادامه با تاکید بر اینکه عادی نشان دادن شرایط اقدام صحیحی 
نیست، خاطرنشان کرد: امروز تنها راه حل موجود، پیشگیری است. از سوی دیگر 
اینکه عده ای پیشنهادات تعطیلی را مکررا تکرار می کنند صحیح نیست. مگر 
می شود بخش های اقتصادی یک کشور ۶ ماه یا یکسال تعطیل شود. یا مدارس 
و دانشگاه ها هم اکنون چندین ماه است که تعطیل بوده و بنده به عنوان یک 
پدر و استاد دانشگاه افت کیفیت آموزشی را شاهد هستم. راه حل اساسی، آموزش 
رعایت  و  ماسک  از  استفاده  برای  مردم  اجتماعی  مسئولیت  باالبردن  و  صحیح 

فاصله گذاری اجتماعی است.

آمریکا از شکست های خود درس بگیرد 
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رژیم آمریکا باید از شکست های مطلق خود 

درس گرفته و از بی آبرو کردن خود در سازمان ملل دست بردارد.
رای گیری  در  آمریکا  به شکست  واکنش  در  توئیتر،  در  سیدعباس موسوی 
مجازی شورای امنیت برای ممانعت از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران نوشت: جامعه 
بین الملل یک بار دیگر و با صدایی رسا تالش بی پروا و بی حاصل ایاالت متحده 

آمریکا برای تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل را رد کرد.
وی تاکید کرد: رژیم آمریکا باید از شکست های مطلق خود درس گرفته و از 
بی آبرو کردن خود در سازمان ملل دست بردارد. در غیر این صورت، منزوی خواهد 

شد، حتی بیشتر از االن.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در توئیتی دیگر نوشت: در تاریخ ۷۵ 

ساله سازمان ملل سابقه نداشته که آمریکا تا این حد منزوی باشد.
وی تاکید کرد: به رغم همه سفرها، فشارها و دوره گردی ها، آمریکا توانست 
فقط یک کشور کوچک را با خود همراه کند. دیشب  دیپلماسی فعال ایران در کنار 
استحکام حقوقی  برجام، آمریکا را برای چندمین بار در شورای امنیت شکست داد.

شورای امنیت به یکجانبه گرایی نه گفت
سفیر ایران در سازمان ملل با بیان اینکه پیام شورای امنیت نه به یکجانبه 

گرایی بود، گفت: آمریکا باید از این افتضاح درس بیاموزد.
مجید تخت روانچی در واکنش به شکست آمریکا در رای گیری روز گذشته 
برای جلوگیری از لغو تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشت: نتیجه رأی در شورای امنیت در مورد تحریم تسلیحاتی ایران، بار 

دیگر انزوای آمریکا را نشان داد.
 وی در توئیت خود تاکید کرد: پیام شورای امنیت نه به یکجانبه گرایی بود. 

آمریکا باید از این افتضاح درس بیاموزد.
ی  ا بر یکا  مر آ تالش   : د و فز ا ملل   ن  ما ز سا ر  د ن  ما ر کشو سفیر 
از  بودیم،  شاهد  امروز  که  همان طور  و  است  غیرقانونی  بازگرداندن تحریم ها، 

بین المللی رد شد. سوی جامعه 

فشار جهانی علیه واشنگتن درقبال برجام رو به افزایش است
سفیر کشورمان در انگلیس نوشت: فشار حداکثری بین المللی علیه واشنگتن 

برای تغییر سیاست هایش در قبال توافق هسته ای ایران در حال افزایش است.
حمید بعیدی نژاد در در توئیتر، و در واکنش به شکست آمریکا در رأی گیری 
مجازی شورای امنیت برای ممانعت از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران نوشت: مخالفت 
کامل شورای امنیت سازمان ملل متحد با قطعنامه پیشنهادی ایاالت متحده آمریکا 
درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نشانگر انزوای دولت و دستگاه حاکمه آمریکا 

در عرصه بین المللی است.
وی در توئیت خود تاکید کرد: فشار حداکثری بین المللی علیه واشنگتن برای 

تغییر سیاست هایش در قبال توافق هسته ای ایران در حال افزایش است.
گفتنی است، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش 
به شکست آمریکا در دو توئیت نوشت: جامعه بین الملل یک بار دیگر و با صدایی 
رسا تالش بی پروا و بی حاصل ایاالت متحده آمریکا برای تضعیف اعتبار شورای 
امنیت سازمان ملل را رد کرد. رژیم آمریکا باید از شکست های مطلق خود درس 
گرفته و از بی آبرو کردن خود در سازمان ملل دست بردارد. در غیر این صورت، 

منزوی خواهد شد، حتی بیشتر از االن.
آمریکا  نداشته که  ملل سابقه  ۷۵ ساله سازمان  تاریخ  در  تاکید کرد:  وی 
آمریکا  گردی ها،  دوره  و  فشارها  سفرها،  همه  به رغم  باشد.  منزوی  حد  این  تا 
فعال  دیشب  دیپلماسی  کند.  همراه  خود  با  را  کوچک  کشور  فقط یک  توانست 
شورای  در  بار  چندمین  برای  را  آمریکا  برجام،  حقوقی  استحکام  کنار  در  ایران 

داد. امنیت شکست 
وی تاکید کرد: تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها، غیرقانونی است و 

همانطور که امروز شاهد بودیم، از سوی جامعه بین المللی رد شد.

دانش آموزان با لباس رسمی سر کالس درس مجازی بنشیند 
نورعلی عباسپور گفت: پول 
های مربوط به سرویس و هزینه 
مدرسه  حساب  در  نقل  و  حمل 
است. خانواده مبلغ را به  حساب 
مبالغ  باید  و مدرسه  واریز می کند  مدرسه 

اضافی را عودت دهد. 
نورعلی عباسپور با بیان اینکه خانواده 
و انجمن های اولیا و  مربیان باید متناسب 
با شرایط موجود نقش آفرینی کنند، گفت: 
درون  در  آموزش  مدیریت  عماًل  اکنون 
پشتیبان  مدرسه  و  افتد  می  اتفاق   خانواده 
حلقه  مربیان  و  اولیا  های  انجمن  است. 
و  هستند  و  خانواده  مدرسه  میان  واسطی 
تالش کردیم برنامه ها را از طریق انجمن 

ها به خانواده ها منتقل کنیم.  
وی افزود: تعامالت انجمن های اولیا 
اغلب  است.  بیشتر  ها  خانواده  با  مربیان  و 
ها  انجمن  با  حضور  را  گروه هایی  مدارس 
تشکیل دادند و سعی می کنند که خانواده ها 
را بیشتر وارد فعالیت های آموزشی کنند.  قبال 
شرایط این گونه نبود که خانواده ها بخواهد 
تا این حد ورود کند اما اکنون الزامی برای 

مشارکت  خانواده ها به وجود آمده است. 
  مدیرکل دفتر انجمن اولیا و مربیان 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش 
کره  اعالم  این  برنامه   مخاطبان  از  یکی 
سرویس  هزینه  تومان  میلیون  دو  مدرسه 
چند  که  گذشته  تحصیلی  برای سال  ما  از 
آن  مابقی  که  گرفته  بود،  تعطیل  ماه  آن 
را برنمی گرداند؟ گفت: هم از سوی حوزه 
ارزیابی عملکرد و هم  حوزه انجمن اولیا و 
این   به  مربوط  بخشنامه  مرتبه  دو  مربیان 
موضوع  مدارس ابالغ شده است. حتی اگر 
شرایط عادی  باشد روزی که دانش آموز از 
اش  هزینه  باید  کند  می  استفاده  سرویس 
که  روزهایی  است  منظور  کند.  پرداخت  را 

فعالیت آموزشی در جریان است. 
عباسپور درباره اینکه چرا به شکایات 
اهمیتی  مدارس  هزینه سرویس  بابت  اولیا 
منطقه ای  هر  گفت:  در  نمی شود؟   داده 
هستند  مستقر  شکایات  به  رسیدگی  مرکز 
و اگر تخطی شود باید رسیدگی کنند. اگر 
برنگرداند،  را  سرویس  پول  مدرسه   مدیر 
دانش  روزهایی که  گفتیم  ما  است.  تخلف 
آموز از سرویس  استفاده کرده کسر شود و 

مابقی عودت داده شود. 
به  مربوط  های  پول  افزود:  وی 
حساب  در  نقل  و  حمل  هزینه  و  سرویس 
به  حساب  را  مبلغ  خانواده  است.  مدرسه 
مبالغ  باید  و مدرسه  واریز می کند  مدرسه 

اضافی را عودت دهد. 
مربیان  و  اولیا  انجمن  دفتر  مدیرکل 

وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه 
اگر مدرسه ای پول را  برنمی گرداند خانواده 
به  رسیدگی  مراکز  گفت:  کند؟  چه  باید 
شکایات در هر منطقه به موضوع رسیدگی 
 می کند. شکایات از طریق پرتال آموزش و 
پرورش هم قابل رسیدگی است و ظرف یک 

هفته پاسخ داده  می شود. 
و  ابالغ  رسمًا  ما  داد:  ادامه  عباسپور 
موظف  مدیران  همه  که  کردیم  بخشنامه 
این  نند  که  برگردا را  مبلغ  این  هستند 
رسمی  ضمانت  و  سند  نوعی  به  بخشنامه 
است. به همه مدیران مدارس تاکید می کنیم 
 بازنگرداندن این پول تخلف است؛ بنابراین 
هیچ مدرسه ای حق ندارد این چنین اقدام کند 
و اگر چنانچه  با اولیای دانش آموز حساب 
و کتاب مالی دارد می تواند با جلب رضایت 
خانواده در موارد دیگری مانند  فوق برنامه 
لحاظ کند و اگر توافقی صورت نگرفت باید 

این مبلغ را عودت دهد. 
فرم مدارس جدید  لباس  درباره  وی 
نیازی به  با توجه به شرایط موجود  گفت: 
با  همه مشکالتی  نیست.  فرم  لباس  تهیه 
شده،  ایجاد  مردم  برای  کرونا  ایام  در  که 
ما دیگر مشکل جدیدی برای مردم ایجاد 
که  داده  دستور  چندبار  نیز  نکنیم.  وزیر 
حتمًا  افتاد  اتفاق  موضوع  این  خالف  اگر 

پیگیری شود.  
مربیان  و  اولیا  انجمن  دفتر  مدیرکل 
وزارت آموزش و پرورش افزود: طبق آیین 
درباره  گیری  مدرسه،  تصمیم  اجرایی  نامه 
با شورای مدرسه است. شورای  لباس فرم 
مدرسه صالحیت تصمیم گیری در این  باره را 
دارد؛ با این حال سیاست وزارتخانه این است 
که اگر جایی وضعیت سفید است هم دانش 
آموز از  لباس فرم سال گذشته استفاده کند. 
باید مغایر فرهنگ ملی مذهبی  لباس فرم 
ما نباشد و لباس متعارفی  باشد که در آیین 
تعریف  آن  چارچوب  مدرسه،  اجرایی  نامه 
خرید  برای  الزامی  گونه  هیچ  است.  شده 

لباس  فرم جدید نیست. 

وی درباره توقعات مالی مدارس از اولیا 
نیز گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که مطالبه 
گری اولیا بسیار  مهم است. یعنی این مطالبه 
گری می تواند مسیری را تغییر دهد. انتظار 
این است که خانواده در مسئله  تعلیم و تربیت 
که یک موضوع اساسی است مطالبه گر باشد 
و سطح حضور انجمن و خانواده نباید در  حد 

مسائل مالی تقلیل یابد. 
عباسپور افزود: در تالشیم در بازنگری 
نامه اجرایی مدارس، نقش حاشیه ای  آیین 
به  را  مشارکت  همکاری  و  در  ها  انجمن 
ها  انجمن  و  کنیم  تبدیل  گیری  تصمیم 

مطالبات خانواده ها را اجرایی کنند. 
مربیان  و  اولیا  انجمن  دفتر  مدیرکل 
استفاده  درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت 
از لباس رسمی در کالس  درس گفت: هر 
با  متناسب  باید  دارد.  مکانی  و  جا  رفتاری 
نقش هایی که داریم رفتار کنیم. به نفع پدر 
لباس  با  آموز  دانش  و  مادر هم هست که 
رسمی سر کالس بنشیند و از سوی دیگر 
های  ارتباط  معلم  در  و  آموز  دانش  حریم 
تصویری حفظ شود. منظور لباس فرم نیست، 

بلکه لباس عرفی رسمی است. 
احساس  آموز  دانش  باید  افزود:  وی 
گاهی  دارد.  حضور  رسمی  کالس  در  کند 
اوقات ممکن است مدرسه  ای کج سلیقگی 
کند و نتواند خانواده را اقناع کند. نوع لباس 
پوشیدن هم جنبه تربیتی دارد و هم شادی 

 بخش باشد و هم نظم را گوشزد کند. 
وی با بیان اینکه در دنیا هم مرسوم 
است که لباس یکدست در مدرسه پوشیده 
فرم  لباس  دارد  گفت:  نظری  پشتوانه  که 
هویتی هم به دانش آموز می دهد و همه 
می دانند وی دانش آموز است. برخوردهای 
تند  نتیجه منفی دارد و مدارس باید بتوانند 

خانواده را اقناع کنند. 
الزامات  مدرسه  در  بچه  افزود:  وی 
رفتاری دارد که در منزل نیست. رابطه اولیا 
با بچه ها رسمی نیست  و اینکه چه ساعتی 
سر کالس بنشینند و.... مشکالتی را برای 

خانواده ها ایجاد کرده است. 
وی درباره موانع فعالیت انجمن اولیا و 
مربیان گفت: مهره کلیدی مدیر مدرسه است 
و نگرش وی مهم  است و مبنای انتخاب و 
انتصاب مدیر و یکی از شاخص های آن هم 
باید همین باشد که مدیر نگاه  مشارکت پذیر 

و مشارکت جو داشته باشد. 
قانونی  موارد  اصالح  افزود:  وی 
نامه  آیین  اخیراً  است.  مهم  ساختاری  و 
و  است  حال  بازنگری  در  مدارس  اجرایی 
تالش کردیم حضور پررنگی داشته باشیم. 
نقش  بر  ها  انجمن  اختیارات  و  وظایف  در 
 همکاری تاکید شده است که در فوق برنامه 
ها و مباحث مالی و … کمک کنند. تالش 
اولیا  برای  نیز  تصمیم  گیری  نقش  کردیم 
قائل شویم. در این صورت انجمن ضمانت 
می  تواند  که  داشت  خواهد  باالیی  اجرایی 

درباره موارد مختلف تصمیم بگیرد.  
وی ادامه داد: انجمن اولیا باید استقالل 
داشته باشد. اگر استقالل عمل را داشته باشد 
می تواند موثر واقع  شود. در این بازنگری که 
باید به صحن شورای عالی برود پیشنهادات 
امیدواریم  این  که  کردیم  ارائه  را  خود 

اتفاق بیفتد. 
گذشته  هفته  دو  اینکه  بیان  با  وی 
سال  یک  طی  که  مواردی  خواست  وزیر 
آتی قابل حل است را مطرح و  دنبال کنیم 
گفت: یکی از مواردی که مطرح کردیم این 
بود که انجمن اولیا در انتخاب مدیر مدرسه 
یک  امتیاز و رایی داشته باشد. نمی توانیم 
اولیا را نادیده بگیریم. اصل کار خانواده است. 
اگر یک مدیر واجد  شرایطی باشد که همه 
عوامل را ببیند و ساماندهی و راهبری کند 
بسیار مهم است در سند تحول آمده  است 
که خانواده ها باید در تمام مراحل سیاست 

گذاری تا اجرا نقش داشته باشند.  
منشور  تهیه  حال  در  داد:  ادامه  وی 
حقوق خانواده هستیم. مهم است که خانواده 
ها هم مطالبه گر باشند و  مسئوالن به دنبال 
آن باشند که متناسب با مطالبه ها سیاست 

گذاری کنند.  
کرونا  دوران  در  اینکه  بیان  با  وی 
به  و  کردیم  دریافت  را  اولیا  نظرات  نقطه 
گفت:  منتقل  کردیم  گیرندگان  تصمیم 
در  شد  مطرح  شاد  شبکه  درباره  انتقاداتی 
حالی که کسی که بر مسند تصمیم گیری 
نشسته باید  همه جوانب را ببیند. باید آسیب 
مکان  ما  ببینید.  هم  را  تصمیم  یک  های 
اکنون  ها می  خواهیم.  خانواده  برای  امنی 
و  شده  رفع  شاد  شبکه  مشکالت  بسیاری 
از  استقبال  برای  بیشتری  آمادگی  اکنون 

مهر ماه  به وجود آمده است. 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دستورالعمل بهداشتی ویژه کنکور ۹۹ اعالم شد
آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه 
۲۹ مرداد، داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح 
پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۳۱ مرداد 
و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی در صبح شنبه یکم شهریورماه در ۳۹۲ 

شهر و بخش کشور برگزار می شود.
سال  سراسری  آزمون  داوطلبان  همه  برای  آزمون  در  شرکت  کارت های 
۱۳۹۹  براساس  مندرجات  بند »الف « این اطالعیه بر روی درگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت 
در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بند »ب« این اطالعیه به 

حوزه های رفع نقص کارت مندرج در سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن برای کشور و به تبع آن نظام 
با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و  آموزش عالی، دستورالعمل های بهداشتی 
آموزش پزشکی، برای اجرا به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی مجری آزمون های 

سراسری ابالغ شده است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
نظارت بر اجرای موارد بهداشتی با دقت نظر بیشتری توسط سازمان سنجش 
آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد و الزم 
است داوطلبان نیز با همکاری و رعایت بهداشت فردی، حفظ فاصله فیزیکی و زدن 

ماسک، این سازمان را در برگزاری مطلوب آزمون ها یاری کنند.
با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و  زمان برگزاری آزمون های سراسری 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و توسط ستاد ملی مقابله با 

بیماری کرونا تصویب و ابالغ شده است.
کامل  رعایت  و  داوطلبان  با  بیشتر  همراهی  و  مساعدت  منظور  به 
ایجاد فرصت مناسب برای ضدعفونی کردن  از جمله  دستورالعمل های بهداشتی 
فضا، امکانات و تجهیزات از سوی حوزه های برگزاری آزمون و همچنین به منظور 
روز  به ۴  روز  از ۲  آزمون  برگزاری  زمان  داوطلبان،  تراکم جمعیتی  از  جلوگیری 

افزایش پیدا کرده است.
در آزمون سراسری سال ۹۸ تعداد داوطلبان ۱ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۱۲۴ نفر 

بود که این تعداد در ۵۱۸ حوزه امتحان دادند.
در آزمون سراسری سال ۹۹ تعداد داوطلبان ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ نفر 

است که این تعداد در ۷۷۳ حوزه امتحان می دهند.
عوامل اجرایی و حفاظتی در صحت کامل سالمتی در اجرای آزمون همکاری 
خواهند داشت. نسبت به سال گذشته تعداد عوامل اجرایی برگزاری آزمون ها، حدود 

۵۰ درصد افزایش داشته است.
با هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر به عنوان 
ارائه مشاوره های بهداشتی در  کارشناس بهداشت و سالمت تعیین شده تا برای 
از نوعی است که واکنش  استفاده  فعالیت کند.مواد ضدعفونی کننده مورد  حوزه 

آلرژیک داوطلبان و عوامل اجرایی را به دنبال نداشته باشد.
انتخاب سالن آزمون، با گنجایش مناسب در نظر گرفته شده و صندلی ها با 

فاصله فیزیکی مصوب ۱۸۰ سانتی متر از هم، چیده شده است.
تنفس  بهبود وضعیت  آلودگی هوا، جهت  و  و هوا  آب  با مالحظه وضعیت 
 … و  پنجره ها  و  درب  کردن  باز  مناسب،  تهویه  جمله  از  الزم  تمهیدات  افراد، 

اندیشیده شده است.
به  و  به صورت مشخص  امتحان،  سالن  به  داوطلبان  ورودی  اصلی  محل 
فاصله مناسب از یکدیگر عالمتگذاری شده است و داوطلبان می بایست روی هر 
خط و با رعایت فاصله اجتماعی مناسب مشخص شده )حداقل یک متر( برای ورود 

به سالن امتحان قرار گیرند.
حوزه و تمامی تجهیزات، قبل از برگزاری هر نوبت از آزمون ضدعفونی می شود.

استقرار آمبوالنس و تیم پزشکی با هماهنگی ستاد مقابله با بیماری کرونا در 
هر استان و آماده باش مراکز بهداشتی و درمانگاه های شهرستان ها، در روزهای 

برگزاری آزمون و حوزه های رفع نقص کارت داوطلبان پیش بینی شده است.
بازرسی بدنی داوطلبان با استفاده از گیت دستی بوده و فرد متولی به لباس گان، 

ماسک سه الیه، شیلد و دستکش التکس مجهز خواهد بود.

نجات جان نوزاد ۹ماهه از خودروی سرقتی
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری سارق اتومبیل و نجات جان 

نوزاد ۹ ماهه درون آن کمتر از نیم ساعت خبر داد.
به  توجه  بدون  اتومبیل  راننده یک دستگاه  سرهنگ علی رمضانی گفت: 
توصیه های ایمنی، خودرو خود را به صورت روشن همراه فرزند نوزادش در مقابل 
فروشگاه به قصد خرید ترک کرده بود که یک سارق با استفاده از این فرصت، نسبت 
به سرقت خودرو و فرار از محل اقدام کرد. پس از اطالع ماموران انتظامی از این 
سرقت، بالفاصله با اجرای طرح مهار و کنترل محورهای مواصالتی و همچنین 
اجرای گشت های محسوس و نامحسوس، موفق شدند اتومبیل پراید سرقتی را 
کمتر از نیم ساعت در بخش سنگر شناسایی و متهم ۵۰ ساله را دستگیر کنند و 

نوزاد ا در صحت و سالمت کامل به والدینش تحویل دهند.

زن گمشده در ارتفاعات علی آبادکتول پیدا شد
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان علی آبادکتول از امدادرسانی به بانوی 

۵۷ ساله گمشده در دهنه محمدآباد این شهرستان خبرداد.
اظهارداشت: ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه عصر جمعه گمشدگی  حسین شکی 
توسط  مرزکوه  سیاه  روستای  محدوده  در  محمدآباد  دهنه  در  ساله   ۵۷ بانویی 
نیروی انتظامی به هالل احمر گزارش شد و یک تیم امدادی متشکل از ۱۱ نفر با 
تجهیزات الزم به منطقه اعزام شده و بعد از ساعت ها جستجو وی را در بامداد 

روز شنبه پیدا کردند.

ضرب و شتم مامور اورژانس حین خدمت
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور  اظهار داشت: در 
پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور مبنی بر تصادف موتوسیکلت 
پایگاه شش  با خودرو سواری در خیابان فردوسی شمالی، بالفاصله آمبوالنس 

شهری اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

مصطفی افشارنیک گفت: تیم اعزامی بالفاصله مصدوم را پس از ثابت سازی 
سر و گردن و ستون مهره ها به داخل آمبوالنس منتقل کردند، اما در همین حین، 
همراه بیمار با فحاشی به تکنسین اورژانس حمله ور شد و او از ناحیه سر، صورت 
و چشم مورد آسیب جدی قرار گرفت، وی با وجود وضعیت جسمانی نامناسب 
به مصدوم حادثه رسیدگی کرد و مصدوم را تحت مراقبت کامل به بیمارستان 

۲۲ بهمن منتقل ساخت.

انفجار ساختمان چهار طبقه در خیابان فخر رازی
از وقوع  ایمنی شهرداری تهران  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
انفجار و حریق در یک ساختمان چهارطبقه در خیابان فخر رازی تهران خبر داد.

سید جالل ملکی اظهار داشت: ساعت ۲۱:۱۳ روز جمعه حادثه آتش سوزی 
در یک ساختمان واقع در خیابان فخر رازی تقاطع خیابان نظری، به سامانه ۱۲۵ 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد . آتش نشان ها 
وقتی به محل رسیدند مشاهده کردند در طبقه دوم یک ساختمان چهارطبقه که 
کاربری نگه داری کاغذ و کتاب داشت، انفجاری رخ داده که موجب آتش سوزی 

و تخریب بخشی از دیوار ساختمان شده  است.
ملکی افزود: شعله از پنجره ها بیرون می زد و اطالعات اولیه حاکی از آن بود 
که افرادی داخل ساختمان هستند. از این رو، آتش نشانان همزمان با اطفای حریق 
جست وجوی محل را آغاز کردند و سه مرد و یک زن را که دچار مصدومیت شده 

بودند، از محل خارج ساخته و به نیروهای اورژانس تحویل دادند.

غرق شدن دختر ۱۱ساله در سد جامیشان
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از غرق شدن دختر ۱۱ 

ساله ای در سد جامیشان سنقروکلیایی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت: این حادثه عصر روز جمعهاتفاق 
افتاد و پس از حضور پلیس در محل و در تحقیقات ابتدایی مشخص شد یک 
خانواده برای تفریح در حاشیه سد جامیشان مستقر شده بودند که دختر ۱۱ ساله 
شان برای ماهیگیری به داخل آب رقته و موج ایجاد شده وی را به داخل سد 
کشانده و در آستانه غرق شدن قرار داده که مادرش برای نجات وی خود را به 
آب انداخته است. پس از این حادثه پدر خانواده به کمک آن ها شتافته و موفق 
به خارج کردن هردو از آب شده و آنان را به بیمارستان منتقل کرد، که متاسفانه 
تالش پزشکان برای نجات جان دختر ۱۱ ساله بی نتیجه ماند و وی جان باخت، 

اما حال مادر خانواده مساعد است.
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سرویس استریم بازی xCloud مایکروسافت 
با اینترنت 5G چه عملکردی دارد؟

نسل پنجم شبکه تلفن همراه )G(۵، استانداردهای پیشنهادی برای نسل 
جدید ارتباطات است که پس از نسل چهارم شبکه فعلی ارائه می شود. این نسل 
جدید، سرعت دانلود و آپلود بیشتر و ارتباطات باثبات تری را به ارمغان می آورد. 
به صورت خالصه می توان گفت که در اینترنت ۵G، در مقایسه با نسل چهارم، 
در هر ناحیه گجت های بیشتری می توانند به اینترنت وصل شوند و از سرعت 

باالتری بهره ببرند.
شرکت بزرگ مایکروسافت، در حوزه ی بازی و گیمینگ، سرمایه گذاری 
های زیادی را انجام داده است در این زمینه به طور گسترده در حال فعالیت 
است و پروژه هایی نظیر کنسول ایکس باکس  و ... را ارائه داده است. فضای 
ارئه  با  از این پروژه ها می باشد و به این ترتیب  ابری xCloud نیز یکی 
ی xCloud کاربران می توانند با اتصال به اینترنت، در فضای ابری با هر 

سیستمی بازی کنند و یا بازی ها را استریم نمایند.
به تازگی ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که عملکرد 
سرویس ایکس کالد مایکروسافت را با استفاده از اینترنت پرسرعت ۵G به نمایش 

می گذارد. xCloud سرویس بازی مبتنی بر فضای ابری است.
امکان  سرانجام  ماه  چند  گذشت  از  بعد   )Microsoft( مایکروسافت 
تجربه ی سرویس استریمینگ بازی خود را کاربران فراهم کرده و حاال می توان 
بخشی از تجربه  کاربری ارائه شده توسط xCloud را در عمل مشاهده کرد. 
))Xbox Game Pass پس  گیم  ایکس باکس  سرویس  مشترکین 

می توانند قبل از آغاز به کار رسمی xCloud در تاریخ پانزدهم سپتامبر سال 
جاری )۲۵ شهریور ۱۳۹۹( به صورت آزمایشی از xCloud استفاده کنند. البته 
این امکان برای شمار معدودی از کشورهای جهان فراهم شده و همه ی کاربران 

به نسخه ی آزمایشی دسترسی ندارند.
اینکه  از  قبل  دوال شاکرز،  ویدیویی  محتوای  بخش  مدیر  ریویرا  ماریو 
بتای  فاز  در  شود،  آغاز   xCloud آزمایشی  نسخه ی  به  عمومی  دسترسی 
خصوصی سرویس شرکت داشته و حاال این فرصت را به دست آورده تا عملکرد 
پلتفرم استریمینگ مایکروسافت را مورد بررسی قرار دهد. ریویرا در این ویدئو 
xCloud را از چندین طریق شامل وای فای، ۴G و ۵G به اینترنت متصل 
می کند و آن را موردآزمایش قرار می دهد. در ویدئوی منتشرشده شاهد اجرای 
بازی های متنوعی از جمله Halo ۵ و Forza و Gears of War ازطریق 

ایکس کالد هستیم.
براساس آنچه که در ویدئو می بینیم، به نظر می رسد که اتصال وای فای 
سرویس  در  نوسان  بدون  و  باثبات  اتصالی  به  دستیابی  برای  راه   بهترین 
باید گفت که همچنان  نیز   LTE و   ۵G اتصال  درباره ی  ایکس کالد است. 
امکان استریم روان بازی ها روی گوشی های هوشمند فراهم می شود؛ هرچند 

نتایج عملکرد آن در مقایسه با اتصال وای فای چندان موردرضایت نیست.
از سوی دیگر، اتصال به شبکه ی ۵G که هنوز به صورت فراگیر در جامعه 
مورد استفاده قرار نگرفته، برتری های محسوسی را در زمینه ی استریم بازی ها 
ازطریق ایکس کالد به نمایش می گذارد. البته باید توجه داشت که این آزمایش ها 
در بستری متفاوت از خدمات اینترنتی کشورهای دیگر صورت گرفته و نباید 
نتایج آن را برای مناطقی که شرایط متفاوتی دارند، تعمیم داد. بنابراین قطعا 
عملکردی را که از ایکس کالد در ویدئوی دوال شاکرز می بینید در جایی مثل 

ایران مشاهده نخواهید کرد.
با فراگیر شدن امکان استفاده از خدمات xCloud، می توان جزئیات به 
مراتب بیشتری از عملکرد این سرویس را در مناطق مختلف جهان به دست 
ارزش  آینده  در  می تواند  سرویس  این  که  می رسد  به نظر  درهرصورت،  آورد. 
از جمله  مختلفی  مقدمات  به  موضوع  این  البته  باشد.  داشته  هیجان زده شدن 
سطح قابلیت های گوشی  هوشمند مورداستفاده، کیفیت اتصال اینترنت و لوازم 

جانبی کاربردی بستگی خواهد داشت.

مدیـرکل امـور تربیتی، 
مشـاوره و مراقـب در برابـر 
عـی  جتما ا هـای  سـیب  آ
آمـوزش  و پـرورش گفـت: اولیـن دوره 
آموزشـی مجـازی ضمـن خدمـت در 
حوزه برخورد با آسـیب هـای اجتماعی 
بـرای فرهنگیـان از امـروز آغـاز مـی 

. د شو
مسـعود شـکوهی مدیـرکل امـور 
برابـر  در  مراقـب  و  تربیتـی، مشـاوره 
مـوزش  و  آ جتماعی  ا آسـیب های 
پـرورش ، دربـاره اقـدام چند پسـربچه 
کـه مدرسـه ای را در کـرج آتـش زدند 
رسانه ها شـنیدم  ز  ا کـرد:  اظهـار 
 کـه دانـش آمـوزی کـه تمکـن مالـی 
نداشـته و بـرای ثبـت نـام بـه مدرسـه 
وی  نـام  ثبـت  از  و  کـرده  مراجعـه 
ایـن  ورزیده انـد.  امتنـاع  در  مدرسـه 
از  تعـدادی  همـراه  دانش آموز بـه 
دوسـتانش شـرط بندی می کننـد کـه 
در  صـورت موفقیـت در شـرط بنـدی 

برونـد و مدرسـه را آتـش بزننـد. 
در  موضـوع  ایـن  افـزود:  وی 
رسـانه ها اعالم شـد و گزارش رسمی 
مسـئولیت  اسـتان  کل  اداره  نداریـم. 
 پیگیـری ایـن موضوع را برعهـده دارد. 

مدیـرکل امور تربیتی، مشـاوره و 
مراقـب در برابر آسـیب های اجتماعی 
پـرورش  دربـاره  و  آمـوزش  وزارت 
اقدامـات آمـوزش و پـرورش در حـوزه 
آسـیب های اجتماعی  از  پیشـگیری 
و  گفـت:  آمـوزش  کرونـا  ایـام  در 
پـرورش همزمـان بـا وقـوع بیمـاری 
از  تقریبـًا  کشـور  سـطح  در  کرونـا 
در  را  برنامه ریزی  هایـی   ۹۹ نـوروز 

داد.  انجـام  بخش های مختلـف 
شـکوهی افـزود: مـا نیـز تـالش 
برخـی  همـکاران  اتفـاق  بـه  کردیـم 
حـوزه  بـه  مربـوط  فعالیت هایی کـه 
کنیـم  یزی  ر مه  نا ا  بر ر د  بـو مـا 

 . ند نشـو تعطیـل  ها  مه  نا بر و 
راه  جملـه  از  برنامه های مختلفـی 
اندازی صدای مشـاور و  پیام مشـاور را 
انجـام دادیـم تـا اگـر دانش آمـوزان با 
مشـکلی روبرو شـدند تمـاس بگیرند و 

دریافـت  کننـد.  مشـورت 
وی بـا بیان اینکه از ابتدای سـال 
تحصیلـی جدیـد بـا راه انـدازی کانـال 
اختصاصی مشـاور برای مشـاور  مدرسه 
بـه دنبـال این هسـتیم که مشـاوران با 
دانـش آموزان مدرسـه خـود به صورت 
فـردی و گروهی ارتباط  داشـته باشـند 
اکنـون  و  افتـاده  اتفـاق  ایـن  گفـت: 
تمامی مشـاوران مـدارس دارای کانال 

و گـروه اختصاصی  هسـتند. 
مدیـرکل امور تربیتی، مشـاوره و 
مراقـب در برابر آسـیب های اجتماعی 
در  ادامـه  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت 
تلویزیونـی  مدرسـه  پتانسـیل  دربـاره 
نیـز  مشـاوران  حضـور  بـرای  ایـران 
گفـت: خوشـبختانه این امـکان  فراهم 
شـده اسـت و بـا رایزنی های صـورت 
گرفته اسـتودیوی اختصاصی را طراحی 
کردیم و یکسـری  دوره های آموزشـی 
را در دسـت تهیـه داریـم کـه همزمان 
بـا شـروع سـال تحصیلـی جدیـد در 
همکارانـم  و  دانـش  آمـوزان  اختیـار 

قرار می گیـرد. 
از یکشـنبه  ادامـه داد:  شـکوهی 
ایـن هفته ۱۰۶ سـاعت دوره آموزشـی 
ضمـن خدمـت بـرای تمـام همـکاران 
در  بخش های مختلـف چـه همکاران 
بخش های اداری، آموزشـی و خدماتی 
بینـی کردیـم و  دوره هایـی را پیـش 
گرفتـه  نظـر  در  مجـزا  دوره   هشـت 
شـده اسـت و محتواهـای خوبـی را بـا 
اسـتفاده از اسـاتید برجسـته در حـوزه 
کردیـم  آمـاده   آسـیب های اجتماعی 
کـه اولیـن دوره آن از ۲۵ مـرداد آغـاز 

شـد.  خواهد 

برگزاری دوره مجازی ، برخورد با آسیب های اجتماعی فرهنگیان است
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یه  د تحا ا ی   سخنگو
ه های  د ر و آ فر ن  کنندگا ر د صا
با  ایران  پتروشیمی  و  گاز  نفت، 
تا ۱۰  بازار جهانی نفت  اینکه در  به  اشاره 
برابر حجم واقعی نفت،  نفت کاغذی خرید 
به  نفت  فروش  گفت:  می شود،  فروش  و 
مردم نه تنها گشایش اقتصادی برای دولت 
به شمار می رود، بلکه مردم را در درآمدهای 

نفتی کشور شریک خواهد کرد.  
سید حمید حسینی روز گذشته)شنبه(

ضمن تاکید بر اینکه طرح فروش نفت به 
مردم که در روزهای گذشته توسط رییس 
جمهوری مطرح شده، کامال عملیاتی است 
و با توجه به شرایط اقتصادی این طرح مورد 

استقبال مردم قرار می گیرد.
نظر  از  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی در مقایسه با سایر بازارها مطمئن تر 
است،  افزود:  ریسک این خرید و فروش نیز 

به مراتب پایین تر است.
بازار  در  اینکه  به  اشاره  با  حسینی 
جهانی نفت تا ۱۰ برابر حجم واقعی نفت،  
نفت کاغذی خرید و فروش می شود، گفت:  
این موضوع متداول است تا از محل پیش 
مالی  منابع  تامین  آتی،  درآمدهای  فروش 
برای اجرای طرح های نفتی و افزایش تولید 

محقق شود.
یه  د تحا ا ی   سخنگو گفته  به 
و  گاز  نفت،  فرآورده های  صادرکنندگان 

پتروشیمی، ایران کمتر از این ابزار استفاده 
کرده و به نظر می رسد این اقدام گشایش 
و  می رود  شمار  به  دولت  برای  اقتصادی 
نفتی  درآمدهای  در  را  مردم  آن  بر  عالوه 

کشور شریک خواهد کرد.  
حسینی تاکید کرد:  برای حفظ ارزش 
مختلف،  بازارهای  نوسان  به  توجه  با  پول 
و  است  وسیله  بهترین  نفت  بشکه  خرید 
در  و  است  مالیات  از  معاف  معامالت  این 
عین حال ریسک نگهداری دالر نیز در این 

شرایط دیگر وجود ندارد.
سخنگوی  اتحادیه مزبور افزود: پایه 
معامالت در این طرح،  افزایش قیمت دالر 
در نظر گرفته می شود و  با توجه به اینکه 

در  دالر  قیمت  معتقدند  کارشناسان  اغلب 
شد،  خواهد  همراه  رشد  با  آینده  ماه های 
و  است  پایین  بسیار  نفت  خرید   ریسک 
به  نیز  دالر  قیمت  افزایش  دیگر  از سوی 
عنوان یکی از عوامل سوددهی این اقدام 

به شمار می رود.
به گفته حسینی،  قیمت نفت از ابتدای 
خواهد  همراه  رشد  با  میالدی  آینده  سال 
شد، زیرا با خروج بسیاری از تولیدکنندگان 
کرونا،  کنترل  همچنین  عرضه،  کاهش  و 

اقتصاد جهانی بهبود پیدا می کند.  
وی با بیان اینکه با خرید این اوراق 
عالوه بر نفع شخصی،  به اتمام پروژه های 
نفتی نیز کمک خواهد شد،  افزود: باید منابع 

پروژه ها  تکمیل  برای  طرح  این  از  حاصل 
مصرف شود و منبعی برای جبران کسری 

بودجه و هزینه های جاری نباشد.
حسینی تاکید کرد:  اکنون با توجه به 
هفت   درآمد  به  دستیابی  اقتصادی  شرایط 
از این محل قابل  تا هشت میلیارد دالری 
پیش بینی است و می تواند ۴۰۰ هزار بشکه 
به ظرفیت تولید نفت و یا ۲۰۰ هزار بشکه 
کشور  پتروشیمی  و  پاالیشی  ظرفیت  به 

اضافه کند.
چنانچه  صنفی،  فعال  این  گفته  به 
امکان صادرات  و  کند  پیدا  ادامه  تحریم ها 
نفت محدود باشد،  باز هم نفت تولید شده 
را دارد  نفتی  به فرآورده های  تبدیل  امکان 

و از آن محل صادرات انجام خواهد شد.  
وی با اشاره به اینکه این اقدام عالوه 
بر آنکه برای دولت درآمدزایی دارد،  برای حل 
مشکل اقتصاد نیز راهگشاست و با فعال شدن 
پروژه ها، پیمانکاران بیشتری مشغول به کار 
جمع  جامعه  سطح  از  نقدینگی  و  می شوند 

می شود و تورم کاهش خواهد داشت.
به  نیاز  افزود:  بنابراین دولت  حسینی 
تضمین سود ندارد و باید قیمت فعلی نفت 
را تضمین کند، زیرا معامالت با ریال انجام 
و  دالر  روز  قیمت  با  سررسید  در  اما  شده 
سوی  از  می شوند.  تسویه  نفت  روز  قیمت 
دیگر پیش از پایان سررسید،  امکان معامله 

در بورس نیز وجود دارد.

مدیرعامل بانک ایران زمین:
تصویر بانک های سنتی به طور کامل تغییر می کند

مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به تالشها و برنامه 
ریزی های صورت گرفته در سه سال و نیم گذشته گفت: ما 
بانکداری دیجیتال  اجرای  به  ایران  بانک در  اولین  به عنوان 
نزدیک هستیم. آنچه در سالهای گذشته به عنوان چشم انداز 

بانک ایران زمین مطرح بود، در حال تحقق است.
به گزارش روابط عمومی: عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل 

بانک ایران زمین با اشاره به تالش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در سه سال 
و نیم گذشته حول محور بانکداری دیجیتال در این بانک گفت: به عنوان اولین بانک 
در ایران در شرف اجرای بانکداری دیجیتال به صورت پایلوت هستیم. آنچه در سال 
های گذشته به عنوان چشم انداز بانک ایران زمین مطرح بود، در حال تحقق است.

پورسعید که همواره در حوزه های بانکداری الکترونیک و دیجیتال فعالیت 
پورسعید،  عبدالمجید  رساند.  خواهد  سرانجام  به  را  دیگری  آزمون  حال  داشته، 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک ایران زمین است. وی سابق براین به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره شرکت داده پردازی بانک پارسیان، معاون مدیرعامل بانک پارسیان 
در امور طرح و برنامه و همچنین مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بهسازان 

ملت مشغول به فعالیت بوده است.
مدیرعامل بانک ایران زمین تحقق بانکداری دیجیتال را نزدیک دانست و 
بانکداری دیجیتال و اجرای فرآیندهای آن در سطح شعب و  گفت: هنوز مفهوم 
ارائه خدمات به مشتریان برای بسیاری از فعاالن عرصه بانکی کشور ساختار اجرایی 
ندارد، اما بانک ایران زمین به عنوان اولین بانک دیجیتال کشور، با برنامه ریزی 
های صورت گرفته در سال های گذشته و مشخص کردن نقشه راه در مرحله تبدیل 
شدن به اولین بانک دیجیتال است و به زودی از اجرایی شدن بانکداری دیجیتال 

رونمایی خواهیم کرد.
پورسعید با بیان این نکته که چشم انداز بانکداری در ایران با توجه به رشد و 
توسعه این صنعت تغییر خواهد کرد، اظهار کرد: باید آینده بانکداری و صنعت مالی 
را دوباره بازنگری کنیم. در حال حاضر شرایط در این عرصه تغییر کرده و نگاه مردم 
به این صنعت با آنچه در گذشته بود، متفاوت شده است، انتظار مشتریان دیجیتال، 
دریافت خدمات با شکلی متفاوت است. بانکداری دیجیتال موضوعات و معضالت 
زیادی مانند امنیت حساب ها، امنیت کاربران، ارائه خدمات مستمر و ثابت در تمامی 
لحظات، تغییر نحوه پرداخت و دریافت توسط کسب وکارها و... دارد. اینها  همه و 

همه عاملی برای بازنگری چشم انداز آینده است.
مدیرعامل بانک ایران زمین افزود: امروز پایش و کاوش اطالعات مشتریان 
و استفاده از هوش تجاری در بانک ها به عنوان یک اصل بانکداری دیجیتال در 
حال پیاده سازی است، در کنار این امر شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و 
فین تک ها نیز به عنوان بازیگران دیجیتال نسبت به این امر اقدام می کنند که 
این امر سبب خواهد شد بانک ها منابع مالی خود را با دقت بیشتر و بازدهی باالتر 

به مشتریان ارائه کنند.
پورسعید اقدامات انجام شده در سال های اخیر در بانک ایران زمین را چشمگیر 
دانست و گفت: ما از سال ۹۵ به بعد زیرساخت های فنی خود را آماده کرده ایم. 
هلدینگ IT بانک تشکیل و شرکت های زیرمجموعه آنها با ماموریت های تنظیم 
شده فعال شده و تمامی اقدامات بر اساس چشم انداز بانک در حال پیاده سازی است.

وی ادامه داد: مرکز نوآوری ایران زمین، به عنوان یک نقطه اتصال ایده های 
نوآورانه و بانک تاسیس شده است. اعتقاد ما این است که نوآوری باید از بیرون به 
درون مجموعه تزریق شود و بانک زیرساخت های اجرای آن را فراهم کند. این 
مرکز امکانات بسیاری را در اختیار جوانان برای پروراندن ایده های آنها قرار می 
دهد. اخیرا این مرکز باهدف حمایت از زیست بوم کسب وکارهای نوپای کشور 
تفاهم نامه ای را با سازمان فناوری اطالعات ایران برای ارائه بسته خدمات بانکی 
و ارتباطی رایگان به استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان منعقد کرده است.

مدیرعامل این بانک با بیان این موضوع که بانک ایران زمین در مسیر تحول 
دیجیتال درحرکت است، گفت: بانک ایران زمین باور دارد که باید با ایجاد پلت فرم 
باز و ارائه API به استارت آپ ها و فین تک ها امکان ارائه سرویس ها و خدمات 
جدید و متفاوت را به مشتریان فراهم کند. به عقیده او، سازمان هایی که سریع تر 

و زودتر بتوانند در این مسیر گام بردارند، موفق تر خواهند بود.
این  توسط  ارزی  مجوز  دریافت  به  اشاره  با  زمین  ایران  بانک  مدیرعامل 
بانک گفت: ما باوجود اینکه در سال های گذشته تمام نیروی خود را معطوف به 
پیاده سازی بانکداری دیجیتال کردیم، اما از توجه به تولید کشور به عنوان یکی 
از اولویت های بانک غافل نشدیم و سعی کردیم با نگاهی مستمر به بخش های 
تولید ضمن ارائه خدمات مناسب بانکی، تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری 

الزم در این حوزه، فعالیت کنیم.

تمدید اعتبار سپهرکارت های نیمه اول سال ۹۹ بانک صادرات ایران 
تا ۱٤٠٠

سپهرکارت های منقضی شده شش ماه اول سال ۹۹ بانک 
صادرات ایران به مدت یک  سال تا سال ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی بانک صاردات ایران، سپهرکارت های 
منقضی شده شش ماه اول سال ۹۹ بانک صادرات ایران با هدف 
تسهیل دریافت خدمت توسط مشتریان بدون مراجعه به شعب، 

به مدت یکسال تا سال ۱۴۰۰ تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک بر اساس دستورالعمل 
بانک مرکزی و در جهت مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و تمرکز 
و  هموطنان  استفاده  تسهیل  همچنین  و  الکترونیکی  بانکی  خدمات  بر  بیشتر  هر چه 
مشتریان از درگاه های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تمدید 
یک ساله تاریخ سپهرکارت های شش ماهه اول سال ۹۹، سقف انتقال وجه کارت به 
کارت شتابی و درون شبکه ای از طریق درگاه های اینترنتی، خودپرداز و کیوسک بانک 
صادرات ایران در هر شبانه روز را از ۳۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش داد.

پرداخت ساز ها  طریق  از  کارت  به  کارت  وجه  انتقال  مجاز  سقف  همچنین 
)اپلیکیشن های موبایلی خارج از شبکه بانکی که امکان انجام تراکنش های پرداخت را 
فراهم می کنند( از جمله اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران »صاپ«، از ۱۰ میلیون 

ریال به ۳۰ میلیون ریال ارتقاء یافت.
بانک صادرات ایران با بیش از ۴۵ میلیون مشتری و بیش از ۲۱ میلیون سپهر 
کارت فعال، حجم وسیعی از خدمات بانکی غیرحضوری را با استفاده از ابزارهای نوین 

خدمات بانکداری الکترونیک در سراسر کشور به هموطنان ارائه می کند.

درخشش بانک رفاه کارگران در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول 
دیجیتال

در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال، بانک رفاه 
کارگران موفق به کسب تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتال شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در اختتامیه 
چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال که به صورت آنالین 
از طریق پلتفرم لنز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار 
صاحب  رفاه  بانک  که  شدند  معرفی  دوره  این  برگزیدگان  شد، 

تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتال شد و قاسم پور مدیر امور طرح و برنامه این بانک 
به نمایندگی، آن را دریافت کرد.

گفتنی است، این ارزیابی توسط دانشگاه تهران و در سه محور زبدگی دیجیتال، 
رفاه  بانک  همچون  سازمان هایی  حضور  با  و  دیجیتال  رهبری  و  دیجیتال  نوآوری 
کارگران، بانک انصار، بانک ملت، بانک سینا، بیمه رازی، شرکت ایرانسل، شرکت ملی 

پست ایران و... برگزار شد.

افتتاح نیروگاه خورشیدی استان البرز با مشارکت بانک ملی ایران
مشارکت  با  البرز  استان  )فتوولیتائیک(  نیروگاه خورشیدی 

بانک ملی ایران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، احمد ملکی راد 
رییس اداره امور شعب استان البرز در مراسم افتتاح این نیروگاه 
که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، مدیرعامل خانه 
مطبوعات استان و اصحاب رسانه برگزار شد، با بیان اینکه پروژه 

نیروگاه خورشیدی )فتوولتائیک( در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و زیست 
محیطی بانک و استفاده از انرژی پاک و توسعه پایدار انرژی به بهره برداری رسید، 
گفت: این پروژه گام مهمی در راستای صرفه جویی مصرف سوخت های فسیلی و 
استفاده از انرژی پاک و توسعه پایدار استان است که از طریق مناقصه و با هزینه ۱۸۸ 

میلیون تومان اجرا شد.
وی با تاکید بر اینکه این طرح ظرف یک ماه انجام شده است، ادامه داد:

با انجام این پروژه بیش از ۳۰ درصد در مصرف برق صرف جویی می شود.
همچنین بیات مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز ضمن تقدیر 
از بانک ملی ایران به عنوان یکی از نخستین سازمان هایی که در طرح های زیست 

محیطی استان مشارکت داشته است، جزییات فنی طرح را تشریح کرد.

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
خبر داد؛

اجرای مرحله نخست طرح کهاب در جایگاه های سوخت 
کل کشور 

مرحله  اجرای  از  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیرعامل شرکت 
نخست طرح کهاب در جایگاه های عرضه سوخت کل کشور خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
کرامت ویس کرمی در گفت وگوی زنده تلفنی با برنامه تهران ۲۰ شبکه 
پنجم سیما افزود: جایگاه های عرضه سوخت کل کشور به ویژه کالنشهر 

تهران به مرحله نخست طرح کهاب مجهز شده اند.
وی تأکید کرد: از سه انبار نفت موجود در سه گوشه کالنشهر تهران، 
انبار نفت شمال غرب که مجهز به این سیستم بازیافت بخار بنزین شده 
و فعال است، به صورت شبانه روزی فرآیند تبدیل بخار بنزین به بنزین را 
انجام می دهد؛ دو انبار نفت دیگر یعنی انبار نفت ری و انبار نفت شمال 
شرق تهران نیز تأمین اعتبار انجام شده است و ما در مرحله  طراحی و در 

واقع پیمان سپاری پروژه بازیافت بخار بنزین در دو انبار یادشده هستیم.
طوالنی  درباره  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
شدن روند این پروژه گفت: ما از تأمین اعتبار و  نقدینگی اطمینان حاصل 
ابتدا  در  و  کردیم  دریافت  مربوطه  دستگاه های  از  را  الزم  مجوزهای  و 
آن  از  که  کنیم  واگذار  بخش خصوصی  به  را  موضوع  این  می خواستیم 
استقبال نشد، سپس قرار شد از منابع دیگر شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران برای انجام این پروژه استفاده کنیم.
ویس کرمی ابراز امیدواری کرد که پیمانکار امسال انتخاب و این 
طرح در دو انبار دیگر )انبار نفت ری و انبار نفت شمال شرق تهران( نیز 

اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه تکالیفی که درباره توزیع بنزین و نفت گاز یورو 
۴ به عهده وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده 
)کاهش،  کهاب  گفت: طرح  است،  اجرایی شده  ممکن  نحو  بهترین  به 
که  است  بخش  سه  شامل  بنزین(  بخارات  بازیافت  و  انتقال  هدایت، 
هم اکنون جایگاه های عرضه بنزین کل کشور به ویژه کالنشهر تهران به 

مرحله نخست این طرح مجهز شده اند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه 
در هفته گذشته در هیئت محترم وزیران با پیگیری های سازمان حفاظت 
تصریح  و مصوب شد،  مطرح  کهاب  دیگر طرح  بار  زیست یک  محیط 
کرد: امیدواریم بتوانیم تأمین منابع مراحل دوم و سوم این پروژه را انجام 
اولویت  با  امسال  ابتدای مهرماه  از  آن  اجرای  این صورت  در  دهیم که 

کالنشهرها آغاز می شود.
ویس کرمی گفت: یکی از مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست 
پیگیری می کند، بحث حق تبخیر بنزین است که مبالغ آن به جایگاه ها 
مبنای مصوبه جدید هیئت  بر  امیدواریم  و  )کارمزدی( می شود  پرداخت 
ابتدای مهرماه امسال وارد فازهای اجرایی آن شویم و بتوانیم  از  دولت 

جایگاه های عرضه سوخت را به این سیستم مجهز کنیم.

اوپک برآورد تقاضای نفت در سال ۲٠۲٠ را کاهش داد
اوپک برآورد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را کاهش داد و درباره بهبود 

تقاضا در سال ۲۰۲۱ به دلیل ویروس کرونا ابراز تردید کرد.
کشورهای  سازمان  برآورد  لندن،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
صادرکننده نفت )اوپک( در روز چهارشنبه گذشته نشان داد افت تقاضای 
این  پیشین  از پیش بینی  به مراتب شدیدتر  نفت در سال ۲۰۲۰  جهانی 
سازمان خواهد بود. این تغییر برآورد به دلیل آثار ویروس کرونا و شک 
و تردیدهای موجود درباره بهبود تقاضا در سال آینده میالدی رخ داد که 

حمایت این سازمان از بازار را به طور بالقوه ای دشوارتر می کند.
اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد تقاضای جهانی نفت ۹ میلیون 
و ۶۰ هزار بشکه در روز کاهش می یابد. این رقم در گزارش پیشین این 

سازمان ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه در روز پیش بینی شده بود.
براساس این گزارش، تحوالت قیمت نفت و فرآورده های نفتی در 
نیمه دوم سال ۲۰۲۰ همچنان تحت تأثیر نگرانی از موج دوم ویروس 

کرونا و سطح باالی ذخیره سازی جهانی خواهد بود.
این سازمان درباره بهبود تقاضا  تازه ترین گزارش  برآورد اوپک در 
تغییری نکرد و در عین حال پیش بینی کرد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱، ۷ 
میلیون بشکه در روز افزایش می یابد. این در حالی است که این نهاد اعالم 
کرد این چشم انداز تحت تأثیر  عدم اطمینان بسیاری قرار دارد که ممکن 
است بر مصرف نفت اثر منفی بگذارد. تقاضای سفر هوایی، اتومبیل های 
کم مصرف تر و رقابت بیشتر بر سر دیگر سوخت ها نمونه هایی از این عوامل 
تاثیرگذار هستند.این سازمان بین المللی در تازه ترین گزارش ماهانه خود 
آورده است که تقریبًا همه برآوردکنندگان معتقدند جبران تقاضای سوخت 
جت )سوخت هوایی( در سال ۲۰۲۱ مشکل خواهد بود. تقاضای بنزین نیز 
برای بازگشت به سطح ۲۰۱۹ با چالش روبه روست.ذخیره سازی نفت به 
دلیل سقوط تقاضا افزایش یافته است، اوپک اعالم کرد که ذخیره سازی 
نفت در کشورهای توسعه یافته در ماه ژوئن افزایش یافته و ۲۹۱ میلیون 
و ۲۰۰ هزار بشکه باالتر از سطح میانگین پنج سال اخیر است، رقمی که 

پیش از همه گیری ویروس کرونا سطح مطلوب اوپک بود.
قیمت نفت خام برنت روز چهارشنبه )۲۲ مردادماه( به باالتر از ۴۵ دالر 
برای هر بشکه افزایش یافت، اما این قیمت همچنان پایین تر از سطحی 
است که بسیاری از اعضای اوپک برای تعادل بودجه خود به آن نیاز دارند.

وزیر انرژی روسیه خبر داد؛
بازگشت تدریجی توازن به بازار نفت

وزیر انرژی روسیه پیش بینی کرد که کمیته مشترک وزارتی نظارت 
بر توافق اوپک پالس تصمیم شتابزده ای نمی گیرد زیرا شاهد بازگشت 

تدریجی توازن به بازار نفت هستیم و شرایط کم و بیش پایدار است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، خبرگزاری های روسیه گزارش 
دادند که الکساندر نواک معتقد است کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک و غیراوپک )JMMC( در نشست پیش رو تصمیم عجوالنه ای درباره 

کاهش تولید نمی گیرد زیرا بازار نفت ثبات داشته است.
)اوپک  متحدانش  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
پالس( از ماه مه و برای مقابله با آثار منفی بیماری همه گیر کرونا تولید 

حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی نفت را کاهش دادند.
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک که برای 
ائتالف اوپک پالس نقش مشاوره ای دارد، ماه گذشته میالدی توصیه کرد 
همسو با توافق اخیر اوپک پالس، کاهش تولید تاریخی روزانه ۹ میلیون 
و ۷۰۰ هزار بشکه ای خود را از ابتدای ماه اوت به حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ 

هزار بشکه در روز تغییر دهند، این تغییر در این ماه اجرا شد.
نواک اعالم کرد که پیشنهاد جدیدی برای تغییر توافق اوپک پالس 
ارائه نشده است.وی گفت: فکر می کنم هیچ کس اقدام شتابزده ای نکند و 
پیشنهادهای دیگری مطرح نمی شود بازار کم وبیش پایدار است و ما شاهد 
بازگشت تدریجی تعادل به بازار نفت هستیم. سه منبع اوپک پالس اعالم 
کردند که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک نشست 
آینده خود را در تاریخ ۱۹ اوت )چهارشنبه، ۲۹ مردادماه( برگزار می کند. پیش 
از این قرار بود این نشست ۱۸ اوت )سه شنبه، ۲۸ مردادماه( برگزار شود.

معامله گران اعالم کردند که نفت خام اورال، پرچمدار نفت روسیه تحت 
فشار قرار دارد، زیرا خریداران عمده آن در اروپا با جایگزین کردن اورال با انواع 
نفت خام ارزان تر از جمله نفت خام سبک ایاالت متحده آمریکا، قزاقستان و 

حتی میعانات گازی به دنبال حاشیه سود پاالیشی بهتر هستند.

پیش بینی افزایش ۴۰۰ هزار بشکه ای به ظرفیت نفت؛

گشایش اقتصادی با شراکت مردم در درآمدهای نفتی
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

فشارهای اقتصادی آمریکا 
برای به زانو درآوردن کشورمان 
به  ارز  بازار  کردن  متالطم  و 
حداکثر خود رسیده است، در این میان برخی 
رسانه های داخلی به بهانه تحلیل کارشناسی 
با اعالم قیمت های »فضایی« برای دالر با 
همراهی  مسیر  این  در  سفید  کاخ  مقامات 

می کنند.
سناریوهای  حالی  در  رسانه ها  برخی 
می  مطرح  را  ارز  قیمت  افزایش  با  مرتبط 
کنند که فشار اقتصادی گسترده ای از طرف 
آمریکا برای آشفته کردن شرایط اقتصادی و 

به هم ریختن بازار ارز وارد می شود.
در  خبرگزاری  یک  اساس،  براین 
گزارشی که در آن  به موضوع انتشار اوراق 
سلف نفتی پرداخته شده، از قیمت۳۰ هزار 

سخن  دالر  برای  تومان  هزار  و۵۰  تومان 
می گوید.

در واقع، این رسانه که ادعای تحلیل 

سلف  اوراق  فروش  طرح  برای  کارشناسی 
نفتی دارد، با این نرخ گذاری علیرغم نظر 
رییس کل بانک مرکزی که در روز پنجشنبه 

و  نیست  واقعی  ارز  فعلی  اظهار کرد »نرخ 
و  روانی  جو  از  ناشی  آن  از  زیادی  بخش 
است  کرده  تالش  است«  هیجانی  فضای 
بر طبل افزایش قیمت دالر بکوبد و افکار 

عمومی را به این سمت متمایل کند.
 این خبرگزاری در حالی فروش اوراق 
سلف نفتی را به عملیات بازار باز ربط داده 
است که فروش این اوراق مانند فروش هر 
درآمد  ایجاد  باعث  دولت  توسط  کاالیی 
برایش می شود و اثری بر بازار بین بانکی 

و عملیات بازار باز ندارد.
ذهنیت  ترویج  و  ارقام  این  تخمین 
افزایش قیمت دالر تا ۵۰ هزار تومان چیزی 
آمریکایی  فشار  اعمال  سیاست  تقویت  جز 
در  آن  با  همداستان  و  همراستا  که  نیست 

یک رسانه داخلی اتفاق افتاده است.

هم نوایی رسانه های داخلی با آمریکا برای افزایش قیمت ارز!

حقوقی  وضعیت  بررسی 
کارکنان و بازنشستگان از دولت 
می دهد  نشان  تاکنون  گذشته 
درصد   ۱۴۲ تا  کارکنان  ریالی  ضریب  که 
و حداقل حقوق آنها حدود ۲۶۶ درصد رشد 
در  رشد  از  میزان  این  گرچه  است؛  داشته 
تورم  و  اقتصادی  خاص  شرایط  با  مقایسه 
کارکنان  کامل  رضایت  با  موجود همچنان 
همراه نیست ولی از نگاه مسئوالن دولتی، 
در وضعیت تحریمی موجود این افزایش در 
معیشتی  نیازهای  و  تورم  میزان  با  تناسب 

مردم قابل قبول است.
از  بیش  برای  ساالنه  باید  دولت 
پیش  بازنشسته  و  کارمند  میلیون  چهار 
جهت  این  از  و  باشد  داشته  حقوقی  بینی 
دارد  بودجه  در  که  ای  هزینه  بیشترین 
دستمزد  و  حقوق  بخش  همین  به  مربوط 
است که گاها تا ۸۰ درصد بودجه جاری را 
تشکیل می دهد؛ به طوری که  در بودجه 
بیش  امسال  عمومی  تومانی  میلیارد   ۵۷۰
از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به بودجه جاری 

اختصاص دارد.
طبق قانون برنامه باید حقوق کارکنان 
متناسب با تورم هر ساله افزایش یافته و از 
در  اختالف  کاهش  در جهت  دولت  سویی 
پرداخت ها و همسان سازی حقوق حرکت 
کند، از این رو هر ساله در جریان تصویب 
ها  بازنشسته  و  کارکنان  حقوقی  وضعیت 
در بودجه با توجه به وضعیت منابع دولت، 
به  را  خود  خاص  های  بحث  و  حواشی 

همراه دارد.
رشد ۱۴۲ درصدی ضریب ریالی حقوق

این در حالی است که بررسی وضعیت 
دولت  در  کارکنان  حقوقی  پرداخت های 

گزارش  اساس  بر  دوازدهم  و  یازدهم 
سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد 
که در این مدت تصمیماتی که برای افزایش 
حقوق گرفته شده، در دو بخش قابل بررسی 
است؛ اول افزایش سنواتی و متناسب با تورم 
که در سال ۱۳۹۲  ضریب ریالی کارکنان 
دولت ۱۰۰۶ بوده و امسال این ضریب به 
۲۴۳۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۱۴۲درصد 

افزایش دارد.
رئیس   – انصاری  اظهارات  در  البته 
سازمان اداری و استخدامی – معتقد است 
این روش با میزان افزایش تورمی که مرکز 
آمار در این بازه زمانی اعالم کرده، برابری 
می کند؛ یعنی  چیزی حدود ۱۴۲ درصد و 
نرخ  با  متناسب  توانسته  مجموع  در  دولت 

تورم، ضریب ریالی را تغییر دهد.
افزایش ۲۶۶ درصدی حداقل حقوق 

کارکنان
 بخش دیگر افزایش ها در سه مرحله 
سال   در  است؛  شده  اعمال  کارکنان  برای 

۱۳۹۳ فوق العاده ها و امتیازات شغلی اضافه 
شده، در ابتدای سال ۱۳۹۴ فوق العاده ویژه 
موضوع بند )۱۰(ماده )۶۸( و در اسفند سال 
گذشته هم افزایش ۵۰درصدی فوق العاده 
ها طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات 

کشوری.
تغییرات  مجموع،  در   حالت  این  در 
است که  حداقل  گونه  این  مزایا  و  حقوق 
تومان  هزار   ۴۹۰ از  دولت  کارکنان  حقوق 
به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، معادل 

۲۶۶درصد افزایش پیدا کرده است.
کارکنان  حقوق  متوسط  با  رابطه  در 
هزار   ۷۳۰ و  میلیون  یک  از  نیز،  دولت 
و هفتاد  و چهارصد  میلیون  پنج  به  تومان 
 ۲۱۶ فزایش  ا که  رسیده  تومان  ر  هزا

درصدی دارد.
بر  مروری  که  است  حالی  در  این 
چند سال  در  کارکنان  رشد حقوق  متوسط 
اخیر نشان می دهد که  ۲۰ درصد در سال 
۱۳۹۳، ۱۴ درصد ۱۳۹۴، ۱۲ درصد  ۱۳۹۵، 

۱۰ درصد ۱۳۹۶ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷، 
افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی و حداکثر 
تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ و متوسط ۱۵ 
درصدی با حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان 

در سال جاری اعمال شده است.
اوضاع بازنشسته ها چطور است؟

حقوقی  وضعیت  با  بطه  را در  ما  ا
قابل  اختالف  به  توجه  با  ها  بازنشسته 
مالحظه پرداختی ها و عدم تعادل در این 
در  اقداماتی  برنامه  قانون  الزام  با  بخش، 
بودجه سنواتی جهت همسان سازی حقوق 
تا  سال  هر  و  گرفت  صورت  ها  بازنشسته 
ترمیم  آنها  به  پرداخت  وضعیت  حدودی 

شده است.
از  کشوری  بازنشستگان  دریافتی 
میلیون  سه  به  تومان  هزار   ۸۸۹ متوسط 
۳۲۷درصد  که  رسیده  تومان  هزار   ۸۰۰ و 
افزایش دارد، همچنین در مورد  بازنشستگان 
و  میلیون  از یک  لشکری متوسط دریافتی 
 ۲۸۰ و  میلیون  چهار  به  تومان  هزار   ۱۲۳
رشد  بیانگر  که  یافته  افزایش  تومان  هزار 

۲۸۱ درصد است.
بازنشسته ها  حقوق  افزایش  مورد  در 
باید یادآور شد که با تغییرات اعمال شده و 
اقداماتی که در راستای همسان سازی حقوق 
آنها صورت گرفت، متوسط رشد ۳۰ درصدی 

در سال جاری رقم خورد.
این در حالی است که رئیس سازمان 
اداری و استخدامی معتقد است با توجه به 
شرایط تحریمی کشور، افزایش های اعمال 
شده در حقوق بازنشسته ها و کارکنان در 
معیشتی  نیازهای  و  تورم  میزان  با  تناسب 
قبول  قابل  بازنشستگان  و  دولت  کارکنان 

است.

در دو دوره دولت صورت گرفت؛

افزایش 266 درصدی حداقل حقوق حقوق کارکنان و بازنشسته ها

وزارت صنعت،  از سوی  شده  منتشر  آمار  جدیدترین 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در بهار امسال 
۶۳ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیالت رونق تولید 
برنامه  به دریافت تسهیالت  و ۴۲ درصد متقاضیان موفق 

تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( شده اند.
بر اساس این آمار در سه ماهه اول امسال بیش از ۱۸۱۷ 
میلیارد تومان در قالب ۶۷۶ فقره تسهیالت برای تامین مالی 
بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام 
با پیشرفت باالی ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و 
بیش از ۷۹۱ میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال 
در قالب ۱۵۶ فقره به استان های مختلف پرداخت شده است.

از  استفاده  برای  نام  این مدت ۱۸۰۸ مورد ثبت   در 
تسهیالت رونق تولید انجام شده که ۱۰۷۲ مورد برای دریافت 
بیش از ۳۲۷۲ میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی 
شدند و در نهایت ۶۷۶ فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۱۸۱۷ 
میلیارد تومان پرداخت شده است؛ یعنی حدود ۶۳ درصد از 
کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.

همچنین در سه ماهه اول امسال ۸۵۱ مورد ثبت نام 
برای استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده 
که ۳۷۱ مورد برای دریافت تسهیالت ۲۷۰۶ میلیارد تومانی به 

بانک معرفی شده اند. در نهایت ۱۵۶ مورد پرداخت تسهیالت 
به ارزش ۷۹۱ میلیارد تومان صورت گرفته است؛ یعنی حدود 
این  به دریافت  نام کنندگان موفق  ثبت  از کل  ۴۲ درصد 
پرداختی تسهیالت  بیشترین  این میان  تسهیالت شدند.در 
رونق تولید نیز مربوط به استان سمنان با مبلغ نزدیک به 
۳۷۵ میلیارد تومان، گیالن با ۳۱۷ میلیارد تومان و همدان 
با ۱۵۵ میلیارد تومان بوده است. بیشترین تسهیالت تولید و 
اشتغال نیز به تهران، چهارمحال بختیاری و آذربایجان شرقی 
پرداخت شده؛ به طوری که مبلغ پرداختی به این استان ها به 
ترتیب ۱۰۹ میلیارد تومان، ۷۳ میلیارد تومان و ۵۳ میلیارد 

تومان بوده است.

کدام استان ها کمترین تسهیالت را به خود اختصاص 
دادند؟

البته در سه ماهه اول امسال از استان های سیستان و 
نامی برای  بلوچستان، جنوب کرمان و کرمانشاه هیچ ثبت 
دریافت تسهیالت رونق تولید انجام نشده و استان های خراسان 
جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد با وجود داشتن ۱۶ و یک ثبت 
نام در بخش تسهیالت رونق تولید دریافت نکردند. استان ایالم 
نیز کمترین تسهیالت رونق تولید، معادل ۷۰ میلیون تومان را 
به خود اختصاص داده است. در زمینه تسهیالت تولید و اشتغال 
نیز در سه ماهه اول امسال استان های کرمان و جنوب کرمان 
با وجود داشتن دو و پنج ثبت نام هیچ تسهیالتی در این بخش 
دریافت نکرده اند. خراسان جنوبی نیز با دریافت ۱۶۰ میلیون 
تومان کمترین تسهیالت تولید و اشتغال را در سه ماهه اول 

اسال دریافت کرده است. 
الزم به یادآوری است که تسهیالت تبصره ۱۸ قانون 
متقاضیان  که  می شود  پرداخت  درصد   ۱۴ بهره  با  بودجه 
ظرفیت  این  از  یاب  بهین  سامانه  در  ثبت نام  با  می توانند 
در راستای تامین سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی 
پیشرفت  درصد   ۶۰ باالی  تولیدی  واحدهای  تکمیل  یا  و 

فیزیکی استفاده کنند.

وزارت صمت اعالم کرد؛

6۳ درصد متقاضیان، وام رونق تولید دریافت کردند

رئیس کل بانک مرکزی هفت اقدام این بانک برای 
اصالح نظام بانکی را تشریح کرد.

عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود درباره اقدامات این 
بانک برای اصالح نظام بانکی، نوشت:

مدیران  تغییر  ناسالم:  بانک های  دهی  سامان   _۱
متخلف بانک های ناسالم، کاهش تسلط سهامداران عمده بر 
آن بانک ها و کاهش شدید اتکای بانک های ناسالم براضافه 

برداشت از بانک مرکزی.
۲_ تعیین هیئت سرپرستی برمؤسسات اعتباری ناسالم 
و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار و شروع اصالح 
ترازنامه و حل مشکل ناترازی آنهاوتعیین تکلیف مؤسسات 

اعتباری غیرمجاز

به  وابسته  اعتباری  مؤسسه  و  بانک ها  ادغام   _۳
با  و  برنامه  این طرح طبق  بانک سپه:  در  نیروهای مسلح 
دقت، باهمکاری ستاد کل نیروهای مسلح درحال تحقق و 

در مراحل پایانی است.
پولی،  نوین  گذاری  سیاست  اجرای  و  تدوین   _۴
سامان دهی اضافه برداشت بانک ها و کاهش شدید حجم 
برداشت  واضافه  اعتبار  دریافت  آن و منوط کردن هرگونه 

بانک ها به ارائه وثیقه.
نحوه  مدیران،  صالحیت  تایید  ضوابط  اصالح   _۵  
شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک ها، با هدف 
ارتقای نظارت بانک مرکزی و الزام بانک ها به افزایش سرمایه 
از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها آورده نقدی و صرف سهام 

و نیز تسریع در فروش اموال مازاد.
۶_ وضع مقرات جدید در تراکنشهای بانکی: تفکیک 
در  محدودیت  اشخاص،  ازحساب های  تجاری  حساب های 
تراکنش های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت 
اشخاص حقوقی و نیز حساب های تجاری. همچنین، معرفی 
ضوابط جدید در بخشی از تراکنش ها و مبادالت چک های 

تضمینی برای مقابله با پولشویی.
۷_ تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات 
معوق بانک ها در جهت رعایت مالحظات و قواعد شرعی 
در امهال مطالبات و وصول مطالبات معوق بدهکاران کالن 
دستگاهی  فرا  کمیته  پیگیری  و  قضائیه  قوه  باپشتیبانی 

رسیدگی به مطالبات معوق.

همتی تشریح کرد: هفت اقدام بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی
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و  ر  د بنا کل  یر مد
بوشهر  استان  نوردی  دریا
گفت: آتش سوزی موتور لنج 
باری در خور بندر گناوه پس از گذشت 
۱۶ ساعت بدون تلفات جانی مهار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر، سیاوش 
ارجمندزاده روز جمعه  در این ارتباط افزود: 
پی  در  ساعت ۱۳:۱۵  گذشته  روز  ظهر 
اعالم گزارش مبنی بر آتش سوزی یک 
فروند موتور لنج باری در خور بندر گناوه 
بالفاصله شناورهای خدماتی »پسر« تحت 
قرارداد اجاره اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان  به همراه شناور »آزادی« به صورت 
داوطلبانه در محل حاضر و عملیات اطفاء 
حریق را آغاز کردند و در ادامه عملیات نیز 
یک شناور آتشخوار از جزیره خارگ به تیم 

عملیاتی اضافه شد.
ابتدای  همان  در  کرد:  بیان  وی 
عملیات و به منظور جلوگیری از سرایت 
آتش به سایر موتور لنج ها، لنج حادثه 
دیده از مابقی شناورها جدا سازی شد و 

از توسعه آتش جلوگیری شد.
ارجمندزاده اضافه کرد: با گذشت 

۱۶ ساعت و پنج دقیقه آتش ساعت ۵ 
و ۲۰ دقیقه بامداد)امروز جمعه( مهار شد.

وی بیان کرد: با هدف جلوگیری 

آتش خوار  شناورهای  دوباره  حریق  از 
همچنان در محل وقوع حادثه استقرار 
دارند.ارجمندزاده ادامه داد: خوشبختانه  

نی  جا تلفات  هیچگونه  دثه  حا ین  ا
دست  در  سوزی  آتش  علت  و  نداشته 

بررسی است.

عملیات مهار آتش سوزی موتورلنج باری خور بندر گناوه پایان یافت مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان:
مردادماه، موعد ارایه اظهارنامه الکترونیکی صاحبان 

مشاغل

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از مهلت تسلیم اظهارنامه های 
سالجاری  مردادماه  پایان  تا  حقیقی(  )اشخاص  مشاغل  صاحبان  مالیاتی 
تا  مکلفند  اقتصادی  فعاالن  و  مشاغل  صاحبان   ، کرد  عنوان  و  داد  خبر 
به  الکترونیکی  به صورت  را  مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود  اظهارنامه 

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 
۳۱ 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 ۳۱ 
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 
tax. می بایست با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به نشانی

gov.ir اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را به صورت الکترونیکی 
ارایه نموده و از هر گونه مراجعه غیرضرور به ادارات مالیاتی اجتناب نمایند .

انوری تاکید کرد ، فعاالن اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه 
مالیاتی در موعد مقرر قانونی، عالوه بر محرومیت از تسهیالت و معافیت 

مالیاتی، مشمول جرایم قانونی غیرقابل بخشش خواهند شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان بردسکن
 مطرح کرد

بردسکن  شهرستان  مذهبی  هیات  جهادی  حرکت 
درجهت تامین اعتبار خرید یک دستگاه سی تی اسکن

گروه استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن عادله رحمانی-رئیس 
اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بردسکن گفت: محرم فرصت مناسبی ست 
برای تجدید عهد و پیمان محکم عاشقان اهل بیت علیهم السالم با خط و 
مشی جهادگونه و انقالبی و تالش برای ایجاد یک فضای آرمانخواهی و 
عدالتخواهی در سطح عالم بشری، محرم به ما یادآوری می کند که جامعه 
اسالمی برای رشد و تکامل گاهی نیاز به قربانی شدن دارد و گاهی این 
آزاده ای برای  بنده خدا باشد.هر مسلمان  قربانی ممکن است عزیزترین 
محقق شدن اسالم ناب در این کره خاکی باید از جان و مال خود بگذرد تا 

بتواند در مسیر تحقق این امر بزرگ سهمی داشته باشد.
حجت االسالم هادی شکاری افزود: محرم امسال تحت تاثیر ویروس 
هیئات  و  گرفته  خود  به  ای  تازه  کرونا شکل  و خطیر  حقیر  و  منحوس 
مذهبی هم در این مسیر با تغییر و ایجاد تحول در راهبردها ضمن حرکت 
صحیح در برگزاری مناسبت های مذهبی نقش پررنگ خود را در حوزه 
های مختلف اجتماعی بیش از پیش نشان می دهد، هیئات مذهبی فقط 
مختص به یک دهه یا یک روز نیست بلکه متعلق به همه سال است و 
هر جا نیاز به حضور پررنگ مردم باشد هیئات مذهبی طالیه داران این 

حرکت خواهند بود. 
وی ادامه داد: در شهرستان بردسکن هم این مساله به خوبی نمود 
پیدا کرده است و هیئات مذهبی ما در یک حرکت خداپسندانه قرار است 
یک  به سمت  آن  مدیریت  و  مردمی  های  آوری کمک  جمع  با  امسال 
حرکت جهادی بزرگ اقدام به تهیه و تامین یک دستگاه سی تی اسکن 
خرید  هزینه  که  کنند  بردسکن  ولیعصر عج شهرستان  بیمارستان  جهت 
این دستگاه مبلغی در حدود ۷ میلیارد تومان است و قطعا مردم شریف 
بردسکن و هیئات مذهبی ما نشان دادند که در این امور همیشه سرآمد 

بوده و هستند.
در  آنچه  افزود:  بردسکن  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
محرم امسال برای ما مهم است رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی 
توسط هیئات مذهبی است تا نشان دهیم که دین و علم همیشه دو بال 
هم هستند و برگزاری مراسمات مذهبی نه تنها عامل گسترش ویروس 
نخواهد بود بلکه فضایی ست برای ایجاد فرهنگ صحیح اجتماعی در سطح 
جامعه برای آموزش مردم در راستای مبارزه با این بیماری منحوس. در این 
راستا الزم است تا تمام هیئات مذهبی شهرستان که قصد اقامه عزاداری 
را دارند  با مراجعه به سامانه بیرق به نشانی beyragh.mobi مراجعه 
نموده و ضمن ثبت نام برای اخذ مجوز به ادارات تبلیغات اسالمی سراسر 

کشور مراجعه نمایند.

خیریه امام حسین علیه السالم در پانزدهمین جشنواره 
روابط عمومی ها حائر رتبه عالی شد

به گزارش روابط عمومی خیریه تخصصی حوزه مسکن امام حسین 
علیه السالم، روابط عمومی خیریه تخصصی حوزه مسکن امام حسین علیه 
السالم در پانزدهمین دوره جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های 

استان اصفهان، حائز رتبه »عالی« شد.
 روابط عمومی خیریه تخصصی حوزه مسکن امام حسین علیه السالم 
با شرکت در دو محور نوآوری و فعالیت های پیشرو و محتواسازی حائز 

رتبه »عالی« شد.
گفتنی است از شاخص ترین اقدامات روابط عمومی خیریه تخصصی 
حوزه مسکن امام حسین علیه السالم تهیه پیام تبریک خالقانه عید نوروز 
۹۹ برای بیش از ۲۰ هزار نفر، توسعه فعالیت در فضای مجازی، خالقیت 
تهیه  مددجویان،  به  کمک  برای  خیریه  مجازی  جلسات  راه اندازی  در 
این  اقدامات  مهم ترین  از   ... و  خیریه  فعالیتهای  از  تصویری  مستندهای 

روابط عمومی بوده است.
معاون  حضور  با  ماه   مرداد  شانزدهم  مراسم  این  است  ذکر  شایان 
سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری اصفهان در محل استانداری  برگزار شد 
و روابط عمومی دستگاه های اجرایی از طریق ویدئو کنفرانس و به صورت 

مجازی مراسم را رصد کردند. 
امام  مسکن  حوزه  تخصصی  خیریه  عمومی  روابط  این جشنواره  در 
ای،  منطقه  روابط عمومی شرکت های آب  کنار  در  السالم  علیه  حسین 
بازرگانی  اتاق  و  مبارکه  فوالد  اصفهان،  استانداری  اصفهان،  شهرداری 

اصفهان حائز رتبه شد.

اجرای تعمیرات اساسی و چابک سازی
 ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم

مدیر ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه گفت: به دنبال 
افزایش مصرف برق کشور در فصل تابستان و محدودیت های اعمال شده 
بر ناحیۀ فوالدسازی از سمت شبکۀ سراسری برق، مدیریت شرکت تصمیم 
فرصتی  به  را  محدودیت  این  تجهیزات،  آماده به کاری  حفظ  گرفت جهت 
باارزش برای انجام کارهای تعمیرات اساسی ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم تبدیل کند.
غالمرضا سلیمی افزود: با استفاده از پتانسیل نیروهای تعمیراتی داخل 
بازرسی فنی  ناحیه و تیم پشتیبانی )همانند تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی، 
و...( فعالیت های تعمیراتی و اصالحی بر روی تجهیزات انجام شد تا ضمن 
استفاده از زمان های محدودیت تولید، آماده به کاری تجهیزات جهت افزایش 

تولید و دست یابی به رکوردهای بهتر افزایش یابد.
وی گفت: برخی از اقدامات انجام شده در این خصوص عبارت اند از: 
انجام تعمیرات برنامه ریزی شده دوره ای و تعویض بخشی از سازۀ پلتفرم و 
اصالح اسلب محوطۀ سرباره گیری با صرف حدود ۲ هزار   و ۵۰۰ نفر ساعت، 
انجام تعمیرات دوره ای و تعویض بخشی از سازۀ پلتفرم در کورۀ شمارۀ ۴ 
با صرف حدود ۲ هزار  و ۲۰۰ نفر ساعت؛ تعویض Main beam آبگرد 

سقف، تعویض راکرز کورۀ شمارۀ ۷ با صرف حدود ۱۳ هزار نفر ساعت.
سلیمی با بیان اینکه در قسمت ریخته گری مداوم هم اقدامات بزرگی 
ریخته گری شمارۀ  ماشین  تعمیرات چهارروزۀ  در  است، گفت:  انجام شده 
۱، گپ گیری غلتک های کشاننده و مستقیم کننده و همچنین الینرگذاری 
آن ها در چند مرحله و جبهۀ کاری انجام شد. ضمن اینکه نظافت صنعتی 
ماشین که در شات دان های عادی قابل انجام نیست، تمیزکاری فلوشینگ 
ماشین، تخریب و بتن ریزی وسط خط، نصب مبدل حرارتی اسالید گیت 
جهت کاهش دمای هیدرولیک، دمونتاژ و مونتاژ سگمنت های ۱ و ۲ هر 

دو خط و تعویض لیور اسیالتور نیز صورت گرفت.
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در همین  مدیر 
خصوص با تأکید بر اینکه انجام تمامی این فعالیت ها طبق بار چارت، در یک  
روز میسر نیست، گفت: فلوشینگ تمامی ماشین های ریخته گری، آچارکشی 
شین ها و ریل های ROW O_P واحد ۲۸، جدا کردن آب صنعتی واحد 
ریخته گری از واحد فوالدسازی و جدا کردن آب اولیه ماشین های ۳ و ۴ 

ریخته گری بخش دیگری از این اقدامات در این زمان محدود بوده است.
 وی در ادامه از تعویض تراورس جرثقیل شمارۀ ۲۵ با صرف حدود 
هزار   و ۲۰۰ نفر ساعت خبر داد و تصریح کرد: این فعالیت اولین بار است 
که روی این جرثقیل انجام شده و در طی چندین روز صورت گرفته است.

سلیمی با تأکید بر اینکه تعمیرات برنامه ریزی شدۀ ساالنۀ یک روزه ناحیۀ 
فوالدسازی در این دوره با کیفیت مناسب انجام شد، ادامه داد: در شات دان 
ساالنه، سرویس روتین تمامی تابلوهای متال کلد و پاورسنترهای ناحیه، 

سیستم های کنترل کل سیاالت و آب صنعتی انجام شد.

در سفر معاون رئیس جمهور به شهر بابل:
به  آبرسانی  طرح  اجرای  برای  تومان  میلیارد   ۱7٠

شهرهای گروه الف و فاضالب بابل مصوب شد
دنیای جوانان-گروه شهرستان مازندران-درخشنده-به گزارش روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مازندران، مدیرعامل آب 
و فاضالب مازندران در حاشیه بازدید معاون رئیس جمهور از تصفیه خانه 
فاضالب شهر بابل ضمن اعالم خبر باال گفت: به منظور ارتقای کیفی این 
تصفیه خانه، بخش لجن فاضالب باحجم ماهانه ۷۰ متر مکعب، در حال 

تکمیل و اجراست.
مهندس مجید عبدالهی با اشاره به اینکه تا کنون ۳۸ درصد از جمعیت 
شهر بابل تحت پوشش طرح فاضالب قرار گرفتند، اظهار داشت: ۱۲۷۱۰ 

مشترک فاضالب در این شهر وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای اجرای طرح فاضالب شهر بابل ۸,۲ کیلومتر خط 
انتقال، ۲۱۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و ۲ ایستگاه پمپاژ فاضالب احداث شد 
گفت: ۲۰۲ کیلومتر  شبکه جمع آوری فاضالب نیز  درحال بهره برداری است.

مهندس عبدالهی ظرفیت روزانه تصفیه خانه احداث شده را ۲۴۵۰۰ 
متر مکعب و میزان فاضالب تصفیه شده) پساب( را ۳۰۰۰۰متر مکعب در 

روز عنوان کرد.
وی اظهار امیدواری کرد با تصویب اعتبار از سوی معاون رئیس جمهور، 

طرح تکمیلی لجن تصفیه خانه فاضالب در آینده نزدیک به اتمام برسد.
استانداری،  عمرانی  معاون  و  استاندار  بازدید  این  در  است  گفتنی 
بابلسر و محمودآباد در مجلس شورای  و  بابل  نمایندگان مردم شهرهای 
اسالمی، مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و جمعی از مدیران شهرستانی 

حضور داشتند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
 راهکار هایی برای کاهش ۹٠ درصدی ابتال به کرونا

حامد  دکتر   - مازندران-محمدنژاد  شهرستان  جوانان-گروه  دنیای 
روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران: با انجام سه 

راهکار ابتال به کرونا را تا ۹۰ درصد می توان کاهش داد.
تحقیقات نشان داده اگر همه مردم یک جامعه از لحظه خروج از منزل تا 
لحظه بازگشت از ماسک استفاده و فاصله گذاری اجتماعی و شستن دست ها 
را رعایت کنند بیش از نود درصد انتقال ویروس کرونا کاهش می یابد. باید 
هر سه عامل باید در کنار هم انجام شوند، هر کدام از این عوامل به تنهایی 
بخشی از محافظت را ایجاد می کنند، ولی استفاده از ماسک به عنوان یکی 
از مهمترین و برجسته ترین وسیله محافظتی در دنیا یکی از اصلی ترین و 
مهم ترین آن ها است. آمار های سازمان بهداشت جهانی نشان داده است در 
جوامعی که مردم با درصد باالیی از ماسک استفاده می کنند انتقال بیماری 

کنترل و بار بیماری به شدت کم می شود.
اکثریت مردم در  اخیر  بیماری کرونا در مدت  افزایش شیوع  ایام  در 
تمامی سنین و گروه های سنی از ماسک استفاده می کنند، به همین دلیل 
شاهد کاهش این بیماری هستیم و به سمت وضعیت بهتری پیش می رویم.

هنگام استفاده از ماسک نباید با دست آن را باال و پایین و یا به زیر 
چانه بکشیم و هنگام صحبت کردن نباید ماسک را از جلوی صورت برداریم، 
چون هنگام صحبت قطرات تنفسی از دهان و بینی خارج می شود.از مردم 
درخواست می کنیم در طول روز که از منزل خارج می شوند غیر از مواقع 
از  و  برندارند  را  آشامیدن ماسک خود  مانند غذا خوردن و  بسیار ضروری 
از  بند های دو طرف ماسک بعد از شستن دست ها برای برداشتن ماسک 

روی صورت استفاده کنند.

مهیا  صورت  در  مهدیشهر  ۹6تختخوابی  بیمارستان 
شدن در هفته دولت افتتاح میگردد

در نشست صمیمی جمعی از خبرنگاران با فرماندار شهرستان مهدیشهر 
در محل دفتر فرماندار برگزار گردید آقای مهندس میقانی فرماندار شهرستان 
مهدیشهر با اعالم مطلب فوق فرمودند با هماهنگی استانداری و دانشگاه 
علوم پزشکی استان و نهاد ریاست جمهوری در صورت مهیا شدن در هفته 
دولت بیمارستان ۹۶تختخوابی مهدیشهر با تجهیز سریع آن افتتاح گردد تا 
مردم والیتمدار شهرستان از نعمت آن بهره مند گردند ایشان همدلی و تعهد 
اخالقی خبرنگاران شهرستان را نمونه نامید و از همکاری و تالش های بی دریغ 
پیشقراوالن عرصه اطالع رسانی تقدیر نمود که الحمداهلل خبرنگاران مهدیشهر 
از بداخالقی های خبری در فضای مجازی بدور هستند فرماندار با یادآوری 
مطالبات مردم از مسئولین پیگیری های خبرنگاران نمونه بارز پشتکاری شماست 
در ادامه خبرنگاران نقطه نظرات و دیدگاه خود را بیان نموده و خواستار 
رفع مشکالت بوجود آمده شهرستان بخصوص پیگیری جهت به سرانجام 
رساندن پروژه های نیمه تمام شهرستان شدند و باتوجه به شیوع بیماری 
کرونا در جامعه و ضرورت رعایت پروتکل بهداشتی و برای جلوگیری انتشار 
بیشتر آن در ایام ماه های محرم و صفر بخصوص دهه اول محرم ؛مراسم 
و تجمع دسته روی هییات امسال نداشته باشند و مهدیشهر همانند خیلی 
از اولین ها در کشور همچنان نمونه باشند و در تحقق شعار عاقل باشیم 
و ناقل نباشیم و شعور حسینی را جایگزین شور حسینی کنیم کوشا باشند.

سرهنگ ابوالفضل کهزادی : 

راه اندازی مراکز تعویص پالک در مهران و چرداول
راهنمایی  پلیس  رئیس 
و رانندگی استان ایالم گفت: 
در آینده نزدیک مراکز تعویض 
و  مهران  شهرستان های  در  پالک 

چرداول راه اندازی می شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان ایالم گفت: در آینده نزدیک مراکز 
تعویض پالک در شهرستان های مهران 

و چرداول راه اندازی می شود.
لفضل  ا بو ا هنگ  سر “
ماهه  چهار  در  داشت:  کهزادی”اظهار 
شماره  حوزه  در  جاری  سال  نخست 
گذاری، ۲۲ هزار و ۹۷۳ دستگاه انواع 
خدمات  و  شده  گذاری  پالک  خودرو 

انتقال سند دریافت کرده اند.
مشکالت  از  یکی  افزود:  وی 
بحث  گذاری،  پالک  حوزه  در  اساسی 
ازدحام جمعیت درب مراکز بود که این 
کنندگان  مراجعه  نارضایتی  سبب  امر 
ارائه  روند  در  تسهیل  جهت  بود،  شده 
خدمات افزایش، ساعت کاری پرسنل و 
نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 

استان تصریح کرد: مقرر شده متقاضیانی 
مراکز  وارد   ۱۴ ساعت  از  قبل  تا  که 
کردن  طی  با  شده  پالک  تعویض 
آنان  خودرو  روز  همان  اداری  مراحل 

شماره گذاری شود.
دی  کهزا لفضل  ا بو ا “سرهنگ 
بودن  طوالنی  سبب  به  کرد:  “اضافه 
شهرستان های  تمامی  مسافت،  بعد 
حوزه جنوب  استان دارای مراکز پالک 
در شهرهای  متقاضیان  و  بوده  گذاری 

خواهند  انجام  را  الزم  اقدامات  خود 
شده  انجام  ریزی های  برنامه  با  و  داد 
شهرستان های مهران و چرداول نیز در 
آینده نزدیک صاحب مرکز پالک گذاری 

خودرو می شوند.
چهارماهه  در  کرد:  عنوان  وی 
انواع  جلد  هزار  یک  جاری  سال  اول 
برای  ویژه  و   )۱،۲،۳ پایه)  گواهینامه 
شده  داده  تحویل  و  صادر  متقاضیان 

است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان، یادآور شد: همچنین  ۲۷۴ نفر 
خودرو  جریمه  صدور  برگه ی  به  که 
معترض بودند پس از تشکیل پرونده با 
ارائه مدارک و مستندات به کمیسیون 
توسط  بررسی  از  ارجاع و پس  ماده ۵ 
اعضای نظارت، تخفیفات بین ۱۰ الی 
اعمال  افراد  این  برای  درصدی   ۵۰

شده است.
کهزادی”  بوالفضل  ا “سرهنگ 
ابالغیه  براساس  ساخت:  نشان  خاطر 
دهه  مناسبت  به  ناجا  راهور  پلیس 
مبارک والیت کسانی که وسیله نقلیه 
آن ها به دلیل جریمه باالی یک میلیون 
در توقیف است، می توانند از این فرصت 
ترخیص  و  خود  جرائم  پرداخت  برای 

وسیله نقلیه استفاده کنند
اجرای  جزئیات  خصوص  در  وی 
شامل  صرفًا  طرح  این  گفت:  این 
جرائم  دارای  که  می شود  خودروهایی 
از ده میلیون ریال هستند  معوق بیش 
و به همین  دلیل در توقیف و یا قرار 

است توقیف شوند.

 عباس بیرامی مدیرکل 
ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان ایالم، گفت: بر اساس 
و  آموزش  وزارت  بین  در  نیازسنجی 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  و  پرورش 
اطالعات، ۴۱۴ مدرسه شهری و ۵۹۵ 
مدرسه روستایی استان به منظور ایجاد 
دسترسی به شبکه ملی اطالعات به اداره 
کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 

معرفی شدند.
وی افزود: هم اکنون ۱۰۰ درصد 
ملی  شبکه  به  استان  شهری  مدارس 

اطالعات متصل شده است.
فناوری  و  رتباطات  ا مدیرکل 
حال  در  داد:  ادامه  استان،  اطالعات 
و  مخابرات  شرکت  باهمکاری  حاضر 
اتصال ۴۱۴  آموزش و پرورش استان، 

مدرسه شهری به شبکه ملی اطالعات 
برقرار شده است.

بیرامی در ادامه به هوشمندسازی 
افزود:  و  کرد  اشاره  روستایی  مدارس 

تعداد  روستایی  مدرسه   ۵۹۵ تعداد  از 
اطالعات  ملی  شبکه  به  مدرسه   ۲۹۸

متصل شده اند.
مدرسه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

هوشمند محیطی بهتر و پویاتر را برای 
دانش  خالقیت های  بروز  و  یادگیری 
فراهم می کند،خاطرنشان کرد:  آموزان 
از تجهیزات و شبکه   استفاده هوشمند 
ارتباطی  بستر  به  نیاز  اطالعات  ملی 
پوشش  به  توجه  با  و  دارد  مناسب 
اینترنت  حداکثری نسل سوم و چهارم 
در مناطق مختلف استان، هوشمندسازی 
مدارس از دیگر فعالیت های مهم وزارت 

ارتباطات در استان است.
بیرامی در توضیح این پروژه، گفت: 
سازی  هوشمند  نامه  تفاهم  اساس  بر 
مدارس کشور که بین وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و وزارت آموزش و 
الیه  تامین  است،  شده  منعقد  پرورش 
زیرساخت و ایجاد بستر ارتباطی مدارس 

استان را در کل کشور بر عهده دارد.

اتصال ۱۰۰ درصدی مدارس شهری ایالم به شبکه ملی اطالعات

اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
بر  گیالن  استان  شهرسازی  و  راه  رسانی 
قانون شورایعالی شهرسازی   ۷ بند  اساس 
و معماری ، تغییرات در طرح های تفصیلی شهری 
 ۵ ماده  کمیسیون  در  تصویب  و  بررسی  از  پس 
مالک صدور پروانه برای شهرداری ها خواهد بود 
برنامه  ۵ بر اساس  ، لذا طی جلسه کمیسیون ماده 

زمانبندی ۲۲ مرداد ماه برگزار گردید .گفتنی است 
هماهنگی  معاون  ریاست  به  که  کمیسیون  این   :
راه  کل  اداره  دبیری  به  و  استانداری  عمرانی  امور 
کمیسیون  عضو  دستگاههای  سایر  و  شهرسازی  و 
 – لوشان  نزلی-  ا –بندر  رشت  شهرهای  برای 
آباد – لنگرود – گوراب  شفت – کیاشهر – رحیم 
زرمیخ – کوچصفهان – رودبار – احمد سر گوراب 

– شاندرمن – تولم شهر – فومن – رضوانشهر – 
رودسر – الهیجان – صومعه سرا – آستانه اشرفیه 
- تالش در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار 
 ۱۹۲ مجموعًا  کمیسیون  آراء  صدور  به  منجر  شد 
محدوده  تعیین  جلسه  این  در  .ضمنًا  گردید  پرونده 
بافت فرسوده شهر های رستم آباد – رودبار و کومله 

بررسی و تصویب شد .

ششمین جلسه کمیسیون ماده 5 استان در سالجاری برگزار شد

مرکزی -مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: 
شهرستان های  در  آموزشی  طرح   ۱۳
و  رسیده  اتمام  به  استان  این  مختلف 
آماده بهره برداری در هفته دولت است.

حسین محمدی افزود: این طرح ها  
 ۵۰۰ و  میلیارد   ۳۴۲ بر  بالغ  مبلغی  با 
میلیون ریال از محل اعتبارات استانی 
و کشوری اجرا شده و به مرحله بهره 
داد: ۲۳۴  ادامه  وی  رسیده اند.  برداری 
این  نیاز  مورد  اعتبار  ریال  میلیارد 
 ۳۸ ملی،  اعتبارات  محل  از  طرح ها 
محل  از  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 
ریال  میلیارد   ۶۹ و  استانی  اعتبارات 
کمک های  جمله  از  حوزه ها  سایر  از 
مردم و خیران تامین شده است.مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
طرح ها  این  کرد:  خاطرنشان  مرکزی 

کمیجان،  محالت،  شهرستان های  در 
شازند، دلیجان، خنداب و اراک به بهره 

برداری می رسد.
محمدی گفت: تخریب و بازسازی 
آزمایشگاه های  و  کارگاه  دبیرستان، 
 ۱۲ دبیرستان  از  برداری  بهره  اراک، 

سازی  مقاوم  اراک،  استثنایی  کالسه 
مدرسه استثنایی ستایش و ایجاد مدرسه 
این  آباد  موت  روستای  کالسه  سه 
شهرستان از جمله طرح هایی است که 
همزمان با هفته دولت در استان مرکزی 
به بهره برداری می رسد. وی ادامه داد: 

احداث مدرسه ۶ کالسه ابتدایی روستای 
دهچال خنداب، تکمیل مدرسه خیرساز 
دلیجان،   ۲ افشان  دامن  کالسه   ۱۲
شبانه  دبیرستان  بازسازی  و  تخریب 
احداث  و  دلیجان  دانش  سرای  روزی 
)مسکن  دلیجان  کالسه   ۱۲ راهنمایی 
مهر( از دیگر طرح هایی است که در این 

مدت به بهره برداری می رسد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
تخریب  افزود:  مرکزی  استان  مدارس 
ابتدایی ۱۲ کالسه  مدرسه  بازسازی  و 
بازسازی  و  تخریب  دلیجان،  شریعتی 
مدرسه حدیبیه روستای بصری شازند، 
خمارباغی  روستای  در  مدرسه  احداث 
کمیجان و تخریب و بازسازی دبیرستان 
۱۲ کالسه پروین اعتصامی محالت از 
این  بهره برداری  آماده  دیگر طرح های 

اداره کل درهفته دولت است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:

۱۳ طرح آموزشی در استان مرکزی آماده بهره برداری است

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و 
مهندس  انتصاب  از  پس   ، گیالن  استان  شهرسازی 
شهرسازی  و  راه  اداره  پیشین  رئیس  پورقاسم  رضا 
شهرستان الهیجان به سمت سرپرستی اداره حراست 
سرپرست  معارفه  مراسم   ، گیالن  شهرسازی  و  راه 

با  الهیجان  شهرستان  شهرسازی  و  راه  اداره  جدید 
حضور مدیرکل و فرماندار شهرستان الهیجان برگزار 
و مهندس ضیا موحدی به عنوان سرپرست جدید اداره 

راه و شهرسازی این شهرستان منصوب شد.
سال   ۲۵ با  موحدی  مهندس ضیا  است  گفتنی 

سابقه کار ، دارای مدرک کارشناسی عمران ، کارشناسی 
ارشد برنامه ریزی شهری و دانشجوی سال آخر دکترای 
برنامه ریزی روستایی می باشد و پیش از این به مدت 
۱۱ سال ریاست اداره پیمان و رسیدگی اداره کل را 

بر عهده داشت.

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان الهیجان منصوب شد
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به گزارش روابط عمومی 
برق  نیروی  توزیع  شرکت 
استان گلستان از برگزیدگان 
دومین دوره جشنواره نیرو و رسانه )نور( 

همزمان با سراسر کشور تجلیل شد. 
دبیر  خانی  قره  رحمت  گفته  به 
هنگی  هما ای  شور عمومی  بط  ا و ر
بط  روا مدیر  و  برق  و  آب  صنعت 
طی  گلستان،  برق  توزیع  عمومی 
و  عمومی  روابط  همت  به  مراسمی 
حضور   با  نیرو  وزارت  رسانی  اطالع 
عرصه  نخبگان  و  نیرو  محترم  وزیر 
از  کنفرانسی  ویدئو  صورت  به  رسانه 
نیرو  جشنواره  دومین  برتر  برگزیدگان 

و رسانه تجلیل شد.
 آرش بایی و وحید حاج سعیدی 
دو خبرنگار حوزه آب استان گلستان که 

در بخش های گزارش رادیویی و تیتر 
گردیدند  سوم  و  دوم  های  رتبه  حائز 
نیز به نیابت از وزیر محترم نیرو جوایز 

مهندس  دستان  از  را  خود  تندیس  و 
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  نصیری 
و رییس شورای انسجام بخشی صنعت 

آب و برق گلستان و همچنین مهندس 
ای  منطقه  آب  مدیرعامل  حسینی 

گلستان دریافت نمودند.

تجلیل از برگزیدگان دومین دوره جشنواره نیرو و رسانه )نور( همزمان با سراسر کشور معاون خدمات شهری شهرداری مشهد اعالم کرد؛
مراکز  اطراف  در  صوت  برداشت  نقطه   ٤۵٠٠ ایجاد 

آموزشی و درمانی

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-معاون خدمات شهری شهرداری 
مشهد گفت: بررسی های دقیق و اندازه گیری توسط دستگاه های پیشرفته 
سنجنده آلودگی صوتی نشان می دهد، در اکثر خیابان های شهر مشهد تراز 
صوت باالتر از ۷۰ دسی بل به ثبت رسیده که از استانداردها بیشتر است.

مهدی یعقوبی با اعالم این خبر اظهار کرد: آلودگی صوتی یکی از 
تواند  می  که  شود  می  محسوب  کالنشهرها  محیطی  زیست  مشکالت 
اثرات زیان باری بر سالمت جامعه داشته باشد، به همین منظور برای حفظ 
سالمت شهروندان مقادیر شدت صوت در مشهد به دو شکل ایستگاه های 
سنجش صوت ثابت و دستگاه های پرتابل پایش و اندازه گیری می شود.

ایستگاه های سنجش صوت و  استقرار  افزود: مکان یابی محل  وی 
برداشت های موردی)پرتابل(، بر اساس نتایج مطالعات علمی که به صورت 
ویژه در این خصوص صورت گرفته، انجام شده است و بر این اساس درمرحله 
ثابت سنجش شدت صوت خریداری و در محل های  ایستگاه  اول، پنج 
خیابان مفتح، چهارراه شهدا، مصلی و میدان ۱۵ خرداد نصب شدهه است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به اینکه میزان شدت 
آالینده های صوتی در اطراف مراکز بهداشتی و درمانی توسط دستگاه های 
سیار سنجش صوت برداشت شده است، بیان کرد: چهار هزار و ۵۰۰ نقطه 
برای برداشت میزان شدت صوت در اطراف مراکز آموزشی و درمانی انتخاب 
شده است که بر اساس اندازه گیری های انجام شده، میانگین شدت صوت 
در اطراف مراکز آموزشی ۶۰ دسی بل و میانگین شدت صوت در اطراف 

مراکز درمانی ۶۵ دسی بل ثبت شده است.
یعقوبی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیات دولت، استاندارد میزان 
شدت صوت برای مناطق مسکونی، ۵۵ دسی بل در روز و ۴۵ دسی بل 
از ساعت ۲۲ الی هفت صبح، است، این در حالی است که در اکثر خیابان 

های شهر مشهد تراز صوت باالتر از ۷۰ دسی بل به ثبت رسیده است.
وی اضافه کرد: طبق برداشت های انجام شده میزان شدت صوت در 
ساعت ۱۱ و ۱۹ در باالترین حد در این پنج ایستگاه بوده است و همچنین 
در خرداد ماه کمترین میزان شدت صوت و در اسفند ماه باالترین میزان 

شدت صوت در ایستگاه های یاد شده به ثبت رسیده است.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در برخی نقاط شهر که 
محل عبور خط پرواز هواپیما بر فراز شهر است، میزان شدت صوت از حد 

استاندارد بسیار باالتر و به حدود ۱۰۰ دسی بل می رسد.

رئیس خدمات فنی و فروش عمده  شرکت گازاستان گلستان 
خبر داد :

خریداری ٤ دستگاه  GPS  مولتی  فرکانس

مهسا عسگری  درگفت وگو با پایگاه اطالع رسانی گازگلستان ازخرید و 
توزیع  ۴ دستگاه GPS  مولتی فرکانس با هدف استفاده در ادارات گازرسانی 
سطح استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی ، وی افزود:این دستگاه ها 
 RTK، NRTK،( برداشت  گوناگون  روش های  به کارگیری  باقابلیت 
PPK و...( جهت ثبت مختصات نقاط با دقت بسیارباال، قابل استفاده بوده 
وآموزش های الزم به منظور استفاده مطلوب از سوی کارشناسان این امور 
برای کاربران اصلی این دستگاه ها درسطح استان ارائه شده است. عسگری 
تصریح کرد:استفاده ازدستگاه های GPS با هدف تحقق مواردی منجمله 
کنترل اطالعات مکانی ومختصات تحویل شده از سوی پیمانکاران دربخش 
علمک ها )کنترل صحت سنجی مختصات، علمک، تی سرویس و...( ، برداشت 
مختصات درهنگام حفر چاله های آزمایش وعملیاتی و یا هرگونه رویدادی 
مختصات  برداشت  شود،  گاز  خط  شدن  نمایان  به  منجر  که  وعملیاتی 
هرگونه عوارض گازی نظیرشیرها، ایستگاه ها، نقاط اندازه گیری بسته به 
نیازهای موجود، برداشت وثبت تغییرات مربوط به شبکه شامل اضافه شدن 
شیرها و دیگر عوارض گازی و...( که در پروژه  های اجرایی مختلف اعمال 
 STAK می شود، بازیابی نقاطی که قبال برداشت شده با استفاده از قابلیت
POINT دستگاه GPS در صورت ضرورت جهت پیدا کردن تی سرویس، 
ولو یا هر عارضه دیگری که قبال برداشت مختصات شده باشد وهمچنین  
کنترل مختصات ازبیلت های شبکه وانشعابات پیش از تحویل نهایی، ضروری 
است. رئیس خدمات فنی و فروش عمده  گازگلستان همچنین اظهارداشت:با 
هماهنگی های صورت گرفته و در راستای نیل به  اهداف مذکور درسال 
جاری ،    تامین ۴ دستگاه GPS مولتی  فرکانس دیگر نیز در دستورکاراین 

شرکت قرار دارد.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی عنوان کرد؛
خطر کاهش ذخایر خونی در استان مرکزی/ دعوت 

مردم به اهدای خون
مرکزی _ مدیرکل انتقال خون استان مرکزی نسبت به کاهش مراجعه 
کنندگان برای اهدای خون و به دنبال آن کاهش میزان ذخایر خونی در 
حال  در  کرد:  اظهار  مهدویانی   سادات  فاطمه  داد.  هشدار  کرونایی  ایام 
حاضر مراجعه افراد به مراکز و پایگاه های انتقال خون در این مدت کاهش 
یافته است که نگرانی های آن ها با توجه به شیوع کرونا یکی از دالیل این 

کاهش قلمداد می شود.
وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در مراکز انتقال خون 
اطمینان  این  مردم  به  و  رعایت شده  به خوبی  پروتکل ها  تمامی  استان 
مدیرکل  نمی کند.  تهدید  را  آن ها  خطری  هیچ  که  می شود  داده  خاطر 
انتقال خون استان مرکزی گفت: در بدو ورود اهدا کنندگان تب سنجی، 
ضدعفونی دست ها و… انجام می شود و با توجه به کاهش مراجعه افراد 
هیچ  بدون  خون  اهدای  داوطلب  افراد  سایر  برای  خون،  اهدای  برای 

معطلی انجام می شود.
جراحی  عمل های  کرونا  شیوع  نخست  پیک  در  گفت:  مهدویانی 
تبع  به  و  می شود  انجام  جراحی  عمل های  اکنون  اما  بود  شده  متوقف 
است  نکرده  پیدا  کاهش  و  بوده  گذشته  سال های  همانند  خون  مصرف 
گفته وی  به  است.  یافته  اهدای خون کاهش  برای  مراجعات  میزان  اما 
در حال حاضر ذخایر خونی پاسخگوی مراکز درمانی استان است اما اگر 
شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، از میزان موجودی خون و ذخایر 

خونی کاسته خواهد شد. 

مدیرکل راه آهن اراک:
۲6۵ هزار و 7۱6 تن بار در راه آهن اراک بارگیری 

شد
بار  تن   ۷۱۶ و  هزار   ۲۶۵ گفت:  اراک  آهن  راه  _مدیرکل  مرکزی 
امسال در راه آهن این شهرستان بارگیری و از طریق خطوط ریلی به نقاط 
مختلف کشور جابه جا شده است. محمد رضا قربانی افزود، با وجود شیوع 
ویروس کرونا میزان بارگیری از طریق خطوط ریلی اراک در بهار امسال 
۱۵ درصد رشد داشته که این مهم بیانگر حرکت هدفمند در راستای تحقق 

شعار جهش تولید است.
از سوی  بار جابه جا شده  یادآور شد: تن کیلومتر مبدا و مقصد  وی 
راه آهن اراک امسال ۱۸۶ میلیون تن  بود که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۲۶ درصد افزایش  دارد. مدیرکل راه آهن اراک خاطرنشان کرد: ۹۸ 
هزار تن بار امسال در راه آهن این شهرستان تخلیه شد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با حجم  ۳۲ هزار تن ، ۲۱۱ درصد افزایش یافته است. 
قربانی گفت: میزان بار وارده، صادره و مرز به مرز راه آهن اراک نیز امسال 

به ترتیب ۲۷، ۲۲ و ۲۳ درصد افزایش دارد.
وی افزود: بیش از ۲۶۱ میلیون تن کیلومتر بار خالص و ۴۹۹ میلیون 
تن کیلومتر بار ناخالص امسال از سوی راه آهن اراک جابه جا شده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته  است. مدیرکل راه آهن 
اراک ار آغاز حمل نفت کوره گوگرد دار پاالیشگاه شازند توسط راه آهن این 
سوخت  تامین  در  محصول  این  گفت:  و  خبرداد  بندرعباس  به  شهرستان 
کشتی ها مصرف دارد و حمل آن تاپیش از این با کامیون از پاالیشگاه شازند 
استان مرکزی به بندرعباس صورت می گرفت و این مهم امسال به ناوگان 
ریلی سپرده شده است. قربانی  ادامه داد: ۳۱ هزار تن نفت کوره گوگرددار 
از ابتدای سال جاری تاکنون از سوی  ناوگان ریلی اداره کل راه آهن اراک 

به بندر عباس حمل شده  است.

سرپرست هیات اسکیت استان مرکزی خبر داد؛
خمینی  امام  ورزشی  مجموعه  اسکیت  پیست  افتتاح 

)ره( اراک
مرکـزی- سـوم خردادمـاه سـال ۸۶ بـود کـه انتظار ورزش دوسـتان 
اسـتان مرکـزی بـرای برخورداری از یک اسـتادیوم آبرومند به پایان رسـید 
چراکـه بـا حضـور رییس سـازمان تربیت بدنـی و جمعی از مقامات اسـتانی 
و کشـوری، اسـتادیوم ۱۵ هـزار نفـری اراک افتتـاح شـد، امـا افتتـاح نیمه 
کاره ایـن اسـتادیوم شـیرینی افتتـاح را بـه کام آنـان تلـخ کـرد و موجی از 

انتقـادات را بـراه انداخت.
پیسـت اسـکیت این مجموعه از جمله مواردی بود که در زمان افتتاح 
مجموعه آماده نبود و سـال ها بالتکلیفی را برای ورزشـکاران اسـتان رقم 
زد، پیسـت اسـتانداردی کـه سـال ۸۵ رئیـس وقت هیات اسـکیت اسـتان 
از راه انـدازی آن بـه عنـوان اولیـن پیسـت اسـتاندارد اسـکیت کشـور خبر 
داده بـود، امـا متاسـفانه انتظـار بـرای رویت این پیسـت ۱۳ سـال به طول 
انجامیـد، ولی حاال سرپرسـت هیات اسـکیت اسـتان مرکـزی می گوید که 

ایـن پیسـت روزهـای پایانی تکمیـل خود را سـپری می کند.
محمـد همتـی سرپرسـت هیـات اسـکیت اسـتان مرکـزی،  از افتتاح 
پیسـت اسـکیت مجموعـه ورزشـی امـام خمینـی )ره( اراک البتـه در آینده 

ای نزدیـک خبـر داد.
وی بـا اشـاره بـه هزینه یک میلیـارد تومانی برای تکمیل این پیسـت 
گفت: خوشـبختانه با پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان و با اعتبارات 
ملی، پس از ۱۳ سـال انتظار کار تکمیل پیسـت اسـکیت اراک به روزهای 
پایانـی خـود رسـیده اسـت و این پیسـت بـزودی بـا حضور وزیـر ورزش و 

جوانـان افتتـاح شـده و به بهره برداری می رسـد.
سرپرسـت هیـات اسـکیت اسـتان مرکـزی تصریـح کرد: بـا توجه به 
درخواسـت کتبـی از سـوی اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان جهـت تائید 
اقدامات نهایی بر روی این پیسـت، مسـئول کمیته فنی فدراسـیون اسکیت 
از پیسـت اسـکیت سـرعت امـام خمینـی )ره( بازدیـد کـرد و در خصـوص 

اقدامـات نهایـی جهـت افتتـاح این پیسـت بحـث و تبادل نظر شـد.
همتـی افـزود: ایـن پیسـت یکـی از پیسـت های اسـتاندارد اسـکیت 
سـرعت در کشـور بـوده و دارای سـکوی ۷۶۰ نفـری تماشـاچی، رختکـن، 
پارکینـگ، اتـاق مدیریـت، سـالن جلسـات و انبـاری مجزا بـوده و در حال 
حاضـر رنـگ کاری و پوشـش سـطح  ایـن پیسـت با رنـگ مخصوص که 

دارای اسـتانداردهای الزم اسـت، در حـال انجام اسـت.
سرپرسـت هیات اسـکیت اسـتان مرکزی در پایان اظهار کرد: مطمئنا 
بـا راه انـدازی پیسـت اسـکیت در اراک، شـاهد توسـعه ایـن رشـته در دو 
بخـش قهرمانـی و همگانی در اسـتان خواهیم بود و با اسـتعدادهای خوبی 
کـه در اسـتان وجـود دارد، اسـکیت اسـتان مرکـزی روزهای درخشـانی را 

پیـش رو خواهد داشـت.

شناسایی ۲۳ کانون تب سه روزه احشام سنگین 
در ایالم

مدیـرکل دامپزشـکی ایـالم گفـت: ۲۳ کانون بیماری تب سـه روزه 
احشـام سـنگین در ایـن اسـتان شناسـایی شـده و بـا توجـه بـه درمـان 
پذیـر بـودن بیمـاری تاکنـون تنهـا ۲ مـورد تلفات ناشـی از ایـن بیماری 

گزارش شـده اسـت
مدیـرکل دامپزشـکی ایـالم گفـت: ۲۳ کانون بیماری تب سـه روزه 
احشـام سـنگین در ایـن اسـتان شناسـایی شـده و بـا توجـه بـه درمـان 
پذیـر بـودن بیمـاری تاکنـون تنهـا ۲ مـورد تلفات ناشـی از ایـن بیماری 

گزارش شـده اسـت.
دکتـر وهـاب پیرانـی در گفـت و گو با خبرنـگاران  اظهار داشـت: با 
توجـه بـه تغییـرات جـوی و فصلـی کانون هایـی از بیماری تب سـه روزه 

در میـان دام های اسـتان ایـالم وجود دارد.
وی در خصـوص علـت شـیوع بیمـاری تـب سـه روزه، توضیـح داد: 
ایـن بیمـاری در نقـاط گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری و متعاقـب آغـاز 
فصـل گرمـا و فعالیـت حشـرات و بندپایـان بـروز می کنـد و گـذرا بوده و 

قابل درمـان اسـت.
پیرانـی در خصـوص احتمـال سـرایت بیمـاری بـه مناطـق دیگـر، 
یـادآور شـد: ایـن بیمـاری عفونـی و غیـر واگیـر اسـت ولی بـا توجه به 
شـدت گرمـای هـوا و همچنیـن رطوبـت بـاال و ازدیـاد حشـرات ناقـل 
امـکان بـروز بیمـاری وجـود دارد و تنهـا راه انتقـال از طریـق نیـش 

اسـت. ناقالن 
وی در مـورد جلوگیـری از ابتـالی احشـام بـه ایـن بیمـاری اظهـار 
داشـت: واکسیناسـیون در حـال حاضـر به عنـوان تنها روش موثـر کنترل 
در دنیـا مطـرح بـوده و واکسـن فعلی واکسـن ویروس غیرفعال شـده تب 

سـه روزه اسـت که در اسـتان وجود دارد.
وی بـه دامـداران بـرای مقابلـه با ایـن بیمـاری توصیه کـرد: انجام 
واکسیناسـیون در دو نوبـت قبـل از شـروع فصل گرما در دام های شـیری 
و اسـتقبال از واکسیناسـیون بـه موقـع، رعایت بهداشـت دام و سم پاشـی 
بـه موقـع جایـگاه نگهـداری دام هـا بـرای از بین بـردن ناقـالن از جمله 

اقدامـات مؤثـر در کنتـرل بیمـاری خواهد بود.
وی افـزود: از بیـن بـردن محـل تجمـع حشـرات ماننـد آب هـای 
سـطحی در اطـراف مراکـز نگهـداری دام ها و ایجـاد امکانات بـرای رفاه 
دام ماننـد دسـتگاه خنک کننـده نیـز از دیگـر اقدامـات تاثیرگـذار اسـت.

پیرانـی در مـورد اقدامـات انجـام شـده برای مبـارزه با ایـن بیماری 
گفت: پایش و مراقبت بیماری توسـط گروه  های دامپزشـکی شهرسـتان 
هـا بـه صـورت روزانـه، آمـوزش و ترویـج دامـداران، اطـالع رسـانی به 
دامـداران از طریـق رسـانه هـا و انتشـار اینفوگرافی و بروشـور در فضای 
مجـازی، مکاتبـه و برگـزاری جلسـات بـا اتحادیه های دامـداران و توزیع 
سـم بیـن دامـداران روسـتایی از جملـه اقدامـات اسـت کـه بایـد مـورد 

باشـد. توجه 
بیمـاری تـب سـه روزه )BEF( یـک بیماری ویروسـی مختص گاو 
و گاومیـش اسـت که بوسـیله حشـرات منتقل می شـود و بـه هیچ عنوان 
بیـن انسـان و حیـوان مشـترک نیست.اسـتان ایـالم دارای بیـش از ۴۰۰ 

هزار راس دام سـنگین اسـت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مطرح کرد؛

ایمنی جاده ها دغدغه  مهم راهداری استان مرکزی
ی فر  ند ز  - ی کز مر
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
مرکزی  استان  جاده ای  نقل 
ستاد  مصوبات  به  توجه  با  کرد:  بیان 
مسیرهای  شدن  بسته  و  کرونا  ملی 
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 
بندر  از  اساسی  کاالی  حجم  بیشترین 
امام جابجا شده است ادامه داد: از ابتدای 
سال تاکنون اقدامات خوبی در حمل و 
نقل کاالهای اساسی صورت گرفته و 
به همین دلیل مشکلی به وجود نیامده 

و ذخیره خوبی از کاالها وجود دارد.
زندی فر با بیان اینکه شیوع کرونا 
ضررهای زیادی به مجتمع های خدماتی 
بیان داشت:  وارد کرده است  و رفاهی 
مجتمع ها  یط  شرا نظارتی  تیم های 

و  دارند  نظر  در  مستمر  به صورت  را 
تاکنون  و  می گیرد  صورت  بازرسی ها 
مشکل خاصی در خدمت رسانی آنها به 

وجود نیامده است.
مهم  دغدغه های  از  یکی  وی 
و  دانست  جاده ها  ایمنی  را  راهداری 
در  تردد  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه 
محورهای مواصالتی استان حدود ۶۰۰ 
روزهای  در  و  است  نقلیه  وسیله  هزار 

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.
نقل  راهداری و حمل و  مدیرکل 
جاده ای استان مرکزی با بیان اینکه از 
ابتدای سال تاکنون ۱۳۲ کیلومتر شیب 
است  شده  اصالح  استان  در  شیروانی 
در  گرفته  صورت  اصالحات  با  گفت: 

 ۱۰ خودروها  واژگونی  شیروانی  شیب 
درصد کاهش داشته است.

اقتصاد  شعار  به  اشاره  با  زندی فر 
نیاز  به  توجه  با  کرد:  تصریح  مقاومتی 
استان به بیل های برف روب و اینکه باید 
خریداری  دستگاه   ۳۰ گذشته  سال  در 
با  شد  موفق  کل  اداره  این  اما  می شد 
هپکو  بازنشسته شرکت  پرسنل  کمک 
ضایعاتی،  برف روب  بیل  دستگاه   ۴۰
چند دستگاه فینیشر و ۴ دستگاه غلتک 
بازسازی کند و این باعث صرفه جویی 

دوسومی در قیمت خرید شد.
دوربین های  تعداد  همچنین  وی 
نظارتی در سطح استان را ۲۴ دستگاه 
ثبت  دوربین   ۲۶ افزود:  و  کرد  عنوان 
که  دارد  وجود  استان  در  نیز  تخلف 
اضافه  نیز  دستگاه   ۴۶ تعداد  این  به 
خواهد شد؛ همچنین در راستای مبارزه 
نیز ۳ دوربین توزین در  با قاچاق کاال 

دست بهره برداری است.

کالنشهر  ر  ا شهرد  - مرکزی 
تقاطع  اجرایی  عملیات  گفت:  اراک 
غیرهمسطح شهید صیدی اراک مراحل 
این  و  می کند  طی  را  خود  پایانی 
دولت  هفته  با  همزمان  عمرانی  طرح 

بهره برداری می شود.
حاشیه  در  شفیعی  کریم  محمد 
بازدید نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 
از تقاطع غیر همسطح پل شهید صیدی 
اراک، افزود: پل شهید صیدی سال های 
بسیاری بدون ساماندهی رها شده بود 
و پرونده های بسیاری در خصوص آن 

تشکیل شده بود.
وی بیان کرد: ابتدای سال گذشته 
و  بود  نشده  تکمیل  هنوز  عرشه ها 
بخشی هم که اجرا شده بود، ۲۱ مورد 
جدی  ایرادات  تکیه گاه ها  محدوده  در 

زیرسازی و ساخت  ناچار   به  و  داشت 
مجدد تکیه گاه ها از سر گرفته شد.

شفیعی تصریح کرد: ساخت ضلع 
وجود  مالی  تأمین  مشکل  پل،  جنوبی 

داشت و قرارداد آن با آذرآب تدوین شد.
حدود  داد:  ادامه  اراک  شهردار 
دو  ارتفاع  به  فلزی  تیر  تن  هزار   ۲۲
متر، تیرهای اصلی این پل را تشکیل 

می دهند و ۸۵۰ متر طول این پل است 
که یکی از پل های بزرگ شهر اراک به 

شمار می رود.
پیش بینی   : د کر ن  بیا شفیعی 
می شود این پل در هفته دولت امسال 
آتی  هفته  در  و  برود  ترافیکی  بار  زیر 
طرح اجرایی برخی از طرح های بزرگ 
تایید  جهت  اراک  شهری  مدیریت 
قرارداد با قرارگاه خاتم در شورای شهر 

مطرح می شود.
تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی 
در بلوار شهید آنجفی حدفاصل میدان 
از  و  واقع  پردیس  شهرک  و  مقاومت 
می کند  گذر  شمالی  کمربندی  روی 
قرارگاه  توسط  آن  اجرایی  عملیات  که 
انجام  حال  در  االنبیاء  خاتم  سازندگی 

است.

شهردار کالنشهر اراک:

تقاطع غیر همسطح شهید صیدی اراک هفته دولت زیر بار ترافیکی می رود

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به 
رنگ نوک مدادی- متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره موتور ۲۰۷۵۶۶۹ 
و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۶۳۷۱۷۵۸  و شماره پالک ۷۱ – ۸۳۳ ب 
۷۱ متعلق به خانم زیور فروزنده شهرکی به کد ملی ۴۶۲۰۵۵۲۳۳۱ 
و شماره شناسنامه ۳۹۸۱ فرزند قاسم مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

شماره  به  دامغان  بزرگ  سردخانه  برداری  بهره  پروانه 
۲۹۰۰۵/۱۲۳ مورخ ۲۸/ ۸ /۱۳۸۶  متعلق به آقای حسن سوهانی 

فرزند عباسعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

خانه  شغل  عبداهلل  فرزند  نحوی  فیروزه  خانم  شونده  اخطار 
دار آدرس مجهول المکان برابر دادنامه / اجراییه صادره از شعبه 
یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج به شماره بایگانی 
۹۸۰۳۰۲ مورخه ۱۳۹۹/۲/۹ که در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ به این دفتر 
خانه واصل گردیده شما محکوم به طالق از جانب همسرتان آقای 
توفیق مشیری علی آباد فرزند امین گردیده اید .لذا به موجب این 
اخطاریه به شما اخطار می شود که حداکثر ظرف مدت یک هفته 
جهت اجرای دادنامه به دفترخانه مراجعه فرمایید. در غیر اینصورت 

برابر مقررات اقدام خواهد شد . 
با تشکر عبداهلل حسینی سردفتر طالق شماره ۵ سنندج   م 

الف ۱۴۰۳۴ 

اطالع نامه
جناب آقای اکبر شاهنده پور بدینوسیله به اطالع شما می رساند 
واقعه ازدواج فی مابین شما وخانم حوریه نعمتی چوکده در مورخه 
۱۳۹۹/۵/۲۲ و به شماره ثبت ۳۵۹۰ تنظیمی این دفترخانه منجر 
به وقوع و ثبت طالق گردیده است لذا می توانید با مراجعه به این 
دفترخانه نسبت به درج طالق در مشخصات سجلی خود اقدام نمایید.

سردفتر ازدواج ۹ و طالق ۷ بندرانزلی-سید علی هاشمی 

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی ستاره کویر 
ساسویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۲ و شناسه 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۳۸۰۷۹۲۱ ملی 
ذیل  مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۹ تصمیمات  العاده  فوق  بطور  عادی 
سیدمجتبی  از:  عبارتند  مدیره  هیئت  اعضای   : شد  اتخاذ 
علوی۰۷۹۳۷۹۵۶۹۹  سادات  سمیه  و  علوی۰۷۹۴۹۸۳۳۹۱ 
و سیداحمد علوی۰۷۹۵۲۶۴۴۳۷ برای مدت دو سال انتخاب 

بازرس اصلی و حسین  به سمت  شدند - سیدحسین شجاع 
مدت  برای  البدل  علی  بازرس  به سمت  آباد  ابراهیم  اکرمی 
دنیای  کثیراالنتشار  -روزنامه  شدند.  انتخاب  مالی  سال  یک 
جوانان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )۹۴۵۲۶۱(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی ستاره کویر 
ساسویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۲ و شناسه 
ملی ۱۴۰۰۳۸۰۷۹۲۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۳۰/۰۱/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای سید احمد 
رئیس  نائب  سمت  به   ۰۷۹۵۲۶۴۴۳۷ ملی  شماره  به  علوی 
ملی  شماره  به  علوی  السادات  سمیه  خانم  ۲ـ  مدیره  هیئت 
۰۷۹۳۷۹۵۶۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۳ـ 
آقای سیدمجتبی علوی به شماره ملی ۰۷۹۴۹۸۳۳۹۱ به سمت 
رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اداری شرکت با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 
میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )۹۴۵۲۶۷(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی معدن کاوان منگنز کوه سرخ شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۸۶۲۶۶ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اقای مصطفی تاج ابادی بشماره ملی ۰۷۹۲۱۲۹۰۰۸ بسمت 
رئیس هیات مدیره و اقای جهاندار جورابچی بشماره ملی ۰۰۵۱۰۲۷۵۷۷ 
بسمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود تعیین 
شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و اداری شرکت 
با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )۹۴۵۶۷۷(

مفقودی
 ۴۲۲۰۵۱۰ هوشمند  شماره  به  ماک  کامیون  هوشمند  کارت 
و به شماره پالک ۳۴۵ ع ۱۷ ایران ۷۸ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
کارت و برگ سبز کامیون ماک به شماره پالک ۳۴۵ ع ۱۷ 
 R۶۸۶GS۶۳۶۶ ایران ۷۸ و شماره موتور ۰۰۳۹۹۶ و شماره شاسی
بنام محمد رضا سرخوش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1532- یکشنبه 26 مرداد 61399 ورزش دنیای 

شهربانو منصوریان:
در مقابل حق کشی سکوت نخواهم کرد!

ملی پوش نام آشنای تیم ملی ووشوی بانوان ایران، به محرومیت ۲۰ ماهه اش 
واکنش نشان داد.

فدراسیون  توسط  که  ماهه ای   ۲۰ محرومیت  مورد  در  منصوریان،  شهربانو 
ووشوی ایران برای او در نظر گرفته شده است، گفت: فکر کنم در ورزش ووشو من 
نفر بیستم یا سی ام باشم که این اتفاق برایش افتاده است. افراد دیگری هم بوده اند 
که در مقابل این اقدامات سکوت کرده و به هر دلیلی نمی توانستند یا نخواستند حرف 

بزنند. با این وجود من اعتراض کردم چون معتقدم حق خوری شده بود.
او مدعی شد: مریم هاشمی دوپینگ کرده بود و با خواهر من بازی کرد که 
انتخابی کشوری وارد اردوی تیم ملی  حقش خورده شد. متاسفانه هاشمی بدون 
و انتخابی درون اردویی شد. سه راند با خواهر من مبارزه کرد که قبول نکردند و 
دوباره یک تک راند مسابقه گذاشتند تا او انتخاب شد. حتی ما )الهه و شهربانو( را 
هم نگذاشتند در سالن باشیم تا مبارزه خواهرم سهیال را ببینیم، ما دو خواهر را از 

سالن بیرون  کردند و ما از گوشه  در بازی خواهرم را دیدیم.
دارنده مدال طالی رقابت های جهانی ووشو، با انتقاد از اقدامات فدراسیون، 
ادامه داد: من حرف حق زده ام که بنده را به کمیته انضباطی برده اند، منی که ۱۰ 

مدال بین المللی در سطح جهان و آسیا دارم.
شهربانو  منصوریان، در واکنش به این  موضوع که فدراسیون حق اعتراض 
برای او گذاشته است، توضیح داد: بنده حتما اعتراض می کنم چون کل زندگی ام 
را در این ورزش گذاشته ام، بارها پایم در این  ورزش شکسته است، آسیب دیده ام  
و دوباره تالش کرده ام. یک نفر دیگر دوپینگ کرده، آنوقت باید من محروم شوم؟ 
منی که حتی قرص سرما خوردگی را هم نمی خورم محروم کرده اند. خدا شاهد 

است که اگر من دوپینگی بودم روزگارم را سیاه می کردند.
او در پایان با انتقاد از صحبت های ناطقی نایب رئیس فدراسیون، توضیح داد: 
خانم ناطقی شما که ناظر مسابقات بودید و به صورت کامل بازی را دیدید، االن 
می گویید حرف های من کذب است؟ خدا باالی سر همه ما و شاهد بر همه  چیز 
است. من چه کار خالفی در فدراسیون کرده ام که من را با افشا کردن آن ها تهدید 

می کنید؟ اگر چیزی هست حتما رو کنید.
****

افشای دلیل محرومیت خواهران منصوریان توسط فدراسیون
فدراسیون ووشو با انتشار بیانیه ای دلیل محرومیت خواهران منصوریان را 
اکاذیب  نشر  و  عمومی  اماکن  در  گرفته  تخلفات صورت  هاشمی،  مریم  شکایت 
اعالم کرد.بعد از اینکه خبر محرومیت سنگین خواهران منصوریان توسط کمیته 
انضباطی فدراسیون ووشو منتشر شد، فدراسیون ووشو در بیانیه ای به این ماجرا 

واکنش نشان داد.
در بیانیه فدراسیون آمده است:

۱- مطابق با ماده ۲ اهداف و وظایف آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی 
که حفظ و صیانت از اخالق حسنه، اسالمی و ورزشی و همچنین کوشش در جهت 
و  کشور  ورزشی  جامعه  سطح  در  انسانی  واالی  کرامات  و  ها  ارزش  به  رسیدن 
پیشگیری از برخوردهای ناشایست می باشد،  در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ جلسه کمیته 
انضباطی فدراسیون برگزار شد. این جلسه در خصوص رسیدگی به شکایت خانم 
مریم هاشمی علیه خانم ها شهربانو و سهیال منصوریان و همچنین بررسی گزارشات 
مستند فدراسیون نسبت به تخلفات صورت گرفته از سوی خانم ها شهربانو و سهیال 
منصوریان در حین تمرینات در اماکن عمومی ورزشی از قبیل مجموعه ورزشی انقالب 
و چیتگر و همچنین نشر و بازنشر آن در فضای مجازی و سایر موارد اعالمی؛ نظیر 
اظهارات خالف واقع، افترا و توهین، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نسبت 
به فعالیت های فدراسیون ووشو ایران از طریق صفحات شخصی شبکه اجتماعی 
اینستاگرامی نامبردگان و اقدامات ضد منافع ملی و رفتارهای خارج از شأن یک 
ورزشکار ملی، با حضور اعضای کمیته، طرفین شکایت و وکالی آن ها تشکیل شد.

استماع  از  پس  مذکور  موارد  دقیق  بررسی  با  انضباطی  کمیته  اعضای   -۲
شکایت شاکیان و اظهارات خانم ها شهربانو و سهیال منصوریان و دفاعیات وکالی 
ایشان؛ تخلفات نامبردگان را منطبق با بندهای ۱، ۳ و ۵ ماده ۷ آئین نامه انضباطی 
مسابقات ورزشی دانسته و لذا به استناد بند ۴ ماده ۸ آئین نامه مذکور؛ خانم شهربانو 
منصوریان را به مدت ۲۰ ماه و خانم سهیال منصوریان را با توجه به اظهار ندامت به 

مدت ۸ ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی محکوم نمودند.
۳- این رأی در صورت اعتراض مطابق با ماده ۹ آئین نامه مذبور ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ ابالغ ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ قابل تجدید نظرخواهی و بررسی مجدد می 
باشد.۴- ضمنًا برخی از اتهامات  مطروحه در گزارشات واصله به فدراسیون علیه 
خانم ها شهربانو و سهیال منصوریان قابلیت طرح در دادسرای عمومی و فرهنگ 

و رسانه را دارا می باشند.

پس از ۱6 سال صورت گرفت؛
شکسته شدن رکورد دوی ۵٠٠٠ متر جهان 

متر   ۵۰۰۰ دوی  رکورد  الماس  لیگ  رقابت های  جریان  در  چپتگی  جوشوا 
جهان را شکست.

جوشوا چپتگی اوگاندایی قهرمان ۱۰۰۰۰ متر جهان، در اولین دایموند لیگ 
سال ۲۰۲۰ که شب گذشته در موناکو برگزار شد با زمان استثنایی ۱۲:۳۵.۳۶ دقیقه 
پس از ۱۶ سال رکورد ۵۰۰۰ متر دنیا را جابجا کرد. رکورد این ماده پیش از این با 

۱۲:۳۷.۳۵دقیقه توسط کننیسا بکله در سال ۲۰۰۴ به ثبت رسیده بود. 
در دیگر رقابت ها نیز در ماده ۴۰۰ متر با مانع کارستن وارهلم نروژی موفق 
شد با زمان ۴۷.۱۰ ثانیه ضمن دستیابی به عنوان قهرمانی رکورد این ماده را در 
سال جاری جابجا کند. در ۱۵۰۰ متر مردان نیز، جیکوب اینگبریگستن نروژی با 

زمان ۳:۲۸.۶۸ دقیقه رکورد اروپا را جابجا کرد و نایب قهرمان شد. 
به مقام  یافتن  ثانیه ضمن دست  با زمان ۱۹.۷۶  در ۲۰۰ مردان نوح الیلز 
نخست بهترین نتیجه سال این ماده را به خود اختصاص داد. در پرش با نیزه آرماند 
دوپالنتیس سوئدی و رکورددار پرش با نیزه جهان با پرش ۶ متری قهرمان شد و 
بهترین نتیجه سال این ماده را از آن خود کرد. دوناوان بریزیر از آمریکا نیز با زمان 

۱:۴۳.۱۵ دقیقه بهترین نتیجه سال ماده۸۰۰ متر را به نام خود ثبت کرد. 
در ۱۱۰ متر با مانع اوراالندو اورتگا اسپانیایی با ۱۳.۱۱ ثانیه اول شد و بهترین 
زمان این ماده در سال جاری را ثبت کرد، پس از او آندرو پوزی که در تور قاره ای 
سطح طالیی هفته گذشته در تورکو فنالند اول شده بود با زمان ۱۳.۱۴ ثانیه نایب 
قهرمان شد. رقابت های زنان نیز با رکورد شکنی همراه بود؛ در ۵۰۰۰ متر زنان 
هلن اوبیری قهرمان کنیایی صحرانوردی جهان، با زمان۱۴:۲۲.۱۲ دقیقه به عنوان 
نخست دست یافت و ضمن شکستن رکورد دایموند لیگ موناکو بهترین نتیجه این 
ماده در سال جاری را به نام خود ثبت کرد. سیفان حسن قهرمان ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰۰ 
متر جهان به دلیل شرایط ناشی از قرنطینه از سطح آمادگی کافی برخوردار نبود و 

در نتیجه نتوانست مسابقه را به اتمام برساند و از دور مسابقات کنار رفت.
در ۱۰۰۰ متر زنان فایت کیپیگون قهرمان کنیایی ۱۵۰۰ متر المپیک که تنها 
۱۷ صدم ثانیه تا دست یابی به عنوان قهرمانی جهان فاصله داشت، موفق شد با 
زمان ۲:۲۹.۱۵ دقیقه قهرمان شود و پس از او الرا موییر قهرمان ۱۵۰۰ متر اروپا از 

انگلستان با زمان ۲:۳۰.۸۲ دقیقه به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. 
بدین ترتیب اولین دایموند لیگ سال ۲۰۲۰ با ثبت یک رکورد جهانی و چندین 

نتیجه برتر سال به پایان رسید.

بایرن مونیخ 8-2 بارسلونا؛
فتح بی رحمانه کاتالونیا توسط باواریایی ها

بایرن مونیخ با نتیجه هشت بر دو توانست بارسلونا را در هم بکوبد و یکی از 
عجیب ترین نتایج تاریخ مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا را رقم زدند.

بایرن مونیخ با دبل مولر و کوتینیو و گلهایی دیگر از لواندوفسکی، پریشیچ، 
گنابری و کیمیش با نتیجه هشت بر دو مقابل بارسلونا پیروز شد. گل به خودی آالبا 
و سوارز باعث شد تا بارسا بیش از این تحقیر نشود و بتواند دو گل بزند اما اختالف 

شش گله جایی برای بحث باقی نگذاشت.
از پیش از بازی مشخص بود که بایرن مونیخ به عنوان آماده ترین تیم اروپا 
بخت اصلی قهرمانی چمپیونزلیگ است اما هیچ کس انتظار نداشت که آنها این قدر 
بی رحمانه به حریف حمله کنند و یکی از اعجاب انگیزترین نتایج تاریخ چمپیونزلیگ 
را رقم بزنند. تیم فلیک حاال با انگیزه ای باال آماده اتمام فصل با سه جام است و 
این مربی که شاید تا چند ماه پیش ناشناخته بود حاال می تواند به اسطوره جدید 

باواریایی ها تبدیل شود.
در شبی که مسی یکی از بدترین و محوترین بازیهای دوران فوتبالش را داشت، 
بارسلونا باز هم از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. کاتاالن ها در سالهای اخیر با کامبک 
خوردن از لیورپول و رم از لیگ قهرمانان اروپا کنار رفته بودند اما این بار خلف عادت 
نکردند و در حالی که مسابقات به صورت تک بازی برگزار می شد و خبری از رفت 
و برگشتی شدن نبود، بارسا به شکل تحقیرآمیزی از لیگ قهرمانان اروپا رفت. بارسا 
برای اولین بار در ۷۰ سال اخیر در یک بازی هشت گل خورد و قطعا انقالب بزرگی 
در این تیم در پیش خواهد بود. این شکست ترکش های بزرگی دارد که اولین آنها 

به کیکه ستین برخورد کرد و اخراج شد.
***

ستاره بایرن: از دیدن شرمندگی مسی لذت بردم!
لئون گورتزکا، ستاره بایرن مونیخ، می گوید شکست دادن لیونل مسی و هم 
تیمی هایش در جریان پیروزی تحقیرآمیز ۲ - ۸ در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 

لذتبخش بوده است. 
قهرمان بوندسلیگا با نتیجه ای باورنکردنی از سد بارسلونا گذشت. لیونل مسی 
کار خاصی در این دیدار نکرد و این فیلیپه کوتینیو بود که به همراه توماس مولر دبل 
کرد. ایوان پریشیچ، سرژ گنبری، جاشوا کیمیچ و رابرت لواندوفسکی نیز هر کدام 
یک گل به ثمر رساندند تا بایرن راهی مرحله نیمه نهایی شده و در انتظار برنده 
بازی لیون و منچسترسیتی باشد. گورتزکا پس از بازی در پاسخ به این سوال که آیا 
تماشای شرمندگی کسی که شاید قهرمان بچگی این بازیکن بوده دردناک است، 

گفت: » نه دردناک نیست، در واقع من لذت بردم. “
او در ادامه به اسکای اسپرت گفت: » بیان احساسات در قالب کلمات به این 
زودی پس از بازی کار دشواری است. فکر می کنم چند روزی طول بکشد تا این 
نتیجه را هضم کنیم. ما اعتماد به نفس بسیاری داشتیم اما همانطور که در رختکن 

گفتیم تازه قدم اول از سه قدم الزم برای قهرمانی را برداشتیم. »  

چوب حراج رم بر سر بازیکنانش؛
فنرباغچه پروتی را می خواهد

طبق اعالم یک رسانه ایتالیایی، فنرباغچه می خواهد شانس خود برای امضای 
قرارداد با دیگو پروتی را امتحان کند.

دیگو پروتی انگار در برنامه های آتی پائولو فونسکا جایی ندارد و به همین دلیل 
احتمال می رود این بازیکن آرژانتینی که پیشتر هم احتمال حضورش در لیگ های 
حاشیه خلیج فارس )الشباب عربستان( می رفت مانند بسیاری از بازیکنان رم که 
شایعه خروجشان شنیده می شود، در فصل نقل و انتقاالت پیش رو، با قیمتی بسیار 

کم به فروش برسد.
در همین زمینه رسانه کوریره دالسرا اعالم کرده فنرباغچه ممکن است این 
بازی را به خدمت گیرد و آماده است تا پیشنهاد خود را برای جذب پروتی ارائه دهد. 
طبق گفته این رسانه، الشباب حاضر بود برای به دست آوردن پروتی ۲.۵ میلیون 
یورو هزینه کند اما به نظر می رسد این مسئله سرانجامی نداشته. حاال اما با ورود 

فنرباغچه، احتمال خروج پروتی بیش از پیش خواهد بود.
پروتی در سال ۲۰۱۶ از تیم جنوا به رم پیوست و ۱۳۸ بازی برای جیالوروسی 
انجام داد. حاال اما رمی  ها می خواهند از شر دستمزد ۳ میلیون یورویی او رهایی یابند 
و با توجه به عدم حضور مستمر او در ترکیب اصلی، پروتی از همیشه بیشتر به درب 

خروج نزدیک شده است.
طبق اعالم بسیاری از رسانه ها رم به فریدکین فروخته شده و باید دید از زمانی 
که او رسما روی صندلی مدیریت باشگاه می نشیند چه تغییراتی در رم به انجام می رسد.

سود ۸٠٠ هزار یورویی رئال مادرید از حذف بارسا و اتلتیکو

رئال مادرید از حذف اتلتیکومادرید و بارسلونا در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا نزدیک به یک میلیون یورو به دست آورد.

به گزارش بی ساکر، بارسلونا و اتلتیکومادرید با وجود این که با انگیزه باال 
به لیسبون سفر کردند تا در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به رقابت 
بپردازند خیلی زود با این بازی ها خداحافظی کردند. حذف دو تیم موجب شد اسپانیا 
برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ در نیمه نهایی نماینده ای نداشته باشد. البته این 
شکست ها به نحوی به نفع رئال مادرید شد.  سفیدپوشان با وجود این که در مرحله 
یک هشتم نهایی توسط منچسترسیتی حذف شدند اما به خاطر کنار رفتن دو رقیب 

اسپانیایی خود نزدیک به یک میلیون یورو به دست آوردند.
شکست های بارسا و اتلتیکو موجب شد رئال مادرید جایگاهش را در بخش 
مالی »مارکت پول« لیگ قهرمانان بهبود ببخشد. در این قسمت تعداد بازی های 
انجام شده تیم های یک کشور لحاظ می شود. سفیدپوشان به دلیل پیروزی های 
الیپزیگ و بایرن ۸۰۰ هزار یورو دریافت خواهند کرد. در مجموع تیم زین الدین 

زیدان در این فصل ۸۴ میلیون یورو به دست آورد.

باشگاه  اگر قباًل عوامل 
مدافع  یا  داور  به  »الف« 
باشگاه »ب« رشوه می دادند 
حاال  کند،  تغییر  بازی  یک  نتیجه  که 
مافیای بسیار پولدارتری به سراغ فوتبال 

ایران آمده است.
به  عمومًا  توتو  های  برگه  اگر 
محالت یا مناطق خاصی محدود می شد 
و حجم پولی که در آن جابجا می شد به 
زحمت به چند صد میلیون تومان می 
رسید، امروز در سایت های شرط بندی 
آنالین که گردانندگان آن اصرار دارند 
به جای »شرط بندی« از عبارت »پیش 
بینی« استفاده کنند، هر هفته میلیاردها 

تومان پول جابجا می شود.
که  پولی  واقعی  عدد  اینکه  در 
شود  می  جابجا  ایران  در  بندی  شرط 
چقدر است، هیچ معیار و آمار مشخصی 
در دست نیست اما تردیدی وجود ندارد 
توتو  دوران  برابر  صدها  آن  میزان  که 
غیرقانونی،  تجارت  این  واقع  در  است. 
کرده.  هولناکی  رشد  ها  سال  این  در 
اهالی فوتبال هم که تا همین چندسال 
پیش از صحبت کردن درباره این پدیده 
اکراه داشتند، امروز به صراحت از رخنه 
شرط بندها به پیکره فوتبال ایران حرف 

می زنند.
دالری  میلیارد   ۵۵۰ *تجارتی 

شرط بندی غیرقانونی
غیرقانونی«  بندی  »شرط  پدیده 
البته فقط مختص به ایران نیست و یک 
معضل جهانی تلقی می شود. در سال 
۲۰۱۷ در سمیناری که در کشور سنگاپور 
برگزار شد، اعالم شد که در یک سال 
بیش از ۵۵۰ میلیارد دالر فقط در شرط 
می  بدل  و  رد  غیرقانونی  های  بندی 
شود. این عدد وحشتناک، جدا از سایت 
ها و مراکز رسمی شرط بندی در سراسر 
جهان است که به صورت قانونی فعالیت 
می کنند و مالیات هم می پردازند. برای 
اینکه بدانیم ۵۵۰ میلیارد دالر چه عدد 
بزرگی است، کافی است ارزشمندترین 
مادرید،  رئال  مثل  اروپا  های  باشگاه 
 ۲ حدود  و...  منچستریونایتد  بارسلونا، 
میلیارد دالر است و در واقع با این پول 
می شود تمام لیگ های اروپایی را یک 

جا خرید!
در سال های اخیر که شرط بندی 
در فوتبال جدی تر از قبل شده، پلیس 

فتا و سایر نهادهای مسئول تالش هایی 
برای مقابله با این سایت ها داشته اند که 
به نوبه خود قابل تقدیر است اما نگرانی 
و  ها  محدودیت  هرچه  که  آنجاست 
سختگیری ها بیشتر می شود، گرانندگان 
مراکز شرط بندی آنالین، ابتکار بیشتری 
برای فرار از این محدودیت ها به خرج 
می دهند و راه های تازه تری برای دور 

زدن قانون پیدا می کنند.
*این یک هشدار جدی است!

می  شکل  وقتی  بزرگتر  نگرانی 
گیرد که نشانه هایی از برقراری ارتباط 
بین سایت های شرط بندی با عوامل 
بازیکن  داور،  مثل  فوتبال  در  موثر 
همان  این  شود.  می  دیده  مربی  و 
شب  دوشنبه  که  است  بزرگی  معضل 
مربی  اشجاری  حسن  گذشته  هفته  
شهرداری آستارا در برنامه فوتبال برتر 
کرد.  صحبت  آن  درباره  صراحت  به 
از  استقالل  و  ملی  تیم  اسبق  بازیکن 
سایت هایی گفت که به شکلی آشکار 
می  تاثیر  بازی  یک  سرنوشت  روی 
گذارند و به دلخواه خود نتایج را تغییر 
این همان چیزی است که  می دهند. 
مشهور  فیکسینگ«  »مچ  به  دنیا  در 
است؛ بازی هایی که نتایجش از پیش 
بندی  مافیای شرط  و  »فیکس« شده 

هرچه تعیین کند، همان می شود.
یعه  شا پیش  سال  چند  تا  گر  ا

تبانی  درباره  ها  حدیث  و  حرف  و  ها 
کارت  به  »کارت  به  ایران  فوتبال  در 
بازی خاص  دو  یکی  و صرفًا  کردن« 
به  خطر  با  امروز  شد،  می  محدود 
هستیم؛  مواجه  تری  جدی  مراتب 
قباًل  اگر  تخلف.  ز  ا باالتری  سطح 
عوامل باشگاه »الف« به داور یا مدافع 
باشگاه »ب« رشوه می دادند که نتیجه 
یک بازی تغییر کند، حاال مافیای بسیار 
پولدارتری به سراغ فوتبال ایران آمده 
عنصر  چند  با  تواند  می  همزمان  که 
»داور«  و  »ب«  و  »الف«  باشگاه  از 
کند.  کاری  و  کند  پاخت  و  ساخت 
برای سایت های غیرقانونی شرط بندی 
هیچ تفاوتی ندارد که تیم الف قهرمان 
شود یا هر تیم دیگری. بین بازی ال 
دسته  لیگ  های  رقابت  با  کالسیکو 
دوم ایران هم هیچ تفاوت معنی داری 
نیست. آن ها مشغول تجارت هستند....

امروز، در تابستان ۹۹، هنوز بخش 
بزرگی از فوتبال ایران از این آفت مصون 
مانده و اغلب اتهاماتی که وارد می شود 
معطوف  تر  اهمیت  کم  های  لیگ  به 
شده. ولی هیچ تضمینی نیست که در 
سال های آینده این ویروس پیشروی 
نکند و مثل کرونا که بی سر و صدا به 
فوتبال  باالترین سطح  خزید،  جا  همه 
شرق  جنوب  در  نکند.  تهدید  را  ایران 
است  هایی  لیگ  از  یکی  مالزی  آسیا، 

بندها  شرط  گرفتار  بارها  و  بارها  که 
شده. در سال ۱۹۹۴ میالدی ۲۱ بازیکن 
و مربی مالزیایی به خاطر تبانی اخراج 
شدند، ۵۸ بازیکن محروم شدند و ۱۲۶ 
قرار گرفتند. در  بازجویی  بازیکن مورد 
سال ۲۰۱۲ میالدی ۱۸ بازیکن محروم 
و یک مربی، مادام العمر از فعالیت منع 
شدند و ۴ سال پیش نوبت به ۵ بازیکن 
رسید که از فعالیت های فوتبالی محروم 
شوند. نکته تکان دهنده این بود که در 
میان بازیکنان متخلف، یک ملی پوش 
زندان  به ۲ سال  داشت که  هم وجود 

محکوم شد.
شرط  های  سایت  با  بله  »مقا
بندی« و »نفوذ شرط بندها در پیکره 
البته  و  متفاوت  مقوله  دو  فوتبال«، 
نزدیک به هم است که برای مقابله با  
هرکدام از آن ها باید رویکرد متفاوتی 
یرانی  ا ر  هزا هزاران  ینکه  ا داشت. 
آنالین  بندی  شرط  های  سایت  در 
سرمایه خودشان را از دست بدهند، در 
جای خود باعث تاسف است اما تاسف 
سایت  این  که  است  وقتی  تر  عمیق 
تعیین  را  فوتبال  های  بازی  نتایج  ها، 
به سرنوشت  ایران هنوز  کنند. فوتبال 
فوتبال مالزی دچار نشده اما اگر اقدام 
صورت  زمینه  این  در  ای  هوشمندانه 
نگیرد، چه بسا ویروس مالزی به جان 

فوتبال ما هم بیافتد.

پای اعداد و ارقامی میلیاردی در میان است؛

پیش بینی، اسم جدید شرط بندی در فوتبال ایران

براساس اعالم نشریه پرتغالی آبوال، باشگاه ریوآوه بر سر 
انتقال »مهدی طارمی« به پورتو با این تیم به توافق رسید.

ایده بازی کردن برای قهرمان لیگ پرتغال، گزینه 
اول حضور در خط حمله این تیم، تجربه لیگ قهرمانان 
اروپا و زندگی در پورتو، طارمی را وسوسه و هیجان زده 

کرده است.
مهاجم ایرانی ریو آوه هیچ عالقه ای ندارد که مذاکره 
دو باشگاه به بن بست خورده و قصد دارد بدون معطلی چالش 

تازه ای را در آغوش بگیرد.
بنابر گزارش این نشریه، توافق مذکور اوایل هفته آینده 

نهایی خواهد شد.
تیم فوتبال ریوآوه پرتغال که امسال مهدی طارمی را 
در ترکیب خود داشت، موفق شد در لیگ پرتغال با حضور در 
رتبه پنجم جدول رده بندی جواز حضور در مرحله پلی آف لیگ 

اروپا را بدست آورد.
این در حالی بود که مهدی طارمی هم موفق شد با به 

ثمر رساندن ۱۸ گل به صورت مشترک با وینیسیوس و پیتزی 
مهاجمان بنفیکا عنوان آقای گلی لیگ پرتغال را تصاحب کند.

عالوه بر این، پس از موفقیت این باشگاه در لیگ پرتغال، 
طارمی عنوان برترین بازیکن فصل ریوآوه را نیز از آن خود کرد.

این توافق در حالی انجام شده است که کارلوس کارواخال 
سرمربی تیم براگا پس از درخشش طارمی، به مدیران این 
باشگاه براگا سفارش خرید مهاجم ۲۷ ساله تیم ملی فوتبال 

ایران را ارائه داد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

»طارمی« تصمیمش را گرفت؛ 

پورتو مقصد بعدی مهاجم ایرانی
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جلسه مؤلفان مؤسسۀ لغت نامه دهخدا با حضور دکتر شفیعی کدکنی
اختصاصی دنیای جوانان

خلق را طاقت پیمودن
این صحرا نیست

فاضل نظری

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

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

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

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

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

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

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

نسشت مجازی »بحثی درباره  نگره های 
دگراندیشانه در نگاه شمس تبریزی و حافظ« 

برگزار می شود.
عه  مجمو ز  ا نشست  نهمین  بیست و
درس گفتارهایی درباره  شمس تبریزی به این 
موضوع اختصاص دارد که روز چهارشنبه )۲۹ 
سخنرانی سپیده  با   ۱۵ ساعت  از   مردادماه( 

موسوی به صورت مجازی برگزار می شود.
در خبر برگزاری این نشست آمده است: 
به  نوینی  اصطالحات  از  چند  هر  روشنفکری 
شمار می آید که برآیند خرد تجربه گرای انسان 
مدرن با جهان پیرامون خود است، اما فی نفسه، 

در شخصیت های  را  آن   می توان  که  است  مؤلفه هایی  واجد 
آن  و حداقل  نیز مشاهده کرد  دیگرگونه  گذشته  و  جریان ساز 
امروزینش  معنای  در  »روشنفکر«  عنوان  با  نه  را  افراد  دسته 
بلکه در ساحت »دگراندیشان« جای داد. در این عرصه ، آنان به 

حکم »که نو را حالوتی است دگر« طرح های 
با غالب جریان های  را درمی اندازند که  نوینی 
به  اما  دارد.  بنیادین  اختالف  زمانه شان  رایج 
مدد همین نوجویی شان، از چارچوب های زمانه 
ایجاد  را  جدیدی  ارزش های  و  می روند  فراتر 
می کنند و یا به همان ارزش های کهن، جامه  نو 
می پوشانند و با انتقاد از معضالت پیرامون خویش، 
از چنبره  چارچوب های رایج درمی گذرند. سپس 
با ریختن این قبیل افکار در دل زبانی بران و 
گیرا، به جاودانگی می رسند. شمس و حافظ از 
این ویژگی ها برخوردارند و متفاوت با انسان های 

دوران خود هستند.
صفحه  اینستاگرام  به  مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان 
Instagram/ نشانی  به  کتاب  شهر  فرهنگی  مرکز 

bookcityculturalcenter   این درس گفتار را پیگیری 
کنند.

بحثی درباره  نگره های دگراندیشانه در نگاه شمس و حافظ

نظری  طرح  ارائه  نشست 
»کتابخانه بدون کتاب« با حضور 
امین متولیان، معاون برنامه ریزی، 
پژوهش و فناوری اطالعات، مهدی رمضانی، 
معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی، 
مدیرکل  طاهری،  ناصری  محمدهادی 
کتابخانه های عمومی استان تهران، سیدباقر 
لیلی  منابع،  تامین  مدیرکل  میرعبداللهی، 
اصغر  اطالعات،  فناوری  مدیرکل  هاشمی، 
و  کتابخانه ها  توسعه  مدیرکل  گودرزی، 
مهدیان پور،  خاتون  سکینه  مشارکت ها، 
ترویج  و  ها  کتابخانه  توسعه  معاون  مشاور 
معاون  حسینی،  سیدمهدی  نی،  کتابخوا
مشارکت ها  و  کتابخانه ها  توسعه  کل  اداره 
پژوهش  اداره  رئیس  محمدیان،  سجاد  و 
نهاد در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران 

برگزار شد.
متولیان  امین  نشست  این  ابتدای  در 
طی سخنانی گفت: یکی از الگوهای تعریف 
شده در حوزه پژوهشی نهاد، حل مساله یا 
طراحِی خدمت گراست که بر اساس ظرفیت 
دانشی و تجربی همکاران نهاد بناشده است. 
اداره  آقای محمدیان که هم رییس  جناب 
المنتهای  قریب  دانشجوی  هم  و  پژوهش 
دوره دکترای علم اطالعات و دانش شناسی 
هستند در چارچوب این الگو، مطالعه بر روی 
شروع  را  کتاب«  بدون  »کتاب خانه  طرح 
کردند و امروز نتیجه آن را با لحاظ متغیرها 
و خدمات متناسب با کتابخانه های عمومی 
کشور از یک سو و بازاریابی و تامین محتوای 
فرهنگی هنری از سوی دیگر ارائه می کنند. 
البته دیگر همکاران بزرگوار نیز در این مسیر 
طرف مشاوره و هم فکری ایشان قرار گرفتند 

که از آنها هم ممنونیم.
* نسل جدیدی از کتابخانه ها

در ادامه سجاد محمدیان، رئیس اداره 
پژوهش نهاد به تشریح طرح »کتابخانه بدون 
ایده کتابخانه بدون کتاب  کتاب« و گفت: 
تکنیک  پلی  دانشگاه  توسط  بار  نخستین 
فلوریدا در آمریکا مطرح شد. کتابخانه های 
کتابخانه ها  از  جدیدی  نسل  کتاب  بدون 
خبری  کاغذی  کتاب  از  آن  در  که  هستند 
نیست و به جای کتاب کاغذی به کاربران 
منابع  به  دسترسی  امکانات  و  تجهیزات 
داده می شود. همچنین فضای  الکترونیکی 
فیزیکی این کتابخانه ها میزبان برنامه های 

متنوع کتابخانه است.
وی افزود: در بیانیه ماموریت کتابخانه 
گونه  این  ماموریت  که  آمده  کتاب  بدون 
کتابخانه ها فراهم آوردن دسترسی فناورانه 
برای کاربران کتابخانه جهت ارتقاء آموزش 
و سواد ترویج خواندن و تجهیز آنها به ابزار 
الزم برای رشد به عنوان شهروندان عصر 
دیجیتال است و چشم انداز آن تبدیل شدن 
به برترین کتابخانه عمومی پایتخت به لحاظ 

کمیت و کیفیت خدمات است.
* آشنایی با ویژگی های کتابخانه های 

بدون کتاب
کتابخانه  تفاوت  درباره  محمدیان 
بدون کتاب با سایر کتابخانه ها گفت: اگرچه 

کتابخانه های بدون کتاب به لحاظ داشتن 
سنتی  های  کتابخانه  با  تجهیزات  و  فضا 
مشترک هستند، اما تجهیزات در کتابخانه 
های سنتی در اختیار کتابخانه بوده، درحالی 
که تجهیزات در کتابخانه های بدون کتاب 
در اختیار کاربر قرار دارد. همچنین منابع ارائه 
شده در کتابخانه های سنتی منابع کاغذی 
باشد  این منابع محدود می  به  و دسترسی 
و خدمات ارائه شده در این کتابخانه ها نیز 
خدماتی ثابت هستند. اما منابع کتابخانه های 
بدون کتاب، الکترونیکی بوده و دسترسی به 
آنها از راه دور نیز میسر است و خدمات ارائه 
شده در این کتابخانه ها نیز از تنوع ویژه ای 

برخوردار است.
داد:  ادامه  نهاد  پژوهش  اداره  رئیس 
بدون  نه های  کتابخا ینکه  ا با  همچنین 
منابع  در  دیجیتال  کتابخانه های  و  کتاب 
از راه دور مشترک  الکترونیک و دسترسی 
هستند، اما کتابخانه های بدون کتاب دارای 
فضای فیزیکی و همچنین تجهیزات ویژه 
برای دسترسی به منابع الکترونیکی هستند.

کتابخانه های  ایجاد  ضرورت های   *
بدون کتاب

ایجاد  ضرورت های  درباره  محمدیان 
کتابخانه بدون کتاب نیز توضیح داد: ضرورت 
کتابخانه های عمومی بدون کتاب بر اساس 
دسترسی  ایجاد  به  نیاز  شامل  مهم  نیاز   ۴
منابع، سپس  محدودیت  به  توجه  با  بیشتر 
نیاز  کتابخانه ها،  برای  درآمدزایی  به  نیاز 
بهره  افزایش  به  نیاز  و  خدمات  توسعه  به 
که  چرا  می شود؛  تبیین  کتابخانه ها  وری 
زمان،  محدودیت  بدون  کتابخانه ها  این 
مکان منابع و کتابدار هستند. همچنین این 
کتابخانه های پلتفرمی با بهره وری باال، دارای 

طرح کسب و کار هستند.
به  پرداختن  ضمن  ادامه  در  وی 
کتابخانه های  مولفه های  چون  موضوعاتی 
اجزا  به  پرداختن  کتاب،  بدون  عمومی 
الکترونیک،  منابع  شامل  آن  ساختار  و 
تجهیزات، فضا، کتابدار و خدمات و همچنین 
محاسبه هزینه ها و ارزشگذاری خدمات، به 
آن شامل  گانه  پنج  اجرایی  مراحل  تشریح 
»طراحی  کتابداران«،  آموزش  و  »انتخاب 
الکترونیک«،  منابع  آوری  »فراهم  فضا«، 
اندازی  راه  و  »تهیه  و  پلتفرم«  »طراحی 

تجهیزات« پرداخت.
ارائه  در  نوین  طرح های  به  توجه   *

خدمات کتابخانه ای
مثبت  با  رمضانی  مهدی  ادامه  در 
»کتابخانه  طرح  انداز  چشم  کردن  ارزیابی 
بدون کتاب« گفت: جای خوشبختی دارد که 
در نهاد ابداعات خوبی در حوزه فعالیت های 
کتابخانه ای صورت گرفته و نهاد به سمت 
رفته  طرح هایی  کردن  اجرایی  و  طراحی 
حرکت  جسارت  مجموعه هایی  کمتر  که 
در این مسیر و پذیرفتن ریسک اجرای آن 
را داشته اند و امیدوارم این جلسه شروعی 
خوب برای کاری ماندگار و اثرگذار در حوزه 

کتابخانه های عمومی باشد.
ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه  معاون 

کتابخوانی نهاد افزود: درباره مفهوم سازی و 
شکل دهی به مفهوم »کتابخانه بدون کتاب« 
کتابخانه های عمومی،  اذهان مخاطبان  در 
بحث  همچنین  داریم.  ویژه ای  کار  به  نیاز 
مباحث  مهم ترین  از  انسانی  نیروی  تأمین 
است  طرح  این  کردن  اجرایی  مراحل  و 
ارائه  مالی  تخمین های  می رسد  نظر  به  و 
شده نیاز بررسی های بیشتر دارد. همچنین 
موضوعات نرم افزاری، مباحث حقوقی تأمین 
منابع الکترونیک در این کتابخانه ها، مسائل 
بر  مبتنی  کتابخانه  این  تجهیز  برای  مالی 
دیگر مسائل مهم  از  الکترونیک  تجهیزات 

در این حوزه است.
* لزوم تسریع در ارائه خدمات نوین 

برپایه بررسی های عمیق
سیدباقر میرعبداللهی، مدیرکل تأمین 
شرایط  گفت:  نیز طی سخنانی  نهاد  منابع 
تغییرات  باعث  امروز  جهان  بر  حاکم  ویژه 
منابع  با  مخاطب  مواجهه  نوع  در  عمده ای 
تأمین کننده نیازهای او شده که کتابخانه ها 
نیز از این امر مستثنی نیستند. با اینکه این 
بوده  گرایی همراه  تقلیل  نوعی  با  تغییرات 
است، اما با این حال هیچ عقل سلیمی تردید 
نمی کند که این تغییرات الزمه دنیای امروز 
است و نه تنها الزم است بلکه برای اجرای 
طرح های این چنینی حتی دیر هم شده است.

در  طرح های  برخی  به  اشاره  با  وی 
این  نهاد در  اداره کل منابع  اجرا در  دست 
این  فعالیت  تمایز  فصل  باید  گفت:  زمینه 
نوع کتابخانه با فعالیت های جاری در نهاد 
مشخص شود و همچنین به مباحثی چون 
تأمین  نرم افزاری،  توان  حقوقی،  مسائل 
اداره  برای  الزم  مهارت  و  انسانی  نیروی 
بررسی مجدد تخمین های  و  کتابخانه  این 
مالی توجه ویژه داشت که می توان جلسات 
بیشتری را برای پرداختن به این موضوعات 

اختصاص داد.
مدیرکل  گودرزی،  اصغر  همچنین 
بیان  به  مشارکت ها  و  کتابخانه ها  توسعه 
این  کردن  اجرایی  الزامات  درباره  مسائلی 
تعداد  نیاز،  مورد  فضای  لحاظ  به  طرح 
مالی،  برآوردهای  پوشش،  تحت  کاربران 
سرانه قیمت گذاری خدمات آن در مقایسه 
هزینه های  و  موجود  های  کتابخانه  با 
سخت افزاری راه اندازی و همچنین خدمات 
پیش بینی شده برای ارائه در این کتابخانه ها 
پرداخت که حاضران به بیان نظراتی در این 

موضوعات پرداختند.
این  در  محتوا  بازاریابی  چگونگی   *

طرح تعیین کننده است
پژوهش  برنامه ریزی،  معاون  متولیان 
و فناوری اطالعات نهاد نیز با اشاره به لزوم 
در  احتمالی  تغییرات  و  مداوم  بررسی های 
جهت تکمیل این طرح گفت: تعیین کننده 
اصلی در این ایده، اواًل و بالذات، بازاریابی 
است  مسیره  چند  خدمت  اساس  بر  محتوا 
مسلط  شده  توجیه  عامل  به  نیاز  البته  که 

بر این امر دارد.
مشاور  پور،  مهدیان  خاتون  سکینه 
معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی 

نیز در این نشست عنوان کرد: با توجه به 
درپی  زیادی  های  هزینه  طرح  این  اینکه 
خواهد داشت، باید دستگاه های دیگر را هم 
برای اجرایی کردن آن به مشارکت بطلبیم. 
و  بازاریابی  جنبه های  به  توجه  با  همچنین 
می توان  کتابخانه،  این  اداره  در  مارکتینگ 
از ظرفیت های بخشی در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی که در رابطه با اقتصاد فرهنگ 
فعالیت دارد، برای تأمین نیازهای این حوزه 

استفاده کنیم.
وری  فنا مدیرکل  شمی،  ها لیلی 
اطالعات نهاد نیز در این نشست گفت: باید 
به موقعیت مکانی کتابخانه مورد نظر برای 
تبدیل به کتابخانه بدون کتاب و ویژگی های 
ظاهری و فضای مورد نیاز برای آن توجه 
داشت تا بتوان مخاطبان بیشتری را ترغیب 
و  کتابخانه کرد. مسائل  این  به  مراجعه  به 
اقتضائات بازاریابی در جنبه های مختلف این 
طرح می طلبد تا با حضور کارشناسان خبره 
این حوزه به یک برنامه اقتصادی مشخص 

رسید تا اهداف این طرح برآورده شود.
* کتابخانه بدون کتاب و پاسخگویی 

به نیاز مخاطبان امروز
در  نیز  طاهری،  ناصری  محمدهادی 
ادامه این نشست طی سخنانی عنوان کرد: 
هم ایده و هم طرح اجرایی کتابخانه بدون 
کتاب طرح بسیار جذابی است که جای آن 
در نهاد خالی بود؛ چراکه کتابخانه ها نیاز به 
یک نوآوری جدید و متناسب با فناوری های 
روز دارند که ارائه این طرح از این جهت کار 
اینکه این  با توجه به  اما  ارزشمندی است. 
کتابخانه اولین الگو از این دست کتابخانه ها 
قابل  سرمایه گذاری  حجم  و  بود  خواهد 
پیوست  یک  به  حتمًا  می طلبد،  را  توجهی 
نیاز  قوی  و  دقیق  اطالع رسانی  و  تبلیغاتی 
و  به خوبی شناسانده  کتابخانه  این  تا  دارد 
به  نیز  آن  نیازمندی های  و  استفاده  نحوه 

خوبی تبیین شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
کتابخانه  این  راه اندازی  کرد:  تأکید  تهران 
می تواند گام مهمی در جهت تأمین نیازهای 
ارتباط  که  امروزی  جوانان  و  نوجوانان 
تجهیزات  و  ینترنت  ا دنیای  با  بیشتری 
الکترونیکی دارند باشد و در ادامه می تواند 
ذهنیت و نگاه موجود به کتابخانه ای عمومی 

را متحول کند.
برای  تخصصی  آموزش های  لزوم   *

کتابداران کتابخانه بدون کتاب
معاون  حسینی،  سیدمهدی  ادامه  در 
مشارکت  و  کتابخانه ها  توسعه  کل  اداره 
نیز عنوان کرد: ما در کتابخانه های مرکزی 
را  طرح هایی  چنین  این  از  نمونه هایی 
یک  ینکه  ا ما  ا بودیم،  کرده  پیش بینی 
بدون  کتابخانه  عنوان  به  صرفًا  کتابخانه 
خوبی  بسیار  ایده  شود،  اندازی  راه  کتاب 
تأمین  چون  مسائلی  به  باید  ولی  است. 
و  کار  این  برای  متخصص  انسانی  نیروی 
هدف گرفتن مخاطبانی که توانایی استفاده 
از تجهیزات الکترونیکی را داشته باشند نیز 

توجه کنیم.

کتابخانه بدون کتاب؛ گامی نو برای تأمین نیاز مخاطبان امروز

باز نشر »اولین روز تابستان« توسط کانون پرورش فکری
اثر  تابستان«  روز  »اولین  رمان 
سیامک گلشیری برای پنجمین بار از 
سوی کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان بازنشر شد.
این کتاب از نخستین آثاری بود 
طرح  قالب  در  و   ۱۳۸۹ سال  در  که 
رمان نوجوان امروز کانون منتشر شد و 
اکنون در پنجمین چاپ خود در مجموع 
به شمارگان ۲۸ هزار نسخه رسیده است.

ویژه  تابستان«  روز  »اولین 
داستان  سال،   ۱۵ باالی  نوجوانان 
تلخی از اشتباه های یک نوجوان به نام 

»کامیار« است که از زبان خود او روایت می شود و مخاطب را با مفاهیم چالش 
برانگیزی چون اعتماد، دوستی و توانایی نه گفتن آشنا می کند.

کامیار، قهرمان داستان، که ظاهراً پسری سر به راه، آرام و مقید است، در 
جریان اتفاق هایی ماجراجویانه قرار می گیرد و به دلیل شیفتگی و اعتماد بیش از 
حد به دوستانش، ناخواسته مرتکب عمل خالف سرقت از منزل یکی از دوستان 
ثروتمندش می شود. او پس از این اتفاق دچار عذاب وجدان و ندامت شده و 
خود را در اتاقش حبس کرده و به خود بد و بیراه و ناسزا می گوید تا شاید روح 

ناآرامش اندکی آرام بگیرد.
این رمان نوجوان در سال ۱۳۸۹ برنده جایزه بهترین رمان کتاب سال مهر و 
در سال ۱۳۹۰ برنده لوح تقدیر ششمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان شد.

این کتاب هم اکنون در پنجمین چاپ در ۸۴ صفحه و شمارگان ۲ هزار و 
۵۰۰ نسخه با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.

عالقه مندان می توانند این کتاب را از فروشگاه های محصوالت فرهنگی 
و فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور 

خریداری کنند.
سیامک گلشیری نویسنده و مترجم، متولد روز ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ سال 

۱۳۴۷ در اصفهان است.

بیرون آمدن نام زنان 
از پشت نام های مستعار مردانه

مجموعه ای از ۲۵ عنوان کتاب از 
نویسندگان زن که تاکنون با نام های 
برای  می شده  منتشر  مردانه  مستعار 
نویسنده  اصلی  نام  با  نخستین بار 

رونمایی می شود.
به گزارش گاردین، جوایز ادبیات 
داستانی زنان بیلیز به مناسبت بیست 
و پنجمین سالگرد فعالیت خود پروژه ای 
بازگردان«  را  او  »نام  عنوان  را با 
تعریف کرده که بر اساس آن ۲۵ اثر 
از نویسندگان معروف زن که تا امروز 

با نام مستعار نویسندگان مرد منتشر می شده است برای نخستین بار با نام 
اصلی پدیدآورنده منتشر خواهد شد. 

از مهم ترین این آثار رمان »میدل مارچ« نوشته »ماری آن اوانز« 
الیوت«  از »جورج  اثری  عنوان  به  پیش  سال   ۱۵۰ حدود  از  که  است 
منتشر می شده است. این کتاب در اوایل قرن نوزدهم میالدی و برای 
آن که جدی گرفته شود به جای نام »ماری آن« از نام مستعار و مردانه 
»جورج الیوت« استفاده کرد و اولین بار در سال ۱۸۷۱-۱۸۷۲ در هشت 

منتشر شد.  بخش 
»ماری آن اوانز« معتقد بود استفاده از نام مستعار موجب شده او از 
تمام امتیازهای معمول برای یک نویسنده برخوردار شود و همسرش »جورج 
لوئیس« نیز می گفت انتشار کتاب از نویسنده ناشناس و یا نام مستعار موجب 
می شود که این اثر فارغ از تعصب ها نسبت به نویسندگان زن مورد نقد و 

قضاوت قرار گیرد. 
برترین رمان  به عنوان  رمان »میدل مارچ« که در یک نظرسنجی 
بریتانیایی تمام دوره ها معرفی شده است سرانجام با نام اصلی نویسنده یعنی 
»مری آن اوانز« و به عنوان بخشی از پروژه »نام او را برگردان« از سوی 

جوایز ادبیات داستانی زنان بیلیز منتشر می شود. 
در این پروژه که در مجموع شامل انتشار ۲۵ اثر با نام اصلی نویسندگان 
است آثاری از  »ویولت پاژت« )با نام مستعار ورنوم لی( و »آرور دوپین« 
)با نام مستعار جورج سند( نیز حضور دارد. جورج سند نویسنده آرژانتینی 
بود که در قرن ۱۹ میالدی می نوشت و عالوه بر استفاده از نام مستعار 
مردانه برای انتشار آثارش همواره لباس مردانه می پوشید و در مکان های 

عمومی سیگار می کشید. 
آثاری از »مری برایت« با نام مستعار »جورج اگرتون«، 》فرانسیس 
رولین« با نام مستعار »فرانک اِی رولین«، فاطمه فراهانی نویسنده ایرانی 
با نام مستعار شاهین فراهانی، و »آن پتری« با نام مستعار »آرنولد پتری« 
الکترونیکی  به صورت  است  قرار  که  دارند  مجموعه حضور  این  در  نیز 
منتشر شود و جوایز ادبی بیلیز  ابراز امیدواری کرده از این طریق بتواند 
سزاوار  که  اعتباری  دریافت  و  نویسندگان  این  اصلی  شدن نام  دیده  به 

آن هستند کمک کند. 
از سه هزار  به شناسایی بیش  بیلیز موفق  ادبی  تیم تحقیقاتی جایزه 
آثارشان  انتشار  به  اقدام  مردانه  نام مستعار  با  است که  نویسنده زن شده 

می کرده اند. 
جایزه ادبیات داستانی زنان بیلیز اولین بار در سال ۱۹۹۲ و یک سال 
پس از نامزد نشدن هیچ نویسنده زنی در جایزه بوکر، راه اندازی شد و به 
بهترین نویسنده زن )با هر ملیتی( در حوزه ادبیات داستانی که اثر خود را 
به زبان انگلیسی در بازار کتاب بریتانیا نشر بدهد اعطا می شود. هدف از 
این جایزه که یکی از معتبرترین جوایز ادبی جهان به شمار می رود مشارکت 

هرچه بیشتر زنان در امر نویسندگی است.
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فرناز میرزالو

روایت زندگی ایران درودی 
با صدای احسان کرمی

درودی،  یران  ا زندگینامه  کتاب 
هنرمند پیش کسوت عرصه نقاشی با عنوان 
»در فاصله دو نقطه ...!« با صدای احسان 

کرمی خوانده می  شود.
خوانش کتاب زندگینامه ایران درودی 
 ۲۲:۳۰ ساعت  از  کرمی  احسان  توسط 
دقیقه روز دوشنبه )۲۷ مردادماه( در پخش 
زنده صفحه اینستاگرام احسان کرمی انجام 

می  شود.
 »!... نقطه  فاصله  دو  »در  کتاب 
ایرانی  نقاش  دّرودی،  ایران  اتوبیوگرافی 

از هنگام تولد شروع کرده  است. او در این کتاب ماجرای زندگی خود را 
است و نکته به نکته تمامی آنچه شخصیت وی را ساخته است به زبانی 
ساده بازگو می کند. البه الی صفحات کتاب به مناسبت موضوع تصاویری 

از تابلوهای نقاش به چاپ رسیده است.
درودی در بخشی از این کتاب نوشته است: »تا این مرحله از زندگی 
به  و  گذارد  زمین  بر  را  دلتنگی ها  و  غم ها  کوله بار  می باید  که  دانسته ام 
استقبال آینده رفت حتی اگر این آینده یک روز یا یک ساعت یا فقط یک 
لحظه باشد. مطمئن هستم بهترین لحظه، لحظه ی بعدی زندگی ام خواهد 
بود. شاید لحظه ی بعدی، نوید خلق اثری باشد که هنوز نیافریده ام. ولی در 
لحظه ی بعدی، اثری به ابعاد آرزوهایم، اثری به رنگ عشق هایم، اثری به 
شفافیت تمام آینه ها، خلق خواهم کرد و سپس این اثر را در باالترین نقطه ی 
آسمان بر خواهم افراشت تا تصویر تمامی این جهان در آن انعکاس یابد«.

سراینده سرود ملی تاجیکستان درگذشت 

 گل نظــر کلــدی شــاعر سرشــناس تاجیــک و ســراینده »ســرود ملــی 
تاجیکســتان« روز ۲۳مــرداد بــر اثــر بیمــاری کرونا درگذشــت. 

ــی در  ــار یارانــش پــس از گشــایش های زبان گل نظــر کلــدی در کن
عصــر خروشــچف، اوایــل دهــه ۶۰ میــالدی، بــا تمــام بضاعــت خــود در 
ــر  ــیب های عص ــم آس ــی و ترمی ــنت های ادب فارس ــازی س ــی بازس پ

اســتالین شــدند.
حســن قریبــی رییــس ســابق پژوهشــگاه فرهنــگ فارســی تاجیکی و 
رییــس اداره روابــط بین الملــل فعلــی فرهنگســتان درگذشــت اســتاد فقیــد 
 گلنظــر کلــدی را بــه جامعــه فرهنگــی فــارس زبانان تســلیت گفــت و بیان 
ــده شــد،  ــی تاجیکســتان برگزی ــه عنوان ســرود مل ــه ب ــرد: شــعر او ک ک
قطعــا از میــان چنــد اثــر انتخــاب شــد و بی تردیــد مقــام شــاعر، روانــی 
شــعر و ســنت موســیقیایی آن، که به ســیاق ســرود جمهوری تاجیکســتان 
 سوسیالیســتی عصــر شــوروی بــود، در ایــن انتخــاب مؤثــر بــوده اســت.

او افزود: گل نظــر کلــدی از جملــه شــاعران دوران تاجیکســتان بــود کــه 
در کنــار یارانــی چــون اســتادان مؤمــن قناعــت، الیــق شــیرعلی، اســکندر 
ختالنــی و گلرخســار و همراهانشــان پــس از گشــایش های زبانــی در عصر 
ــا تمــام بضاعــت خــود در پــی  خروشــچف، اوایــل دهــه ۶۰ میــالدی، ب
بازســازی ســنت های ادب فارســی و ترمیــم آســیب های عصــر اســتالین 
شــدند. بــا توجــه بــه نقش مخاطــب در شــعر معاصــر تاجیکســتان ایــن 
حرکــت در دوران اســتقالل بــا قــوت بیشــتر و بــا پشــوانٔه ایــران فرهنگــی 

ادامــه یافــت چنانکــه او می گویــد:
ما زادٔه رستمیم و هم اجدادیم

ما خاک بزرگیم و ز یک بنیادیم
سرشار ز جوی مولیانیم همه
سرشار زالل آب رکن آبادیم

ــعرهای او  ــاعر در ش ــه های ش ــان اندیش ــه داد: بی گم ــی ادام قریب
گنجانده شــده اســت و چنان که اشــاره شــد شــاعران این دوره با حســرت 
از دســت رفتــن فرصت هــای فرهنگــی در عصــر شــوروی و دریغاگــوی 
ــد. ــازی بودن ــاز س ــان در اندیشــه ب ــارس زبان ــی از ف ــال جدای ــاد س  هفت

با من مگذار جان افگار مرا
چون عمر دقیقی َمشکن کار مرا
فردوسی دیگری نگوید پس من

شهنامٔه حسرت دل زار مرا
او در انتهــا اظهــار کــرد: روان شــاد گلنظــر کــه در طــول چهــل مــاه 
اقامــت مــن در تاجیکســتان در ســمت رئیــس پژوهشــگاه فرهنگ فارســی 
تاجیکــی از هیــچ فرصتــی بــرای تحکیــم روابــط فرهنگــی فروگــزار نبــود:

دال یاری ز فردوسی بیاموز
فداکاری ز فردوسی بیاموز

ز میدان رستمش بیرون نیاید
وطن داری ز فردوسی بیاموز

ــدی در ســال  ــه ذکــر اســت که یکــی از اشــعار گل نظــر کل الزم ب
۱۹۹۱ بــه عنــوان »ســرود ملــی تاجیکســتان« جایگزیــن شــعر ابوالقاســم 
الهوتی شــد کــه در تمجیــد مــردم روس و دولــت شــوروی نوشــته شــده 
بــود. گذشــته از شــعرگویی، گل نظــر در نوشــتن فیلم نامه هم تبحر داشــت 
کــه تازه تریــن اثــرش در ایــن زمینــه فیلم نامــه بخــش دوم ســریال »در 
آرزوی پدر« اســت. او بیســت و چهار ســال داشــت که نخســتین مجموعه 
شــعرش با نام »رســم ســربازی« را منتشــر کرد و مورد اســتقبال شــاعران 
ــه سرشــناس ترین شــاعران ایــن  زمــان خــود واقــع شــد. او کــه از جمل
ــران و  ــیه، فرانســه، ای ــه، روس ــن، ترکی ــعارش در اوکرای ــود و اش ــار ب دی
ــود را در  ــه  ای خ ــت، فعالیت حرف ــیده اس ــع رس ــه طب ــم ب ــتان ه افغانس
نشــریه »کامســال« تاجیکســتان شــروع کــرد و مجموعــه شــعرش بــا نام 
»زبان عاشــقی« در ســال ۱۳۸۷ در انتشــارات ســروش چاپ شــده اســت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

تعیین تکلیف  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳   آگهی موضوع ماده ۳ 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۹۸۲ هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
آقا رضائی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۵ صادره از دماوند در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۳۶/۳۴ مترمربع پالک شماره ۴ فرعی از ۱۰۴ اصلی 
واقع در قریه باغ صالح تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت محسن 
میررجب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم  یک ماه 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ث/م.الف ۱۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۵/۲۶

محمدرحیم پورراینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
یکتا  شماره  به  شیبانی  محمد  آقای  مالک  وکیل  درخواست  به  بنا 

مالکیت  سند  مفقودی  اعالم  بر  مبنی   ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ مورخ   ۱۳۹۹۸۰۰۰۰۶۲
شماره  ذیل  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  تقاضا  مورد  ملک 
رسمی  اسناد  دفترخانه  در   ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ مورخ   ۱۳۹۹۰۲۱۵۱۲۵۱۰۰۰۲۰۱
مورخ   ۱۳۹۹۸۵۶۰۱۰۶۰۰۰۲۱۹۳ مالک  درخواست  ضمیمه  به  ورایمن   ۱
در  مراتب  است  نموده  المثنی  مالکیت  تقاضای صدور سند  ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ که 

اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد.
نام و نام خانوادگی مالک: آقای محمد شیبانی 

میزان مالکیت: سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه ۱۱ 
تفکیکی به شماره فرعی ۸۵۶۰ از ۱۱۱ اصلی مفروز مجزی شده از پالک ۷۱۳۶ 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بهنام وسط ورامین به مساحت ۵۴,۴۹ مترمربع که 
در دفتر ۱۹۱ صفحه ۱۴۴ شماره ثبت ۸۸۶۷۶۷ ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 
۳۱۸۹۷۲ الف ۹۸ بنام سامیه قالیشورانی ثبت و سند صادر گردید. سپس موجب 
انتقال قطعی شماره ۱۳۴۴۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ دفتر یک ورامین بنام محمد 
شیبانی انتقال گردید. ضمنًا ملک با شماره رهنی ۱۳۴۴۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ 
در رهن بانک مسکن می باشد. که نامبرده درخواست سند المثنی نموده است.

علت از بین رفتن: جابجایی
به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تاکنون نسبت به مورد ثبت 
معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق 
الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال، تسلیم نماید و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون 

و مقررات ادر و تسلمی خواهد شد.
محمدرحیم پورراینی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 



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

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

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

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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التهابات دهه ۳۰ در مجموعه رادیویی »تارا«

با  »تارا«  رادیویی  مجموعه 
ایران  سی  دهه  التهابات  موضوع 
روی آنتن رادیو نمایش و رادیو ایران 
می رود.ایوب آقاخانی کارگردان این 
التهابات دهه  نمایش رادیویی گفت: 
۳۰ ایران، ماجرای کودتا، دکتر مصدق 

سوژه  ماجراها  این  حوش  و  حول  اخبار  و 
اصلی »تارا« را شکل می دهد و ویژگی خاصی هم که دارد این است که 
نمایش در دو زمان حال و دهه ۳۰ در نوسان است  و یک روایت سیاسی 

عاشقانه با موقعیت های دراماتیک دارد.
مجموعه »تارا« به نویسندگی هلن بهرامی، تهیه کنندگی فرشاد 
آذرنیا، کارگردانی ایوب آقاخانی، صدابرداری محمدرضا محتشمی، افکتوری 
محمدرضا قبادی فر ساعت ۲۲:۳۰ از رادیو ایران پخش می شود و  ساعت 

۲۳:۴۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

»صفر بیست و یک« به نیمه رسید

تصویربرداری سریال تلویزیونی 
»صفر بیست و یک« به کارگردانی 
و  انصاری  سیامک  و  رضویان  جواد 
تهیه کنندگی مهدی فرجی  که برای 
پخش از شبکه سوم سیما ساخته می 

شود به نیمه رسید.
سیامک انصاری، سید جواد رضویان، 
میر  رویا  جمشیدی،  سروش  طهمورث،  سیاوش  رستمی،  حسین  امیر 
علمی، نگار عابدی، آزیتا ترکاشوند، مریم شیرازی، افشین آقایی، پادینا 
کیانی، بازیگر نقش کودک مهبد بیور از بازیگران این سریال هستند و 
سایر عوامل اجرایی آن عبارتند از: نویسندگان فیلمنامه: شبنم وثوقی و 
هدی ایزدی، مدیر تصویربرداری: بهنام کریمی، مدیر تولید: علیرضا بیات، 
مدیر صدابرداری: بابک اخوان، مدیر برنامه ریزی: امیر رونقی، طراح چهره 

پردازی: میشا جودت، تدوین: سیامک مهماندوست و...

تولید یک آلبوم آوازی برای محرم

زمان  سا موسیقی  مور  ا مدیر 
تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
آواز  بر  مشتمل  آلبوم  یک  انتشار  از 
یرانی  ا اصیل  موسیقی  نندگان  خوا
متناسب با ایام محرم و صفر خبر داد.

طبق   : گفت سمیعی  حسین  میر ا
همزمان  گرفته  انجام  برنامه ریزی های 
از  آلبومی  داریم  )ع( بنا  سیدالشهدا  عزاداری حضرت  ایام  فرارسیدن  با 
آوازهای متناسب با این ایام را تهیه و تدارک ببینیم که تا به امروز تقریبًا 
تمامی کارهای مربوط به تولید آن انجام گرفته و در ایام محرم و صفر 
منتشر می شود.وی افزود: تاکنون حضور هنرمندانی چون بامداد فالحتی، 
حمید خزاعی، امیر مداح و رضا طیبی برای خوانندگی این آلبوم قطعی 
از خوانندگان شناخته موسیقی  تعدادی دیگر  با  شده و مشغول مذاکره 
ایرانی هستیم که به محض قطعی شدن اسامی آن ها اعالم خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

»یلدا« در آلمان روی پرده می رود

به   » ا یلد « یی  سینما فیلم 
ششم  از  بخشی  مسعود  کارگردانی 
آلمان  در  آلمانی  دوبله  با  شهریور 

اکران می شود.
بهناز جعفری، صدف عسگری، 
بابک کریمی، آرمان درویش، فرشته 

قجابگلو،  فروغ  سلطانی،  فقیهه  حسینی، 
زکیه بهبهانی، رامونا شاه، ساغر صباحی، حسن جودکی، محمد ساربان، 
کمال هاشمی، ولی اهلل ریگی، فرهاد فداکار، لیال شفاعی مهر، محمود 
ذوالفقاری، نسا افرنگه، مریم خداوردی، بنفشه غفاری، بهنام داوری، سارا 
والیانی، بهرام افشار و با حضور فرشته صدرعرفایی بازیگران فیلم »یلدا« 
هستند و طبق گزارش دریافتی »یلدا« از ششم شهریور در آلمان، از ۲۶ 
شهریور در لوکزامبورگ، از ۳۱ شهریور در اتریش، از ۴ مهر در سوییس 

و از ۱۶ مهر در فرانسه روی پرده خواهد رفت.

ما
سین

 

سریال هاي محرم را بشناسید...

از کارگرداني سعید نعمت اهلل تا پخش سریالي تکراري!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 2۱ - پ. ۱5

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱۰8- واحد9 
تلفن: 26۳۰582۴- فکس: 26۳۰582۴ صندوق پستی: ۱۱5- ۱9558 

سازمان شهرستان ها:  ۰9۱22752۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

تلویزیون امسال نیز مانند سال های 
مناسبتی  با ساخت سریال های  گذشته 
و  رفته  صفر  و  محرم  ماه  استقبال  به 
مطابق هر سال شاهد رقابت سریال هاي 
مناسبتي با یکدیگر خواهیم بود. هرچند 
در  را  شادابي  و  طراوت  آن  دیگر  که 
تولیدات سیما نمي بینیم و اکثر سریال ها 
به  مي توان  ولي  ند  شده ا بي کیفیت 
که  داشته  امید  مناسبتي  سریال هاي 
به  را  دست رفته  از  مخاطب  این  شاید 
قاب جادویي برگردانند. از میان آثار تولید 
شده سریال های زمین گرم، نجال، بوم و 
بانو و سرزده، برای پخش از شبکه های 
مختلف تلویزیون در ایام محرم و صفر 
انتخاب شده اند. گروه ها در حالی مشغول 
تولید و آماده سازی سریال ها برای پخش 
در این ایام هستند که با شرایط سخت 
تولید به دلیل شیوع کرونا دست و پنجه 

نرم می کنند.

شبکه یک، سرزده
سریال هاي  درباره  جالب  نکته 
است  این  تلویزیون  امسال  مناسبي 
را  سریالي  هیچ  سیما  یک  شبکه  که 
یکي دو  و  نکرده  تولید  ایام  این  براي 
کاندید  مي رسید  نظر  به  که  سریالي 
اصال  هستند،  یام  ا ین  ا در  پخش 
آماده پخش نشدند و حاال شبکه یک 
پیشتاز پخش  تقریبا  که هرسال  سیما 
سریال های مناسبتی بود، امسال ترجیح 
پیش  که  را  سرزده،  تکراري  سریال 
و  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  این  از 
آنتن  روی  تلویزیون  از  قدر  شب های 
رفته بود، بار دیگر پخش کند. داستان 
حول محور اصالن و رضا که دوستان 
چوخه  کشتی  رقبای  و  جوانی  دوران 
روزگار  دست  که  می گذرد  بوده اند 
کرده  جدا  یکدیگر  از  را  آنها  مسیر 
چون  بازیگرانی  سریال  این  در  است. 
نسیم  انصاریان،  علی  علوی،  بهرنگ 
ادبی، رویا میرعلمی، یاشار هاشم زاده، 
رامبد شکرابی، امیربهادر اورعی، رحیم 
نوروزی، مریم مومن، نسرین ذبیحی، 
و  رحمانی  کوروش  علی آبادی،  فائزه 
کیمیا خلج به ایفای نقش می پردازند. 
نیکادل  سریال  خردسال  بازیگران 

بی  ا تر بو ا نه  یحا ر و  یاحقی 
ل  یا سر مینی  ین  ا  . هستند
اسدی  بهادر  کارگردانی  به 
استان های  امور  معاونت  در 
در  و  شده  ساخته  صداوسیما 

۹ قسمت آماده پخش است.

شبکه دو، بوم و بانو
به  نو  با و  بوم  سریال 
نی  سلطا سعید  نی  ا د گر ر کا

ین کوب  ر ز ن  ما ر آ تهیه کنندگی  و 
سال  از  سیما  دو  شبکه  سفارش  به 
رفته و در حال  گذشته مقابل دوربین 
آماده سازی برای ایام محرم است. بوم 
را  پهلوی  دوره  تاریخی  مقطع  بانو،  و 
به نمایش می گذارد و کاری در حوزه 
این  می آید.  شمار  به  معاصر  تاریخ 
نویسندگی شعله شریعتی  به  مجموعه 
و اعظم بهروز آماده می شود و روایتگر 
داستانی عاشقانه و تاریخی است. سعید 
سلطانی که تجربه ساخت سریال های 

باران  از  پس  چون  موفقی  تاریخی 
کارنامه  در  را  تاریکی  در  خانه ای  و 
هنری اش دارد، بازهم به سراغ بخشی 
از تاریخ ایران رفت و روایتگر قصه ای 
تاریخی در بوم و بانو شده است. در این 
مجموعه بازیگرانی چون بهنام تشکر، 
فریبا متخصص، مسعود رایگان، ساغر 
زاهدی  دیبا  احمدی،  مهدی  قناعت، 
در  می پردازند.  نقش  ایفای  به  و... 
است:  آمده  سریال  داستان  خالصه 
به  رهروان محرم  ایامی که عشق  در 
مسلخ برده می شود و شورشان به یغما 

می رود، عشقی بی آالیش سر 
بر می آورد که در دل طوفان 
کشیده  ابتال  به  زمانه  بالیای 
تزویر  یه  سا در  و  می شود 
مرز  تا  بدخواهان  فریب  و 
نابودی می رود، اما در واپسین 
ز  ا سیمرغی  چون  لحظات، 

میان خاکستر برمی خیزد...

شبکه سه، زمین گرم
کارگردانی  به  گرم  زمین  سریال 
گی  تهیه کنند و  هلل  نعمت ا سعید 
برای  لی  حا در  شفیعی  محمدرضا 
پخش از شبکه سه سیما  آماده می شود 
که گروه مشغول فیلمبرداری روزهای 
پایانی است. سعید نعمت اهلل که همیشه 
به دلیل دیالوگ نویسی و نحوه نگارش 
عام  و  خاص  زبانزد  فیلمنامه هایش 
برای  دارد،   را  است و مخاطبان خود 
مجموعه  یک  کارگردانی  بار  اولین 
در  پیش تر  او  است.  شده  عهده دار  را 

را  زیادی  کارهای  نویسندگی  کسوت 
از  که  است  نوشته  صداوسیما  برای 
رستگاران، جراحت،  به  می توان  جمله 
برادرجان  و  عقیق  مادرانه،  شیدایی، 
مجموعه  در  نعمت اهلل  کرد.  اشاره 
جدید خود، نویسندگی و کارگردانی را 
گرم  درامی  سریال  این  دارد.  برعهده 
مذهبی  پس زمینه های  با  خانوادگی  و 
است که در ۳۰ قسمت برای پخش از 
شبکه سه در ایام محرم آماده می شود. 
در این مجموعه بازیگرانی چون مرجان 
اصغر  خمسه،  علیرضا  شیرمحمدی، 
دنیا  تفتی،  کامران  فالح،  نادر  همت، 
آرا، مارال فرجاد، شیوا  مدنی، علیرضا 
عقیقی،  ندا  برقعی،  صادق  ابراهیمی، 
شریف،  مسعود  درویش زاده،  مرتضی 
حضور  فعال  وحید  و  اولیایی  علیرضا 
گرم  زمین  داستان  خالصه  در  دارند. 
بی خبری  سال ها  از  بعد  است:  آمده 
که  بزرگتر  برادر  هم،  از  برادر  دو 
پشت  را  خود  حیات  ساعات  آخرین 
کوچکتر  برادر  سراغ  به  می گذارد  سر 
که  وصیتی  کند،  وصیت  تا  می رود 
دستخوش  را  کوچک  برادر  زندگی 

چالشی بزرگ می کند...

شبکه سه، نجال
شبکه  سریال  دیگر  نجال  سریال 
سوم سیماست که با مشارکت سیمافیلم 
در حال تولید است و همچنان در مراحل 
فیلمبرداری قرار دارد. این مجموعه برای 
اربعین  با  همزمان  صفر  ماه  آخر  دهه 
خواهد  شبکه  این  آنتن  روی  حسینی 
این  تقیانی پور کارگردانی  رفت. خیراهلل 
مجموعه را برعهده دارد و تهیه کنندگی 
آن برعهده سعید سعدی است. داستان 
جوانان  و  خانواده  درباره  نجال  سریال 
است و قصه ای عاشقانه را حول محور 
تصویر  به  حسین)ع(  امام  و  عاشورا 
می کشد. حسام منظور، مهراوه شریفی نیا، 
آزیتا حاجیان، سوگل طهماسبی، هدایت 
هاشمی، مهرداد ضیایی، سارا رسول زاده، 
سیروس همتی، علی غابشی، مصطفی 
پورزند  جواد  و  شاکر  مرتضی  ساسانی، 
بازیگران این سریال را تشکیل می دهند. 
از  بعد  سریال  این  عوامل  است  قرار 
برای  تهران  در  سکانس هایی  ضبط 
اربعین  پیاده روی  مراسم  تصویربرداری 

راهی جنوب کشور  شوند.
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ویروس  شیوع  دلیل  به  هنر  عرصه  روزها  این 
کرونا و تعطیلي اجراها و سالن هاي هنري و در عین 
حال تعطیلي نسبي فعالیت هاي هنري در شرایط بسیار 
بدي به سر مي برد و در این بین تئاتري ها وضعیت به 
مراتب بدتري هم دارند چرا که اکثر اجراهاي تئاتري 
به دلیل همین پیشگیري ها اصال روي صحنه نمي رود 
و عالوه بر خود هنرمندان که بعضا تمایلي به اجرا در 
این شرایط ندارند، مخاطبان هم تمایلي به حضور در 
سالن هاي تئاتري نشان نمي دهد و درعین حال عدم 
حمایت دولت از هنرمندان و کارهاي هنري نیز باعث 
هنرمندان  از  بسیاري  گالیه  صداي  حاال  که  شده 

تئاتري بلند شود.
آرش دادگر کارگردان و مدرس کهنه کار تئاتر یکي 
از هنرمنداني است که قصد دارد از امروز نمایش جدید 
خود را روي صحنه ببرد. او درباره روی صحنه بردن 
نمایش جدیدش به گفت: از روز یکشنبه ۲۶ مردادماه 
چهارسوی  تاالر  در   ،۲۰۲۰ اودیسه  نمایش  اجرای 
را  نمایشی  اثر  این  آغاز می شود.  تئاتر شهر  مجموعه 
می توان ورژن جدیدی از نمایش اودیسه به حساب آورد 
نمایشنامه  این  بودم.  برده  این به صحنه  از  که پیش 
توسط امین طباطبایی از روی اثر ماندگار هومر به همین 
نام نوشته شده است. اودیسه ۲۰۲۰، برخالف اثر قبلی 
که ۹ بازیگر داشت تنها ۳ بازیگر دارد و امین طباطبایی، 
ندا حبیبی و خودم در این اثر نمایشی به ایفای نقش 
می پردازیم. در واقع این نمایش تجربه متفاوتی از اثر 
قبلی است و مخاطبان با نمایشی ایستا روبرو هستند و 
بیشتر تالش شده است تا تماشاگران از لحاظ شنیداری 
با اثر عجین شوند. اودیسه ۲۰۲۰ درباره جنگ تروا و 
نمایش  اولیس شخصیت  و  سازنده اسب چوبی است 

پس از ۱۰ سال آوارگی به خانه بازمی گردد.
دادگر درباره اجرای نمایش در شرایط فعلی با وجود 
شیوع ویروس کرونا و همینطور پروتکل هاي بهداشتي 
عنوان کرد: متاسفانه تئاتر کار کردن در این مملکت به 

نوعی دیوانگی محسوب می شود اما شرایط برای فعالیت 
در تلویزیون و سینما و هنرهای دیگر اینگونه نیست. 
در هر موقعیت بحرانی وقتی قرار است تئاتر کار کنیم 
بقیه به ما می گویند مگر دیوانه هستید که می خواهید 
در این شرایط نمایشی را به صحنه ببرید در حالی که 
کسی در مورد فعالیت های دیگر هنری این دیدگاه را 
تئاتر عمال رهاشده هستند، چون چرخه  اهالی  ندارد. 
مالی و گردش اقتصادی در تئاتر وجود ندارد. مدیران 
ما نیز برنامه ریزی درستی برای فعالیت هایشان ندارند و 
می خواهند فقط در لحظه کاری را به سرانجام برسانند 
و به فکر آینده نیستند. به هر حال من هم مثل کادر 
زحمتکش، فداکار و شجاع درمان که به خودشان اجازه 
به صحنه  را  نمایشم  بکشند،  کار  از  دست  نمی دهند 
خواهد  چه  تماشاگر  نمی دانم عکس العمل  اما  می برم 
بود و نمی توانم آنها را مجبور به حضور در سالن نمایش 
کنم اما شرایط بهداشتی برای حضور مخاطبان و گروه 
اجرایی در تئاتر شهر فراهم است و همه پروتکل ها به 

درستی رعایت می شود.
این مدرس شاخص تئاتر در پایان صحبت هایش 
دیگر  مکان های  از  روزها  این  شهر  تئاتر  کرد:  تاکید 
با  تصمیم  بازهم  اما  است  امن تر  اجرا  برای  تئاتری 
تماشاگر است. در هر حال امیدوارم که شرایط زودتر 
به وضعیت قبل بازگردد و مخاطبان نیز به دیدن این 

نمایش بنشینند.
آژاکس،  نمایش های  این  از  پیش  دادگار  آرش 
مکبث، کالون و قیام کاستلیون، طوفان، هملت، صبحانه 
برای ایکاروس، شاه لیر، اسب، او، بازگشت افتخارآمیز 
در  را  نمایشی  آثار  از  دیگری  تعداد  و  جنگ  مردان 
تاالرهای مختلف کارگردانی کرده است. نمایش اودیسه 
۲۰۲۰، به نویسندگی امین طباطبایی و کارگردانی آرش 
دادگر از روز یکشنبه بیست و ششم مرداد ماه ساعت 
۱۹:۳۰ به مدت ۷۵ دقیقه در تاالر چهارسو مجموعه 

تئاترشهر میزبان مخاطبان خواهد بود.

اظهارات عجیب یک تئاتري قدیمي...

آرش دادگر: تئاتر کار کردن در ایران یعني دیوانگي!

این روزها به نظر مي رسد که استقبال مخاطبان از اکران 
آنالین فیلم هاي سینمایي و سریال هایي شبکه نمایش خانگي 
وارد فازي شده که حاال فیلمسازان بیشتري راغب به شکل کار 
در این زمینه هستند. سیدمسعود اطیابی یکي از فیلمسازان موفق 
سال هاي اخیر سینما مي باشد که معتقد است اگر زیرساخت هاي 
این شکل از اکران و البته سروسامان پیدا کردن قانون کپي رایت 

در کشور ایجاد شود، اکران آنالین بسیار موفق خواهد بود.
این کارگردان و تهیه کننده پرکار سینماي کشور با توجه 
به گسترش ویروس کرونا که منجر به تعطیلی برخی سالن های 
سینما و عدم استقبال مردم از سینماها شده در خصوص وضعیت 
اکران آنالین گفت: وضعیت کشور ما با سایر کشورهای دنیا 
متفاوت است و ما نمی توانیم از همان راهی که کشورهای دیگر 
رفتند پیروی کنیم چرا که در کشور ما قانون کپی رایت رعایت 
نمی شود و به دلیل فقدان قانون کپی رایت، اکران آنالین در 
کشور ما باعث ضرر تهیه کنندگان شده و آنها را به ورشکستگی 
می رساند. متاسفانه تجربه ثابت کرده فیلم هایی که به صورت 
آنالین اکران می شوند به سرعت مورد سرقت قرار می گیرند از 
این رو این اتفاق یک زنگ خطر برای یکایک اهالی سینما و 
هنرمندان است که فیلم های خود را به صورت آنالین اکران 
کشور  در  آنالین  اکران  زیرساخت های  اگر  بی تردید  نکنند. 
و  تدوین  کپی رایت  مسئله  به  راجع  قانونی  و  ما درست شود 
از مشکالت ما حل خواهد شد. بدیهی  تصویب شود بخشی 
است که رسیدن به جایی که فیلمسازان بتوانند همزمان با اکران 

سینمایی، اکران آنالین هم داشته باشند برایشان جذابیت دارد 
چرا که شاید بسیاری از مردم به هر علتی مایل به حضور در 
از منزل تماشا  را  نباشند و بخواهند فیلم ها  سالن های سینما 
اگر  ببینند.  را  فیلم ها  و...  بار دوم و سوم  برای  یا حتی  کنند 
فیلم ها سرقت و کپی نشوند درآمد تهیه کنندگان باالتر می رود 
و مشتری فیلم ها بیشتر می شود اما متاسفانه گویا بعد از سالها 

مسئله کپی رایت هنوز جزو اولویت مسئوالن نیست!
این سینماگر با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و با توجه به 
گسترش ویروس کرونا اکران آنالین تنها می تواند به نفع فیلم هایی 
باشد که در اکران عمومی شانس باالیی ندارند اظهار داشت: ورود 
به اکران آنالین برای فیلم هایی که با هزینه باال تولید شده اند اصال 
به صالح و به صرفه نیست هرچند که از طرف دیگر خواب سرمایه 
تهیه کننده و سرمایه گذار هم موجب ضررشان می شود به نحوی 
که به عنوان مثال خود بنده ۲ سال است هیچ درآمدی از سینما 
نداشته ام و گویا ۲ سال است اصال کاری نکرده ام در حالي که چند 
فیلم ساخته ام! از سوی دیگر با تورم شدید اقتصادی که در کشور 
ایجاد شده ممکن است حتی بازگشت سرمایه اولیه یک فیلم هم 
دیگر ارزش سابق را نداشته باشد اما با این حال در شرایط فعلی 
ما هیچ راه چاره دیگری نداریم چرا که نمی توانیم برای فیلمی که 
مثال ۸ میلیارد صرف تولیدش کرده ایم به اکران آنالین یک میلیارد 
تومانی بسنده کنیم چرا که آنچه از وضعیت این روزهای اکران 
آنالین شاهد هستیم این است که فیلم ها در بهترین شرایط رقمی 

حدود یک میلیارد تومان فروش دارند!

این فیلمساز شاخص در بخش دیگری از این گفت هایش 
با تاکید بر اینکه هزاران نفر از اهالی سینما با مشکالت شدید 
نرم کردن هستند تصریح کرد:  پنجه  و  در حال دست  مالی 
متاسفانه در حال حاضر وضعیت دولت طوری است که از هیچ 
اختالس ها  برخی  که  است  درست  نمی کند.  حمایت  قشری 
اما  را شاهد هستیم  بیت المال  به  افراد  برخی  و دست اندازی 
زیرساخت کشور به گونه ای شده که ما وابسته هستیم نه تولیدگر 
و همین ما را به عقب رانده است! علیرغم اینکه رهبر معظم انقالب 
طی سال های اخیر به کرات مبحث مهم تولید را مطرح کرده اند 
اما متاسفانه از سوی مسئوالن اجرایی توجهی به این فرمایش 
مهم نشده و تنها در حد یک شعار باالی صفحه تلویزیون و یا در 
سخنرانی های برخی سخنرانان به آن اشاره شده است، این روش 
بی فایده است و دولت باید تدبیری برای رونق تولید داشته باشد. 
دولت باید از همه مردم حمایت کلی داشته باشد، بحث ما بحث مردم 
است که سینماگران هم جزئی از مردم هستند. سینمای داخلی یک 
تولید ملی محسوب می شود و باید توسط دولتمردان از آن حمایت 
شود. متاسفانه از زمان شیوع کرونا تاکنون اغلب سینماگران بیکار 
و خانه نشین شده اند، نه تنها هزاران عضو خانه سینما که هزاران 
نفر از اهالی سینما که عضویت خانه سینما را ندارند با مشکالت 
شدید معیشتی دست به گریبان هستند و زندگی های آنها سرشار 
از تلخی شده و من امیدوارم هرچه سریع تر شاهد تدبیری اساسی و 
فوری از سوی مسئوالن برای رفع بحران از زندگی اهالی فرهنگ 

و هنر و عموم مردم باشیم.

همراه با اکران آنالین...

مسعود اطیابي: دولت در ایام کرونا از مردم حمایت نمي کند!


