
عقبگرد بورس
بــا  بــازار ســرمایه  یــک کارشــناس حقوقــی 
ــن  ــی از بزرگ تری ــتم یک ــال در سیس ــه اخ ــاره ب اش
کارگزاری هــای کشــور در روز گذشــته، گفــت: بنابرایــن 
ــر  ــه مســئولیت انضباطــی خــود در براب ــد نســبت ب کارگــزاری بای
ــی  ــئولیت مدن ــه مس ــادار و نســبت ب ــورس و اوراق به ــازمان ب س

ــد. ــخگو باش ــرر پاس ــتریان متض ــر مش ــود در براب خ

حمیــد اســدی در مــورد اختــال در سیســتم معاماتــی یکــی 
ــرد:   ــار ک ــر رخ داد، اظه ــای اخی ــی روزه ــه ط ــا ک از کارگزاری ه
ــی  ــزاری و منف ــات کارگ ــد معام ــته در فراین ــال روز گذش اخ
شــدن قــدرت خریــد مشــتریان ایــن کارگــزاری، از بعــد حقوقــی 

ــز اهمیــت اســت. حائ
ــن  ــن رک ــا مهمتری ــزاری ه ــه کارگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

ــه  ــازار ســرمایه هســتند، گفــت: بنابرایــن هــر گون معامــات در ب
تغییــر مســیر معامــات بــه صــورت ســهوی یــا عمــدی از ســوی 
ــت؛  ــذار اس ــر گ ــرمایه تاثی ــازار س ــی ب ــا روی تمام کارگزاری ه
ــگاری  ــف ان ــه تخل ــرمایه ب ــازار س ــررات ب ــیاری از مق ــذا بس ل

ــت. ــده اس ــاره ش ــه و اش ــزاران پرداخت ــای کارگ ناهنجاری ه
صفحه 3

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: امروز نظام آموزشی ما نگاه یکسانی 
به همه دانش آموزان دارد، این رویکرد غلط است و یکی از موضوعاتی که باید 

اصاح شود همین رویکرد مکانیکی نظام آموزشی است.
علیرضا زاکانی در دیدار با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم با اشاره به اینکه 
آموزش در هر جامعه ای مهم ترین رکن است گفت: امروز نظام آموزشی ما نگاه یکسانی به 
همه دانش آموزان دارد، این رویکرد غلط است و یکی از موضوعاتی که باید اصاح شود 
همین رویکرد مکانیکی نظام آموزشی است.رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 
افزود: در نظام آموزشی فعلی همه چیز را با فشار و بدون توجه به خاقیت ها و توانایی فردی 
به دانش آموزان آموزش می دهیم و در ادامه این روش غلط شاهد این هستیم در دانشگاه ها 

هم یکپارچگی در نظام آموزشی وجود ندارد و هر دانشگاه روش خودش را دارد.
صفحه 2

اصالح نظام آموزشی ضرورت دارد

هرجا امنیت کشور به خطر بیافتد 
برخورد می کنیم 

وزیر دفاع با اعام اینکه توانستیم قدرت الزم برای دفاع و امنیت را ایجاد کنیم 
یادآور شد که به دنیا گفتیم که این توان برای تهاجم به هیچکس نیست اما هرجا امنیت 
ما به خطر بیافتد برخورد می کنیم.امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با اشاره به توانمندی های صنایع دفاعی کشور گفت: صنعت دفاعی در حقیقت پشتوانه  و عمق 

راهبردی دفاع و امنیت کشور است و علم و فناوری هم پشتوانه صنعت دفاعی است.
 وی تصریح کرد: در این فضا برخی نقش های خود را خوب ایفا کردند که از آن جمله رسانه 
ها و نیروهای مسلح جمهوری اسامی هستند. از مسائلی که بسیار موثر بود قابلیت دفاع راهبردی 
و اطمینان بخش بود که ما توانستیم با کمترین هزینه این موضوع را محقق کنیم و تاش دشمن 
هم این بود که نگذارد ما این کار را انجام دهیم، اما ما توانستیم قدرت الزم برای دفاع و امنیت را 
ایجاد کنیم و به دنیا هم گفتیم که این توان برای تهاجم به هیچکس نیست اما هرجا امنیت ما به 
خطر بیافتد برخورد می کنیم. وزیر دفاع با بیان اینکه یک مولفه مهم قدرت دفاعی، تسلیحات دفاعی 
است ،اظهار کرد: ما امروز باالی نود درصد می توانیم نیازهای دفاعی خودمان را با کیفیت خوب تهیه 
کنیم . ما امروز توانستیم چشم انداز صنعت دفاعی را در افق ۱۴۰۴ محقق کنیم در حالیکه پنج سال 

با آن چشم انداز فاصله داریم.
صفحه 2

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش:

نظام استعدادیابی در ایران 
تصادفی است

سهم انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق دو برابر شد
امبر  انگلیسی  تحلیل گروه محیط زیستی 
نشان داد منابع تجدیدپذیر حدود ۱۰ درصد از برق 
در اکثر نقاط جهان را در نیمه نخست سال 2۰2۰ 
تشکیل دادند. با تعطیلی هایی که برای مهار شیوع 
ویروس کرونا انجام گرفت و تقاضای کلی برای برق را کاهش 
داد و به تجدیدپذیرها فرصت داد سهمشان را بهبود ببخشند،  
کربن زدایی شبکه برق امسال تقویت شد.امبر به تحلیل تولید 
برق در ۴۸ کشوری که در ۸3 درصد از تولید برق جهانی سهم 
دارند پرداخت و یافته های این بررسی نشان داد نیروی بادی 
و خورشیدی در نیمه اول سال 2۰2۰ در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافت در حالی که تقاضای جهانی 
تحت تاثیر پاندمی ویروس کرونا سه درصد کاهش داشت.همزمان 
با توسعه توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی، سهم زغال سنگ 
از سبد تولید برق در سراسر جهان کاهش پیدا کرده است و در 
برخی از کشورها که عمدتا کشورهای اروپای غربی هستند، زغال 

صفحه 3سنگ از تولید نیرو حذف شده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند:

تولید ۱۰۸ میلیون لیتر سوخت کشتیرانی 
در شرکت پاالیش نفت شازند

4

برنامه های وزارت ارتباطات 
صفحه 5برای اینترنت ترم آینده تحصیلی

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1533- دوشنبه 27 مرداد  ۱399- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4ایران ز مین
انجام ۲۸ فقره 

نمونه برداری از 
آردهای تولید 

شده در استان ایالم

6ورزش
سخنگوی فدراسیون 

فوتبال: 
اسکوچیچ در تیم ملی 

می ماند

هنگ 7فر

مدیرکل استاندارد استان ایالم گفت: در استان ۴ کارخانه 
تولید آرد فعال وجود دارد که دارای ۲۴ پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد برای تمامی فرآورده ها از جمله آرد بربری، سنگک، 
تافتون و لواش، ستاره، نول و سبوس دامی و خوراکی، هستند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: کمیته انضباطی فیفا با 
توجه به حضور »دراگان اسکوچیچ« به عنوان سرمربی تیم 
ملی از شکایت صنعت نفت اظهار تعجب کرد با این وجود با 
قدرت از سرمربی تیم ملی حمایت می کنیم و او به فعالیتش 

ادامه خواهد داد.

حسن دولت آبادی می گوید: بی مهری به نمایشنامه نویسان حوزه 
و  کودک  خاص  متن های  تا  شده  موجب  نوجوان،  و  کودک 
نوجوان؛ سرسری، شتابزده و بدون پشتوانه الزم آگاهی های 
روانشناسانه و جامعه شناسانه خاص کودک نوشته شود و این 

یک معضل  در این حوزه است.

بی مهری به 
نمایشنامه نویس؛ 

معضل نمایش 
کودک و نوجوان! 

حقوق سهامداران در روزهای منفی شدن حساب توسط کارگزاری چیست؟
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نگاه
دوربین می دید، ولی باور نمی کرد

احمد اسعدی*
اذان  قرطبه  کورداوا  در  دیدم  امروز 

می گویند
از دوره جنبش مرابطون و فتح کوه های 
از حی علی خیر و صاح  آلپ دیگر خبری 

خاموش شد.
کار قیصر به قیصر و کار مسیح به صلیب 
گذاشته شد و امروز طاب جوان حوزه علمیه 
مروی تهران می گویند که دوست دارند برای کمک به کلیسای سان مارتینو 

و برادران خود به آن دیار بروند ، به گرانادا و کورداوا!
ناسا گزارش می دهد زمین در زمان کورانایی گم شده است. در ست 

مثل مارسل پروست در بلندترین رمان قرن حاضر که نوشته بود
جهان امروز مثل جهان قرن پیش نیست. او در جستجوی ارزش های 
از خود  تعلیق، شی وارگی و  معنوی فراموش شده در عصر گم گشتگی، 

بیگانگی انسان معاصر بود
اعام  را گم شده  زمین  که  ورای جو  از  ناسا  دوربین  مانند  درست 

کرده بود!
باور نداشت کره زمین صاف، آبی، خلوت دست نخورده و در آرامشی 

فردوس وش باشد
باور نداشت ده ها خطوط تیره هوایی که در تصاویر ما قبل کرونایی 
مانند خش بر چهره بیضی وجود داشت ، دیگر دیده نمی شود و تمام داالن 

های هوایی سفید دیده می شوند
مانند  پاک  و...  نیویورک، پکن  فرودگاه های دوبی،  نزدیک  آسمان 

برف است.
شهرها هم خلوت خبری از ترافیک های سرسام آور نبود۰

کلوپ های غرق در نور دیسکوها تجمعات ورزشی ، هنری ، مذهبی 
همه خلوت شده بودند.

دوربین ناسا زمین  را می دید ولی باور نمی کرد.
* عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

مازیار آقازاده
ایـران و ترکیـه بـا لحن و زبانی شـبیه به هم اقدام اخیر دولـت امارات متحده 

عربـی در عادی سـازی رابطـه با اسـراییل را محکوم کرده و به بـاد انتقاد گرفتند.
جمهـوری اسـامی ایـران از جایـگاه کشـوری متخاصـم بـا اسـراییل که به 
هیچ وجـه آن را بـه رسـمیت نمی شناسـد، اقـدام امـارات متحـده عربـی را مـورد 

نکوهـش قرار داده اسـت.
موضـع اصولـی ایـران عدم شناسـایی اسـراییل به عنوان یک کشـور و دولت 

بلکه شناسـایی آن به عنوان یک رژیم اشـغالگر و غاصب و نامشـروع اسـت.
بـه همیـن خاطـر نه خـود حاضر به برقـراری رابطه عادی با اسـراییل اسـت 
و نـه حاضـر اسـت دیگـر کشـورهای عربـی و اسـامی چنیـن کاری کننـد؛ و هر 
دولـت عربـی و اسـامی کـه چنین کند را مـورد نکوهش قـرار داده و آنها را متهم 

بـه خیانت بـه آرمان ملـت فلسـطین می کند.
خیانـت بـه آرمـان فلسـطین واژه ای مانوس بـرای جبهه مقاومـت به رهبری 
ایـران اسـت و غالبـا در مـواردی بـه کار می رود کـه دولت های عربـی محافظه کار 
از مواضـع سـابق خـود در حمایـت از فلسـطین عقـب نشسـته و تـاش می کننـد 
بـه اسـراییل نزدیـک شـوند؛ حتـی از ایـن فراتـر از نظـر جمهوری اسـامی ایران 
خیانـت بـه آرمـان فلسـطین شـامل فرمـول صلح فلسـطین و اسـراییل بـا فرمول 
دو دولـت اسـراییلی- فلسـطینی در کنـار یکدیگـر هم می شـود و گاه در این قالب 
حتـی رهبـران سـابق و کنونـی فلسـطینی مثل یاسـرعرفات و محمـود عباس هم 
بـه خاطـر نشسـتن بـر سـر میـز مذاکره بـا اسـراییل، متهـم بـه خیانت بـه آرمان 

فلسـطین شـده و می شوند.
نکتـه جالـب امـا آنجاسـت که ترکیه نیـز دیـروز در محکومیت اقـدام امارات 
در عـادی سـازی رابطه با اسـراییل از چنین واژه ای اسـتفاده کـرده ودولت ابوظبی 

را بـه خیانـت بـه آرمان فلسـطین و اقـدام منافقانه  متهم کرده اسـت.
ترکیـه امـا بر خاف ایران با اسـراییل رابطه رسـمی و دیپلماتیک دارد. ترکیه 
در نخسـتین سـال پس از اسـتقرار دولت اسـراییل در سـرزمین های فلسـطینی که 
بـا بهـت و شـوک جهان عرب و اسـام مواجه شـده بـود، اقدام به برقـراری رابطه 

دیپلماتیک و سیاسـی با اسـراییل کرده است.
ترکیه در واقع نخسـتین کشـور اسـامی اسـت که با اسـراییل رابطه سیاسی 

برقـرار کـرده و قبـح و تابویـی این موضوع را شکسـته و این رابطه رسـمی طی 7 
دهـه گذشـته در قالـب سـفارت خانه و تبـادل سـفیر و حتـی در حـد همکاری های 
نزدیـک اطاعاتـی، امنیتی و نظامی دوجانبه بوده اسـت. دو طرف در سـال ۱99۴ 
یـک توافقنامـه همکاری های امنیتی و در سـال ۱996 نیـز یک توافقنامه همکاری 

در زمینـه آمـوزش نظامی امضـا کرده اند.
ایـن همکاری هـا بـه قـدری نزدیـک بـود کـه حتـی ترکیـه در ماجـرای 
دسـتگیری عبـداهلل اوجـاالن رهبر گـروه پ.ک.ک در فوریه سـال ۱999 در هتلی 
در کشـور کنیـا، از همکاری هـای اطاعاتی بی شـائبه دسـتگاه اطاعاتی اسـراییل 

)موسـاد( بهره ُجسـت.
همـکاری و رابطـه نزدیـک ترکیه و اسـراییل در دوران پس از روی کار آمدن 
دولـت اسـامگرایان در ترکیـه هـم ادامـه داشـته اسـت. اردوغان در سـال 2۰۰5 
به اسـراییل سـفر رسـمی کرد. اردوغان در جریان سـفر خود به اسـراییل از موزه 
یادبـود کشـتار یهودیـان در جنـگ دوم جهانـی از سـوی آلمـان نـازی موسـوم به 

واقعـه هولوکاسـت ) مـوزه یادواِشـم( در شـهر قدس هـم بازدید کرد.
او در دیدار با آریل شـارون نخسـت وزیر وقت اسـراییل یهودستیزی را از مرام 
حـزب حاکـم عدالـت و توسـعه ترکیـه دور و یهودسـتیزی را جنایت علیه بشـریت 
دانسـت. او همچنیـن در جریـان دیـدار با شـارون گفته بود: برنامه هسـته ای ایران 

نـه تنهـا خطری برای اسـراییل بلکـه خطری برای کل جهان اسـت.
در پاسـخ به سـفر اردوغان، شـیمون پرز رییس جمهوری اسـبق اسـراییل در 

نوامبر 2۰۰7 سـفر رسـمی 3 روزه به آنکارا داشـت.
روابـط ترکیـه و اسـراییل از دسـامبر سـال 2۰۰۸ و ماجـرای جنـگ 22 روزه 
غـزه رو بـه سـردی گذاشـت و کمتر از 2 سـال بعـد در ماجرای حمله اسـراییل به 
کشـتی مـاوی مرمـره بـه اوج تنش رسـید امـا هیچ گاه دولـت اسـامگرای ترکیه، 

رابطـه سیاسـی خـود بـا اسـراییل را بـه طور کامـل قطع نکرده اسـت.
بـا وجـود ایـن سـابقه در روابـط دوجانبـه ترکیـه - اسـراییل، حـاال دولـت 
اسـامگرای اردوغـان اقـدام امـارات را محکـوم کـرده و نکتـه جالب تـر اینکه در 
اعتـراض بـه ایـن اقدام امارات، سـفیر خود را از ابوظبی فراخوانده اسـت، اما سـفیر 

اسـراییل هنوز در آنکاراسـت.
از زمان اسـتقرار دولت اسـامگرای ترکیه  )2۰۰3( با وجودی که در مقاطعی 

روابط ترکیه و اسـراییل به شـدت تیره و متشـنج شـده )برای مثال ماجرای حمله 
اسـراییل به کشـتی ترکیه ای ماوی مرمره عازم غزه در سـال 2۰۱۰ و کشـتن ۱۰ 
سرنشـین این کشـتی از سـوی کماندوهای اسـراییلی( اما دولت اردوغان هیچ گاه 

حاضر نشـده روابط دیپلماتیک و سیاسـی خود با اسـراییل را قطع کند.
پـس از ماجـرای انتقـال سـفارت خانـه آمریـکا از تل آویـو به شـهر قدس )به 
فرمـان ترامـپ( هـم اردوغـان بـا وجودی کـه تهدید کـرد ممکن اسـت در روابط 

کشـورش بـا اسـراییل تجدیـد نظـر کند، اما هیـچ گاه ایـن تهدید را عملـی نکرد.
دولـت ترکیـه با وجودی که از مارس سـال ۱9۴9 به عنوان نخسـتین کشـور 
اسـامی با اسـراییل رابطه سیاسـی و دیپلماتیک برقرار کرده و در طی 7۰ سـال 
گذشـته حاضـر نشـده ایـن رابطه را حتـی در تیره تریـن فرازهای رابطـه دوجانبه با 
اسـراییل قطـع کنـد، از عملکـرد دولت امـارات در عادی سـازی رابطه با اسـراییل 
بـه شـدت انتقـاد می کنـد و دولـت ابوظبـی را به نقض ابتـکار طرح صلـح اتحادیه 

عـرب و سـازمان همکاری هـای اسـامی )2۰۰2( با اسـراییل متهم می کند.
البتـه دلیـل ایـن انتقـاد ترکیه از امارات بیشـتر بـه خاطر اختافـات عمیقی 
اسـت کـه ترکیـه بـا ابوظبی بر سـر لیسـتی بلندبـاال از اختافات دوجانبـه دارد؛ 
از حمایـت آنـکارا از گـروه اخوان المسـلمین گرفتـه تـا برقـراری رابطـه نزدیـک 
ترکیـه بـا قطـر بـه رغـم خواسـت دولت هـای امـارات و عربسـتان سـعودی و 

بحریـن و مصر.
مخالفـت ترکیـه با عادی سـازی روابط امارات و اسـراییل )دسـتکم در ظاهر( 
حـاوی ایـن پیـام اسـت: ترکیه به رغـم اینکه خودش با اسـراییل رابطه سیاسـی و 
دیپلماتیک دارد و  در قالب سیاست واقعی )REAL POLITIC( حاضر نیست این 
رابطـه را بـه هیـچ قیمتـی قطـع کند، اما حاضر نیسـت دیگر کشـورهای اسـامی 
و یـا عربـی بـه صـورت منفردانـه و بر اسـاس منافع خودشـان بـا اسـراییل رابطه 
سیاسـی برقـرار کننـد؛ مگر در قالب یک توافق جمعی و بزرگ مورد تایید سـازمان 

کنفرانـس اسـامی و یـا اتحادیـه عرب که مهر تایید ترکیه را هم داشـته باشـد.
ترکیـه و ایـران در موضـوع محکومیـت امـارات بـا وجودی که زبـان و لحن 
مشـترکی داشـتند اما مشـی و منافع مشـترک چندانی ندارند و سـابقه عملکرد دو 
کشـور در رابطـه بـا اسـراییل و امـارات نشـان می دهد آنـکارا و تهـران دغدغه ها 

و منافـع متفاوتـی در این بـاره دارند.

سرمقاله

هم نوایی ایران و ترکیه در محکومیت امارات 

دیدگاه
شور حسینی ومراقبت زینبی

سید جال فیاضی
آنچه در باورو رفتار ملت ایران ماندگار و تغییر ناپذیر است باور به حقانیت و 
مظلومیت امام حسین علیه السام و پایبندی به سوگواری بر مصائب سیدالشهدا و 
اهل بیت عصمت و طهارت در ایام محرم و صفر است :که با شیر اندرون شود و 
با جان بدر رود.در سوک شهدای کربا هر خانه یک حسینیه  است و حسینیه  ای 
به وسعت ایران سیه پوش و عزادارعاشورای حسینی می شود.  اما آنچه می تواند 
متناسب با شرایط دچار تغییر و یا محدودیت شود مناسک و آیین های عزاداری است.

در وضعیت کنونی که جهان و ایران گرفتار ویروس خطرناک و غیر قابل 
پیش بینی کوئید۱9 است شرایط ایجاب می کند که برای حفظ سامتی مردم 
همه پروتکل های بهداشتی با حساسیت و دقت به عنوان» معیار عزاداری« مدنظر 
باشد.چنانکه درنمازجمعه و جماعت که همواره بر متراکم بودن وبه هم پیوسته بودن 
نمازگزاران تاکید می شدامروزرعایت فاصله نمازگزاران ودیگر دستورالعمل های 
بهداشتی الزامی شده است . لذاانتظار میرود درایام محرم نیزشور حسینی مردم با 
مراقبت زینبی آنها همراه شود وهمچنانکه زینب )س( از اهل حرم مراقبت کرد 
تا آنهااز دشمن  آسیب وگزندی نبینند عزاداران حسینی نیز از مردم دربرابر گزند 

کرونا مراقبت کنند.
اکنون شرایط و دستورالعمل ها محدودیت هایی در برگزاری سوگواری ها در 
فضای بسته را ضروری می داند و حرکت دسته های عزاداری در خیابانها با توجه 
به ضرورت استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی محدودیت های بیشتری را 

ایجاب کرده است .به ویژه اینکه مردمی که در حاشیه عزاداری دسته های عزاداری 
حضور دارند با تراکم جمعیت ممکن است خطر انتقال ویروس  آنها را تهدید کند.

همچنین سفر هیات های عزاداری به مشهد دردهه اول محرم وبه احتمال بسیار 
زیاد در دهه آخر صفر بخاطر وضعیت قرمز ممکن نخواهد بود.

نباید از یاد ببریم که هرگونه سهل انگاری در رعایت دستورات بهداشتی ستاد 
ملی کرونا ممکن است به تعبیر رهبر فرزانه انقاب منجر به فاجعه ای جبران ناپذیر 
شود. فاجعه ای که از یک سو می تواند جهش درمیزان مبتایان و قربانیان کرونا 
وزنجیره مجالس ترحیم عزاداران حسینی را در پی داشته باشدوخدای ناکرده فاجعه 
تجربه تلخ قربانیان وبای محرم ۱3۱۰قمری تکرار شود و از دیگر سو زبان معاندان 
و دشمنان اسام  را علیه  باورهای  مردم و اصل عزاداری و سوگواری دراز کندتا در 
دل جوانان و نسل آینده در خصوص این باور عمیق و جاودانه تزلزل ایجاد کنند .

همچنین محرم عاوه بر آنکه فصل ضجه و گریه بر مصائب اباعبداهلل و اهل 
بیت شریف ایشان است واین سوگواری ها باید مستند به مقتل خوانی بدور ازهرگونه 
بدعت ،خرافات ، روایتهای غیر مستند ،اشعار ضعیف وسست وداستان پردازی های  
غیر واقعی باشد، فرصت بیان درس ها و عبرت های عاشوراو آموزه های اهل بیت 
علیهم السام و تبیین سبک زندگی دینی در مجالس و محافل عزاداری  نیز هست. 
بیان آزادگی ،عزت، شجاعت، ظلم ستیزی، عدالتخواهی ،مردانگی، وفاداری ،اخاق 
مداری ،مردم داری،مهربانی ،بندگی خالصانه خداوند و رضایت در برابر تقدیر الهی 
ازیک سو و در سوی دیگر عهدشکنی ،بی وفایی ،دنیا طلبی ،قساوت وبیرحمی 

دشمن ونیزتبیین آموزه های اهل بیت علیهم السام وسبک زندگی حسینی از 
ویژگی های »عزاداری معیار«است.

انتظار می رود در سوگواری معیار عبرت های عاشوراتبیین شودو به این پرسش 
مهم که »چگونه کار جامعه اسامی به جایی رسید که در روز عاشورا یک عده از 
امت جدش اورا محاصره کنندو با این وضعیت فجیع  او و همه یاران و اصحاب و 
اهل بیتش را قتل عام کنند و زنانشان را اسیر بگیرند؟«پاسخ داده شود. این پرسشی 
است که سالها قبل رهبرفرزانه انقاب در خصوص عبرت های عاشورا مطرح کردند 
و سپس در چند سخنرانی به تبیین آن پرداختند و عبرت های عاشورارا برای جامعه 
امروز مابرشمردندو و وظایف خواص و عوام را بیان کردند.اما بنظر می رسد دیگر 

چندان مورد بحث وکنکاش قرار نمی گیرد.
»عزاداری معیار« مراسمی است که  در آن سخنرانان و خطبا درس ها و عبرت 
های عاشورا را برای جامعه امروز تبیین کنند و با بیان آموزه ها و سیره حسینی، 
راهکارهای تحقق آنهارا در زندگی سیاسی، اجتماعی امروز مطابق با شرایط روز و 
نیازهای جامعه و با ادبیاتی متناسب بامطالبه ودرک جوانان، که در معرض اقیانوسی 
از اطاعات درست و نادرست وشبهه افکنی ها هستند، مورد بحث قرار دهندوالبته 
رسانه ملی وفعاالن رسانه ای و فضای مجازی نیز همه توان خود را دراین عرصه 
بکار گیرند. انشااهلل عزاداران درمحرم امسال با شورحسینی ومراقبت زینبی ورعایت 
معیارهای عزاداری در فصل کرونایی، عزاداری معیار را در تاریخ پر افتخار عاشقان 

اهل بیت علیهم السام ثبت خواهند کرد.

تعریف الگو برای اینترنت مصرفی دانش آموزان 
و معلمان در شبکه شاد

مدیرکل دفتر فناوری اطاعات و ارتباطات آموزش و پرورش اظهارکرد: الگویی برای 
اینترنت مصرفی دانش آموزان و معلمان در شبکه شاد تعریف می شود.

محمود حبیبی با اشاره به شیوه نامه بازگشایی مدارس گفت: بازگشایی مدارس در سه 
ناحیه برنامه ریزی شده است؛ ناحیه منطقه بی خطر که آموزش به صورت حضوری خواهد بود، 
در مناطق پرخطر و قرمز حضور دانش آموزان را نخواهیم داشت و از طریق بسته های دیگر 
و ترکیبی مانند آموزش تلویزیونی، آموزش در فضای مجازی و شبکه شاد، توزیع بسته های 

آموزشی آموزش را جبران می کنیم.
وی ادامه داد: در این مناطق سعی کردیم آموزش ها را به صورت ترکیبی داشته باشیم 
که پوشش حداکثری صورت گیرد همچنین در نقاطی که کم خطر هستند و نقاط زرد است 
تا  برنامه ریزی کرده ایم  از سایر روش های دیگر  استفاده  و  ترکیبی،  به صورت  را  آموزش 
فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود. طبیعتًا از روش زوج و فرد کردن یا حضور یکی در 
میان دانش آموزان در هفته استفاده می کنیم که در شیوه نامه بازگشایی مدارس درباره آن 

توضیح داده شده است.
ندارند گفت: در بحث آموزش تکیه  افرادی که گوشی همراه  حبیبی درباره آموزش 
اصلی ما صرفًا شبکه شاد نیست ما آموزش تلویزیونی و شبکه شاد را خواهیم داشت، عاوه 
بر آن برای نقاط محروم که هیچ کدام یک از این دسته بندی وجود ندارد، بسته های آموزشی 

را توزیع خواهیم کرد تا به عدالت آموزش نزدیک شویم.
وی بابیان اینکه سامانه اطلس آموزش کل کشور را طراحی کردیم و با کمک مدیران 
مدارس اطاعات آن را تکمیل می کنیم گفت: در این اطلس تعیین می کنیم که کدام یک از 
دانش آموزان به آموزش دسترسی دارند و کدام یک دسترسی ندارند. برای دانش آموزانی که 
از آموزش محروم می شوند برنامه ریزی های خاص را انجام خواهیم داد. هدف ما این است 

که پوشش حداکثری آموزش را داشته باشیم.
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مطالبات دیرینه بازنشستگان محقق شد
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسامی 
دیرینه  مطالبه  یک  عنوان  به  بازنشستگان  حقوق  سازی  متناسب  گفت: 

محقق شد.
یوسف گفت: بازنشستگان ذخایر جامعه محسوب می شوند که متأسفانه 
با مشکات عدیده درمانی و چالش های ناشی از افزایش هزینه های زندگی 
مواجه هستند.وی ادامه داد: باید قوانین در جهت ارتقای معیشت و توانمندسازی 

این قشر تدوین و اجرایی شود.
درآمد  سطح  ارتقای  جهت  در  مناسبی  اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
این  داشت:  اظهار  است  شده  انجام  حقوق  سازی  متناسب  و  بازنشستگان 
راستای  در  دارد  جا  و  نکرده  تأمین  را  بازنشستگان  نیاز  کماکان  اقدامات 
تکریم بازنشستگان، اقدامات گسترده تری انجام شود.داودی ابراز داشت: باید 
صندوق های بازنشستگی با سرمایه گذاری هدفمند منابع در راستای دستیابی 

به درآمد پایدار و مستمر به جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات اقدام کنند.
نماینده مردم سراب همچنین توسعه خدمات درمانی استان و تسهیل 

دسترسی مخاطبین به خدمات در مناطق کم برخوردار را خواستار شد.

اصالح نظام آموزشی ضرورت دارد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: امروز نظام آموزشی ما نگاه 
یکسانی به همه دانش آموزان دارد، این رویکرد غلط است و یکی از موضوعاتی 

که باید اصاح شود همین رویکرد مکانیکی نظام آموزشی است.
علیرضا زاکانی در دیدار با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم 
با اشاره به اینکه آموزش در هر جامعه ای مهم ترین رکن است گفت: امروز 
نظام آموزشی ما نگاه یکسانی به همه دانش آموزان دارد، این رویکرد غلط 
است و یکی از موضوعاتی که باید اصاح شود همین رویکرد مکانیکی نظام 
در  افزود:  اسامی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  است.رئیس  آموزشی 
نظام آموزشی فعلی همه چیز را با فشار و بدون توجه به خاقیت ها و توانایی 
این روش غلط شاهد  ادامه  آموزش می دهیم و در  آموزان  به دانش  فردی 
این هستیم در دانشگاه ها هم یکپارچگی در نظام آموزشی وجود ندارد و هر 

دانشگاه روش خودش را دارد.
وی ضمن گایه از برخی اقدامات که باعث تزریق ناکارآمدی به جامعه 
می شود، گفت: یکی از موضوعات که باید اصاح شود میزان حقوق نیروهای 
افراد بر اساس  حق التدریس در نظام آموزشی است باید حقوق پرداختی به 

میزان تاش و کارآمدی و مهارت آنها باشد.
نماینده مردم قم با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس آمادگی 
دارد تا ایده های مربوط به حوزه های آموزشی را بررسی کند، گفت: می توانید 
برای حل مشکات آموزش فنی و حرفه ای سندی تنظیم و برای عملیاتی 

کردن آن نیز می توانید از ظرفیت مجلس نیز استفاده کنید.

طرح گشایش اقتصادی باید در مجلس تصویب شود
طرح  که  دارنند  تأکید  نمایندگان  گفت:  مجلس  در  یزد  مردم  نماینده 

گشایش اقتصادی به تصویب مجلس برسد.
محمد صالح جوکار گفت: نمایندگان نقطه نظرات خود را پیرامون طرح 

گشایش اقتصادی و عرضه اوراق سلف نفتی در بورس مطرح کرده اند.
نماینده مردم یزد تصریح کرد: تأکید نمایندگان مجلس این است که 
مصوبات شورای عالی سران قوا باید به تصویب مجلس برسد و طرح گشایش 
اقتصادی هم از این قاعده مستثنی نیست و نمایندگان باید آن را به تصویب 

برسانند.
جوکار درباره عرضه اوراق سلف نفتی در بورس، گفت: نگاه خوش بینانه 
این است که تا دو سال آینده تحریم ها برداشته شود و نفت به فروش برسد 
بدبینانه عکس  نگاه  اما  بازگردانده شود  آنان  به  پول مردم  این طریق  از  و 
این موضوع است که در این شرایط دولت آینده بدهی زیادی خواهد داشت.

داخلی ها مراقب باشند درگیر جریان تحریف نشوند
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه باید دقت داشته باشیم داخلی ها درگیر 
جریان تحریف نشوند، گفت: بعضی مواقع افراد ممکن است سوء نیتی نداشته باشند 

که در این شرایط باید هوشمندانه عمل کرد.
حسینعلی امیری در رابطه با بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در روز عید 
قربان پیرامون جریان تحریف و تحریم اظهار داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری 
مانند همیشه دقیق، ظریف، راهبردی و چراغ راهنمای همه ما در کشور است.  وی 
عنوان کرد: اشارات ایشان از موضع رهبری بسیار حکیمانه، داهیانه و هوشمندانه بود و 
همه باید تابع فرمایشات ایشان باشیم.معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: عده ای 
در خارج از کشور از جمله معاندین، دشمنان و به ویژه منافقین که دستشان به خون 
بیش از ۱7 هزار نفر از فرزندان این کشور آلوده است، به دنبال ناکارآمدی نظام هستند.

امیری تصریح کرد: در داخل کشور نیز ما باید بسیار دقت و توجه داشته باشیم 
تا خدای ناکرده خواسته یا ناخواسته افرادی درگیر تحریف نشوند. بعضی مواقع افراد 
سوء نیتی هم ندارند و ناخواسته و ندانسته ممکن است در مسیر برنامه های دشمن 

قرار گیرند که در این شرایط باید هوشمندانه عمل کرد. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط اعمال تحریم های ظالمانه که بی تعارف 
سختی های زیادی هم برای ما ایجاد کرده است اما عزت، شرف و غیرت دینی و 
ملی مردم توانسته است این شرایط را قابل تحمل کند و این ها در سایه رهبری 

حضرت آیت اهلل خامنه ای قابل تحقق است.

هرجا امنیت کشور به خطر بیافتد برخورد می کنیم 
وزیر دفاع با اعام اینکه توانستیم قدرت الزم برای دفاع و امنیت را ایجاد 
کنیم یادآور شد که به دنیا گفتیم که این توان برای تهاجم به هیچکس نیست اما 
هرجا امنیت ما به خطر بیافتد برخورد می کنیم.امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به توانمندی های صنایع دفاعی کشور گفت: 
صنعت دفاعی در حقیقت پشتوانه  و عمق راهبردی دفاع و امنیت کشور است و علم 

و فناوری هم پشتوانه صنعت دفاعی است.
 وی تصریح کرد: در این فضا برخی نقش های خود را خوب ایفا کردند که 
از آن جمله رسانه ها و نیروهای مسلح جمهوری اسامی هستند. از مسائلی که 
بسیار موثر بود قابلیت دفاع راهبردی و اطمینان بخش بود که ما توانستیم با کمترین 
هزینه این موضوع را محقق کنیم و تاش دشمن هم این بود که نگذارد ما این 
کار را انجام دهیم، اما ما توانستیم قدرت الزم برای دفاع و امنیت را ایجاد کنیم و به 
دنیا هم گفتیم که این توان برای تهاجم به هیچکس نیست اما هرجا امنیت ما به 
خطر بیافتد برخورد می کنیم. وزیر دفاع با بیان اینکه یک مولفه مهم قدرت دفاعی، 
تسلیحات دفاعی است ،اظهار کرد: ما امروز باالی نود درصد می توانیم نیازهای 
دفاعی خودمان را با کیفیت خوب تهیه کنیم . ما امروز توانستیم چشم انداز صنعت 
دفاعی را در افق ۱۴۰۴ محقق کنیم در حالیکه پنج سال با آن چشم انداز فاصله داریم.

وی اضافه کرد: این کار به دست دانشمندانی انجام شده که توانسته اند این 
بلوغ فناورانه را ایجاد کنند. این ظرفیت فناورانه و انسانی در خدمت صنعت، کشور 
و مردم عزیز است و در عین حال که نیاز دفاعی را تامین می کند و در هرجایی که 
اعام نیز شود صنایع دفاعی آماده کمک هستند و در عین حال هم دقت می کنند 

که حریم اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت نمایند.
امیر حاتمی درباره آخرین دستاوردهای صنعت دفاعی نیز گفت: دستاوردهای 
صنعت دفاعی فراوان است و در 3۱ مرداد بخشی از آنها را رونمایی می کنیم و امسال 
هم با حضور رئیس جمهوری دستاوردهایی را در حوزه موشکی هوایی پهپادی و 
دریایی ان شا اهلل تا پایان سال رونمایی خواهیم کرد و اینها را به دفتر ربیس جمهوری 

معرفی کرده ایم تا ببینیم چه چیزی را انتخاب می کنند تا رونمایی کنیم.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش:

نظام استعدادیابی در ایران تصادفی است
و  بدنی  تربیت  معاون 
پرورش  و  آموزش  سامت 
ما  کشور  در  اینکه  بیان  با 
استعداد یابی در همه زمینه ها از جمله 
وظیفه  گفت:  است،  تصادفی  ورزش 
استعدادیابی ورزشی  پرورش  و  آموزش 

برای فدراسیون ها نیست.
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی 
و سامت وزارت آموزش و پرورش در 
خصوص آخرین وضعیت کمی و کیفی 
درس تربیت بدنی در مدارس بخصوص 
مدارس ابتدایی گفت: ما به سند تحول 
عصاره  و  هستیم  وفادار  بسیار  بنیادین 
سند را که استخراج کردیم به 7 سیاست 
رسیدیم. عصاره این سند به ما می گفت 
که به سمت مدرسه محوری، مشارکت، 
و  بهداشتی  و  ورزشی  عدالت  توسعه 
ورزش محور  و  کنیم  حرکت  اخاق 
 7 این  خود  برنامه های  در  ما  باشیم. 

سیاست را گنجاندیم.
ز  ا ری  بسیا  : د ا د مه  ا د ا وی 
فعالیت های ما قبًا به صورت سراسری 
را  ملی  طرح های  ما  می شد.  برگزار 
تضعیف و طرح های مدرسه ای را تقویت 
که  سیاست هایی  از  یکی  این  کردیم. 
آموزه سند تحول بنیادین به ما می دهد 
هزار   2۰۰ تا   ۱۰۰ درگیر  نباید  که 
دانش آموز باشیم، از مابقی جامعه هدف 
هزینه های  و  شویم  دور  دانش آموزی 
خود را برای تعداد کمی در نظر بگیریم.

ز  ا یکی   : د کر ن  بیا حمیدی 
است  این  داده ایم  انجام  که  کارهایی 
که سه ساعت به ساعت درسی ورزش 
پایه های  در  کردیم.  اضافه  تربیت بدنی 
ورزش حذف  زنگ  دوازدهم  و  یازدهم 
شده بود که آن را اضافه و کانون های 
یم.  د کر ل  فعا ا  ر ی  ون مدرسه ا ر د
و  درون مدرسه ای  ورزش  همچنین 
راه اندازی  را  درون مدرسه ای  المپیاد 
هستیم  معتقد  دیگر،  سوی  از  کردیم. 
است،  دانش آموز  وقتی  جامعه هدفمان 
جای فعالیت وی نیز باید درون مدرسه 
هستیم  مخالف  دلیل  همین  به  باشد 
از  ورزشی  فعالیت  برای  دانش آموز  که 
دیگری  جای  ما  و  برود  بیرون  مدرسه 

برای وی هزینه کنیم.
وی افزود: خوشبختانه طرح هایمان 
ما  افتاد.  جا  مدارس  در  گذشته  سال 
خارج  در  ورزشی  سالن  نباید  معتقدیم 
از فضای آموزشی ساخته شود چون در 
چنین شرایطی، دانش آموز فقط نظاره گر 
است و نمی تواند استفاده مطلوبی از آن 
تربیت بدنی  فضای  اگر  اما  ببرد  فضا 
روز  بعدازظهر  در  باشد،  مدرسه  درون 
آن  از  می تواند  دانش آموز  هم  تعطیل 
استفاده کند ضمن اینکه اگر این سالن ها 
را خارج از مدرسه بسازیم، باید معلم خود 
را از مدرسه بیرون ببریم و وی را مدیر 
سالن کنیم اما اگر فضای ورزشی درون 
مدرسه باشد، مثل کتابخانه و آزمایشگاه، 

خود معلمان آن را پوشش می دهند.
سامت  و  بیت بدنی  تر ون  معا
وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: 
ما معتقدیم اگر به کاس های پایه اول، 
بقیه  به  دوم و سوم رسیدیم، می توانیم 

داد  به  اگر  کنیم.  رسیدگی  هم  پایه ها 
می توانیم  رسیدیم،  دانش آموز  دختران 
ما  برسیم.  دانش آموزان  همه  داد  به 
سالن های 2۰۰۰ متری با سقف های بلند 
تا  بلکه به سالن های 2۰۰  نمی خواهیم 
2۰5 متری درون مدارس نیاز داریم که 
دلیل  همین  به  باشند  مجهز  ابزارها  به 
شروع  ابتدایی  مدارس  در  را  طرحی 
کوچک  سالن های  ساخت  که  کردیم 
بود و آنها را به ابزارهایی مجهز کردیم 
درس ورزی  به  بتوانند  دانش آموزان  که 
دست  و  چشم  حرکت  توانایی  ایجاد  و 
درحالی که  برسند  پایه  توانایی های  و 
 ۱2 نهایتًا  متری،   25۰۰ سالن  یک  در 
کنند  بازی  والیبال  می توانند  دانش آموز 
پنجه ای  که  باشند  توپ  یک  منتظر  و 

به آن بزنند.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
ساخت این سالن ها به کجا رسید و آیا 
فاز دوم هم دارد؟ گفت: ما 3۸۰ سالن 
کوچک را تعریف کردیم که بسیاری از 
آنها ساخته شد و برخی به دلیل کمبود 
منابع ساخته نشد. وظیفه ما ساخت وساز 
نیست، چرا که این سالن ها را به عنوان 
نمونه ساخته ایم که به طرف آن هجوم 
برده و مطالبه گری ایجاد شود و نوسازی 
مدارس یک الگو داشته باشد، خیرین و 
نشان  و  باشند  داشته  الگویی  مدیران 
سالن ها  این  در  دانش آموزان  که  دهیم 
چقدر می توانند شاد باشند. شاید یک َخّیر 
می تواند  اما  بسازد  بزرگی  سالن  نتواند 

این سالن های کوچک را تهیه کند.
اینکه  به  نسبت  انتقاد  با  حمیدی 
همه دروس در مدارس کاس دارند اما 
حیاط  می رسد،  که  تربیت بدنی  درس  به 
مدارس برای آن در نظر گرفته می شود، 
افزود: حیاط مدرسه کاس درس نیست؛ 
دانش آموزان  که  می دهد  اجازه  باران  نه 
در حیاط فعال باشند نه گرما، گرد و غبار 
تربیت بدنی،  درس  درحالی که  آلودگی  و 
توازن شخصیتی دانش آموزان را می سازد 
و خستگی آموزشی شان را برطرف می کند. 
قبًا شاهد بودیم که هر کجا زمان آموزشی 
کم می آمد، از درس تربیت بدنی می کاستند 

درحالی که امروز این گونه نیست.
معاون تربیت بدنی و سامت وزارت 
این سوال  به  پاسخ  پرورشدر  و  آموزش 
مدارس خاص،  برخی  در  امروز هم  که 
می کنند  اعام  دانش آموزان  گاهی 
تربیت بدنی  زنگ  سال  طول  در  که 
پایه متوسطه  در  و بخصوص  نداشته اند 
ریاضی  دروس  به  ورزش  زنگ  دوم، 
و  است  کرده  پیدا  اختصاص  علوم  و 

دوازدهم،  پایه  در  می رسد  نظر  به  بعید 
شود،  گرفته  جدی  چندان  ورزش  زنگ 
بگوید  نمونه ای  ما  به  کسی  هر  گفت: 
که زنگ تربیت بدنی در مدرسه به درس 
مدیر  ما  کرده،  پیدا  اختصاص  دیگری 
سال  اتفاقًا  می کنیم.  عزل  را  مدرسه 
گرفتیم  قرار  انتقاد  این  مورد  ما  گذشته 
که المپیاد درون مدرسه ای آنقدر هیجان 
دانش آموزان را باال برد و برای فینال در 
حال تاش بودند که کاس های دیگر را 
برای آن ترسیم کردند؛ هرچند ما به کرونا 
برخورد کردیم و این فعالیت تعطیل شد. 
تربیت بدنی  زنگ  برای  نمی خواهم  من 
دیگری  از کاس  ورزشی،  زنگ  هر  یا 
بزنیم. گاهی ممکن است در جایی برف 
و باران ببارد و زنگ ورزش حذف شود 
و در اختیار دروس دیگری قرار گیرد. هر 
چند ما اعام کرده ایم در چنین شرایطی 
هم باید ایست ورزشی و فعالیت هایی که 
اعام شده، داخل کاس اتفاق بیفتد اما 
در هر صورت چنین اتفاقی ممکن است 
رخ بدهد ولی اینکه در مدرسه ای مطلقًا 
درس ورزش نباشد و زنگ آن به درس 
قبول  قابل  کند،  پیدا  اختصاص  دیگری 
نیست و حتمًا مدیر را عزل می کنیم چرا 
که سند تحول بنیادین می گوید »توازن 
در همه ساحت ها مد نظر است«. رهبر 
چه  جوانان  »از  اینکه  پاسخ  در  انقاب 
می خواهید؟« فرمودند »تحصیل، تحصیل 

و ورزش«.
سامت  و  بیت بدنی  تر ون  معا
نتقاد  ا با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
را  دانش آموزان  نباید  اینکه  به  نسبت 
از  یکی  و  کنیم  تربیت  کاریکاتوری 
انتقادها به تغییر الگوی مسابقات ورزشی 
درون مدرسه ای  المپیادهای  سمت  به 
حرفه ای  استعدادیابی  که  است  این 
بیان  است،  گرفته  ر  قرا تأثیر  تحت 
کرد: وقتی جمعیت هدف را ۱۴ میلیون 
بخواهیم  و  بگیریم  نظر  در  دانش آموز 
مجبوریم  دهیم،  ارائه  خدمات  آنها  به 
درون مدرسه ای  فعالیت های  سمت  به 
استعدادیابی  ما  وظیفه  کنیم.  حرکت 
نیست و هدفمان هم این نیست، بلکه 
دانش آموزان  میان  در  توازن  ما  هدف 
است. من این را عادالنه نمی بینیم که 
برای  این هدف گسترده  در  را  جمعیت 
تعداد محدودی کنار بگذاریم البته وقتی 
المپیاد درون مدرسه ای شکل می گیرد و 
می آید،  بیرون  مدارس  تیم  آن،  دل  از 
یعنی پایه شناسایی استعداد وسیع شده 
است. در کشور ایران نظام استعدادیابی 
تصادفی داریم. در همه حوزه ها نیز این 

مسئله وجود دارد یعنی یک دانش آموز 
به صورت اتفاقی توسط خانواده هدایت 
می شود و یکدفعه فان فدراسیون، آن 
نظام  یعنی  می کند  شناسایی  را  فرد 
سراسری غربالگری در کل کشور نداریم 
درحالی که ما باید یک نسل را غربالگری 
کنیم. در حال حاضر در چنین وضعیتی، 
ما غربالگری پایه را انجام می دهیم نه 
برای فراگیر  بلکه  استعدادیابی  به دلیل 
 5۰۰۰ این،  بر  عاوه  ورزش.  کردن 
شرکت  درون مدرسه ای  المپیاد  در  نفر 
می کنند و حتی کسانی که نمی توانند در 
مسابقات حضور یابند، به آنها می گوئیم 
فعالیت های ساده مانند مچ اندازی انجام 
دهند. کجای کشور سراغ دارید که 33 
یک  در  حاذق  تحصیلکرده  معلم  هزار 
و  آموزش  در  ما  باشد؟  داشته  رشته 
پرورش این نیرو را داریم که از طریق 
دانش آموزان  مشاهده ای،  غربالگری 
دارند،  را  استعدادش  آنچه  سمت  به  را 
بزار  ا نیروها  این  اما  می دهند  سوق 

نیستند. فدراسیون ها 
پرسش  به  سخ  پا ر  د حمیدی 
توسعه  با  اینکه  خصوص  در  دیگری 
هنرستان های تربیت بدنی موافق هستید 
قرار  آنها  چالش های  جریان  در  آیا  و 
دارید؟ گفت: واقعیت آن است که بحث 
نیست.  ما  با  تربیت بدنی  هنرستان های 
این  به  می خواهند  که  هنگامی  تنها 
هنرستان ها مجوز بدهند، یک کارشناس 
از ما می خواهند که امکانات ورزشی وی 
را بسنجیم البته ما چالش ها و داعیه هایی 

در این زمینه داریم.
وی گفت: وقتی یک دانش آموز از 
فارغ التحصیل  برق  رشته  در  هنرستان 
یی  جا ند  ا می تو بافاصله   ، می شود
ساختمان  سیم کشی  و  شود  مشغول 
انجام دهد اما در تربیت بدنی، ارائه کارت 
فدراسیون  دست  مربیگری،  و  داوری 
هنرستان  از  که  دانش آموزی  و  است 
خود  کارت  باید  می شود  فارغ التحصیل 
اینکه  ضمن  بگیرد  دیگری  جای  از  را 
معتقدیم درس ها باید به سمت کاربردی تر 
شدن برود اما نه محتوا بر عهده ماست 
و نه مدیریت آن. ما هم به دنبال توسعه 
هنرستان های دولتی تربیت بدنی نیستیم 
چون باید برای یک هنرستان ۱5 نیرو را 
یک  به  و  بیاوریم  بیرون  مدرسه   ۱5 از 
مدرسه بفرستیم که به 2۰۰ نفر خدمات 
ارائه دهد و پس از فارغ التحصیلی، اینکه 
چقدر بازار کار برای آنها وجود دارد، مبهم 
است. ما در این خصوص نظر کارشناسی 
خود را به دوستان اعام کرده ایم. زمانی 
هنرستان تربیت بدنی به گونه ای است که 
به دانشگاه فرهنگیان وصل می شود که 
رشته تربیت بدنی داشته باشد و سپس ما 
فارغ التحصیان  این  خروجی  از  بتوانیم 
مدارس  در  تربیت بدنی  معلم  عنوان  به 
توسعه  به  می شود  که  کنیم  استفاده 
هنرستان های تربیت بدنی دولتی فکر کرد 
واقعیت آن است که در حال حاضر  اما 
وارد  بخش خصوصی  کنیم  تاش  باید 
این حوزه شود و روی آن سرمایه گذاری 
کند و موافق توسعه این هنرستان ها در 

بخش دولتی نیستیم.
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ترم آینده  و نحوه آموزش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
امکان  معاون آموزشی وزارت علوم اعام کرد: آموزش در برخی جاها که 

تشکیل کاس حضوری را داشته باشند به صورت ترکیبی خواهد بود.
علی خاکی صدیق گفت: ترم تحصیلی دانشگاه ها رسما از ۱5 شهریورماه آغاز 

می شود و این موضوع به دانشگاه های سراسر کشور اباغ شده است.
جاها  برخی  در  آموزش  گفت:  جدید  تحصیلی  سال  در  آموزش  درباره  وی 

که امکان تشکیل کاس حضوری را داشته باشند به صورت ترکیبی خواهد بود.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: در اکثر دوره های کارشناسی آموزش به 
صورت الکترونیکی و در دوره های تحصیات تکمیلی و یا دروس عملی و کارگاهی،  
آنجایی که امکان تشکیل کاس حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد 
کاس ها به صورت ترکیبی خواهد بود.وی ادامه داد: در ماه های گذشته در جهت 
آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در حوزه یادگیری الکترونیکی صدها، سند و جزوه 
آموزشی چاپ شده است و همین طور دهها فیلم آموزشی در مباحث مختلف مربوط 
به آموزش الکترونیکی در دسترس عاقمندان استادان و دانشجویان قرار گرفته و 
چندین نشست تخصصی برگزار شده است این ها فضا را برای ما آماده سازی می 

کند تا با یک تجربه و آمادگی بیشتر وارد ترم آینده شویم.
وی تاکید کرد: با توجه به شیوه ویروس کرونا و پیش بینی هایی که در وزارت 
بهداشت می شود به نظر می رسد آموزش حضوری ما مثل قبل منتفی باشد و ۱5 
باشند دانشگاه ها دروس  امیدواریم آمادگی داشته  شهرویور که شروع ترم است 

خود را با محوریت آموزش الکترونیکی ارائه دهند.

برنامه های وزارت ارتباطات برای اینترنت ترم آینده تحصیلی
معاون وزیر ارتباطات از برگزاری جلسه با وزارت علوم برای بررسی مشکات 
فنی آموزش مجازی دانشگاهها خبرداد و گفت: امکان استفاده از تعرفه ترجیهی 

برای ترافیک آموزش مجازی این مراکز پیش بینی شده است.
ستار هاشمی در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای رایگان سازی ترافیک 
آموزش مجازی مراکز 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 عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه کشور در شرایط ویژه 
اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری، وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
در اسفند ماه سال گذشته در اقدامی داوطلبانه، تشریک مساعی برای ارائه ترافیک 
رایگان در بستر شبکه ملی اطاعات به جامعه دانشگاهی شامل اساتید و دانشجویان 
را در دستور کار قرار داد.وی گفت: با اقدامات انجام شده در سطح وزارت ارتباطات و 
با همکاری اپراتورهای تأمین کننده خدمات دسترسی، رایگان سازی تعرفه ترافیک 
برای بیش از ۱۸۸۰ سامانه اعام شده از سوی وزارت عتف )مربوط به ۸5۰ 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 )در کلیه مراکز آموزشی کشور( نیز یکی از اقدامات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات است و اجرای آن نیز صرفًا منوط به درج مشخصات 
سیستم های مربوطه )توسط نمایندگان وزارت عتف( در سامانه ای است که به منظور 

اعمال تعرفه ترافیک ترجیهی پیش بینی شده است.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در حال حاضر پهن باند شبکه های سیار 
در نقاط شهری و روستایی، دارای پوشش بسیار مناسبی است و توسعه پهنای باند 
ارتباطی و گسترش پوشش پهن باند ثابت و سیار جهت تکمیل پوشش پهن باند در 
نقاط باقیمانده نیز در حال انجام است. در 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.
با نمایندگان وزارت علوم،  افزود: در روز 2۱ مرداد ، نشست مشترکی  وی 
تحقیقات و فناوری به منظور تبادل تجربیات و بررسی مشکات زیرساخت های فنی، 
چالش ها و چشم اندازهای مرتبط با برگزاری آموزش الکترونیکی و دوره های مربوطه 
داشتیم. مقرر شد نمایندگان وزارت عتف، با استفاده از بازخوردهای دانشجویان، 
مناطقی را که دسترسی پهن باند آن ها دارای مشکل بوده مشخص کنند تا توسعه 

آنها با اولویت بیشتری، در دستور کار قرار گیرد.

مهاجم ناشناس، دورهمی جوانان را به رگبار بست 
مهاجم مسلح ناشناسی، چند جوان را که داخل باغی در منطقه طرق مشهد دور هم 

نشسته بودند به رگبار بست و یکی از آنان را به قتل رساند. 
این حادثه  جمعه گذشته و زمانی اتفاق افتاد که چهار جوان برای تفریح به باغی  
رفتند که متعلق به پدر یکی از آن ها بود و  قصد داشتند شب هم در آن جا بمانند.حدود 
ساعت یک بامداد ناگهان فرد ناشناسی مقابل باغ ظاهر شد و با ساحی که در دست 
داشت به طرف چهار جوان، آتش گشود. رگبار شلیک گلوله ها به حدی بود که فرصت 
هر گونه عکس العملی را از جوانان گرفت. تعدادی از گلوله ها به دو جوان 2۴ و 23 ساله 
با فرار مهاجم مسلح دو جوانی که جان سالم به در برده بودند به یاری  اصابت کرد و 
دوستان مجروحشان شتافتند و با نیروهای امدادی اورژانس، تماس گرفتند. دقایقی بعد 
دو مجروح این حادثه به بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد منتقل شدند، اما جوان 
2۴ ساله به نام وحید براتی بر اثر عوارض ناشی از اصابت چند گلوله جان سپرد و جوان 
دیگر به نام بهنام به اتاق عمل هدایت شد و با انجام عمل جراحی از مرگ نجات یافت.

تعرض به کالنتری قهاوند  به دلیل فوت پسر نوجوان
روستای  در  غیرمجاز  حفاران  به باند  پلیس  شلیک  پی  در  گذشته  هفته  سه شنبه 
شیرین آباد قهاوند در استان همدان یک نوجوان ۱3 ساله جان خود را از دست داد و دیگر 

اعضا دستگیر شدند.
پلیس  تیراندازی  حادثه  در  نوجوان  این  شدن  کشته  نوشت:  پیام  همدان  روزنامه 
بازتاب هایی را در فضای مجازی به دنبال داشت، به طوری که خانواده این پسر نوجوان با 
تعرض به پاسگاه قهاوند ناراحتی خود را ابراز کردند و این اقدام به انتشار فیلمی کوتاه در 

فضای مجازی منجر شد.
فرمانده انتظامی استان همدان در رابطه با این حادثه گفت گفت: تیراندازی چند 
روز گذشته به منظور دستگیری چند نفری بود که شبانه دنبال حفاری غیرمجاز و سرقت 

اشیای تاریخی بودند.
افراد و حضور  این  از  به شکایت میراث فرهنگی  اشاره  با  بخشعلی کامرانی صالح 
آنها خاطرنشان کرد: عوامل  با  برخورد  به منظور  قهاوند  پاسگاه  در  این سازمان  نماینده 
پاسگاه قهاوند پیرو دستور قضایی، به همراه نماینده میراث فرهنگی در محل تخلف حضور 

یافتند که حفاران غیرمجاز با دیدن پلیس پا به فرار گذاشتند.
متهمان با وجود شنیدن صدای آژیر خودروی پلیس به دستور ایست و شلیک هوایی 

بی توجهی کردند و همین موضوع سبب تعقیب آنها از سوی پلیس شد تا متوقف شوند.
تعقیب پلیس تا جایی ادامه یافت و آنها نیز به دستور ایست توجهی نکردند که به 
آنها مجبور به شلیک هوایی  از فرار  همین دلیل پلیس برای اعمال قانون و جلوگیری 
شد اما به خاطر تاریکی هوا، پستی و بلندی مسیر و کمانه کردن تیر، گلوله به یک نفر 

برخورد کرد و زمین گیر شد.
کامرانی صالح تصریح کرد: مأموران بافاصله فرد را با خودروی ناجا به مرکز درمانی 
قهاوند و سپس به مرکز درمانی همدان منتقل کردند که متأسفانه به دلیل جراحات وارده 

جان باخت.
با  نیز روز گذشته در گفت وگو  استان همدان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
خبرنگار ما ضمن تسلیت به خانواده فرد متوفی اظهار کرد: موضوع با تشکیل پرونده به 
مرجع قضایی اعام و ارسال شد و مراتب تحت رسیدگی است و قطعا دستگاه قضایی با 
رعایت عدالت و انصاف به موضوع رسیدگی می کند و اگر حقی از کسی ضایع شده باشد 

قطعا احقاق حق خواهد شد.
حسین بشری با بیان اینکه معاندان قصد دارند از این موضوع بهره برداری کنند، 
گفت: تخلف این افراد از نظر ما محرز بوده، هر چند نیروی انتظامی از این اتفاق ناراحت 
است، دوست نداریم چنین اتفاقاتی در مأموریت ها بیفتند اما مأموریت های ما گریزناپذیر 
است. این افراد به رغم اینکه مجرم بودند به ایست پلیس هم توجه نکردند، درحالی که 

می توانستند بایستند و مشکلی هم پیش نمی آمد.
وی ادامه داد: از طرف فرمانده انتظامی استان به خانواده این نوجوان تسلیت گفته 

شد و دلجویی صورت گرفت.
بشری در مورد هجوم به پاسگاه قهاوند در پی این اتفاق هم توضیح داد: اقوام 
به  بودند  ناراحت  اینکه  به دلیل  بازمی گشتند  جنازه  تشییع  مراسم  از  که  نوجوان  این 
پاسگاه تعرض کردند. هر چند تعرض به کانتری و پاسگاه از نظر ما تخلف است اما 
این اقدام را از روی دشمنی یا عناد نمی دانیم که بخواهیم حساسیت ایجاد کنیم، البته 
خودشان پشیمان هستند. پدر نوجوان از همکاران ما عذرخواهی کرد درحال حاضر هم 

وضعیت آرام است.
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اینتل جزئیات اولیه پردازنده های تایگر لیک و 
پردازنده گرافیکی Xe LP را اعالم کرد

براساس اعام رسمی اینتل، پردازنده های خانواده ی تایگر لیک که چند هفته ی 
دیگر رونمایی می شوند مجهز به فناوری سوپرفین هستند و سرعت کاک شان 

نسبت به خانواده ی آیس لیک بسیار بیشتر خواهد بود.
با وجود تمامی مشکات اخیر به دلیل به تأخیرافتادن استفاده از لیتوگرافی های 
مدرن تر، اینتل همچنان با جدیت در تاش است تا بتواند به سرمایه گذاران و مشتریان 
اثبات کند که هنوز قدرتی بزرگ در دنیای پردازنده ها به حساب می آید. اینتل ازلحاظ 
اینتل  رقبای  زمان می گذرد  و هرچه  افتاده  رقبایش عقب  از  به وضوح  لیتوگرافی 
بیش ازپیش پیشرفت می کنند و فاصله ی خود را با این شرکت افزایش می دهند. 
به همین دلیل است که اینتل در مراسم روز گذشته تاش کرد وعده های بزرگ دهد 

و توجه کاربران را جلب کند.
اینتل می گوید محصوالتی که در صف عرضه دارد نه تنها بهبودهای محسوس 
به خود می بینند بلکه به طور کلی محصوالتی جذاب به حساب می آیند. اینتل در گذشته 
اشتباهات زیادی مرتکب شده که درنهایت باعث شدند عرضه ی محصوالت جدید 
ماه ها به تأخیر بیافتد. این شرکت قصد دارد با دوری از اشتباهات گذشته رویکردی 
جدید پیش بگیرد. در این رویکرد ساخت به منظور بهبود عملکرد پردازشی، کارهایی 

فراتر از صرفا »کاهش قابلیت های ترانزیستور« انجام می پذیرد.
اینتل در مراسم ویژه ی Architecture Day 2۰2۰ اخبار مهمی را اعام 
کرد که برای طرفداران این شرکت اهمیت بسیار زیادی دارند. اینتل در بخشی از 
مراسم خود به بینندگان امکان داد برای نخستین بار نگاهی به پردازنده های مرکزی 
نسل بعد یعنی خانواده ی تایگر لیک )Intel Tiger Lake( بیاندازند. اینتل در 
مراسم خود برخی جزئیات درباره ی بهبودهای ریزمعماری پردازنده های تایگر لیک 
که درنهایت باعث افزایش سرعت کاک و کاهش مصرف انرژی می شوند، ارائه 

داد که در ادامه آن ها را موردبررسی قرار می دهیم.
راجا کودوری، معمار ارشد اینتل و رئیس واحد تجاری کارت گرافیک مجزا 
 Architecture جدا شد، در مراسم AMD در این شرکت که سال 2۰۱7 از
Day حضور پیدا کرد و گفت که اینتل قصد دارد در رویکرد جدید خود برای طراحی 
پردازنده ها تمرکز کمتری روی مبحث ترانزیستور داشته باشد. امروزه در بازار رقابت 
شدیدی بر سر کوچک کردن لیتوگرافی تراشه ها وجود دارد؛ به طور معمول با روی 
کار آمدن هر نسل جدید از لیتوگرافی، پردازند ه ها به ترانزیستورهای بیشتری مجهز 
باعث  که  است  به گونه ای  اینتل  جدید  رویکرد  می گوید  کودوری  راجا  می شوند. 
می شود میزان توجهات به پردازنده، مباحثی فراتر از شمار ترانزیستور را شامل شود. 
به بیانی دیگر، از نگاه کودوری، دوران اضافه کردن عامت مثبت )+( به جلوی نام 
لیتوگرافی های جدید به پایان رسیده. اینتل می گوید پردازنده های ۱۰ نانومتری این 

شرکت، سزاوار توجه بیشتری هستند.
با وجود رویکرد متفاوت اینتل برای ساخت پردازنده های نسل بعد، این شرکت 
همچنان به  برخی سنت های خود پای بند می ماند. براساس اعام رسمی، در قلب 
پردازنده های ۱۰ نانومتری موردانتظار اینتل فناوری ترانزیستور جدیدی گنجانده شده 
که با نام سوپرفین )SuperFin( از آن یاد می شود. راجا کودوری می گوید سوپرفین 
بهبودیافته ترین فناوری  لیتوگرافی میان نسلی اینتل در تاریخ شرکت به حساب می آید. 
پردازشی  زمینه ی عملکرد  فناوری سوپرفین در  بهبودهای  میزان  اینتل می گوید 
به حدی است که حس می کنید یک نسل کامل در بین لیتوگرافی ها جابه جا شده اید.

طی سال های اخیر AMD ازلحاظ روی آوردن به لیتوگرافی های جدیدتر 
توانسته به وضوح اینتل را پشت سر بگذارد. تیم قرمز پیش از اینتل توانست لیتوگرافی 
هفت نانومتری را روی کار بیاورد. این لیتوگرافی باعث شد پردازنده های خانواده ی رایزن 
بتوانند وارد رقابت جدی و مستقیم با بسیاری از پردازنده های اینتل شوند و همچنان به 
رقابت ادامه دهند. بسیاری از کاربران با خود فکر می کنند که رویکرد جدید اینتل ممکن 
است جایگاه این شرکت را به عنوان رهبر بازار پردازنده های x۸6 که مختص به کاربران 
عادی هستند،  به خطر بیاندازد؛ بااین حال این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. با وجود مواجهه 
با شکوائیه ی گروهی و البته انتقادات شدید رسانه ها و کاربران به اینتل به دلیل تأخیر 
در عرضه ی پردازنده های جدید، تیم آبی تاش کرده همچنان اعتمادبه نفسش را حفظ 

کند و مسیری را که برای آن برنامه ریزی کرده، در پیش بگیرد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

دوره آموزش سربازی تا چه زمانی یک ماهه خواهد بود؟
اعام کرد  نیروهای مسلح  انسانی سربازی ستادکل  اداره سرمایه  رییس 
ماه  نیز یک  مهرماه  اعزامی  برای مشموالن  سربازی  آموزشی  دوره  مدت  که 

خواهد بود. 
امیر غامرضا رحیمی پور دراین باره گفت: همانطور که قبا اعام شده بود 
در پی شیوع کرونا در کشور مدت دوره آموزش نظامی سربازان به یک ماه کاهش 

یافت که این وضعیت فعا در شش ماهه نخست سالجاری اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدت دوره آموزش نظامی برای مشموالن اعزامی شهریور 
و مهرماه نیز یک ماه خواهد بود، گفت: برای پس از این دوره هنوز تصمیمی اتخاذ 

نشده، اما پس از اتخاذ تصمیم های الزم جزئیات آن اطاع رسانی خواهد شد.
به گفته رحیمی پور، این مدت یک ماهه ممکن است با احتساب تعطیات 

در برخی از یگان ها چند روزی اضافه شود.
رییس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه 
تمامی پروتکل های بهداشتی در حین و پس از اعزام مشموالن به دوره آموزشی و 
نیز در طول خدمت رعایت شده و ستادکل نیروهای مسلح نیز بر اجرای آن نظارت 
دارد، گفت: خوشبختانه گزارش هایی که از نرخ ابتا به کرونا داشته ایم در بسیاری 
از مراکز صفر و در برخی از مراکز نیز کمتر از نرخ ابتا در سطح جامعه بوده است.

رحیمی پور در مورد پیشنهاد بکارگیری سربازان حوزه پزشکی و پیراپزشکی 
در مراکز درمانی مقابله با کرونا نیز گفت: این موضوع جدید نیست. سال هاست 
که مشموالن سربازی رشته های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و... در رشته های 
مرتبط خودشان و در بیمارستان ها فعال هستند و دوره شیوع کرونا نیز این عزیزان 

در کنار کادر درمان حضور داشتند.
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همچنان  بورس  شاخص  کاهشی  روند 
ادامه دارد و درحالی که پیش از این شاهد ورود 
شاخص کل به کانال دو میلیون واحد بودیم، در 
روزهای اخیر وارد کانال یک میلیون و 9۰۰ هزار واحد 
و در نهایت امروز با بیش از 67 هزار واحد ریزش، وارد 

کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد شد.
معامات روز یکشنبه بازار سرمایه درحالی به پایان 
رسید که شاخص کل این بازار با 67 هزار و 925 واحد 
کاهش رقم یک میلیون و ۸35 هزار واحد را ثبت کرد. 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۰ هزار و 237 واحد 

کاهش یافت و به رقم ۴9۰ هزار و 9۴9 واحد رسید.
معامله گران ۸3۸ هزار معامله به ارزش ۸9 هزار و 

235 میلیارد ریال انجام دادند.
مبراکه  فوالد  فارس،  خلیج  پتروشیمی  صنایع 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان، 
پاالیش نفت تهران، مخابرات ایران و کشتیرانی جمهوری 
اسامی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 

را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس نیز با 5۸5 واحد کاشه به رقم 

۱9 هزار و 323 واحد رسید.

معامله گران این بازار 296 هزرار معامله به ارزش 
53 هزار و 799 میلیارد ریال انجام دادند.

سنگ آهن گهر زمین، پتروشیمی مارون، هلدینگ 
سهامی  تندگویان،  پتروشیمی  خاورمیانه،  معدنی  صنایع 

نمادها  به سایر  بانک دی نسبت  و  ذوب آهن اصفهان 
بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پلیمر آریا ساسول نسبت 
فرابورس  روی  را  مثبت  تاثیر  بیشترین  نمادها  سایر  به 

گذاشتند.

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

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

بود، در حال تحقق است.
ایران  بانک  مدیرعامل  پورسعید،  عبدالمجید  عمومی:  روابط  گزارش  به 
زمین با اشاره به تاش 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 
داشته، حال آزمون دیگری را به سرانجام خواهد رساند. عبدالمجید پورسعید، 
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 گفت: هنوز مفهوم بانکداری دیجیتال و اجرای فرآیندهای آن در سطح شعب 
و ارائه خدمات به مشتریان برای بسیاری از فعاالن عرصه بانکی کشور ساختار 
با  اولین بانک دیجیتال کشور،  ایران زمین به عنوان  اما بانک  اجرایی ندارد، 
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 معضات 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 اطاعات 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 
را  بعد زیرساخت های فنی خود  به  از سال 95  چشمگیر دانست و گفت: ما 
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 اطاعات 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.

مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به دریافت مجوز ارزی توسط این 
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 
با نگاهی مستمر به  از اولویت های بانک غافل نشدیم و سعی کردیم  یکی 
بخش های تولید ضمن ارائه خدمات مناسب بانکی، تامین سرمایه در گردش 

و سرمایه گذاری الزم در این حوزه، فعالیت کنیم.

خبرهای خوب در راهند!
برای برنده شدن در چهل و یکمین دوره قرعه کشی 
ایران  بانک ملی  انداز  الحسنه پس  حساب های قرض 
موجودی تان را شارژ کنید و منتظر خبرهای خوب باشید.

پایان  ایران،  به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
مرداد ماه سال جاری، آخرین فرصت افتتاح حساب و یا 
تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی حساب های 

پس انداز ریالی و ارزی است. برای این دوره از قرعه کشی 793 هزار و ۱96 
فقره جایزه با ارزش بیش از یک هزار و 392 میلیارد ریال به برندگان تخصیص 
یافته است.99 فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش یک 
میلیارد ریال، 299 فقره کمک هزینه خرید خودرو داخلی هر یک به ارزش 7۰۰ 
میلیون ریال و ۱399 کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هر یک به ارزش 2۰۰ 

میلیون ریال بخشی از جوایز این دوره از قرعه کشی است

قدردانی حجت اله صیدی از آزادگان شاغل و بازنشسته بانک 
صادرات ایران

میهن  به  سرافراز  آزادگان  ورود  سالروز  با  همزمان 
جلسه  در  یران  ا صادرات  بانک  مدیرعامل  اسامی، 
هیئت عامل این بانک از آزادگان شاغل و بازنشسته بانک 

قدردانی کرد.
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
و  صبر  اسطوره های  آزادگان  گفت:  صیدی  حجت اله 
افتخارات  زنده  استقامت هشت سال دفاع مقدس و سند 

ملت غیور ایران محسوب می شوند و 26 مرداد ماه هر سال، همزمان با سالروز 
بازگشت پیروزمندانه این سرو قامتان، خاطرات خوش دیدار دوباره این عزیزان 
ایران تکرار می شود.  برای دوستداران انقاب و نظام مقدس جمهوری اسامی 
وی افزود: این روز خجسته، یادآور فداکاری ها و رشادت هایی است که در هیچ 
کجای عالم نظیر و مانندی برای آن ها نمی توان یافت. بر همه ما الزم است که 

همواره این مناسبت خجسته را ارج نهیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به حضور ۴5۴ نفر از آزادگان سرافراز 
در جمع همکاران شاغل و بازنشسته بانک گفت: حضور این عزیزان در بانک، منشأ 
خیر و برکت و مایه آرامش و دلگرمی است و ایثارگری هایشان، چون لوح درخشانی، 
روشنگر و دلگرم کننده ادامه مسیر پرچالش بانک در راه خدمت به ایران اسامی 
است. قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک نیز در این جلسه گفت: آرامش 
و آسایش امروز ما مدیون رشادت ها، ازخودگذشتگی ها و دالوری های ایثارگران ۸ 
سال دفاع مقدس به خصوص آزادگان سرافراز و زبان برای تشکر و سپاسگزاری از 

رشادت آنان ناتوان است.
رضا صدیق با اشاره به اجر دنیوی و اخروی آزادگان در تحمل دشواری های 
به فرموده مقام معظم رهبری، لحظه لحظه عمر شما  اظهار کرد:  اسارت  دوران 
در دیوان الهی محفوظ است.در پایان این جلسه، رضا صدیق، قائم مقام مدیرعامل 
بانک صادرات ایران به همراه احمد فاضلی معاون مالی و سیدبیوک موسوی معاون 
پشتیبانی و سرمایه های انسانی با حضور در محل خدمت تعدادی از آزادگان مستقر 
در ستاد مرکزی این بانک، ضمن تبریک سالروز بازگشت آزادگان سرافراز و ارج 
بانک  مدیرعامل  سوی  از  را  هدیه ای  آنان،  رشادت های  و  ایثارگری ها  به  نهادن 

صادرات ایران به ایشان اهدا کردند.

اوراق سلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات بانکی ضمن اعام اینکه اوراق 
سلف نفتی موجب تامین هزینه های دولتی، جذب نقدینگی از مردم و جلوگیری 
از ورود نقدینگی به بازارهای ارز و خودرو می شود، کارکرد این اوراق در عملیات 

بانکی را تشریح کرد.
علی نظافتیان اظهار کرد: دولت از طرف مجلس ماموریت دارد که از طریق 
صادرات نفت یا میعانات گازی حداقل تا سقف درآمدهای پیش بینی شده در بودجه 
سال ۱399 را تحصیل و به خزانه واریز کند اما تحریم های خاف قانون دولت های 
بیگانه موجب شده که دولت موفق به وصول این مقدار از درآمد تا پایان سال جاری 
نشود. به همین جهت یکی از مناسب ترین شیوه های وصول درآمدهای پیش بینی 
شده برای دولت، فروش نفت خام از طریق انتشار اوراق بهادار سلف نفتی است.

وی درباره چیستی اوراق سلف نفتی، گفت: طبق منطق بازار، فروش کاال 
بر نقدی بودن معامله و تحویل فوری کاالی مورد معامله است اما در پاره ای از 
موارد تحویل فوری کاالی خریداری شده در زمان انجام معامله مقدور نیست و در 
نتیجه خریدار بهای معامله را به صورت نقدی پرداخت و قبول می کند که کاالی 

مورد نظر خود را در آینده تحویل بگیرد که این معامله، پیش خرید می گویند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری افزود: در اصطاح اهل 
فقه و بانکی نیز اینگونه معامات را سلف می نامند که برای تامین هزینه های 
جاری و مواد اولیه واحدهای تولیدی پرداخت می شود و بانک با پرداخت تسهیات 
سلف، مقداری از تولیدات آن واحد تولیدی را  پیش خرید می کند اما بهای کاالی 
خریداری شده )مبلغ تسهیات سلف( را به صورت نقدی در اختیار تسهیات گیرنده 
قرار می دهد و موافقت می کند که کاالی خریداری شده را حداکثر به مدت یکسال 

دیگر یا یک دوره تولیدی دیگر تحویل بگیرد.
نظافتیان درباره تفاوت اوراق سلف با اوراق مشارکت توضیح داد: اوراق سلف 
نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد. در اوراق 
سلف نفتی رویدادهای حقوقی روی می دهد که طبق آن، دولت تولید کننده و 
مالک نفت استخراج شده است و از نظر مبانی حقوقی می تواند نفت تولیدی خود 
را به دو روش تحویل فوری یا پیش فروش با تعهد به تحویل محصوالت نفتی 

بفروشد اما بهای آن را به صورت نقدی دریافت کند.

روند تعیین قیمت اوراق سلف نفتی
وی با بیان اینکه مکانیزم تعیین قیمت اسمی اوراق سلف چندان پیچیده 
نیست، گفت: قیمت دالری فروش هر بشکه نفت در سطح بین الملل مشخص 
است؛ بنابراین کافی است دولت قیمت ارزی آن را اعام کند اما مشکل در این 
زمینه نرخ تسعیر قیمت ارزی نفت است. دولت باید به وضوح مشخص کند که 
هر بشکه نفت را چند ریال می فروشد و نرخ آن را چگونه تسعیر می کند؟ اگر 
دولت بخواهد نرخ تسعیر نفت را خیلی دور از نرخ بازار آزاد ارز تعیین کند، این 
پدیده موجب رانت عظیم ارزی خواهد شد که نتیجه آن نیز ایجاد ثروت های باده 
آورده خواهد بود؛ پس به ناچار نرخ تسعیر اوراق سلف نفتی تا حدودی از نرخ بازار 

آزاد ارز تبعیت خواهد کرد.
نظافتیان افزود: در این معامله خریدار اوراق سلف، بهای نفت خریداری شده 
را به صورت نقد می پردازد و در ازای آن اوراق بهادار سلف نفتی معادل بهای 
پرداخت شده را دریافت می کند که بدان معناست که دارنده آن مالک قطعی مقداری 
نفت است؛ پس دارنده اوراق حق دارد که  این اوراق بهادار را به هر شخصی که 
مایل باشد واگذار کند و عرصه این اوراق در بورس می تواند در شکوفایی بورس 

بسیار تاثیرگذار باشد.
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری، تفاوت اصلی 
شیوه فروش نفت به روش صادرات مستقیم دولت و شیوه فروش نفت به صورت 
پیش فروش و صدور اوراق سلف این است که در شیوه نخست دولت مالک و 
در عین حال صادر کننده است؛ در حالیکه در اوراق سلف نفتی دارندگان اوراق 
بهادار، مالک نفت خریداری شده از دولت هستند؛ بنابراین دولت به نمایندگی از 

مالکان، اوراق نفت را صادر می کند.

اوراق سلف نفتی سدی در مقابل نقدینگی
نظافتیان ادامه داد: در طول مدت اوراق سلف نفتی ممکن است که قیمت 
بین المللی نفت ایران کاهش یا افزایش یابد که برحسب تدابیر پیش بینی شده، 
این نوسات مالی را کنترل کند. در  اوراق«  از طریق »بازخرید  دولت می تواند 
شرایط غیرعادی که امکانات الزم برای صادرات طبیعی محصوالت نفتی فراهم 
نیست، استفاده از اوراق سلف نفتی می تواند از جمله راهکارهای مطلوب برای 
تامین هزینه های دولتی، جذب نقدینگی از مردم و جلوگیری از ورود نقدینگی به 

بازارهای کاذب نظیر بازار ارز و خودرو باشد.
وی در پاسخ به اینکه اوراق سلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی 
دارد؟ توضیح داد: هر چند در این مورد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 
سیاستگذار نهایی هستند اما می توان از این اوراق در عملیات بانکی به عنوان 
ویژه  به  تسهیات  پرداخت  برای  باال  شوندگی  نقد  قابلیت  با  معتبر  وثیقه ای 
تسهیات  گیرنده  بانک  بین  توافق  با  تسهیات  پرداخت  تولیدی،  تسهیات 
پرداخت تسهیات فروش  اوراق و  این  براساس  پرداخت تسهیات  باز  برای 
اقساطی به اشخاص غیر دولتی به منظور خرید اوراق سلف نفتی در قبال وثیقه 

این اسناد استفاده کرد.

تاثیر اوراق سلف نفتی بر معامات بورس
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری درباره تاثیر اوراق سلف 
نفتی بر معامات بورس اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی در قبال 
واگذاری اوراق سلف از طریق بورس به بانک های طلبکار نیز از دیگر استفاده های 

اوراق سلف بدهی در نظام بانکی است.
وی تاکید کرد: طرح فروش اوراق سلف نقدی در صورت موفقیت موجب رونق 
معامات بورسی، کنترل نقدنیگی و کاهش انتظارات تورمی از نرخ های کاالهایی 
همچون ارز یا سکه می شود و دولت را نیز در کمبود کسری بودجه یاری می رساند.

امسال  شود.  عرضه  مرداد  یکشنبه 26  روز  نفتی  سلف  اوراق  است  قرار 
2۰۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ سود حدود ۱9 درصد و به صورت دو ساله 

منتشر خواهد شد.

عقبگرد بورس به کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3 قانون وماده ۱3آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱3996۰3۱۰۰۰۴۰۰3۸72-3۱-۰3-99 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه با معارض خانم ام کلثوم کربایی 
آقا ملکی فرزند رستمعلی به شماره شناسنامه ۱۱۴9 صادره از بابل با کد 
ملی 2۰6۱727۱۴۱ متقاضی کاسه ۴296 در شش دانگ یک قطعه 
از ۱3 سهم ششدانگ  بنای احداثی در آن که ۴ سهم مشاع  با  زمین 
عرصه آن وقف می باشد به مساحت ۱69.5۰ متر مربع قسمتی از پاک 
بابل ثبت و  یازده حوزه ثبت ملک  5۱۴۰-53- اصلی واقع در بخش 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
۱5روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی 
که اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ 
ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض  انتشار اولین آگهی ودر روستاها 
خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند 
ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور 
سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد شهرام خسروی رئیس ثبت 
اسناد اماک بابل تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۱ - ۰5 - 99 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 26 - ۰5 – 99
م-الف ۱99۰3365

راضی  ا ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3 قانون وماده ۱3آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱3996۰3۱۰۰۰۴۰۰3۸۱۸ - 27- ۰3- 99 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه با معارض 
محمود مهدوی دیوکایی فرزند محمدجعفر به شماره شناسنامه ۴3۱ 
صادره از بابل با کد ملی 2۰635۱72۸2 متقاضی کاسه ۰599 در شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱29.۱۰ متر 
مربع قسمتی از پاک ۱۴6۱-3۱7-۴۸62- اصلی واقع در بخش دو 
غرب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور 
روزنامه  ازطریق  ۱5روز  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  اطاع 
نفع  آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی  کثیراالنتشار و محلی 
به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد واماک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 
صدور  وخواهدشد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 
رئیس  نمیباشد شهرام خسروی  دادگاه  به  متضرر  ازمراجعه  مانع  سند 
ثبت اسناد اماک بابل تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۱ - ۰5 - 99 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 26 - ۰5 – 99
م-الف ۱99۰33۸3

راضی  ا ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا موضوع   هیات 
وماده  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3996۰3۱۰۰۰۴۰۰5۰۸۱ - ۱۸- 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   99  -۰۴
تصرفات  بابل  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
شماره  به  عسکری  فرزند  غامی  آسیه  خانم  معارض  با  مالکانه 
متقاضی   2۰62۸67522 ملی  کد  با  بابل  از  صادره   353 شناسنامه 
کاسه ۰26۴ در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۴۱6.2۴ متر مربع قسمتی از پاک 95۸9-2۸۱5 اصلی 
گردیده  محرز  و  ثبت  بابل  ملک  ثبت  حوزه  یکشرق  بخش  در  واقع 
است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز 
که  درصورتی  میگردد  آگهی  محلی  و  کثیراالنتشار  روزنامه  ازطریق 
اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند 
مبادرت  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  باید ظرف  ومعترض 
تقدیم  وگواهی  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد 
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد اماک بابل تاریخ انتشار نوبت اول: 

۱۱ - ۰5 - 99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 26 - ۰5 – 99
م-الف 99۰3۴۱۰

حقوقی  کارشناس  یک 
بازار سرمایه با اشاره به اخال 
در سیستم یکی از بزرگ ترین 
گذشته،  روز  در  کشور  کارگزاری های 
نسبت  باید  کارگزاری  بنابراین  گفت: 
برابر  در  خود  انضباطی  مسئولیت  به 
سازمان بورس و اوراق بهادار و نسبت 
به مسئولیت مدنی خود در برابر مشتریان 

متضرر پاسخگو باشد.
در  اختال  مورد  در  اسدی  حمید 
سیستم معاماتی یکی از کارگزاری ها 
که طی روزهای اخیر رخ داد، اظهار کرد:  
فرایند معامات  اخال روز گذشته در 
خرید  قدرت  شدن  منفی  و  کارگزاری 
مشتریان این کارگزاری، از بعد حقوقی 

حائز اهمیت است.
کارگزاری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بازار  در  معامات  رکن  مهمترین  ها 
سرمایه هستند، گفت: بنابراین هر گونه 
تغییر مسیر معامات به صورت سهوی 
روی  کارگزاری ها  سوی  از  عمدی  یا 
است؛  گذار  تاثیر  سرمایه  بازار  تمامی 
لذا بسیاری از مقررات بازار سرمایه به 
تخلف انگاری ناهنجاری های کارگزاران 

پرداخته و اشاره شده است.
ر  ا ز با حقوقی  رشناس  کا ین  ا
سرمایه ادامه داد: از جمله دستورالعمل 

آذر   ۱3 مصوب  کارگزاران  انضباطی 
بند  در  سازمان،  مدیره  هیئت   ۱3۸9
پذیرش  ز  ا خودداری   5 ماده   ۱۰
سفارش های خرید و فروش مشتریان 
است.  کرده  قلمداد  تخلف  موارد  از  را 
صورت  به  بند  این  در  خودداری  این 
و خودداری مستقیم  استفاده شده  عام 
می  شامل  را   دو  هر  و  غیرمستقیم  و 
کارگزاری  مستقیم  خودداری  در  شود. 
سفارش  و  دستورات  اجرای  از  عمدا 
های مشتریان سر باز می زند و آن را 
اجرا نمی کند. در خودداری غیر مستقیم 
کارگزاری عوامل و موانعی را به صورت 
سهوی و یا عمدی ایجاد می کنند که در 
نتیجه آن مانع، امکان اجرای سفارش 
های مشتریان وجود نداشته و در نتیجه 

مشتریان از حقوق خود منع شده و عما 
حق آنها سلب می شود.

در  که  اتفاقی  به  اشاره  با  اسدی 
کارگزاری ها  از  یکی  معامات  سیستم 
رخ داد، گفت: طی این اتفاق، با منفی 
شدن قدرت خرید و حساب مشتریان، 
فروش  و  خرید  امکان  مشتریان  عمًا 
خود را از دست دادند، زیرا اگر مشتری 
سهام خود را می فروخت و یا حساب 
پرتفوی خود را شارژ می کرد، با توجه به 
منفی شدن حساب او امکان خرید سهام 
نیز سلب شده بود.  همچنین  او  برای 
امکان  از  مشتریان  نیز  حالت  این  در 
این  که  اند  شده  محروم  سهام  خرید 
خود مصداق اضرار به غیر و از موجبات 
یک  ماده  به  مستند  مدنی  مسئولیت 

قانون مسئولیت مدنی است.
وی تاکید کرد: بنابراین کارگزاری 
باید نسبت به مسئولیت انضباطی خود 
در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار 
در  خود  مدنی  مسئولیت  به  نسبت  و 
باشد.  پاسخگو  متضرر  مشتریان  برابر 
در  ها  ناهنجاری  چنین  این  همچنین 
بازار سرمایه موجب تغییر رفتار سرمایه 
گذاران و مشتریان در بازار شده که نمونه 
آن در بازار دیروز مشاهده شد. زیرا که 
این کارگزاری با حجم باالی مشتریان 
که در اختیار دارد و منفی شدن قدرت 
خرید آنان عما امکان ثبت سفارش را 
از آنان سلب کرده و  منجر به کاهش 

شدید تقاضا در بازار شد.
این  رغم  داد:علی  ادامه  اسدی 
که کارگزاری چند ساعت بعد اقدام به 
رفع این مشکل کرد اما از آنجاکه بازار 
سرمایه بازار لحظه هاست و سود و زیان 
در ثانیه ها رخ می دهد، سلب حق چند 
ساعت امری بسیار موثر در ایجاد آسیب 

به مشتریان است.
بر اساس این گزارش، روز گذشته 
به دلیل ایجاد اخال در سیستم یکی 
از کارگزاری های بزرگ کشور، مشتریان 
این کارگزاری حساب خود را منفی می 

دیدند و قادر به ثبت سفارش نبودند.

حقوق سهامداران در روزهای منفی شدن حساب توسط کارگزاری چیست؟

ح  طر د  ا د ر ا قر  ۱ 3
تولید  افزایش  و  نگهداشت 
 ۱.5 بر  بالغ  ارزشی  با  نفت 
دو  بین  مردادماه   27 یورو،  میلیارد 
شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران با 

پیمانکاران ایرانی امضا می شود.
۱3 قرارداد مشتمل بر ۱۱ قرارداد به 
کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
کارفرمایی  به  قرارداد  دو  و  جنوب 
و  است  ایران  قاره  نفت فات  شرکت 
مطابق  قرارداد  طرف  پیمانکاران  همه 
طرح  قراردادی  بسته های  جاری  روال 
نفت،  تولید  توان  افزایش  و  نگهداشت 

شرکت های ایرانی هستند.
پنج  در  قراردادی  بسته های  این 
و  کهگیلویه  فارس،  خوزستان،  استان 
تعریف  هرمزگان  و  بوشهر  احمد،  بویر 

شده است. بسته های قراردادی  شرکت 
نفت فات قاره ایران شامل میدان های 
بسته های  و  است  رسالت  و  فروزان 
قراردادی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
منصورآباد،  رامین،  شامل  نیز  جنوب 

 ،۴ و   ۱ اهواز  زیایی،   ،5 و   2 مارون 
 ،3 مارون  سیاهمکان،   ،۴ و   ۱ مارون 
مارون 6، چیلینگر و گرنگان و باالرود 

است.
 ۱397 مهرماه  در  این،  از  پیش   

و  نگهداشت  طرح  قرارداد  نخستین 
پروژه سیری  برای  نفت  تولید  افزایش 
)میدان های سیوند و اسفند( شرکت نفت 
فات قاره ایران امضا شد و چندی بعد 
در بهمن ماه همان سال، 9 قرارداد دیگر 
این طرح مشتمل بر شش بسته کاری 
جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت 
)پروژه های کبود، گچساران خامی، اللی 
آسماری، نرگسی، منصوری آسماری و 
رامشیر( و سه بسته کاری شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران )پروژه های دانان، 
سعادت آباد و نفت شهر( امضا شده بود.

به این ترتیب، با امضای ۱3 قرارداد 
افزایش تولید  جدید طرح نگهداشت و 
نفت شرکت ملی نفت ایران، تکلیف 23 
بسته کاری از مجموع 33 بسته کاری 

این طرح مشخص می شود.

امضای ۱3 قرارداد نفتی به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو

جهانی  سبد  در  خورشیدی  و  بادی  انرژی  سهم 
تولید برق طی پنج سال گذشته دو برابر شد و جهان 
پیامدهای گرمایش جهانی  به مسیر محدود کردن  را 

نزدیک کرد.
نشان  امبر  انگلیسی  زیستی  محیط  گروه  تحلیل 
اکثر  در  برق  از  تجدیدپذیر حدود ۱۰ درصد  منابع  داد 
نقاط جهان را در نیمه نخست سال 2۰2۰ تشکیل دادند.

با تعطیلی هایی که برای مهار شیوع ویروس کرونا 
انجام گرفت و تقاضای کلی برای برق را کاهش داد و 
به تجدیدپذیرها فرصت داد سهمشان را بهبود ببخشند،  

کربن زدایی شبکه برق امسال تقویت شد.
امبر به تحلیل تولید برق در ۴۸ کشوری که در ۸3 

درصد از تولید برق جهانی سهم دارند پرداخت و یافته 
های این بررسی نشان داد نیروی بادی و خورشیدی در 
با مدت مشابه سال  مقایسه  در  اول سال 2۰2۰  نیمه 
تقاضای  یافت در حالی که  افزایش  گذشته ۱۴ درصد 
درصد  سه  کرونا  ویروس  پاندمی  تاثیر  تحت  جهانی 
و  بادی  توربینهای  توسعه  با  داشت.همزمان  کاهش 
پنلهای خورشیدی، سهم زغال سنگ از سبد تولید برق 
در سراسر جهان کاهش پیدا کرده است و در برخی از 
کشورها که عمدتا کشورهای اروپای غربی هستند، زغال 

سنگ از تولید نیرو حذف شده است.
تولید  از  درصد   6۸ برای  پیش  سال  پنج  چین 
نیروی خود به این سوخت فسیلی کثیف وابسته بود اما 

این سهم امسال به 62 درصد کاهش یافت در حالی که 
تجدیدپذیرها ۱۰ درصد از کل برق این کشور را تولید 
کردند.با این حال رشد تجدیدپذیرها ممکن است به حد 
کافی سریع نباشد تا جهان به اهداف جوی خود دست 
در  نیرو  تولید  برای  همچنان  سنگ  زغال  و  کند  پیدا 

بسیاری از نقاط جهان سوزانده می شود.
از  باید  طبق تحلیل امبر، استفاده از زغال سنگ 
سطح سال 2۰۱9 حدود 79 درصد تا سال 2۰3۰ کاهش 

پیدا کند یعنی ساالنه ۱3 درصد کاهش داشته باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آمار بلومبرگ نیو انرژی 
فاینانس نشان می دهد که نصب تاسیسات مزارع بادی 

در پنج سال آینده کم و بیش ثابت خواهد بود.

سهم انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق دو برابر شد
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قدس  ن  ستا آ لیت  تو
آغاز  دستور  ضمن  رضوی 
کمک  رزمایش  دوم  مرحله 
های مومنانه خدام بارگاه منور رضوی 
در رواق امام خمینی)ره(، رفع گرسنگی، 
را  مشهد  شهر  از  محرومیت  بیکاری، 
امام  به  خالصانه  خدمت  بارز  مصداق 

رضا)ع( عنوان کرد.
احمد  والمسلمین  حجت االسام 
خادمان  از  جمعی  با  دیدار  در  مروی 
ضمن  رضا)ع(  امام  نیکوکار  و  خیر 
تقدیر از مشارکت خادمان حرم مطهر 
امام رضا)ع( در مرحله نخست رزمایش 
»مواسات و همدلی« مؤمنانه، گفت: با 
همت خدام و مردم نیکوکار بیش از ۴۰ 
هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی 
در ماه مبارک رمضان تهیه و توزیع شد.

بسته  ایام  در  اینکه  بیان  با  وی 
خدمت  نگذاشتیم  مطهر،  حرم  بودن 
شود  تعطیل  رضا)ع(  امام  زائران  به 
به  مومنانه  های  با کمک  آن  قالب  و 
از  آنچه  افزود:  کرد،  تغییر  نیازمندان 
سیره معصومین، علماء، اولیاء بزرگ و 
بندگان صالح خدا برداشت می شود این 
است که بعد از انجام واجبات، اهمیت 
هیچ اقدامی باالتر از خدمت کردن به 

مردم نیست.
 بهترین اعمال، خدمت به مردم

برگرفته  را  اعمال  بهترین  وی 
اهلل،  اولیاء  و  هدی)ع(  ائمه  سیره  از 
رسیدگی به امور مردم خواند و گفت: 
أَحسن  در شرایط کنونی کشور، عمل 
رسیدگی به امور نیازمندان است. امروز 
دشمنان  ظالمانه  تحریم های  دلیل  به 
آن،  از  حاصل  اقتصادی  مشکات  و 
مردم  برای  فراوانی  های  گرفتاری 
خادمان  بی تردید  و  است  آمده  بوجود 
به  نسبت  نمی توانند  رضا)ع(  حضرت 

این شرایط بی تفاوت بمانند.

مروی  والمسلمین  حجت االسام 
حضرت  مبارک  وجود  اگر  کرد:  ابراز 
کشور  کنونی  شرایط  در  هم  رضا)ع( 
نمی  آرام  و  ساکت  داشتند،  حضور 
هیچ  معصومین)ع(  حضرات  ماندند. 
مقابل  در  زندگی شان  سیره  در  کدام 
فقر و نداری، ظلم و بی عدالتی، تاب 
و تحمل نداشتند و این دستور خداست.

وی تاکید کرد: ما با رسیدگی به 
یک  گرفتاری  و  غم  رفع  و  خدا  خلق 
انسان به نوبه خود، جلوه ای از محبت 
خدا هستیم. شمار زیادی از نیازمندان 
امروز، آبرومند و بی نام و نشان هستند 
و بعد از شیوع بیماری و بروز مشکات 
اقتصادی، گرفتار شده اند. شناسایی و 
کمک کردن به این اقشار بسیار اهمیت 
و ارزش دارد و مصداق بارز عمل احسن 
موسسات  در  نشانی  و  نام  زیرا  است. 

خیریه ندارند.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
آستان  پشتیبانی  و  حمایت  بر  تاکید 

خیرخواهانه  حرکت  از  رضوی  قدس 
کنونی،  شرایط  در  مؤمنان  و  خادمان 
خادمان  اهلل شما  شاء  إن  کرد:  اظهار 
نیازمندان  به  کمک  سفره  این  عزیز 
را همانند ماه رمضان، مجدد در رواق 
هم  ما  و  کنید  پهن  خمینی)ع(  امام 
حمایت  حرکت  این  از  خود  سهم  به 

می کنیم.
وی ظرفیت آستان قدس رضوی 
و گفت:  برشمرد  بزرگ  و  نظیر  بی  را 
رضا)ع(  حضرت  مبارک  نام  و  پرچم 
نعمت  و  عظیم  بسیار  معنوی  ظرفیت 
بزرگ  خانواده  است.  بزرگی  بسیار 
خادمان رضوی متشکل از دانشمندان، 
از  و  بوده   ... و  کارآفرینان  مبتکران، 
است  برخوردار  بسیار عظیمی  ظرفیت 
که باید به نحو احسن از این ظرفیت 

ها بهره برداری کنیم.
حجت االسام و المسلمین مروی 
تصریح کرد: خدمت کردن تنها لباس 
یکسری  در  و حضور  پوشیدن  خادمی 

که  کاری  هر  نیست.  خاص  مراسم 
حضرت  رضایت  و  خشنودی  موجب 
این  به  خدمت  مظهر  شود،  رضا)ع( 
با بهره مندی از  باید  حضرت است. ما 
دستگاه  در  نظیر  بی  ظرفیت های  این 
حضرت رضا)ع(، إن شاء اهلل در شهر 
مشهد، گرسنگی، بی خانمانی و بیکاری 

را ریشه کن کنیم.
باید کارهای  وی عنوان کرد: ما 
ایجاد  که  دهیم  انجام  تری  اساسی 
اشتغال، یکی از مصادیق عمل احسن 
است؛ ما جوانان بیکار را باید همچون 
کنیم  تاش  و  بدانیم  خود  فرزندان 
را  زندگی  و  خانواده  تشکیل  شرایط 

برای آنان فراهم آوریم.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
آستان  این  خادمان  توان  بر  تاکید 
مختلف  ی  صه ها عر ر  د س  مقد
گره گشایی از مردم، افزود: اگر جمعیت 
قابل توجه خادمان آستان قدس اراده 
کنند، می توانند با همفکری و مشورت، 
یکسری از مشکات اساسی شهر امام 
رضا)ع( را مرتفع کنند و آستان قدس 

هم حامی و پشتیبان شماست.
مشهد باید شهر الگو شود

وی تاکید کرد: ما باید از مشهد، 
برای  کار  ز  ترا بسازیم؛  لگو  ا شهر 
شهر  در  است.  این  رضا)ع(  حضرت 
منتسب به حضرت رضا)ع( نباید خبری 
بیکاری،  خانمانی،  بی  گرسنگی،  از 

طاق و زندانی باشد.
حجت االسام و المسلمین مروی 
دادن  ترتیب  با  باید  ما  شد:  یادآور 
سازوکاری مدون از نعمت بزرگ خدام 
حرم مطهر رضوی در همه ابعاد اعم از 
علم و دانش، تجربه، امکانات مادی و 
... آن ها به نام مبارک حضرت رضا)ع( 
استفاده کنیم و شهر امام رضا)ع( را به 

شهر الگو مبدل سازیم.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با جمعی از خدام خیر و نیکوکار حرم مطهر رضوی مطرح کرد؛

خادمان امام رضا)ع( نمی توانند نسبت به نیازمندان 
و مشکالت جامعه بی تفاوت باشند

امام جمعه ایالم:
 رسانه ها مطالبه گر و مسووالن پاسخگو باشند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایام گفت: مطالبه گری 
و پیگیری مشکات مردم رسالت مهم و اصلی خبرنگاران و پاسخگویی 

صریح و شفاف وظیفه مسووالن است.
 حجت االسام والمسلمین اله نور کریمی تبار در دیدار با جمعی 
از اصحاب رسانه استان ایام اظهار داشت: خبرنگاران انعکاس صدای 
مشکات مردم هستند و رسانه ها در مطالبه گری خواسته های جامعه 
باید با هم منسجم باشند و مسووالن را به تکاپوی پاسخ دهی ترغیب 

و مجاب کنند.
وی افزود: خبرنگاران به عنوان چشم و زبان مردم باید بدون هیچ 
کم کاری و تعارفی، انتقادهای خود نسبت به مسووالن را اعام کنند 
و البته این انتقادها باید منطقی، منصفانه، بدون غرض ورزی شخصی 

یا حزبی و همراه با بیان نقاط قوت و ارائه راهکار باشد.
حجت االسام والمسلمین کریمی تبار یادآور شد: خبرنگاران با 
گرفتن وجوه مالی، خود را در اختیار مسووالن قرار ندهند و  با اتحاد 
و انسجام، شان و حرمت جایگاه خبری و قلم خود را حفظ و با اولویت 
بندی مشکات جامعه مهمترین نیازهای مردمی را از مسووالن مطالبه 

گری کنند.
وی از خبرنگاران خواست: در انتقادها و مطالب منتشره خود به 
هیچ وجه خواسته های فردی و حزبی را دخالت ندهند بلکه منصفانه 
به موضوع مورد انتقاد و ارائه راهکار برای حل مشکل بسنده کنند و 

نگاه شخصی به مسائل نداشته باشند.
وی اضافه کرد:  رسانه های معاند همواره با سیاه نمایی های 
کاذب  التهاب  و  کننده  ناامید  فضاهای  القای  در  سعی  خود  خبری 
بین  گسیختگی  هم  از  آنها  مهم  اهداف  از  یکی  و  دارند  جامعه  در 
خانواده ها و از بین بردن نهاد خانواده به عنوان بنیادی ترین رکن 

است. جامعه 
خبرنگاران  کرد:  تاکید  تبار  کریمی  والمسلمین  االسام  حجت 
در  اسامی  و  دینی  ملی،  های  ارزش  اشاعه  با  باید  داخلی  متعهد 
رسانه های خود به مقابله با دسیسه های شوم فرهنگی رسانه های 
معاند برآیند و با انتشار دستاوردهای نظام، القای نامیدی دشمنان در 

جامعه را خنثی کنند.
وی افزود: حیات و تکاپوی جامعه، ایجاد امیدآفرینی در بین مردم، 
پاسداری و حمایت از اهداف انقاب و تاش برای حفظ هویت ایرانی 
اسامی خانواده ها از وظایف اصلی خبرنگاران است که باید به طور 

جدی به آن بپردازند.
رییس بسیج رسانه استان ایام هم گفت: نگاه این سازمان به 
از احزاب و گروه های مختلف، فراجناحی و حمایت گرانه  رسانه ها 
نظام  و  انقاب  به  متعهد  های  رسانه  همه  با  سازمان  این  و  است 

همکار و همراه است.
محمد علی نظری یادآور شد: رسانه ها در موضوع کرونا سنگ 
تمام گذاشتند و در همه جبهه های مبارزه با این ویروس در خط اول 
ایجاد  به جامعه و همچنین  آگاهی بخشی  در  بسزایی  و نقش  بودند 

پویش های مردمی داشتند.
در این نشست تعدادی از خبرنگاران مطالب و دغدغه های صنف 
خود و جامعه را بیان کردند و در پایان نیز از پورتال خبری و سایت 

دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان ایام رونمایی شد.

مدیرکل استاندارد ایالم خبر داد:
شده  تولید  آردهای  از  برداری  نمونه  فقره   ۲۸ انجام 

در استان ایالم

مدیرکل استاندارد استان ایام گفت: 2۸ فقره نمونه برداری از 
آردهای تولید شده در استان ایام انجام شده است.

 “مهناز همتی” اظهار کرد: در استان ۴ کارخانه تولید آرد فعال 
وجود دارد که دارای 2۴ پروانه کاربرد عامت استاندارد برای تمامی 
فرآورده ها از جمله آرد بربری، سنگک، تافتون و لواش، ستاره، نول 

و سبوس دامی و خوراکی، هستند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 2۸ فقره نمونه برداری از 
انواع آرد گندم تولیدی استان توسط این اداره کل به عمل آمده است 
که نمونه ها از لحاظ شیمیایی، میکروبی، سموم کشاورزی و فلزات 

سنگین مورد آزمون قرار می گیرد.
همتی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نان قوت غالب 
مردم استان است، این موضوع خیلی مهم و الزام است که برای پخت 

هر نوع نان از آرد استاندارد مخصوص همان نوع نان استفاده شود.
مدیرکل استاندارد استان با اشاره به اینکه نان مشمول مقررات 
استاندارد اجباری نیست، افزود، این اداره کل تنها بر کیفیت مواد اولیه 
نان) نمک و آرد( که در کارخانه ها تولید می شوند و مشمول مقررات 

استاندارد اجباری است، نظارت دارد. 
در  مستقیم  شعله  دارای  فرهای  از  استفاده  کرد:  تصریح  همتی 
پخت نان ممنوع است و سازمان غله و هر ارگان صادر کننده مجوز 

برای نانوایی ها باید این مهم را مد نظر داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همشهریان عزیز برای اطمینان از 
اصالت عامت استاندارد روی هر محصول، می توانند کد ۱۰ رقمی زیر 
عامت استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱5۱7 و همچنین شکایات 
خود را در زمینه کاالها و محصوالت فاقد استاندارد به 5۰۰۰۱۱5۱7، 
سامانه رسیدگی به شکایات اداره کل، ارسال تا در اسرع وقت مطالبات 

آنها توسط این اداره کل پیگیری شود.

مدیرکل بیمه سالمت ایالم:
مطالبات  از  ریال  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار  یک  پرداخت 

دستگاه های طرف قرارداد
نورالدین رحیمی اظهار داشت: بدهی های بیمه سامت ۱۴ ماه بود 
که با مدیریت منابع، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات خدمات 
نیز  داروخانه ها و پزشکان  تیرماه  پرداخت شدند و مطالبات  بطور کامل 

طی چند روز آینده پرداخت می شود.
وی افزود: ساالنه بیش از یک هزار و 3۰۰ میلیارد ریال برای هزینه 
درمان بیمه شدگان به موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد در استان 

پرداخت می کند.
غیرضروری  مراجعات  استان  مشکات  از  یکی  شد:  یادآور  رحیمی 
مراجعه  بار   ۸5۰ و  میلیون  یک  گذشته  سال  که  است  درمانی  مراکز  به 
از طریق رسانه ملی، خبرگزاری ها و شبکه  با اطاع رسانی  اما  داشتیم 

های اجتماعی بار مراجعات کاهش یافت.
مدیر کل بیمه سامت ایام گفت: حرکت خوبی به سمت الکترونیکی 
شدن خدمات آغاز شده و جزو دستگاه هایی هستیم که بیشترین سطح 
ارتباط دوسویه با بیش از 3۸9 هزار بیمه شده را داریم که این زیر ساخت 
لحاظ  به  موجود  های  ظرفیت  به  توجه  با  شده  سبب  الکترونیک  های 
بیشترین خدمات  که  باشیم  هایی  استان  اولین  الکترونیکی جزو  خدمات 

را انجام داده است.
نحوه  در  شفافیت  طرح  این  مزایای  جمله  از  داشت:  اظهار  رحیمی 
تجویز دارو، شفافیت مالی، صرفه جویی در مصرف کاغذ،خوانا بودن نسخه 
مردم،  برای  مراقبت  و  خودکنترلی  نوعی  به  و  بیمار  دارویی  سوابق  ها، 
بیمه ای است و  بیمه شده و سازمان  برای  همچنین صرفه جویی هزینه 
استان های  الکترونیکی جزو  نویسی  با هوشمندسازی و نسخه  امیدواریم 

پیشرو در کشور باشیم.
رحیمی افزود: بیمه سامت وظیفه پوشش بیمه ای آحاد مردم در سطح 
استان از جمله خرید خدمات تشخیصی در مراکز بهداشتی درمانی، دفاع 
از حقوق بیمه شدگان، تاش در جهت ارتقای سطح سامت و افزایش 

شاخص بهداشتی درمانی با استفاده از ظرفیت موجود را دارد.
نویسی  نسخه  طرح  داشت:  اظهار  ایام  سامت  بیمه  مدیرکل 
در  اما  شد  اجرا  شهرستان  یک  در  استان  هر  در  کشور  در  الکترونیکی 
استان ایام در هفت شهرستان صورت گرفت و هم اکنون نیز بدلیل وجود 
بیشترین مراکز درمانی در ایام این طرح نیز از مردادماه آغاز شده است.

با  دفترچه  به  نیاز  بدون  توانند  می  بیمه شدگان  اینکه  بیان  با  وی 
به  توجه  با  شد:  یادآور  کنند،  استفاده  ای  بیمه  خدمات  از  ملی  کد  ارائه 
شیوع کرونا مراجعات مردم به مطب ها کمتر شده و بهترین فرصت برای 

نسخه نویسی الکترونیکی است.
رحیمی ادامه داد: 9۸ درصد هزینه های بستری و 7۰ درصد هزینه 
های درمان سرپایی توسط بیمه سامت پرداخت می شود و تمام روستاییان 
این  خدمات  از  رایگان  بصورت  امداد  کمیته  پوشش  تحت  مددجویان  و 

بیمه بهره مند می شوند.
وی گفت: 2۱ دفتر پیشخوان بیمه سامت در استان فعال است که 
ای  بیمه  از خدمات  دفاتر  این  در  بیمه شده  نفر  هزار   22۰ سال گذشته 

بهره مند شده اند.
هستند  سامت  بیمه  پوشش  تحت  ایام  استان  در  نفر  هزار   3۸9
و دارای 226 مرکز و موسسه طرف قرارداد و 2۱ دفتر پیشخوان تحت 

پوشش است.

شرکت  پشتیباني  و  انساني  منابع  معاون  رضایت  ابراز 
آبفا  شرکت  عملکرد  از  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسي 

استان مرکزي در استقرار شرکت یکپارچه
دکتر گیاهي معاون منابع انسـاني و پشـتیباني شـرکت مهندسـي آب 
و فاضـاب کشـور در سـفر بـه اسـتان مرکـزي از روند تشـکیل شـرکت 
یکپارچـه آب و فاضـاب در اسـتان مرکـزي و فعالیت هاي  انجام شـده 

در حـوزه منابـع انسـاني ، ابراز رضایـت نمود.
 به گزارش روابط عمومي شـرکت آب و فاضاب اسـتان مرکزي در 
سـفر یکـروزه دکتـر گیاهي معاون منابع انسـاني و پشـتیباني  و همچنین 
مهنـدس ایلیـادي مدیـرکل دفتر توسـعه مدیریت و تحول اداري شـرکت 
مهندسـي آب و فاضاب کشـور به اسـتان مرکزي ، فعالیت هاي شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان مرکـزي در حـوزه منابـع انسـاني ، مـورد بحـث و 

بررسـي قرار گرفت.
  در جلسـه اي کـه بدیـن منظور در روز دوشـنبه 2۰ مردادماه انجام 
شـد ، دکتـر گیاهـي بـا ابـراز رضایـت از عملکـرد شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان مرکزي اظهار داشـت : شـرکت آب و فاضاب اسـتان مرکزي از 
جمله شـرکت هاي پیشـتاز ما در کشـور اسـت که طي سـالیان گذشته در 
عرصـه هـاي مختلف شایسـتگي هاي خود را به خوبي اثبات کرده اسـت.

وي ادامه داد: در موضوع تشـکیل شـرکت یکپارچه ، شـرکت آب و 
فاضـاب اسـتان مرکـزي ، فعالیـت هاي خود را به درسـتي و حتي زودتر 

از موعـد مقـرر انجام داده اسـت که جـاي قدرداني دارد.
در ایـن جلسـه مهنـدس عرفانـي نسـب مدیرعامـل شـرکت آب و 
فاضاب اسـتان مرکزي روند  تشـکیل شـرکت یکپارچـه آب و فاضاب 
در اسـتان مرکـزي را تشـریح نمـود و از همـکاران هـر دو مجموعـه در 
شـرکت هـاي آب و فاضـاب شـهري و روسـتایي به واسـطه همکاري و 
همراهـي در  ایجـاد تغییـر و تحول و تشـکیل شـرکت یکپارچـه قدرداني 

. د نمو
همچنیـن  مرکـزي  اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
بـه طـرح مسـائل و مشـکات موجـود در منابـع انسـاني در شـرکت 
در  تغییـرات  ایجـاد  لـزوم  بـر  و  پرداخـت  فاضـاب  و  آب  یکپارچـه 
چـارت سـازماني ، ایجـاد سـاز و کار بـراي تبدیـل وضعیـت نیروهـاي 

قـراردادي تاکیـد نمـود.
انسـاني  منابـع  معـاون  امیـري  جلسـه مهندس  ایـن  ادامـه  در 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان مرکـزي بـا تشـریح اقدامـات انجـام 
شـده در ایـن معاونـت در راسـتاي یکپارچه سـازیگفت : براي تشـکیل 
شـرکت یکپارچه ، از سـال 9۸ با مشـارکت معاونین و کارشناسـان هر 
دو شـرکت کمیتـه هـاي مختلفـي شـامل کمیتـه هـاي منابـع انسـاني 
، مشـترکین ، امـوال ، فنـي و مهندسـي ، آمـار و اطاعـات و اطـاع 

گردید. تشـکیل  رسـاني 
وي افـزود : جلسـات مختلـف ایـن کمیتـه هـا بـه صـورت مسـتمر 
برگـزار و گـزارش هـا و تصمیمیـات آنهـا به کمیتـه راهبردي به ریاسـت 

مدیرعامـل شـرکت جهـت تصویـب ارائـه مـي گردید.
در ایـن جلسـه  همچنین سـایر معاونیـن شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان مرکـزي ، نظـرات و پیشـنهادات خـود را در خصـوص موضـوع 
ارایـه نمودنـد و در خصـوص مسـائل و  یکپارچـه سـازي شـرکت هـا 
مشـکات حـوزه خـود بـا معـاون منابع انسـاني شـرکت مهندسـي آب و 

فاضـاب کشـور بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.

بمناسبت گرامیداشت روز خبرنگار؛
رضا اسکندری زنجانی، مدیریت شعب بانک تجارت استان اردبیل 

در نشست خبری با خبرنگاران
گروه  نان  ا جو دنیای 
فاطمه   - بوشهر  شهرستان 
بنیاد  مدیرکل     : کرمپور
بوشهر  استان  اسامی  انقاب  مسکن 
مسکونی  واحد   25۰۰ ساالنه  گفت: 

استان بوشهر مقاوم سازی می شود.
حمید حیدری بریدی صبح دوشنبه 
شهرستان  مسئوالن  با  نشست  در 
با  همزمان  داشت:  ر  اظها عسلویه 
ز  ا رگیری  ما آ طرح  کشور  سر  سرا
 2۱ از  روستایی  مسکن  ویژگی های 
مهرماه تا 2۱ آبان ماه در استان بوشهر 

اجرا می شود.
باالی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
این طرح خاطرنشان کرد: از مهمترین 
به  می توان  طرح  این  اجرای  اهداف 
شناخت تغییرات ایجاد شده در واحدهای 
شناخت  و  شده  بهسازی  مسکونی 
مسکونی  واحدهای  و  روستا  عمومی 

روستایی اشاره کرد.

اهداف  از  افزود:  بریدی  حیدری 
این طرح جمع آوری اطاعات دقیق در 
زمینه امکانات عمومی، امکانات عمرانی، 
شتی،  بهدا و  سکونتی  ویژگی های 
جامع  طرح  پیشبرد  جهت  برنامه ریزی 
روستایی،  مسکن  نوسازی  و  بهسازی 
و  رفاهی  امکانات  ساماندهی  و  بهبود 
ریزی  برنامه  و  روستانشینان  معیشت 
دقیق دستگاه های اجرایی برای توسعه 

و عمران مناطق روستایی است.
نقاب  ا مسکن  بنیاد  مدیرکل 
از  داد:  ادامه  بوشهر  استان  اسامی 
7۴ هزار و 23۴ واحد روستایی استان 
بازسازی  بوشهر تاکنون 3۸ درصد آن 
و مقاوم سازی شده است و ۴5 هزار  و 
75۸ واحد مسکونی غیرمقاوم در استان 

بوشهر وجود دارد.
حیدری بریدی با اشاره به اینکه 

از  آمارگیری  طرح  اجرای  ماحصل 
یی  ستا و ر مسکن  ی  گی ها یژ و
واحد  هزار   2۰۰ ساالنه  مقاوم سازی 
مسکونی در کشور است، تصریح کرد: 
سهم استان بوشهر مقاوم سازی ساالنه 

دو هزار و 5۰۰ واحد مسکونی است.
وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون در 
زمینه  در  خوبی  به  عسلویه  شهرستان 
این  و  است  نشده  عمل  مقاوم سازی 
است  عقب ماندگی  دارای  شهرستان 
همراهی  و  همکاری  با  امیدواریم  که 
جبران  شاهد  این شهرستان  مسئوالن 

این عقب ماندگی باشیم.
نقاب  ا مسکن  بنیاد  مدیرکل 
کرد:  بیان  بوشهر  استان  اسامی 
مسکن  ویژگی های  از  آمارگیری  طرح 
شهرستان  روستای   ۱۰ در  روستایی 
عسلویه اجرا می شود و 6۱5 خانوار به 
آمارگیری  و  انتخاب  تصادفی  صورت 

می شوند.

و  یست  و د ر  د
جلسه  مین  ر چها و  سی 
می  سا ا ی  ا ر شو سمی  ر
جمعه  امام  حضور  با  که  شهرشهریار 
مجلس  نماینده  شهریار،  شهرستان 
دادستان  فرماندار،  اسامی،  شورای 
شهریار،  شهرستان  وانقاب  عمومی 
شهردارشهریار، رئیس واعضاء شورای 
اسامی شهر برگزار شد، بهروز کاویانی 
مدرسه   9 شهردارشهریارگفت: ساخت 
درحوزه آموزشی در دستور کار مجموعه 
قرار دارد که در مهر  مدیریت شهری 
ماه سال جاری شاهد افتتاح تعدادی از 

این مدارس خواهیم بود .
وی ادامه داد: تا پایان سالجاری 
هوشمند  کاما  ر  شهریا ری  شهردا
به صورت  کلیه خدمات  و  خواهد شد 

غیر حضوری انجام می شود.
شهردارشهریار با اشاره به بودجه 
سال 99 شهرداری گفت: تحقق بودجه 
در  زرینی  برگ  تومانی،  میلیارد   63۰
شهریار  شهرداری  مجموعه  افتخارات 
از  کاویانی  .مهندس  شد  خواهد  ثبت 
راه اندازی شهرداری منطقه ۴ مرکزی 
مردم  به  بهتر  رسانی  خدمات  جهت 

شهریاردر این جلسه خبر داد.

فامابتن  معضل  به  اشاره  با  وی 
گفت :یکی ازخواسته های به حق مردم 
ساکن درفاز یک اندیشه است که باید با 
تدبیر جمعی مدیران به آن جامع عمل 
خاطر  شهریار  .شهردار  شود  پوشانده 
نشان کرد: خرید و به کارگیری دستگاه 
زباله سوز در شهر بزرگی مانند شهریار 
مدیریت  به  شایانی  کمک  روزها  این 

شهری و مردم خواهد کرد .
نوسازی  به  اشاره  با  کاویانی 
ر  عتبا ا گفت:  نی  ا بوسر تو ا ن  گا و نا
ناوگان  نوسازی  برای  بسیارخوبی 
سال  دربودجه  شهریار  توبوسرانی  ا

جاری پیش بینی شده است و به زودی 
یکی از دغدغه های مردم و مسئولین 
حل  جمعی  تدبیر  با  شهریار  شهری 

خواهد شد.
تفویض  گفت:  همچنین  وی 
فرمانداران  به   5 ماده  اختیارکمیسیون 
میتواند در نوع خود، کمک شایانی را به 
مردم و دستگاه های خدماتی و نظارتی 

مخصوصا شهرداری ها باشد .
ز  ا یان  پا در  ر  شهریا ر  شهردا
راستای  در  شهرداری  کامل  آمادگی 
آغاز عملیات احداث مترو به شهریار با 

حمایت دولت ومسئولین خبرداد.

شهردار شهریار در دویست و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر مطرح کرد:

پروژه های عمرانی متعددی در حوزه های مختلف 
بزودی به مردم شهریار تقدیم خواهد شد

سالروز  ماه؛  مرداد   26 مناسبت  به 
اسامی،  میهن  به  سرافراز  آزادگان  ورود 
از چهارهمکار آزاده شـرکت تـوزیع نیروی 

بـرق استان سمنان تقدیر به عمل آمد.
اتشار  با  استان  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
بیان  شرکت  این  آزاده  همکاران  به  خطاب  پیامی 
و  آزاده  شما  بصیرت  و  صابت  و  صبر  داشت: 

نقدرتان،  گرا و  صبور  خانواده  و  ارجمند  یثارگر  ا
و  اخاقی  الگوی  عملی  ارائه  در  نمونه  بهترین 
شایسته  که  شود  می  محسوب  اسامی  معنویت 

است. و سپاس  تقدیر 
سید محمد موسوی زاده در ادامه این پیام اظهار 
داشته است: بسی مایه مباهات و فضیلـت است که 
رشـادت ها و جانفشانی هایتان را در عرصه ی دفاع 

مقدس و دوران اسارت ارج نهاده، امید است با عنایت 
معبود بی همتا همواره سامت و سعادتمند باشید.

گفتنی است: در راستای پاسداشت این مناسبت 
همکار  چهار  از  هدایایی،  و  لوح  اعطای  با  باشکوه، 
حاج  حسین  اسامی؛  به  شرکت  این  بازنشسته  آزاده 
همایون  و  قرائی  محمدرضا  برزگر،  محمد  سلیمی، 

سعیدی، تقدیر شد.

به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی

از همکاران آزاده شرکت توزیع برق استان سمنان تقدیر صورت گرفت

روابط  اداره  خبر  واحد  از  نقل  به 
عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری 
اندیشه، نهضت پاکسازی و جمع آوری 
نخاله های سطح شهر اندیشه با هدف ارتقاء بهداشت 
و سامت اجتماعی،حفظ و زیباسازی سیما و منظر 
شهری، ایجاد محیط سالم و با نشاط و ارتقاء سطح 
کمی و کیفی خدمات دهی به شهروندان با همت 
حوزه معاونت خدمات شهری در دستور کار قرار گرفت.

شهردار اندیشه از ادامه طرح پاکسازی نخاله 
محله به محله در نقاط مختلف شهر اندیشه خبر 

داد و گفت با توجه به وضعیت کنونی در خصوص 
و  خدوم  همکاران  به همت  نهضت  این  استمرار 
زحمتکش حوزه معاونت خدمات شهری در معابر 
اصلی و فرعی همچنین محله های مختلف شهر 
یکی پس از دیگری به صورت کار گروهی نخاله 

های ساختمانی پاکسازی می شود.
اهداف  از  کرد  نشان  خاطر  ادامه  در  ملکی  
و  کیفیت  افزایش  به  توان  می  نهضت  این  مهم 
دقت رفت و روب الیروبی و پاکسازی کانال ها 
و آبرو ها جمع آوری نخاله و سرشاخه ها تسطیح 

و  پاکسازی ساماندهی فضای شهری محات  و 
اشاره کرد و اعام کرد در  نظافت کوچه ها و... 
آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در راستای بهبود 

و نظافت در شهر اندیشه خواهیم بود.
شهری  خدمات  معاون  شهبازی  ادامه  در 
شهرداری اندیشه تصریح کرد از مرداد ماه نهضت 
جهادی پاکسازی نخاله های سطح شهر اندیشه 
محله به محله و از موقعیت میدان خلیج فارس فاز 
5 اندیشه با همت واحد های امور شهری و خدمات 

موتوری اجرایی شده است.

شهردار اندیشه: 

نهضت پاکسازی نخاله ها در سطح شهر محله به محله اجرایی شد
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم افروز بهرامی دارای شناسنامه شماره ۱5۰7 به شرح دادخواست به کاسه 
99-۱22-۱۱۱ از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالعلی علی زاده ف علی متولد 5۱/3/۱9 به شناسنامه شماره ۱۰27 در 
تاریخ 99/3/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  

منحصر است به 
خواهان افروز بهرامی ف حسینعلی به ش.ش ۱5۰7 همسر متوفی

فاطمه علی زاده به ش.ش 6۴7۰۱۰۱399 دختر متوفی 
یونس علی زاده به ش.ش 6۴7۰۰93353 پسر متوفی 
زهرا علی زاده به ش.ش 6۴7۰۱۱9۱9۰ دختر متوفی 

محمد علی زاده به ش.ش 6۴7۰۱۴23۰3 پسر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
دبیرخانه حوزه ۱۱۱ شورای حل اختاف قهاوند 
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سند  اجرای  راستای  در 
تحولی مشارکت های مردمی 
و طرح آجر به آجر ، طی جلسه 
ای که با حضور مدیران کل امور اقتصادی 
و دارایی و نوسازی مدارس استان اردبیل 
و سایر اعضا برگزار گردید ، کلیات طرح 
مولد سازی اموال و پویش آجر به آجر 
بررسی و تصمیمات مربوطه اخذ گردید. 
اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز 
مدارس استان اردبیل دولت لطفی مدیر 
کل نوسازی مدارس استان اردبیل گفت 
: ساالنه بطور میانگین 2۰ مدرسه خیر 
ساز تحویل آموزش و پرورش می شود 
مدارس سطح  از  درصد   3۰ تقریبا  که 
مدرسه  خیرین  مشارکت  توسط  استان 
 2۱ اکنون  هم  و  گردیده  احداث  ساز 
تکمیل  درحال  نیمهکاره  خیری  پروژه 
تا پایان سال جاری و ۱6پروژه خیری 
در مرحله کلنگ زنی و شروع کارهای 
اجرایی در سطح استان می باشد.دولت 
درصدی   6۸.3 تخصیص  به  لطفی 
مدارس  نوسازی  به  استانی  اعتبارات 
 : گفت  و  نمود  اشاره  اردبیل  استان 
به  یافته  تخصیص  استانی  اعتبارات 
میانگین  با  اردبیل  مدارس  نوسازی 

به  یافته  تخصیص  استانی  اعتبارات 
 ۱2 اختاف  کشور  نوسازی  ادارات 
مورد  اداره کل  که  این  دارد  درصدی 
علی  ولی  است  گرفته  قرار  لطفی  کم 
رغم این کمبود محسوس و مشکاتی 
که در پی داشته است ، استان اردبیل 
از  مدارس  نوسازی  با تاش مجموعه 
رتبه  در  آموزشی  فضاهای  سرانه  نظر 
9 کشوری و باالتر از متوسط میانگین 
پس  است.لطفی  گرفته  قرار  کشوری 
اهداف  و  آجر  به  آجر  طرح  تشریح  از 

اجرای  جهت  رو  پیش  های  برنامه  و 
این طرح در مجموعه نوسازی مدارس 
جشنواره  همچنین  و  اردبیل  استان 
خیرین مدرسه ساز و متمکنین اردبیلی 
برگزار  تهران  در  که  پایتخت  ساکن 
همکاری  خواستار  گردید  ،  خواهد 
جهت اجرای هرچه بهتر و جذب تعهدات 
خیری بیشتر گردید .مدیر کل نوسازی ، 
توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل با 
اشاره به کمبود فضای آموزشی در سه 
شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین 

شهر ، از تاش همه جانبه جهت افزایش 
فضاهای آموزشی دراین سه منطقه خبر 
داد و گفت : هرچه به فضاهای آموزشی 
و نهایتا کیفیت تحصیل اهمیت بیشتری 
بسیار  ، شاهد خروجی های  داده شود 
و  بود  استان خواهیم  در سطح  بهتری 
جهت  را  تاشمان  تمام  راستا  این  در 
و  آموزشی  فضاهای  سرانه  افزایش 
بویژه  استان  مدارس  در  تراکم  کاهش 
در شرایط منحوس بوجود آمده بواسطه 

ویروس کرونا انجام می دهیم.

دولت لطفی در جلسه تبیین طرح آجر به آجر به مدیر کل امور اقتصادی و دارایی :

۳۰ درصد مدارس استان اردبیل توسط خیرین مدرسه ساز احداث می شود
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند:

شرکت  در  کشتیرانی  سوخت  لیتر  میلیون   ۱۰۸ تولید 
پاالیش نفت شازند

خمینی)ره(  امام  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل  نوروزی:  مرکزی-حامد 
شازند با اشاره به اینکه این شرکت تنها شرکت تولید گننده سوخت کشتیرانی 
لیتر سوخت کشتیرانی  در کشور محسوب می شود، گفت: امسال ۱۰۸ میلیون 

در این شرکت تولید شده است.
غامحسین رمضانپور در جمع خبرنگاران حاضر در شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره(شازند با اشاره به اینکه این پاالیگاه تولیدکننده بنزین یورو چهار 
و یکی از مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور محسوب می شود اظهار داشت: 
این مجموعه به عنوان بزرگترین پاالیشگاه تک واحدی ایران در سال ۱372 با 

ظرفیت اسمی ۱5۰ هزار بشکه در روز راه اندازی شده است.
کار  که  است  پاالیشگاهی  نخستین  شرکت  این  اینکه  بیان  با  رمضانپور 
از  انقاب اسامی و در نخستین سال بعد  از  مطالعه و عملیات اجرای آن بعد 
جنگ تحمیلی را آغاز کرده گفت: ظرفیت این پاالیشگاه پس از مدتی با تاش 
و کوشش نیروهای متعهد و متخصص به 25۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

یورو  بنزین  لیتر  میلیون   ۱7۰ و  میلیارد  یک  امسال  داشت:  عنوان  وی 
چهار در این واحد پاالیشگاهی تولید شد که  بخش عمده آن در استان های 

تهران، البرز و مرکزی به مصرف رسیده است.
لیتر  هزار   5۰۰ و  میلیون   ۱2 از  بیش  روزانه  اینکه  بیان  با   رمضان پور 
بنزین یورو چهار در شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند تولید می شود، 
ادامه داد: بیش از ۱7 میلیون لیتر بنزین سوپر نیز امسال در این واحد تولید و 

به نقاط مختلف کشور ارسال شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بیان داشت: امسال 
۱۰۸ میلیون لیتر سوخت کشتیرانی در این شرکت تولید شده است چرا که این 

است. تولید کننده سوخت کشتیرانی  تنها شرکت  شرکت 

نقش مهم خبرنگاران در افزایش آگاهی و بیان واقعیت
گذار  تاثیر  نقش  گفت:  اردبیل  استان  تجارت  بانک  شعب  مدیریت 
خبرنگاران در افزایش آگاهی و بیان واقعیات بسیار مهم است  وباید خبرنگاران 
بصورت جدی در پایان دادن به تراژدی توسعه نیافتگی و پیگیری مسایل 
زیرساختی استان ورود پیدا کنند.خبرنگاری هنر، عشق، حرفه ای گری، جسارت 
و بیان حقیقت است؛ گزارش به هنگام لحظات و ثانیه هائی که می تواند 
سرنوشت ملتی را با آشکار ساختن واقعیات متاثر کند. به راستی چه زیباست 

قلم و اندیشه ای که آزادانه در خدمت بیان حق برآید.
اسکندری اظهار داشت: کار خبرنگاری، انعکاس واقعیات و رخدادهای 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اطاع رسانی با عنایت به 3 اصل 
سرعت، دقت و صحت و برپایه علم و دانش، تجربه و حرفه ای گری، و 
شجاعت و جسارت است و بی تردید اصحاب قلم و ارباب رسانه از عوامل 
هدایت گر افکار عمومی و ارتقا دهنده آگاهی و بینش آحاد جامعه به شمار 
می روند که در سخت ترین شرایط برای حضانت از شئون انسانی و حرفه ای 
خود از یک طرف و حفظ منافع ملی و عزت و اقتدار و عظمت ایران اسامی 

از طرف دیگر از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند.
وی در ادامه اذعان نمود: در این روزها که کشور عزیزمان با مشکات 
ناشی از شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند، این خبرنگاران هستند 
که با تاش مضاعف در جهت تزریق امید به جامعه و تقویت اعتماد به نفس و 
ترویج روحیه خودباوری در بین هموطنان، می توانند زمینه ساز گذر از این مسیر 
و حرکت به سمت فتح قله های تعالی، پیشرفت، سربلندی و سعادت باشند.

امداد رسانی هالل احمر البرز به 44 هموطن در هفته گذشته
معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان  البرز از امدادرسانی به ۴۴ 
حادثه دیده در سطح این استان خبرداد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هال 
احمر استان البرز محمدحسین وطنی گفت: در مرکز کنترل عملیات امداد و نجات 
جمعیت هال احمر استان البرز از  ۱۸ مرداد تا روز گذشته، 2۴ مورد حادثه ثبت 
شده است. وی افزود: ۸۱ نجاتگر این جمعیت در قالب 3۱ گروه عملیاتی در 
حوادث امدادرسانی کردند. معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان البرز 
درباره نخستین حادثه هفته گذشته بیان کرد: در اثر واژگونی خودرو سمند در 
ورودی فخر ایران نظرآباد، یکی از هموطنان مصدوم شد که با رضایت شخصی 
به مرکز درمانی منتقل نشد.وی درباره حوادث روز دوم هفته تصریح کرد: فردی 
با آسیب سر و ستون فقرات به پایگاه امداد و نجات بین شهری کوشک باال 
مراجعه کرد و بخاطر شدت آسیب به مرکز درمانی انتقال داده شد.وی با بیان 
اینکه خانمی 57 ساله بخاطر کاهش فشار خون توسط نجاتگران پایگاه امداد 
و نجات ساوجباغ به مرکز درمانی انتقال داده شد، اضافه کرد: در اثر واژگونی 
خودرو پراید در محور کرج قزوین نرسیده به سوپا، یکی از هموطنان مصدوم 
شد که توسط همکاران اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.معاون هال احمر 
با اشاره به تاش نجاتگران شهرستان اشتهارد اظهار کرد: در اثر سقوط جسم 
روی فردی در شهرک صنعتی اشتهارد، نجاتگران به محل اعزام و بعد از انجام 
درخصوص  وی  دادند.  انتقال  درمانی  مرکز  به  را  مصدوم  اولیه  کمک¬های 
برخورد پژو2۰6 با پژو پارس، اضافه کرد: این حادثه بعد از تونل شماره هفت 
جاده چالوس، شش مصدوم برجای گذاشت که یک مصدوم توسط نجاتگران 
پایگاه کوشک باال به پد بالگرد ری زمین برای اعزام به مرکز درمانی انتقال 
نظرآبادی  نجاتگران  توسط  پیگیری گزارش مردمی  به  اشاره  با  یافت. وطنی 
خاطرنشان کرد: با واژگونی خودرو تیبا بعد از راهداری شهرستان نظرآباد، یکی 
از سرنشینان مصدوم شد که بعد از انجام اقدامات اولیه به مرکز درمانی اعزام 
شد. وی درباره مصدومان حادثه ای در اشتهارد گفت: چهار تن از هموطنان 
در واژگونی خودرو تیبا در ابتدای روستای مختارآباد شهرستان اشتهارد مصدوم 
شدند که دو تن توسط نجاتگران این شهرستان به مرکز درمانی منتقل شدند.

این مقام مسئول با اعام اینکه در واژگونی پژو پارس، سه نفر مصدوم 
شدند، گفت: یک مصدوم توسط عوامل امدادی پایگاه امداد و نجات فخر ایران 
و دو مصدوم توسط همکاران اورژانس برای ادامه درمان به مرکز درمانی اعزام 
شدند. وی درباره حادثه غرق شدگی تصریح کرد: دو نفر با سقوط در رودخانه 
کرج غرق شدند که نجاتگران با سه ساعت تاش و جستجوی مداوم پیکر بی 
جان  این دو فرد را از رودخانه خارج کردند.معاون هال احمر گفت: یک نفر در 
اثر گیر افتادن در ارتفاعات پورکان مصدوم شد که بعد از انجام اقدامات اولیه با 

رضایت شخصی مرخص شد.
وطنی تصریح کرد: با واژگونی خوردو پراید در ورودی روستای خور اتوبان 
کرج قزوین، سه تن مصدوم که یک مصدوم توسط نجاتگران پایگاه شهرجدید 
به مرکز درمانی انتقال داده شد.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کودکی با 
سقوط در محدوده وینه رودخانه کرج غرق شد که توسط مردم محلی از آب 
خارج شد.وی عنوان کرد: فردی بخاطر سقوط خوردو پراید در دره محور کرج 
پایگاه شهرستانک  نجاتگران  با تاش  که  بود  کرده  گیر  در خودرو  کندوان 
تحویل  اورژانس  همکاران  به  درمانی  مرکز  به  اعزام  برای  و  شد  رهاسازی 
داده شد.معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان البرز یادآور شد: در 
اثر واژگونی خودرو پرشیا با نیوجرسی و واژگونی این خودرو، چهار سرنشین 
مصدوم شدند که دو مصدم توسط نجاتگران شهرجدید به بیمارستان امام جعفر 
صادق علیه السام اعزام شدند.وی با بیان اینکه نوجوانی با بریدگی دست به 
پایگاه طالقان مراجعه کرد و بعد از کنترل خونریزی و پانسمان مرخص شد، 
گفت: خانمی با افت فشار خون و سرگیجه به پایگاه طالقان مراجعه کرد که 

به صورت سرپایی مداوا شد.
وطنی درباره حادثه کوهستان روز گذشته گفت: پی گزارش مردمی مبنی 
بر بی حالی و ضعف خانمی در ارتفاعات محمودآباد، تیم امداد کوهستان به محل 
اعزام و بعد از انتقال فرد به پایگاه و اکسیژن درمانی مصدوم مرخص شد.معاون 
هال احمر عنوان کرد: با گزارش تلفنی اورژانس به دیسپچ هال احمر البرز 
مبنی بر واژگونی لودر راهداری، تیم امداد و نجات طالقان به محل حادثه اعزام 

شد که سرنشین توسط مردم محلی از خودرو خارج شده بود.
وی درباره حادثه دیگر تیم کوهستان در روز گذشته اظهار کرد: دو تن از 
هموطنان که در ارتفاعات هفت چشمه گیر افتاده بودند، با کمک و راهنمایی 
تیم نجاتگران پایگاه شهرستانک به منطقه امن هدایت شدند. این مقام مسئول 
یادآور شد: پایگاه های امداد و نجات بین شهری هال احمر 2۴ ساعته آماده 

خدمات رسانی به هموطنان است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جمال حسن پور دارای شناسنامه شماره 7۱9 به شرح دادخواست به کاسه 
99۰۰5۱5/99 ش 5/ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عظیمه سرخشتی به شناسنامه 6۴ مهاباد در تاریخ 9۸/۱۱/۱۴ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر:
محمد حسن پور فرزند حسین و عظیمه دارای شماره شناسنامه 5۴2 پسران متوفی

جمال حسن پور فرزند حسین و عظیمه دارای شماره شناسنامه 7۱9 پسر متوفی
کمال حسن پور فرزند حسین و عظیمه دارای شماره شناسنامه ۱6۱62 پسر متوفی
نیشتمان حسن پور فرزند حسین و عظیمه دارای شماره شناسنامه 7۴5 پسر متوفی
نسرین حسن پور فرزند حسین و عظیمه دارای شماره شناسنامه 6۴۸ دختر متوفی
شهناز حسن پور فرزند حسین و عظیمه دارای شماره شناسنامه 25۴ دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ایوبی

رئیس شعبه پنجم شورای حل اختاف مهاباد

آگهی موضوع ماده قانون 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اصاحی
 قطعه یک  ایام 

برابر رای شماره ۱39۸6۰3۱5۰۰۱۰۰27۱۱ مورخ ۱39۸/۰9/۰3 هیات اول / هیات 
دوم موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اکبر احمدبیگی ، فرزند ابراهیم ، به 
کد ملی 63۴96۴62۱5 ) ششدا نگ( یک باب ساختمان ، به مساحت  ۱66/32 متر مربع ، 
پاک 27۸ فرعی از ۱6۴۸ اصلی، واقع در ایام- خ ربابه کمالی - خ ابن سینا - تقاطع خ 
شهید قبادیان ، خریداری شده از ابراهیم احمد بیگی و منتسب به مالکیت علی پاشاپوریان 

، که در آگهی قبلی نام متقاضی توسط روزنامه منشر کننده آگهی درج و منتشر نگردید.
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانن ظرف 
مدت دو ماه و در مورد آگهی های ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی ، اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمتیند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول99/۰5/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/۰6/۱۱
صفری - رئیس ادره ثبت اسناد و اماک شهرستان ایام  

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

سعید نثاری فرزند محمد  نشانی  استان ایام- شهرستان ایام - ایام - خ سلمان 
فارسی جنب فرودگاه قدیم روبروی مدرسه گوهر شاد 

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم 
 شریفه میرزایی فرزند محمد حسن  نشانی - مجهول المکان 

محکوم به: 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
انتقال سند خودرو پژو ۴۰5 به  به  99۰997۰۸۴۸7۰۰۱۸6  محکوم علیه محکوم است 

شماره انتظامی 526 ی 59 ایران 22 به نام خواهان 
 محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه :

 ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده قانون 3۴ قانون اجرای احکام 
مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
با خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از  اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضممیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محوم له بازداشت می شود 

) مواد  ۸و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴ ( ۴- خود داری محکوم علیه از 
اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعیزیری درجه هفت را 
در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق. م ا ماده ۱6 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب موجب مجازات 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان ایام- مرضیه دارابی فر 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره شصت و هشت پرورش 
ملی  شناسه  و   ۴9 ثبت  شماره  به  پیرانشهر  آبی  سرد  ماهیان 
۱۰9۸۰۰۱56۰۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 2۰/۰۸/۱39۸ و مجوز شماره ۱765 مورخ 3۱/3/99 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی پیرانشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ 
- سولماز جعفرپوربشماره ملی 29۰۰۱97۰23 - رودابه نبی یاربشماره 
ملی 29۰۰363۰39  بشماره  یاشارجعفرپور   - ملی 29۰957۱53۱ 
بعنوان اعضای اصلی و الوان جعفر پور بشماره ملی 29۰9۱57997 
و ربابه جعفرپور بشماره ملی 29۰9۱5976۰ به سمت اعضای علی 
البدل هیات مدیره شرکت برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره 
انتخاب شدند 2- سلیم باقری شونقاری بکد ملی 29۰92۱2۰5۱ 
به سمت  یار 29۰9573۴7۸  نبی  و مرتضی  اصلی  بازرس  بسمت 
انتخاب شدند.  البدل شرکت به مدت یک سال مالی  بازرس علی 
آذربایجان غربی مرجع ثبت  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری پیرانشهر )9۴9367(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره شصت و هشت پرورش 
شناسه  و   ۴9 ثبت  شماره  به  شرکت  پیرانشهر  آبی  سرد  ماهیان 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰9۸۰۰۱56۰۴ ملی 
تعاون  اداره   3۱/3/99 مورخ  شماره ۱765  مجوز  و   2۰/۰۸/۱39۸
کار و رفاه اجتماعی پیرانشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم 
و  عضو  سمت  به   29۰۰۱97۰23 ملی  شماره  به  جعفرپور  سولماز 
منشی هیئت مدیره و مدیر عامل وخانم رودابه نبی یار به شماره 
ملی 29۰957۱53۱ به سمت عضو و رئیس هئیت مدیره و آقای 
یاشارجعفرپور به شماره ملی 29۰۰363۰39 به سمت عضو و نائب 
رئیس هئیت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب 
شدند. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء مشترک خانم سولماز 
جعفرپور مدیر عامل با خانم رودابه نبی یار عضو و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء خانم سولماز 
جعفرپور مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری پیرانشهر )9۴936۸(

اصاحیه آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

پیرو آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی که در دو نوبت در روزنامه سراسری دنیای 
جوانان به ترتیب مورخ 99/۰3/27 و دوشنبه 99/۰3/۱۰ به شماره های ۱۴59 و ۱۴69 

چاپ و منتشر گردیده از آنجا که در متن آگهی های مذکور در قید مساحت ملک اشتباه 
قلمی رخ داده و 95۱/3 قید گردیده لذا بدین شرح اصاح می گردد: ۱666۸ فرعی از 
۴776 اصلی مجزی شده از 2۰3 فرعی از ۴776 اصلی - آقای حسین حاج علیزاده کوهپایه 
فرزند داود به شناسنامه شماره ۱۰۴۰3 صادره از کرمان در شش دانگ یک باب به مساحت 
۱95/3 مترمربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا کوچه 9 خریداری از محل مالکیت رضا 

رشید فرخی - ردیف ۱269
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 99/۰5/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 99/۰6/۱۰

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهي حصروراثت
آقای سید جواد طالب مقدم قاضیانی به شماره شناسنامه 9735  فرزند سید قربان 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا 
طالبی مقدم قاضیانی فرزند علی در تاریخ 9۸/3/2۴ در شهرستان سنگر فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-سید جواد طالب مقدم قاضیانی به ش 
ش 9735 فرزند سید قربان نسبت فرزند 2- سید سجاد طالب مقدم قاضیانی به ش ش 
653۰۰6۰375 فرزند سید قربان نسبت فرزند 3- سید بتول طالب مقدم قاضیانی به ش ش 
32۴95 فرزند سید قربان نسبت فرزند ۴- سید قربان طالب مقدم به ش ش 5۱69 فرزند 
سید محمد نسبت همسر  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از ماحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 99۰۰3۱2-99/5/۱3 مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختاف 
سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهری سنگر- رضا مسلمی

آگهی فقدان سند مالکیت
بنا به درخواست وکیل مالک آقای محمد شیبانی به شماره یکتا ۱399۸۰۰۰۰۱۱۱۸۰۰۰۰62 
مورخ ۱399/۰5/2۰ مبنی بر اعام مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه 
گواهی شده ذیل شماره ۱399۰2۱5۱25۱۰۰۰2۰۱ مورخ ۱399/۰3/۱۰ در دفترخانه اسناد رسمی 
۱ ورایمن به ضمیمه درخواست مالک ۱399۸56۰۱۰6۰۰۰2۱93 مورخ ۱399/۰3/۱۱ که تقاضای 
قانون ثبت به شرح  نامه  آیین  المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱2۰  صدور سند مالکیت 

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 ۸56۰ از ۱۱۱ اصلی مفروز مجزی شده از پاک 7۱36 فرعی از اصلی مذکور واقع در بهنام 
وسط ورامین به مساحت 5۴.۴9 مترمربع که در دفتر ۱9۱ صفحه ۱۴۴ شماره ثبت ۸۸6767 ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 3۱۸972 الف 9۸ بنام سامیه قالیشورانی ثبت و سند صادر گردید. سپس 
موجب انتقال قطعی شماره ۱3۴۴۸۴ مورخ ۱39۰/۰۸/۰۱ دفتر یک ورامین بنام محمد شیبانی انتقال 
گردید. ضمنًا ملک با شماره رهنی ۱3۴۴۸6 مورخ ۱39۰/۰۸/۰۱ 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 اماک تاکنون نسبت به مورد ثبت معامله ای صورت نگرفته 
است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست المثنی مراتب اعام 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.م الف ۱66
محمدرحیم پورراینی

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان ورامین 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱3996۰3۰۱۰6۰۰۰۱62۰ 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 بامعارض متقاضی آقای مصطفی بورچی فرزند رحمان به 
شماره شناسنامه ۱۱659 صادره از تهران در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

در آن به مساحت ۴9 مترمربع پاک شماره 263۱ فرعی از ۱2 اصلی واقع در قریه خیرآباد 
تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت سکینه شهریاری محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعترا ضطبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف ۱67
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/۱۱

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و اماک 

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱3996۰3۰۱۰6۰۰۰۰۱59 و اصاحی ۱3996۰3۰۱۰6۰۰۰2۰2۸ 
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 بامعارض متقاضی خانم مرجان 
شیرکوند فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴۸۱6 صادره از ورامین در شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۸۸/۸۰ مترمربع پاک شماره ۱66۴ فرعی از ۱۰۰ 
اصلی واقع در قریه عمروآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت حسین شیرکوند 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ث/م.الف ۱69
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/۱۱

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و اماک

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم معصومه اسدی دارای شناسنامه شماره 6۴7۰۰55۴۴3 به شرح دادخواست به کاسه 
99-2۸۱-۱۱۱ از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ناصرالدین اسدی ف محمود متولد ۱32۱/3/9 به شناسنامه شماره 355 در تاریخ 
99/2/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  منحصر است به 

معصومه اسدی به ش.ش 6۴7۰۰55۴۴3 دختر متوفی 
تلی شیری ف علی حسن به ش.ش 5۰7 همسر متوفی 

خسرو اسدی به ش.ش 32۸۸ پسر متوفی 
اختر جزوند به ش.ش 3۸75 فرزند قاسمعلی همسر متوفی 

فریبا اسدی به ش.ش ۱۱۴56 دختر متوفی 
طیبه اسدی به ش.ش 3۸629۰29۰ دختر متوفی 

شیرین اسدی به ش.ش ۱۱۴57 دختر متوفی 
رقیه اسدی به ش.ش 3۸6۰3۰2۰۱5 دختر متوفی 

مهدی اسدی به ش.ش 3233 پسر متوفی 
محمدرضا اسدی به ش.ش 79۱2 پسر متوفی 
مجتبی اسدی به ش.ش ۱۱۴55 پسر متوفی 
مصطفی اسدی به ش.ش 55۸۸ پسر متوفی 

اسداله اسدی به ش.ش 55۸7 پسر متوفی 
پرویز اسدی به ش.ش 3۸6۰29۱6۴5 پسر متوفی 

فرامرز اسدی به ش.ش 3۸6۰29۱653 پسر متوفی 
هادی اسدی به ش.ش 3۸6 پسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
دبیرخانه حوزه ۱۱۱ شورای حل اختاف قهاوند 

استاندارد استان اردبیل، در راستای حمایت از 
واحدهای تولیدی استان مدیرکل استاندارد اردبیل 
به همراه تعدادی از کارشناسان این اداره کل از واحد 
تولیدی تازه تاسیس آب معدنی سیر آب سبان در 

شهرک تخصصی آب نیر بازدید کردند.
کاربرد  پروانه  اعطای  ضمن  عایی،  هاشم 
عامت استاندارد به واحد تولیدی سیر آب سبان  و 
در بازدید از خطوط تولید و آزمایشگاه کنترل کیفیت 
این واحد تولیدی، توجه به رعایت استانداردها را پیش 
نیاز موفقیت در کسب بازارهای داخلی و راهی به 

سوی بازارهای بین المللی دانست.
وی با اشاره به اینکه کارخانه آب معدنی سیر 
آب سبان با نام تجاری ) ریور کینک و ریورلند (  به 

تازگی شروع به فعالیت نموده، حمایت از مجموعه 
های تولیدی در استان را جزو اولویت های اداره کل 
استاندارد اردبیل بر شمرد و خاطر نشان کرد با آغاز 

به کار این مجموعه اشتغال بیشتری را شاهد باشیم .
شایان ذکر است شهرک تخصصی آب نیر اولین 
و بزرگترین شهرک تخصصی آب در منطقه است که 
آب های عدنی تولید شده در این شهرک از چشمه 
گورگور سبان که یکی از گواراترین چشمه های 

این منطقه  تامین می شود.
در ادامه مدیر کل استاندارد اردبیل از تل سیژ 
آلوارس مهرگان نیز بازدید کردند و ضمن اشاره به 
اجباری بودن استاندارد تجهیزات شهرهای بازی از 
جمله تل سیژ، خواستار توجه و دقت بهره برداران این 
مجموعه در انجام به موقع بازرسی از این تجهیزات 
و اخذ گواهی استاندارد شد. وهچنین به عدم  بهره 

برداری بدون اخذ گواهی ایمنی نیز اشاره نمود.

علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی گفت: زیرگذر روستای حاجی 
آباد شهرستان اراک با حضور وزیر راه و شهرسازی به 

بهره برداری رسید.
و  حمل  و  راهداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشان  خاطر  فر  زندی  مرکزی،  استان  جاده ای  نقل 
اسامی  مهندس  حضور  با  حاجی آباد  گذر  زیر  کرد: 
وزیر راه و شهرسازی در محور قدیم اراک_سلفچگان 
به بهر ه برداری رسید.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی بیان داشت: احداث زیر گذر 
راه روستای حاجی آباد به اراک در بزرگراه اراک - قم 

در واقع به حذف یکی از نقاط حادثه خیز محورهای 
به طور  استان مرکزی کمک کرد چراکه  مواصاتی 
متوسط روزانه حدود 3۰ هزار خودروی سنگین و سبک 
از بزرگراه اراک-قم گذر می کنند که این زیرگذر سهم 
عمده ای از عبور ایمن در محدوده مذکور را دارد که با 
احداث این تقاطع این نقطه پرحادثه عما حذف شد.

زندی فر افزود: عملیات خاکی این پروژه شامل 
7۱۴7 مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی می شود که 
 ۱۰ به ضخامت  آسفالت  مترمربع   69۰۰ آن  از  پس 

سانتی متری ریخته شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

مرکزی  اظهار کرد: برای این زیرگذر دو دهانه باکس 
5.5 متری به ارتفاع 5.5 متر به طول 33 متر استفاده 
شده است و در واقع اعتبار صرف شده برای این زیرگذر  
حدود 3 میلیارد تومان برآورد شده است که الیه اول 
آسفالت ریخته و الیه دوم روکش آسفالت زیرگذر در 

آینده ای نزدیک انجام می شود.
وی در ادامه گفت: در پی احداث و بهره برداری 
اطراف  و  آباد  حاجی  روستاهای  اهالی  پروژه  این  از 
و  استان  ای  جاده  ونقل  وحمل  راهداری  عملکرد  از 
خیز  حادثه  نقطه  این  و حذف  موجود  رفع مشکات 

قدردانی کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبر داد،

افتتاح زیرگذر حاجی آباد اراک با حضور وزیر راه و شهرسازی

صدور پروانه کارخانه آب معدنی سیرآب سبالن استان اردبیل
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دعوای در ووشو باال گرفت؛
خواهران منصوریان علیه برادران صدیقی!

این روزها شاهد یک دعوای خانوادگی در فدراسیون ووشو هستیم؛ دو برادر در راس 
قرار دارند و دو خواهر هم محکوم شده اند!

با اینکه از دوران ریاست علی نژاد در فدراسیون ووشو هم اختافاتی میان خواهران 
منصوریان و فدراسیون وجود داشت، اما اختاف خواهران منصوریان با فدراسیون ووشو 
پس از آن باال گرفت که امیر صدیقی، در انتخابات تیر ماه با شکست رقبا، رئیس فدراسیون 
شد. او برادرش را هم به عنوان دبیر فدراسیون انتخاب کرده و به نظر می رسد فعا شاهد 

یک دعوای خانوادگی در باالترین سطح ووشوی ایران هستیم!
دعوای شهربانو منصوریان و فدراسیون ووشو با محرومیت 2۰  ماهه او و ۸ ماهه 

خواهرش سهیا به پایان نرسید، این دعوا هنوز ادامه دارد.
بعد از انتشار این حکم که تا روز چهارشنبه فرصت اعتراض به آن وجود دارد، شهربانو 
منصوریان نه تنها مقابل فدراسیون کوتاه نیامد، بلکه به فعالیت های اینستاگرامی اش 
ادامه داد. اتفاقا ماجرا هم از همین اینستاگرام آغاز شد. یک مورد همین که شهربانو بعد 
از مثبت شدن دوپینگ مریم هاشمی، پرونده اختافات سال گذشته را دوباره باز کرد و 
معتقد بود حق سهیا، خواهرش خورده شده است.از سوی دیگر سهیا منصوریان هم 
از روزی که در مجموعه انقاب با مامور حراست درگیر شد و فیلم آن را منتشر کرد، 
پایش به این پرونده انضباطی باز شد. مریم هاشمی که از سوی شهربانو منصوریان مورد 
اتهام قرار گرفته بود، از خواهر بزرگتر خانواده منصوریان شکایت کرد تا کمیته انضباطی 

فدراسیون ووشو جدی تر پیگیر این پرونده باشد. 
حاال شهربانو منصوریان و خواهرانش که حسابی از سوی چهره های مطرح طی 
روزهای اخیر در فضای مجازی حمایت شدند، همچنان اعتقادی به محرومیت خود ندارند 
و می گویند تمریناتشان را ادامه می دهند. البته الهه منصوریان خودش را وارد این بازی 
نکرده و فعا سیاست سکوت را در پیش گرفته است تا او هم با محرومیتی مواجه نشود. 
خیلی ها از شهربانو حمایت کرده اند و حکم فدراسیون را غیرعادالنه خوانده اند. برخی 
از هنرمندان و بازیکنان فوتبال مثل سیدمهدی رحمتی و علی کریمی در میان حمایت 
کنندگان مجازی از خواهران منصوریان هستند. علی کریمی در استوری اینستاگرام خود 
با انتشار تصویری از خواهران منصوریان نوشته: »همیشه باعث افتخار ایران و ایرانی 
بودید و هستید.«فعا که خبری از صلح میان دوطرف نیست و فدراسیون با تمام توان در 
برابر خواهران منصوریان که در سال های اخیر ستاره های ووشو بودند، ایستاده است. باید 
دید در نهایت پادرمیانی برخی مسئوالن و اطرافیان این پرونده را ختم به خیر می کند یا 

ستاره های ووشوی زنان ایران باید دوره محرومیت خود را تحمل کنند.

تست PCR برای تیم های لیگ برتری اجباری است؛
داورزنی: سرمربی تیم ملی چراغ خاموش انتخاب می شود 

رییس فدراسیون والیبال گفت: بیخیال و 
بی تفاوت نیستیم و ما وسواس خاص خود را در 

انتخاب سرمربی داریم
ورزش  برنامه  با  که  داورزنی  محمدرضا 
بدون ویرایش رادیو گفت و گو صحبت می کرد، 
درباره شروع لیگ برتر والیبال از شهریورماه گفت: 
منتظر تایید دستورالعمل بهداشتی هستیم تا لیگ 
برتر والیبال کشور را از ۱9 شهریورماه آغاز کنیم. 
شش ماه است که لیگ برتر تعطیل شده است ما 
هم دنبال این بودیم تا شرایط فیزیکی و آمادگی 

جسمانی که در شش ماه که فعالیتی نداشتند جبران شود، از ۱9 شهریور تا اسفند ماه با 
برگزاری لیگ برتر سعی کردیم شرایطی ایجاد شود تا ملی پوشان  و بازیکنان ما آماده شوند.

رئیس فدراسیون والیبال از آغاز تمرینات تیم ملی از اوایل فروردین ماه سال آینده 
خبرداد و افزود: همه هم و غم فدراسیون این است تا تیم ملی اوایل فروردین اردو خود را 
آغاز کند. بازی های تدارکاتی ضرورت دارد تا برای مسابقاتی چون لیگ ملتها و المپیک 
آماده شویم.وی ادامه داد: اگر ستاد مبارزه با کرونا در کشور اجازه دهد میزبان مسابقات 
نوجوانان آسیا در شیراز، جوانان آسیا در تهران و از طرفی میزبان مسابقات نوجوانان 
جهان هستیم که در حال برنامه ریزی برای میزبانی این سه رویداد هستیم البته ایران 
یک هفته میزبان لیگ ملت ها 2۰2۱ است، سامتی ورزشکاران و تماشاگران مهم است 
امیدواریم بتوانیم لیگ و مسابقات مختلف که میزبان هستیم را به نحو احسن برگزار کنیم.

داورزنی با بیان اینکه جزو اولین کشورهایی هستیم که لیگ را از لحاظ زمانی زود 
استارت زدیم، گفت: ما با توجه به وضعیتی که داریم و تعداد هفته هایی که دو بازی انجام 
می شود را قصد داریم کاهش دهیم؛ قطعا اگر تیمی تست های اولیه کرونا را نداده باشد 
کارت لیگ برایشان صادر نمی شود، تست PCR باید انجام شود و به دفعات باید تست 
تکرار شود، باشگاهی که میلیاردی هزینه می کند باید به فکر حفظ سرمایه های خود باشد.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه بصورت چراغ خاموش موضوع انتخاب 
سرمربی تیم ملی والیبال را دنبال می کنیم، عنوان کرد: در زمان خود اعام خواهیم 
کرد و رایزنی های مختلفی انجام دادیم به جمع بندی نسبی هم رسیدیم  که از بیان 
آن معذورم ، حضور قدرتمندانه در المپیک هدف ما بوده و از همه ظرفیت های دنیا و 

کشورمان استفاده می کنیم.
وی در پایان گفت: من فکر می کنم با شروع لیگ برتر سرمربی تیم ملی تعیین و 
تکلیف شود، بیخیال و بی تفاوت نیستیم و ما وسواس خاص خود را در انتخاب سرمربی 

داریم و ما داریم برنامه ریزی می کنیم  برای آینده تا به نتیجه دلخواه خود برسیم.

تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان در بالتکلیفی اعزام به مسابقات
سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان گفت: از سال گذشته تا به االن چند 
تورنمنت برون مرزی را از دست داده ایم و تیم ملی ساحلی ناشنوایان در باتکلیفی قرار 

دارد که در آینده امکان شرکت در مسابقات برون مرزی را خواهد داشت یا خیر؟
داوود آهنگری، اظهار کرد: تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان از سال گذشته تا به 
االن با بدشانسی مواجه شده و چند تورنمنت برون مرزی خود را به دالیل مختلف از 
دست داده است. این تیم سال گذشته قرار بود در بازی های آسیایی هنگ کنگ شرکت 
کند که متاسفانه به دلیل نامناسب بودن شرایط این کشور بازی ها لغو شد. سپس قرار 
بود در مسابقات جهانی ایتالیا حضور پیدا کند که امکان اعزام به این مسابقات نیز فراهم 
نشد. امسال نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا این تیم مسابقات جهانی ساحلی لهستان را 
که قرار بود اواخر مرداد برگزار شود را از دست داد. به هر صورت لغو پی در پی مسابقات 

سبب شده تا بازیکنان انگیزه خود را از دست بدهند.
او گفت: برای آماده سازی این تیم سال گذشته زحمات زیادی کشیده بودیم و تیم 
در شرایط بسیار خوبی قرار داشت، حتی برنامه ریزی ما برای مسابقات جهانی لهستان قرار 
گرفتن بر روی سکو بود. متاسفانه تعطیلی اردوها از اسفند تا به امروز سبب شده تا تیم 
از آمادگی اولیه خارج شود و االن شرایط بسیار سخت است که دوباره این تیم را به اوج 
آمادگی قبل برسانیم.سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان خاطرنشان کرد: امسال 
تا پایان 2۰2۰ تمام رویدادهای بین المللی از سوی فدراسیون جهانی لغو شده است و در 
سال 2۰2۱ نیز هنوز مشخص نیست المپیک ناشنوایان در برزیل برگزار شود یا خیر و 
بستگی به  وضعیت دنیا از نظر ویروس کرونا دارد. آهنگری درباره برنامه هایش برای تیم 
ملی والیبال ساخلی ناشنوایان، تصریح کرد: امسال مسابقات سوپرلیگ را برای تیم ملی 
والیبال ساحلی ناشنوایان پیش بینی کردیم، در صورتی که شرایط از نظر کرونا به حالت 
عادی برگردد سعی داریم با برگزاری این مسابقات در تیم جوان گرایی کنیم و بازیکنان 
مستعد و جوان را به تیم ملی دعوت کنیم.وی افزود: تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان در 
حال حاضر جزو چهار تیم برتر جهان است و برای ارتقای رنکینگ خود تمرینات فشرده 
ای را پشت سر گذاشته بود، اما با شرایطی که پیش آمد در حال حاضز نمی دانیم دوباره 

بتوانیم جزو چهار تیم برتر دنیا قرار بگیریم یا خیر؟
سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی 
والیبال ساحلی ناشنوایان از زمان شیوع ویروس کرونا، رها شده است یا این که از طریق 
فضای مجازی تمرینات آن ها پیگیری می شود؟ گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا سعی 
کردیم از طریق فضای مجازی با بازیکنان در ارتباط باشیم تا از نظر بدنی دچار افت 
نشوند. هر چند ایجاد شرایط تمرین و اصاح تکنیک و تاکتیک از طریق فضای مجازی 
امکان پذیر نیست و منتظر هستیم تا ببینیم ستاد ملی کرونا وزارت ورزش و جوانان چه 

زمانی اجازه برپایی اردوها را خواهد داد تا دوباره این تیم را به آمادگی قبلی برگردانیم.

همه باید بروند، همه؛
فرار از سیاهچاله ۸-۲؛ مسی بماند و یک مشت بچه

شکست تاریخی بارسا برابر بایرن 
به قدری سهمگین بود که تمامی ارکان 
این باشگاه را تحت تاثیر قرار داده و باید 

منتظر تحوالتی بزرگ باشیم.
راه  هیچ  اسپورت،  گزارش  به 
در  نیست.   2-۸ شکست  از  فراری 
باشگاهی به عظمت و بزرگی بارسلونا، 
قرار گرفتن عدد 2 مقابل نامت و هشت 
به  تبدیل  تواند  می  رقیب،  نام  مقابل 
یک بمب بزرگ و ویرانگر شده و تلفات 

سنگین و اجتناب ناپذیری را در تمام سطوح به دنبال داشته باشد.
برگزاری انتخابات زودهنگام

تصور اینکه یکی به عنوان رئیس جدید بارسا انتخاب شده و همه بحران ها 
با ورود او به پایان برسد، به همان اندازه خیالبافی است که تظاهر کردن به اینکه در 

باشگاه همه به یک اندازه مسئول اول این ناکامی بزرگ هستند.
قطعا همه در بارسا مسئول این فاجعه هستند اما هر کسی سهم مخصوص به 
خود را دارد و در این بین، مسئول اول کسی نیست جز جوزپ ماریا بارتومئو رئیس 

باشگاه و هیئت مدیره او.
فاجعه ۸-2 مثل سیاهچاله ای است که تمامی ناکامی های گذشته را در خود 
ادغام کرده و جای می دهد: کم اعتبار کردن تیم های پایه، ایده های های افتضاح 
تیم مدیریت ورزشی)برای مثال سهل انگاری در قضیه نیمار و جدایی او در سال 
2۰۱7 و سپس 5۰۰ میلیون یورو هزینه غلط برای پیدا کردن جانشین او از دمبله 
و کوتینیو گرفته تا گریزمان(، اخراج غلط ارنستو والورده، شکست در جذب ژاوی به 
عنوان جانشین والورده و انتخاب کیکه ستین به عنوان سرمربی جدید، حواشی بی 
پایان در حوزه مدیریت باشگاه همچون قضیه رسوایی بارساگیت؛ همه و همه تاثیر 

خود را روی فاجعه لیسبون و سنگین ترین شکست تاریخ بارسا در اروپا گذاشتند.
اساسا کاری که بارتومئو در سال های اخیر انجام داده، گوش ندادن به پیام 
هایی بوده که تیم برای وی به طور مستقیم فرستاده است. شکست های متوالی و با 
نتایج سنگین در لیگ قهرمانان، از پاریس گرفته تا تورین، رم و لیورپول، هیچکدام 

نتوانستند نیاز تیم به یک انقاب را در بارتومئو بیدار کنند.
واکنش رئیس، همواره به تاخیر انداختن تغییرات اساسی در تیم بود تا اینکه 

ساختمان بارسلونا با ضربه ای اساسی فرو ریخت و ویران شد.
اولین راه حل که غیر قابل انکار است، برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود. 
در مورد تاریخ انتخابات، شایعات زیادی شنیده می شود و صحبت از ماه مارس است 
ولی درک این قضیه سخت است که چرا انتخابات باید با این همه تاخیر برگزار شود. 
قطعا برگزاری انتخابات در شرایط شیوع کرونا کار دشواری است و دشوار بتوان تصور 
کرد که ۱۴۸ هزار عضو باشگاه در ماه آگوست یا سپتامبر پای صندوق های رای بروند 

ولی برگزاری انتخابات در ماه نوامبر یا دسامبر عملی خواهد بود.
با بارتومئو تیم مدیریت ورزشی مورد اعتماد او نیز خواهد رفت. تیمی که در 
سال های اخیر با تصمیم گیری های غلط خود یکی از مقصران این ناکامی تاریخی 
است. تیمی بدون ایده های روشن که با خریدهای غیرمنتظره و غیر قابل توضیح و 
سرمایه گذاری های پوچ و غلط روی تعداد زیادی از بازیکنان تیم های پایه، یکی 

از دالیل این تراژدی فعلی محسوب می شود.
خداحافظی با ستاره های قدیمی و بزرگ

در سلسه مراتب مسئولیت پذیری این ناکامی تاریخی به بازیکنان می رسیم. 
نسلی فوق العاده از بازیکنان قدیمی و با تجربه که دورانی باشکوه را در باشگاه رقم 

زدند ولی یا نتوانستند یا نخواستند مانع افت و سقوط خود شوند.
بله درست است که خریدهای جدید نتوانستند خودی نشان داده و عملکردی 
فاجعه بار داشتند و نمی توان تاش سران باشگاه برای بازگرداندن نیمار را زیر سوال 
برد ولی این یک واقعیت است که مسئوالن باشگاه در جذب بسیاری از ستاره های 
مورد نیاز تیم تعلل کرده و وقت خود را صرف جذب بازیکنانی کردند که به کار تیم 
نیامدند و مناسب سبک بازی تیم نبودند. بازیکنانی از سوی آنها بلوکه شدند که بعدها 

مشخص شد کیفیتی به مراتب باالتر از خریدهای بارسلونا داشته اند.
و حاال وقت خداحافظی با بسیاری از ستاره های کنونی تیم است. رختکن تیم 
نیز به پاکسازی و خلوت شدن نیاز دارد. باشگاه پولی برای خریدهای بزرگ ندارد 
ولی حداقل می تواند ضمن تشکر از زحمات بازیکنان قدیمی، کارت جدایی را بین 

بسیاری از آنها توزیع کند.
در شرایط فعلی به غیر از لیونل مسی دیگر بازیکنان بزرگ در این ناکامی به 
سهم خود دخیل هستند. البته که مسی هم برابر بایرن از سطح همیشگی خود فاصله 
زیادی داشت اما بازهم مسی به تنهایی خطرناک ترین بازیکن تیم بود. در حال حاضر 
تنها مدل تغییر و تحول در بارسا حفظ مسی و محصور کردن او با بازیکنان جوانی 

چون ریکی پویج، پدری، ترینکائو، مونچو، آلنیا، یایکس و ....است.
انتحاب سرمربی جدید

آخرین مسئول این ناکامی تاریخی کیکه ستین است؛ آخرین دعوت شده به 
کشتی تایتانیک بارسلونا. حداکثر او باعث بدتر شدن شرایط بد گذشته بود و بر خاف 
وعده هایش در اولین نشست خبری، نتوانست هیچ تحولی در تیم ایجاد کند. صحبت 
از انتخاب مائوریسیو پوچتینو است؛ یک مربی خوب اما به دور از فلسفه بارسلونا و با 

سبکی متضاد با سبکی که بارسا سال هاست به آن خو گرفته است.
برای مدیریت پیش از اینکه با انتخاب پوچتینو اشتباه جدیدی مرتکب شود، 
بهترین انتخاب می تواند گارسیا پیمنتا)مربی تیم دوم( باشد. فردی مطلع با فضای 
باشگاه که توانسته این شایستگی را به دست بیاورد تا سرمربی تیم اول باشگاه شود. 

انتخابی که در رختکن نیز ایجاد دردسر نخواهد کرد.
بارسلونا باید دوران گذاری سخت را پشت سر بگذارد و بهترین برنامه برای 
عمیق تر نکردن این زخم می تواند این باشد: انتخابات ریاست در سریع ترین 
هیچ  جذب  عدم  جدید،  سرمربی  عنوان  به  پیمنتا  گارسیا  انتخاب  ممکن،  زمان 
بازیکن جدید و ساختن تیمی جوان و مستعد، حول محور لیونل مسی و در انتظار 

برای یک پروژه جدید.
شاید اینگونه بتوان این افتضاح را به یک فرصت تبدیل کرد. هوادار بارسا می 
تواند عدم کسب جام در کوتاه مدت را به شرط شروع یک پروژه موفق و ساختن 

تیمی جدید و آینده دار، قبول کند.

مگوایر: قهرمان لیگ اروپا نشویم فصل ناکامی داشتیم
مدافع منچستریونایتد عنوان کرد 
این تیم در صورتی که نتواند قهرمان 
لیگ اروپا شود فصل ناکامی داشته است.

در اولین دیدار از مرحله نیمه نهایی 
لیگ اروپا دو تیم منچستریونایتد و سویا 
برابر هم به میدان می روند. تیم پیروز 
فینالیست  اولین  تواند  این مسابقه می 

لیگ اروپا لقب گیرد.
ترین  گرانقیمت  مگوایر  هری 
مدافع تاریخ فوتبال جهان در واکنش 
به  رسیدن  گفت:  رو  پیش  دیدار  به 

نیمه نهایی به اندازه کافی برای باشگاه   منچستریونایتد مناسب نیست. ما در 
لیگ برتر سوم شدیم اما باز هم سوم شدن در لیگ چیزی نیست که بشود به 
آن افتخار کرد. برای موفقیت های  آینده ، اینجا جایی نیست که ما بخواهیم 
باشیم. ما می خواهیم برنده جام ها، لیگ برتر و جام های دیگر شویم. رسیدن 
باید به فینال برسید و دیدار فینال را  اما شما واقعًا  به نیمه نهایی خوب است 

انجام دهید و سپس برنده شوید.
از طی  اسپانیا پس  و  مادرید  رئال  سابق  لوپتگی، سرمربی  هدایت  با  سویا 
مرحله یک چهارم نهایی و برتری برابر ولورهمپتون تهدیدی جدی برای اوله گونار 

سولسشایر خواهد بود.
 تیم اسپانیایی در اللیگا نیز چهارم شد و این دیدار از حساسیت باالیی برای 

دو تیم برخوردار است.
مدافع یونایتد در ادامه عنوان کرد دیدار مرحله قبل سویا را تماشا نکردند. در 
همین رابطه او گفت: ما آن بازی را با هم تماشا نکردیم. تماشای آن اجباری نبود. 
من مطمئن هستم که بعضی از بچه های تیم آن را تماشا کردند. آنها فصل خوبی 
را در اللیگا تجربه کرده اند و از ژانویه درخشان بوده اند. من می گویم که آنها یک 
تیم سخت و یک تیم قدرتمند هستند اما ما باید به توانایی خود ایمان داشته باشیم 
و باید مراقب خودمان باشیم و به خودمان توجه کنیم. اگر بهترین بازی خودمان را 

انجام دهیم به فینال خواهیم رسید.
دیدار با سویا شصت و یکمین حضور مگوایر برای باشگاه است. او با قرارداد 
۸۰ میلیون یورویی از لسترسیتی راهی منچستریونایتد شد و امیدوار است اولین جام 

خود را با این تیم به دست بیاورد.

فوتبال  تیم  پیشکسوت 
برای  لیگ  گفت:  پرسپولیس 
است  هفته  پنج  پرسپولیس 
یحیی  که  است  بهتر  و  شده  تمام  که 
لیگ  برای  ا  ر تیمش  گل محمدی 

قهرمانان آسیا آماده کند.
به  اشاره  با  فنونی زاده،  مرتضی 
برابر  پرسپولیس  فوتبال  تیم  تساوی 
گل گهر در هفته بیست و نهم لیگ برتر 
فوتبال اظهار داشت: امسال شرایط لیگ 
با سال های دیگر متفاوت بود. با وجود 
توانست  زود  خیلی  پرسپولیس  اینکه 
رقابت  اما  را قطعی کند  قهرمانی خود 
قهرمانان  لیگ  سهمیه  کسب  برای 
آسیا و بقا در لیگ بین تیم های مدعی 
رقابت است و همین موضوع موجب شده 
تا همه مسابقات در لیگ از حساسیت 

باالیی برخوردار باشد.
در  هم  پرسپولیس  افزود:  وی 
بازی  تیم هایی  با  خود  اخیر  مسابقات 
مبرم  نیاز  بازی  امتیاز   3 به  که  داشته 
داشتند و تمام تاششان را برای کسب 
هر 3 امتیاز بازی ها به کار می گرفتند. 
در  را  پرسپولیس  کار  موضوع  همین 
کرده  سخت  کمی  آخرش  مسابقات 

است.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
در مورد بی انگیزگی بازیکنان پرسپولیس 
فنی  کادر  این وظیفه  خاطرنشان کرد: 
بازیکنان  به  را  انگیزه  این  که  است 
بزرگی  تیم  در  بی انگیزگی  بازگرداند. 

مانند پرسپولیس بی معنا است. از طرفی 
باید در یک  بازیکنان پرسپولیس  همه 
گل محمدی  یحیی  اگر  و  باشند  سطح 
در بازیکنی انگیزه الزم را ندید، باید او 
نباید  بازیکن دیگری عوض کند.  با  را 
بازیکنی در پرسپولیس جایگاهش را در 

ترکیب تیم ثابت ببییند. آن زمان بازیکن 
با افت مواجه خواهد شد.

فنونی زاده تصریح کرد: لیگ برای 
تمام  که  است  هفته  پنج  پرسپولیس 
گل محمدی  یحیی  است  بهتر  و  شده 
از نفرات جوانش در لیگ استفاده کند. 
بازیکنان باید در آغاز مجدد جام حذفی 
و لیگ قهرمانان آسیا در شرایط خوبی 

قرار بگیرند.
سیستم  تغییر  د  ر مو ر  د وی 
سیستم  تغییر  این  افزود:  پرسپولیس 
به  درستی  کار  چندان  شرایط  این  در 
نظر من نبود. بازیکنان باید چند برنامه 
داشته باشند اما اینکه در یک بازی به 
کار  شود،  عوض  ترکیب  ناگهانی  طور 

درستی نبود.
گفت:  یان  پا در  ده  ا ز فنونی 
برای  را  خود  باید  هنوز  پرسپولیس 
این  ابتدای  کند.  آماده  سخت  مقطعی 
راه سخت هم بازی با استقال در پیش 
است. کادر فنی هر کار که الزم است 
انجام دهد تا آرامش تیم حفظ شود و 
جام  از شروع مجدد  پیش  تا  بازیکنان 
حذفی از نظر روحی و روانی و تکنیکی 

در بهترین شرایط خود قرار بگیرند.

بی انگیزگی در تیم بزرگی مانند پرسپولیس بی معنا است؛

فنونی زاده: یحیی تیمش را برای لیگ قهرمانان آماده کند

فوتبــال  تیــم  پیشکســوت  یــک 
اســتقال می گویــد آبــی پوشــان پایتخــت 
مقابــل پیــکان نتوانســتند عملکــرد خوبی از 

ــد. ــه دهن ــان ارائ خودش
ــال  ــم فوتب ــد منشــی زاده، پیشکســوت تی احم
ــت  ــان پایتخ ــی پوش ــاوی آب ــاره تس ــتقال، درب اس
ــت  ــم رقاب ــت و نه ــه بیس ــکان در هفت ــل پی مقاب
هــای لیــگ برتــر گفــت: اســتقال مقابــل پیــکان  
تیــم خوبــی نبــود. مــن عملکــرد بازیکنــان را نــگاه 
ــت  ــا کیفی ــازی اص ــگر در ب ــد دانش ــردم. محم ک
خوبــی نداشــت. وقتــی بازیکــن روز خوبــش نباشــد 
ــود. دانشــگر ۱5  ــض ش ــن تعوی ــد توســط بازیک بای
مــورد در بــازی اشــتباه داشــت امــا همچنــان بــازی 
کــرد. اســتقال تیمــی نیســت کــه یک دســت باشــد 
و طــرز کارهــای ترکیبــی و پاســکاری خوبــی نــدارد. 
اگــر اســتقال بتوانــد مقام دوم را کســب کنــد، خیلی 

کار بزرگــی انجــام داده اســت.
او ادامــه داد: در بــازی اســتقال مقابــل 
بازیکــن مهــم خــود را  ســپاهان، تیــم چنــد 

نداشــت امــا فوتبــال خوبــی بــازی کــرد و پیــروز 
ــکان،  ــل پی ــان مقاب ــی پوش ــا آب ــد ام ــدان ش می
از  قایــدی  نداشــتند.  خوبــی  کیفیــت  اصــا 
زمانــی کــه ازدواج کــرده، فوتبالــش کامــا فــرق 
ــوز نتوانســته مثــل  ــه هــم هن کــرده اســت. دیابات
ــدوارم  دوران اســتراماچونی خــوب باشــد. مــن امی
ــب  ــود و نای ــروز ش ــاهین پی ــل ش ــتقال مقاب اس

ــود. ــر ش ــگ برت ــان لی قهرم
منشــی زاده دربــاره تقابــل آبی پوشــان پایتخت  
ــی  ــام حذف ــای ج ــت ه ــپولیس در رقاب ــل پرس مقاب
گفــت: پرســپولیس بــه خاطــر اینکــه قهرمــان لیــگ 
برتــر شــده، مقــداری ضعیــف تــر شــده اســت امــا 
اگــر اســتقال بــا همیــن رونــد پیــش بــرود، نمــی 
ــازی هــا  ــد مقابــل قرمزپوشــان پیــروز باشــد. ب توان
در فوتبــال ایــران بگیــر نگیــر دارد و معلــوم نیســت 
ــد  ــک رون ــد ی ــتقال بای ــد. اس ــی می افت ــه اتفاق چ
ــروز  ــر از دی ــر روز بهت ــد و ه ــته باش مشــخص داش
باشــد، امیــدوارم اســتقال بــا کیفیــت خــوب بتوانــد 

پرســپولیس را شکســت دهــد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مدافع پرحاشیه استقال از این تیم اخراج شد
مدافع تیم فوتبال استقال به دلیل حاشیه هایی که بعد از بازی مقابل پیکان ایجاد کرد توسط کادر فنی این تیم کنار 

گذاشته شد.
در جریان هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر، دو تیم استقال و پیکان به مصاف هم رفتند که این بازی با 

تساوی یک بر یک به پایان رسید.
بعد از بازی محمد دانشگر، مدافع تیم فوتبال استقال که از شرایط تیمش ناراضی بود، مطلبی در فضای مجازی 
گذاشت. او افرادی که مد نظرش بود را »اهل کوفه« خطاب و اذعان کرد که در چند بازی اخیر فقط به خاطر دو بازیکن 

استقال در میدان حضور پیدا کرده است.
او در مطلبی که به اشتراک گذاشت، به صورت غیر مستقیم جدایی خود را از استقال اعام کرد و در ادامه اخباری 
مبنی بر مذاکره این بازیکن با چند تیم از کشورهای حوزه خلیج فارس منتشر شد که این مساله واکنش باشگاه استقال 

را به همراه داشت. فرهاد مجیدی در پاسخ به این اتفاقات اظهار کرد: هیچ نامی باالتر از استقال و هوادارانش نیست.
او در پایان تاکید کرد دانشگر حق حضور در تمرینات را ندارد و آزاد است به هر تیمی که می خواهد برود.

استقالل در لیگ، دوم شود کار بزرگی کرده؛

منشی زاده: فوتبال در ایران بگیر، نگیر دارد

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: 
کمیته انضباطی فیفا با توجه به حضور 
»دراگان اسکوچیچ« به عنوان سرمربی 
تیم ملی از شکایت صنعت نفت اظهار 
از  قدرت  با  وجود  این  با  کرد  تعجب 
سرمربی تیم ملی حمایت می کنیم و او 

به فعالیتش ادامه خواهد داد.
ر  د  » ی علو ی  مهد میر ا «
توجه  با  ینکه  ا ره  با در گفت وگویی 
جام  مقدماتی  رقابت های  تعویق  به 
تیم  با  اسکوچیچ«  »دراگان  جهانی، 
خیر  یا  می هد  همکاری  ادامه  ملی 
قرارداد  فدرسیون  با  اسکوچیچ  افزود: 
دارد و با قدرت و جدیت به کار خود 

ادامه خواهد داد.
با  بطه  ا ر ر  د همچنین  ی  و
آبادان  نفت  صنعت  باشگاه  شکایت 
باشگاه  داشت:  اظهار  اسکوچیچ،  از 
یت  شکا سکوچیچ  ا ز  ا نفت  صنعت 
وی  اینکه  به  توجه  با  که  بود  کرده 
ملی  تیم  سرمربی  حاضر  حال  در 
ایران است این موضوع باعث تعجب 
رای خود  باره  این  در  فیفا  فیفا شد.  
تاش  فدراسیون  و  کرده  صادر  را 
تا  کند  حل  ا  ر مشکل    ، می کند
اسکوچیچ به مشکلی برنخورد. به طور 
حمایت  مورد  ملی  تیم  سرمربی  حتم 

فدراسیون فوتبال قرار دارد.
علوی همچنین در خصوص تعویق 
رقابت های مقدماتی جام جهانی 2۰22 
بسیاری  در  گفت:  چین   2۰23 و  قطر 
حال  در  ملی  تیم های  کشورها،  از 
ملی  تیم های  آماده سازی خود هستند. 
جوانان،  نوجوانان،  رده  در  هم  ایران 
فوتسال بزرگساالن و جوانان در روزها 
با  خود  تمرینات  گذشته  هفته های  و  

جدیت آغاز و پیگیری می کنند.
وی ادامه داد: طبق اعام رسمی 
دوره  چهار  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 
قهرمانی  رقابت های  شامل  مسابقه 
قهرمانی  آسیا،  جوانان  آسیا،  نوجوانان 
فوتسال آسیا و جام باشگاههای فوتسال 
آسیا تا پایان سال 2۰2۰ برگزار خواهد 

شد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال اضافه 
اقدامات  همیشه  مانند  فدراسیون  کرد: 
را  ملی  تیم های  آماده سازی  به  مربوط 
در  متعددی  جلسات  و  می کند  دنبال 
تا  شده  برگزار  فدراسیون  در  این باره 
ممکن  نحو  بهترین  به  ملی  تیم های 
لمللی  بین ا میادین  در  حضور  برای 

آماده شوند.  
خصوص  در  کرد:  تصریح  علوی 
برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال زنان 
نایب  حضور  با  جلسه ای  گذشته  هفته 
کل  دبیر  با  فنی  کادر  و  زنان  رییس 
برنامه   زودی  به  و  برگزار  فدراسیون 

زمان بندی اردوی این تیم اطاع رسانی 
خواهد شد.

وبینار  در  گفت:  همچنین  وی 
)کنفرانس مجازی( هفته گذشته که با 
فدراسیون  دبیرکل  و  سرپرست  حضور 
رییس  و  فیفا  رییس  با  ایران  فوتبال 
شد،  برگزار  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 
رقابت های  تعویق  احتمال  از  اینفانتینو 
مقدماتی جام جهانی صحبت کرد و در 
نهایت روز 22 مرداد این موضوع رسما 

اعام شد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال اضافه 
آماده سازی  برای  الزم  اقدامات  کرد: 
گذشته  هفته های  در  فوتبال  تیم  ملی 
فنی  کادر  اعضای  توسط  جدیت  با 
تیم ملی و با تعامل و هماهنگی کامل 
رییس دپارتمان تیم های ملی و دبیرکل 
فدراسیون انجام شده بود. اسکوچیچ و 
دیدارهای  از  بسیاری  هم  همکارانش 
لیگ برتر و جام حذفی را زیر نظر داشتند 

و ارتباط نزدیکی نیز با لژیونرها دارند.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
فرآیند مربوط به روزرسانی برنامه های 
همین  در  است.  شده  آغاز  ملی  تیم 
ارتباط به زودی نشستی میان »مهدی 
محمدنبی« دبیر کل فدراسیون، »مهدی 
خراطی« رییس دپارتمان تیم های ملی 
و مسوالن سازمان لیگ برگزار خواهد 
کوتاه  برای  دقیق  برنامه ریزی  تا  شد 
مدت و اردوی شهریور تیم ملی، دیدار 
فینال حذفی و برنامه ریزی میان مدت 
تا شروع دوباره مسابقات مقدماتی جام 

جهانی تدوین شود.
سخنگوی فدراسیون فوتبال یادآور 
تاریخ  هنوز  کنفدراسیون  و  فیفا  شد: 
اعام  را  جهانی  جام  مقدماتی  قطعی 
به  تا  منتظریم  اکنون  هم  نکرده اند. 
اعام  مسابقات  برنامه  دقیق  صورت 
از  یکی  آینده  سال  فروردین  شود.  
گزینه های احتمالی آغاز مسابقات است. 
از  رسمی  اعام  منتظر  مجموع  در  اما 

سوی فیفا هستیم.
برگزاری  زمان  به  اشاره  با  علوی 
اردوی آماده سازی تیم ملی گفت: اردوی 
تیم ملی پس از ایام عزاداری تاسوعا و 
آغاز  شهیدان  ساالر  و  سید  عاشورای 
در  هم  ملی  تیم  فهرست  شد.  خواهد 

آستانه آن اردو اعام خواهد شد.
وی در خصوص دیدارهای دوستانه 
تیم ملی فوتبال خاطرنشان کرد: طبق 
برنامه تیم ملی ۱7 شهریور در یک دیدار 
تدارکاتی در تاشکند با ازبکستان خواهد 
داشت. فدراسیون فوتبال این کشور در 
چند روز اخیر تماس های مکرری داشته 
برای برگزاری این بازی تدارکاتی تاکید 
داشتند. دیدار تدارکاتی با سوریه هم لغو 

شده است.
در  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی 
مورد دعوت لژیونرها به اردوی ابتدایی 
شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  ملی  تیم 
جهان  همه  در  سفرها  وضعیت  فعلی 
این وجود  با  روبرو است.  با مشکاتی 
در تاش هستیم تا اردوی شهریور را 
با حضور بازیکنان شاغل در لیگ های 

داخلی برگزار کنیم.
وی درباره حضور »کریم باقری« 
فدراسیون  داشت:  اظهار  ملی  تیم  در 
تاکید ویژه ای دارد که با تعامل با باشگاه 
پرسپولیس اقدامات الزم جهت همکاری 
»کریم باقری« در تیم ملی فراهم شود. 
بر همین اساس پس از پایان لیگ برتر 
و  باقری  مذاکرات  روند  و جام حذفی، 
باشگاه پرسپولیس با دبیرکل فدراسیون 
ادامه خواهد داشت و امیدواریم فوتبال 
بهره  باقری  توانایی های  از  هم  ملی 

مند شود.
در  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی 
گفت:  فوتبال  کارگزاران  فعالیت  مورد 
با توجه به الزامات فیفا، اطاعات مالی 
مربوط به فعالیت کارگزارانی که دارای 
قرارداد با مربیان و بازیکنان هستند بر 
اساس فرمت فیفا در سایت فدراسیون 
جلسات  شد.  هد  خوا نی  اطاع رسا
باره با حضور دبیرکل  متعددی در این 
اطاعات  و  شده  برگزار  فدراسیون 

تکمیلی منتشر خواهد شد.
ری  برگزا به  ه  ر شا ا با  وی  
رقابت های فوتبال ایران با وجود شیوع 
از  بسیاری  در  افزود:  کرونا،  ویروس 
و  شده  تعطیل  کاما  فوتبال  کشورها 
حتی برگزاری یک مسابقه فوتبال هم 
چند  کسی  قطع  طور  به  نبود.  ممکن 
ماه پیش باور نمی کرد لیگ های برتر، 
یک، دو، سه، لیگ های فوتسال مردان 
برگزار  کرونا  شیوع  شرایط  در  زنان  و 
مساعی  و  همت  با  وجود  این  با  شود. 
باشگاه ها، رسانه ها،  هیات های فوتبال، 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، ستاد مبارزه با 
کرونا در فوتبال، شورای تامین مسابقات 
در  و  ورزشی   - پزشکی  فدراسیون  و 
نهایت همکاران تاشگر سازمان لیگ 
و فدراسیون فوتبال به اتمام رسید و جا 
دارد خدمت همه این عزیزان خدا قوت 

داشته باشیم.
نی  یا پا بخش  ر  د ی  علو
ین  خر آ ه  ر با ر د د  خو ی  صحبت ها
فدراسیون  اساسنامه  اصاح  وضعیت 
ماه   فروردین  از  داشت:  اظهار  فوتبال 
پیش نویس  اصاح  برای  یندی  فرآ
و  حقوقی  کمیته  تاش   با  اساسنامه 
تدوین مقررات صورت گرفت و جلسات 
برگزار  فدراسیون  دبیرکل  با  متعدد 
مختلف  جلسه های  آن  دنبال  به  شد. 
هیات  اعضا  و  فدراسیون  سرپرست  با 
اعضای  همراهی  همچنین  و  رییسه 
بسیار  مسیر  اساسنامه  اصاح  مجمع، 
بهره  آن   البته در  را طی کرد.  خوبی 
و  داخلی  قوانین  از ظرفیت های  بردن 
تبعیت از الزامات باالدستی باید لحاظ 
می شد امیدواریم نظر مشورتی فیفا به 

زودی به دست ما برسد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال: 

اسکوچیچ در تیم ملی می ماند
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از راست منوچهر ستوده، ادیب برومند، ایرج افشار، باستانی پاریزی و داریوش 
شایگان اختصاصی دنیای جوانان

بی سر و سامانی اصال چیست ؟ 
تقدیر من است

شعبان کرم دخت

حال من را همچنان از باد سرگردان بپرس
چشم هایم را از آشوب شب باران بپرس

حال یوسف را زلیخایی اگر در کار نیست
چاه کافی نیست ، از دلتنگی زندان بپرس

بغض هایی کهنه در راه گلویم ریخته
بیقراری های من را از تب توفان بپرس

بی سر و سامانی اصا چیست ؟ تقدیر من است
حال مجنون مرا از لیلی دوران بپرس

چشم تا وا می کنم آیینه ای در کار نیست
حال پیدای مرا  ،  از حیرت پنهان بپرس

جز جفا چیزی نباشد حصه ی ما ، بگذریم
گر وفایی هست آن را از وفاداران بپرس

دارم از حال و هوایت می روم این روزها
گام های خسته ام را از خط پایان بپرس

یک  عنوان  »گوشه« 
که  است  جدید  کتاب فروشی   
از شهریور امسال حوالی میدان 
آغاز  را  خود  فعالیت  تجریش 

می کند.
فعال  بیگلری،  محمد 
که  کتاب  حوزه  در  فرهنگی 
مشغول آماده سازی و راه اندازی 
کتاب فروشی »گوشه« است به 
خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران 
کتاب فروشی  گفت:  یبنا(،  )ا

گوشه، حوالی میدان تجریش از شهریور ماه امسال بازگشایی 
می شود.

 وی ادامه داد: این کتاب فروشی به عنوان پاتوق اهالی 
فرهنگ و هنر حدود 3۰۰ متر مربع مساحت دارد و نزدیک 

خانه موزه سیمین و جال است.

اینکه  بیان  با  بیگلری   
از  پیش  کتاب فروشی  مکان 
این یک فضای تجاری بود که 
مبلمان اداری در آن به فروش 
می رسید، گفت: اکنون این فضا 
به عرضه کتاب و محصوالت 
داده  کاربری  تغییر  فرهنگی 
است و با توجه به نزدکی محل 
ایستگاه  به  کتاب فروشی  این 
متروی تجریش، کتاب دوستان 
از هر گوشه تهران به راحتی 
می توانند به آن سر بزنند. وی با اشاره به فعالیت هایی که اکنون 
برای این کتاب فروشی در دست اقدام است توضیح داد: اکنون 
در حال آماده سازی فضا و طراحی دکور کتاب فروشی  هستیم 
و امیدواریم بتوانیم از شهریور ماه کار خود را آغاز و مراسم 

رسمی افتتاح آن را در مهر ماه امسال برگزار کنیم.

یک »گوشه« به کتاب فروشی های تهران اضافه می شود 

سارا سالک
ی  د با لت آ و د حسن 
به  ی  بی مهر  : ید می گو
و  کودک  ه  مه نویسان حوز یشنا نما
نوجوان، موجب شده تا متن های خاص 
شتابزده  سرسری،  نوجوان؛  و  کودک 
آگاهی های  الزم  نه  پشتوا بدون  و 
خاص  جامعه شناسانه  و  روانشناسانه 
این یک معضل   و  نوشته شود  کودک 

در این حوزه است.
یکی  ن  ا عنو به  مه  یشنا نما
شکل گیری  پایه های  اصلی ترین  از 
سازندگان  توجه  مورد  همیشه  درام، 
تصویری  هنری،  آثار  اجراکنندگان  و 
قع  ا و ر  د ست.  ا ه  بود یشی  نما و 
مل  عا صلی ترین  ا مه نویس  یشنا نما
تاثیرگذار در این زمینه است که این روزها 
نایاب! در میان شاخه ها  گوهری است 
به  درام حوزه هایی  ژانرهای مختلف  و 
ظاهر ساده و در واقع دشوار وجود دارند 
ویژه  توانایی  نیازمند  آنها  به  ورود  که 
است. نمایشنامه  نویسی کودک و نوجوان 
یکی از این حوزه های مذکور است که 
به واسطه مخاطب بسیار مهم و حساس 
مهارت های  و  تکنیک ها  نیازمند  آن 
و  نمایشنامه نویس  است.  خود  خاص 
در  نوجوان  و  کودک  نمایشنامه نویسی 
است  مهجور  موضوعی  امروز  ایران؛ 
است.در  شده  گرفته  نادیده  بسیار  که 
خبرگزاری ایبنا بر آن شدیم تا پرونده ای 
ویژه در این باب بگشائیم و با استادان 
داشته  متفاوتی  گفت وگوهای  فن  اهل 
باشیم و از منظرهای مختلف به مسائل 
آن نگاهی بیاندازیم. حسن دولت آبادی 
این  شده  شناخته  نمایشنامه نویسان  از 
از  بیش  او  است.  ما  کشور  در  حوزه 
به  را  نوجوان  و  2۱3نمایشنامه کودک 
رشته تحریر درآورده که 2۰۰ نمایشنامه 
»نمایشنامه های  مجموعه  در  آن  از 
کتاب  چندین  و  شده  منتشر  آسان« 
آموزشی در این رشته تالیف کرده است. 

در ادامه گفت وگو با او را می خوانید.
کلی  ل  سوا یک  به  ول  ا  *
اصلی  معضل  شما  نظر  به  بپردازیم، 
در  نوجوان  و  کودک  نمایشنامه نویسی 

ایران چیست؟
** نمایشنامه نویسی سخت ترین 
چرا  است.  نمایش  تولید  فرایند  بخش 
نمایشنامه  تئاتر،  یک  رکن  و  پایه  که 
خوب است. با این تعریف سپردن یک 
کارگردانی  دست  به  خوب  نمایشنامه 
متوسط، به احتمال زیاد موجب دستیابی 
به نتیجه و خروجی، قابل پذیرش خواهد 
شد. در نقطه مقابل اگر کارگردانی توانا 
تولید تئاتر را با یک متن ضعیف آغاز کند 
قطعا نتیجه مطلوبی عاید نخواهد شد. 
نکته اساسی در کشور ما کم توجهی به 
نویسندگان است و بر این اساس است 
فیلمنامه نویس  نام  سینما  در  مثا  که 
از  گنگ  جایی  در  و  کارگردان  از  بعد 
طور  همین  می شود.  درج  فیلم  پوستر 
اگرچه  که  ساز  آهنگ  مورد  در  است 
اما  است  موسیقی  اجرای  متفکر  مغز 
به  اگر  قرار می گیرد.  در سایه خواننده 
این نقطه خاص و با اهمیت توجه شود؛ 
نویسندگان  فرهنگی  تولیدات  در  قطعا 

در  یافت.  خواهد  رخ  فزاینده ای  ارتقاء 
ایران،  در  نمایشنامه نویسی  با  ارتباط 
کودک  برای  نمایشنامه  نوشتن  بویژه 
بی مهری  که  باورم  این  بر  نوجوان  و 
نسبت به نمایشنامه نویسان موجب شد 
نوجوان؛  و  کودک  خاص  متن های  تا 
اغلب سرسری، شتابزده و بدون پشتوانه 
جامعه  و  روانشناسانه  آگاهی های  الزم 
شناسانه خاص نسبت به کودک نوشته 
شود. چون نویسندگان کودک و نوجوان 
مورد توجه ویژه نیستند هر کارگردانی 
نمایشنامه های  می دهد  اجازه  خود  به 

تئاترش را خودش بنویسد.
ی  ر ا ز با شفته  آ چنین  نتیجه 
بد آموزی، ترساندن و دیگر عوارض وارده 
بر مخاطب کودک و نوجوان شده است. 
عارضه هاست  جدی ترین  از  یکی  این 
آغاز  کودکی  از  جامعه  و چون ساختن 
می شود، نتیجه چنین نارسایی ای را هم 
در کودکان و نوجوانان و هم در جامعه 

بزرگساالن شاهد هستیم.
تربیت  بر  نمایش  تئاتر و  تاثیر   *

کودکان چیست؟
** تمام تولیدات فرهنگی مرتبط 
و  تربیتی  لزوما  نوجوان  و  کودک  با 
حتی  رابطه  این  در  هستند.  آموزشی 
تئاتر  در  هم  زیبایی شناسانه  مباحث 
آموزشی  گونه ای  به  نوجوان  و  کودک 
دیدگاه  گسترش  باعث  و  بود   خواهد 
نوجوانان  و  کودکان  زیبایی شناسانه 

می شود.
* جایگاه تئاتر آموزشی در ایران 

کجاست؟
خاق  نمایش  با  ارتباط  در   **
خوشبختانه افراد صاحب نامی مشغول 
افراد  این  جمله  از  هستند.  فعالیت  به 
قاسم  اکرم  دکتر  خانم  به  مشخصا 
اشاره  دانشگاه  پژوهشگر  و  استاد  پور 
ارزشمندی  آگاهی های  از  که  می کنم 
نسبت به کودکان برخوردارند و برخی 
مورد  ایشان  کودکانه  داستان های  از 
یاری  گرفت.  ر  قرا یونیسف  تقدیر 
در  تئاتر  آموزشی  جنبه های  از  جستن 
اگر  ایران هم  در  است.  متداول  جهان 
چه دیر، اما باالخره آموزش و پرورش 
کشور اجازه داد از این هنر در آموزش 

برخی دروس یاری گرفته شود.
خودتان  خاص  کتاب های  از   *
یعنی تربیت به کمک نمایش و تئاتر... 

و تربیت به کمک داستان بگویید. 
کمک  به  تربیت  مورد  در   **
مراکز  و  خانه  در  و  تئاتر  و  نمایش 
در  زمینه  ای  هیچ  تربیتی،  و  آموزشی 
ایران نبود و برای نخستین بار اینجانب 

کمک  به  »تربیت  کتاب  دو  نوشتن  با 
مراکز  و  خانه   در  تئاتر  و  نمایش 
آموزشی و تربیتی« و نیز کتاب »تربیت  
کودکان و نوجوانان به کمک داستان«  
که  کردم  موضوع  این  طرح  به  اقدام 
خوشبختانه با استقبال گسترده ای روبرو 
شد و این دو کتاب که ناشر آن سوره 
 مهر  است مرتبا تجدید چاپ می شود.

این  دو کتاب، کتاب های بین رشته ای 
و  نمایش  و  کودک  بالینی  روانشناسی 
داستان است. به دلیل عاقه شخصی ام 
و  نوجوان  و  کودک  روانشناسی  به 
تجارب  نیز  و  زمینه  این  در  مطالعاتم 
شخصی ام در تربیت کودکان و نوجوانان 
از یک سو و عاقه فطری بسیاری که 
بویژه  بازی  به  نوجوانان  و  کودکان 
آنها  عاقه  نیز  و  نمایشی  بازی های 
به جهت وجود کشش های  داستان  به 
از  که  شدم  آن  بر  داستان،  خاص 
قابلیت های موجود در بازی و در داستان 
برای کودکان و نوجوانان بهره بگیرم. 
به این ترتیب این دو کتاب طی 3 سال 
العمل  عکس  خوشبختانه  شد.  نوشته 
آن را در خانواده هایی که امور آموزشی 
و تربیتی فرزندان خود را بر مبنای این 
دو اثر نیز پیگیری می کنند شاهد هستم.

مه  یشنا نما شتن  نو ی  ا بر  *
آموختن   نوجوان  و  کودک  خاص 
است؟ کافی  نمایشنامه نویسی   قواعد 

** تکنیک الزم است ولی کافی نیست 
برای نوشتن نمایشنامه کودکان، همانند 
و  قواعد  اصول،  باید  ابتدا  بزرگساالن 
تکنیک های نمایشنامه نویسی را آموخت. 
هنر  به  پرداختن  در  که  دانیم  می  اما 
آموختن تکنیک به تنهایی اگر چه الزم 
است ولی کافی نیست. نمایشنامه نویسی 
نیازمند ذوق  هم مثل هر هنر دیگری 
و روح و فطرت است. کسی که در نظر 
دارد برای کودکان و نوجوانان بنویسد 
لزوما باید کودک و نوجوان را بشناسد. 
برای  نمایشنامه  نوشتن  مبنا  این  بر 
کوکان به مراتب سخت تر از انجام آن 
برای بزرگساالن است. زیرا اوال دایره 
بزرگساالن  از  کمتر  کودک  واژگان 
به  چون  بزرگساالن  آنکه  دوم  است 
از  متاثر  می توانند  رسیده اند  شناخت 
یک نمایشنامه نباشند و خوب و بد را 
خود تشخیص دهند، اما کودکان حتما 
تاثیر می پذیرند. مثا بزرگسال می تواند 
یک نمایش ترسناک را ببیند و نترسد اما 
کودک می ترسد و ترساندن کودک جرم 
است، جرمی غیر قابل گذشت. همچنین 
است بدآموزی و تاثیرات سوء رفتارها و 
گفتارهای نامناسب از طریق تئاترهایی 

که بدون شناخت الزم نسبت به کودکان 
و نوجوان نوشته و تولید می شوند. تربیت 
در  داستان  و  تئاتر  نمایش،  کمک  به 
خانه، هدفش جذاب کردن امور آموزشی 
کودکان و تاثیرات بسیار سریع و کوتاه 
مدت امور آموزشی و تربیتی مرتبت با 

کودک و نوجوان است.
به طور مثال تصور کنید که قرار 
است نظم و ممانعت از بهم ریختگی و 
آموزش  او  به  را  کودک  اتاق  آشفتگی 
دهیم. تاثیر گفتار تکراری و خواستن  های 
سخت گیرانه، هم به زمان طوالنی نیاز 
دارد و هم معموال  برای کودک محبوب 
و مطلوب نیست. اما اگر همین خواسته 
را در یک نمایش – بازی و مسابقه با 
خوشش  حتما  او  دهیم،  انجام  کودک 
نهادینه می شود. مثا  او  در  و  می آید 
اتاق  انتهای  در  را  سبد  دو  می توانیم 
بکوشیم  مسایقه  یک  طی  و  بگذاریم 
وسایل پراکنده در اتاق را به طور جداگانه 
در هر یک از سبدها بریزیم و بکوشیم 
کودک  شدن  برنده  برای  زمینه   تا 
بازی ای،  چنین  فرایند  در  شود.  فراهم 
اتاق در ذات کودک حک  منظم کردن 
می شود و او از این تاش لذت می برد. 
فعالیت های  از  مثالی  نمونه  یک  این 
جذابی است که در بخشی از کتابم به 

آن پرداخته ام.
کودکان  برای  کتاب  چند   *
نوشته اید و چرا توجه به کودکان تا این 

اندازه اهمیت دارد ؟
از  که  کتابی  هفتاد  حدود  از   **
من منتشر شد، تنها دو کتاب مجموعه 
نمایشنامه های بزرگساالنه است. تا کنون 
2۱3 نمایشنامه کودک و نوجوان از من 
منتشر شده که 2۰۰ نمایشنامه در مجموعه 
نمایشنامه های آسان منتشر شد که برای 
نوشتن آنها هفت سال زمان صرف کردم.

متعادل  جامعه  به  رسیدن  برای 
کودکان  ید  با تا  ضرور بزرگساالنه 
متعادل تربیت کرد. بهره گیری از پلیس 
از  ممانعت  برای  قهریه  نیروهای  و 
نیست.  پاسخگو  بزرگساالن  بزهکاری 
جامعه در کودکی افراد ساخته می شود.

تئاتر  و  خاق  نمایش  تفاوت   *
صحنه ای برای کودکان چیست؟

خاق  نویسی  مه  یشنا نما  **
در  نیست.  دور  خاق  تئاتر  کلیت  از 
خاق،  نمایش  و  نویسی  نمایشنامه 
اجرای  برای  تئاتر  نهایی  تولید  هدف 
عمومی و یا کسب درآمد نیست. اگر  چه 
ممکن است برخی از کسانی که تحت 
قرار  خاق  نمایشنامه نویسی  آموزش 
می گیرند، در آینده به نوشتن نمایشنامه  
برای اجرای عمومی اقدام کنند اما در 
فعالیت مربوط به نمایش خاق چنین 
هدفی پیگیری نمی شود بلکه هدف آن 
است که از طریق پرداختن به این مهم، 
بستر الزم برای بروز و ارتقاء خاقیت 
در  شود.  فراهم  نوجوانان  و  کودکان 
این  با مربیان بزرگسالی که در  ارتباط 
شرکت  آموزشی  کاس های  از  نوع 
می کنند هدف تغییر می کند. یعنی این 
از طریق  مربیان می آموزند که چگونه 
کودکان  بر  خاق  نمایشنامه نویسی 

تحت آموزش خود تاثیر بگذارند.

بی مهری به نمایشنامه نویس؛ معضل نمایش کودک و نوجوان! 

»منظومه ستارخان دستانی« منتشر شد
دستانی«  ستارخان  »منظومه 
به قلم علیرضا تیانی خیابانی، شاعر، 
خواننده و مؤلف سرشناس آذربایجانی، 
آذر منتشر شد  انتشارات فخر  توسط 

و در اختیار عاقه مندان قرار گرفت.
تازه ترین اثر تألیفی از علیرضا 
تیانی خیابانی تحت عنوان »منظومه 
ستار خان دستانی« چاپ و منتشر شد. 
از  دکتر خیابانی در معرفی ستارخان 
سرداران جنبش مشروطه ایران ملقب 
به سردار ملی عنوان کرده است: ستار 
او  است.  آذربایجان  دلیر  فرزند  خان 

وارث شجاعت و غیرت آبا و اجداد ماست. قهرمانی که با شکستن علم شوم 
تسلیم و رذالت توانست تن تنها، تبریز و ایران را به حصن حصین بیرق آزادی 
بکشد. بنده با استناد به تاریخ مشروطیت کسروی خواسته ام قهرمانی ها و 
دالوری های ستارخان را برجسته تر کنم. البته در برخی موارد از خاطرات 

مادر بزرگ خود نیز که از شاهدان قضایای مشروطه بود استفاده کرده ام.
افزود: این منظومه از ۸6۰ بند تشکیل شده است، بزرگترین  وی 
خصوصیت این اثر که کار من را صد چندان کرد، یکدست بودن قافیه 
قاالق،  داماق،  بوکاق،  بوالق،  مثًا  قافیه   ۸6۰ است  ذکر  است. شایان 
از میزان  فارغ  این کار  به نظرم نفس  قاچاق و… است.  یاتاق، االق، 
متعالی خود  الگوهای  اگر من  امروز  است.  ارزشمند  موفقیت من خیلی 
الگوهای  سراغ  به  نوجوان  است  معلوم  نکنم  معرفی  جوان  نسل  به  را 

دیگران خواهد رفت.
خیابانی اضافه کرد: منظومه ستارخان دستانی )داستان ستار خان( تمامًا 
بر چهار چوب قوشما )قوشما قالب اصلی و غالب شعر ترکی است( و یازده 
از خاصیت های شگرف  با ترکیب داخلی 6+ 5 نگاشته شده است.  هجا، 
قالب های خاص زبان ترکی این است که شما در بکارگیری کلمات بیگانه 
خیلی آزاد نیستید اگر به اجبار کلمه ای را از زبانی بخواهید بیاورید باید با 
قواعد فونتیک ترکی هماهنگ کنید، به همین سبب درصد لغات غیر ترکی 

منظومه پایین است.
در آمد حاصل از این اثر، توسط مؤلف به کودکان سرطانی اهدا می شود.

طرح های فصلی، کتاب فروشی ها را
 از ورشکستگی نجات داد

ابرفروشگاه های  تاسیس  است  معتقد  بهزاد«  فروشگاه»کتاب  مدیر 
طرح های  اما  گذاشته است  منفی  تاثیر  محلی  کتاب فروشی های  بر  کتاب 

فصلی توانسته مانع از ورشکستگی آن ها شود.
طرح های فصلی کتاب فروشی ها را از ورشکستگی نجات داد

بهزاد زمردی، درخصوص تاثیر برگزاری طرح  فصلی تابستانه کتاب 
ایام کرونا گفت: برگزاری طرح در چنین شرایطی که کرونا تمام  99 در 
کسب و کارها را با اختال و حتی تعطیلی مواجه کرده، حسن هایی به همراه 
دارد که یکی از آن ها نجات کتاب فروشی ها از ورشکستگی نجات است، اما 
در عین حال رفت و آمدها زیاد شده که با درنظر گرفتن ماحظات بهداشتی، 

این رفت وآمدها نیاز به توجه ویژه دارد.
 وی افزود: از زمان شیوع کرونا، عما مخاطبان خود را از دست دادیم 
و با وجود اینکه تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنیم اما با ریزش 
مخاطب مواجه شدیم. در چنین شرایطی،  طرح ها فصلی می توانند دست کم 
به شکل مقطعی نقش مسکن برای کتاب فروشان داشته باشند و کمی از 

فشارها را از روی شانه آن ها بردارند.
 زمردی بیان کرد: طرح در مسیر درستی درحال پیش رفتن است. اتفاق 
خوبی که در این دوره از برگزاری طرح های فصلی ایجاد شد، قرارگرفتن 
روی  قطعا  که  بود  طرح  عضو  کتاب های  زمره  در  دانشگاهی  کتاب های 
وضعیت کتاب فروشی ما تاثیر می گذارد؛ چراکه عمده فعالیت »کتاب بهزاد« 
کتاب های دانشگاهی است. این تغییر، تاثیر مثبتی بر فروش و استقبال مردم 

به ویژه قشر تحصیل گر جامعه از طرح خواهد داشت.  
وی اضافه کرد: البته که شرایط کرونا و مشکات ناشی از آن، تاثیر 
منفی بر بازار کتاب گذاشته است، اما اضافه شدن کتاب های دانشگاهی به 
طرح قطعا طرح را با موج استقبال جدیدی مواجه و دامنه کار را گسترده تر 
می کند. همچنین مراجعه کنندگان با خیال راحت تر و قیمتی کمتر کتاب های 

درسی و تحصیلی خود را تهیه خواهند کرد. 
مدیر کتاب فروشی »کتاب بهزاد« درباره استقبال مردم از خرید کتاب 
در طرح فصلی تابستانه کتاب گفت: با گذشت چند روز از آغاز طرح، استقبال 
نسبت به گذشته بسیار چشم گیر و قابل توجه بود و فروش کتاب در سایت، 
کانال های فضای مجازی و سفارش تلفنی نشان دهنده استقبال خوب مردم 

از خرید کتاب است.
ایام  در  که  داشت  شعبه  سه  بهزاد«  »کتاب فروشی  داد:  ادامه  وی 
کرونا دوتا از این شعبه ها دیگر امکان فعالیت نداشت و صرفا با یک شعبه 
رویکرد  و  فعالیت  چراکه  هستیم؛  فعالیت  درحال  بهزاد  کتاب فروشی  از 
کتاب فروشی با شیوه سنتی باید دیگر تمام شود و فعالیت های مجازی و 
ابرفروشگاه های  ایجاد  با تاسیس و  پیدا کند. همچنین  افزایش  دیجیتالی 
کتاب بر ادامه فعالیت کتاب فروشی های محلی تاثیر منفی گذاشته است و 
با این کار عما ازبین رفته اند و دیگر در محات کمتر کتاب فروشی های 

محلی دیده می شود.
به شیوه سنتی در شرایط  به گفته زمردی عملکرد کتاب فروشی ها 
قطعا  رسانده است،  به حداقل  را  حضوری  فعالیت های  امکان  که  کرونا 
تاثیرات منفی ای در برگزاری و اجرای طرح های فصلی ازجمله تابستانه 
یا  و  آناین  را  خود  کتاب های  می کنند  سعی  مردم  چراکه  دارد؛  کتاب 
تلفنی سفارش بدهند و در اجتماعات حضور پیدا نکنند. البته شرایط کرونا 
موجب شد تا ایران حرکتی روبه جلو در تمامی ابعاد خودش داشته باشد و 
از  این تغییرات شکل بگیرند وگرنه  با  باید  نیز  ارگان ها  تمامی نهادها و 

مسیر حذف خواهند شد.
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برگ های سبز باغ رمان
ابوالفضل طریقه دار)قم(

رمان یکی از قالب های نگارش است که برخی با آن به شدت مخالف اند 
و آن را قالبی مضر، غیربومی، بی فایده و محصول غرب می دانند. درباره 
قالب و شکل و صورت و ابزارها و تکنیک های رمان و هر نوع قالب دیگری، 
نمی توان حکم به ضد ارزشی بودن آن ها داد، بلکه باید به محتوا، درون مایه و 
جهت شان نظر کرد. مثا رادیو و تلویزیون، روزنامه و پیام رسان های مختلف، 
همگی »قالب« هستند و خود این قالب ها را نمی توان »بد« دانست، بلکه 
آنچه را که بد یا خوب می دانیم، محتوا و جهت گیری های آن هاست. رمان 
اینچنین است. قالب، همانند ظرف است، در ظرف هم می توان، زهر  نیز 
و  کرد  گوارایی  آب  از  پر  را  آن  می توان  هم  و  ُکشت  را  فردی  و  ریخت 

تشنه ای را سیراب کرد.
یکی از عاقه مندی های این قلم، مطالعه رمان است و بعضی آثار را هم 
در این زمینه ویرایش کرده ام. سه داستان کوتاه و یک رمان هم نوشته ام، لذا 
عقیده دارم که رمان، ظرف و قالب جذاب و بسیار ُپرفایده ای است، برخی 

فواید آن را می توانم اینگونه برشمارم:
۱. بیدار کردن انسانیت در روح آدمی: برای نمونه رمان »قدیس مانوئل« 
نوشته »اونامونو« را بخوانید. این رمان، سرگذشت یک روحانی و چند انسان 

نیکوکار است که خود را وقف خدمت به مردم کرده اند.
2. درمان بیماری های روحی: برخی رمان ها، بویژه رمان های فلسفی 
و روان شناختی، می توانند بیماری هایی چون اضطراب و افسردگی را درمان 
رمان  یا  داستایفسکی  اثر  کارامازوف«  »برادران  رمان  نمونه،  برای  کنند؛ 

»زوربای یونانی« نوشته کازانتزاکیس، ترجمه محمد قاضی.
3. آشنایی با فرهنگ و تاریخ ملت ها: با خواندن رمان خوب، معلومات 
عمومی فراوانی یاد می گیریم و با تاریخ ملت ها آشنا می شویم؛ مثا رمان 
»بادبادک باز« نوشته خالد حسینی، نویسنده افغانستانی، ما را به شکل جذابی 
با آداب و رسوم افغانستان و درد و رنج های این ملت آشنا می کند. یا رمان 
»کافکا در کرانه« اطاعات بسیار مفیدی از تاریخ و آداب و رسوم مردم ژاپن 
به ما می دهد. رمان مشهور »بینوایان«، نوشته ویکتور هوگو، ما را با اوضاع 
فرانسه در قرن نوزدهم آشنا می کند و تصویری از فقر و رنج و بی عدالتی را 
پیش چشم ما می نهد. رمان »سووشون« اثر سیمین دانشور، مراسم سوگواری 
ایرانیان قبل از اسام را در مرگ سیاوش و در عین حال تحوالت منطقه 

فارس و ایران را در سال های جنگ جهانی دوم، روایت می کند.
۴. خودشناسی: ما در آینه شخصیت های رمان خود را می بینیم؛ مثا 
رمان »بی نام«، اثر »جاشو افریس« تصویری در برابر دیدگان خواننده قرار 
می دهد که حال و روز خود را در اسارت زندگی ماشینی ببیند، به آن امید 
که شاید بتواند راهی به رهایی بجوید. یا رمان »مائده های زمینی« نوشته 

آندره ژید، ترجمه سیروس ذکاء.
5. همزادپنداری: ما با شخصیت های رمان، همزادپنداری می کنیم و 
خود را در موقعیت آنان قرار می دهیم و در غم و شادی آنان همدالنه شرکت 
می کنیم. اگر رمان »آس و پاس ها« نوشته جورج اورول را بخوانیم، حتما 

طمع گرسنگی و بدبختی بینوایان را احساس می کنیم.
6. ارتقای اطاعات دینی و تاریخی: رمان با قالب شیرین خود، جوانان 
را با معارف دینی آشنا می کند؛ برای نمونه رمان »کشتی پهلو گرفته« اثر سید 
مهدی شجاعی، زندگانی و احوال حضرت فاطمه را با قلمی زیبا و جذاب، 
گزارش کرده است. یا رمان پرفروش »روی ماه خداوند را ببوس«، تألیف 

مصطفی مستور، که رمانی فلسفی درباره وجود خدا و شک و ایمان است.
7. آموزش مطالب علمی: فایده دیگر رمان این است که با زبانی آسان و 
روان، موضوعات مشکل علمی را به ما می آموزد، برای نمونه رمان »هانیه«، 
ما را با دانش زبان شناسی آشنا می کند؛ یا رمان »دنیای سوفی«، اثر »یوستین 
گردر«، ترجمه حسن کامشاد، یک دوره فلسفه غرب را به زبان ساده آموزش 

می دهد. رمان های دیگر علمی نیز فراوان است.
باری، غرض بنده در این یادداشت این بود که رمان را بد ندانیم؛ اگر 
چنین کنیم دلیل بر بی اطاعی محض و نادانی است، چون رمان، کتاب و 

نوشته است و کتاب، هم مفید دارد و هم غیرمفید.
* نویسنده، پژوهشگر و ویراستار

طهوری رفت دیدآور آمد
افتتاح کتاب فروشی جدید در راسته بازار کتاب

دو انتشارات »دیدار« و »دوران« کتاب فروشی دیدآور را در محل قبلی 
فعالیت کتاب فروشی طهوری افتتاح می کنند.

افتتاح  از  »کتاب دید آور«  کتاب فروشی  داخلی  مدیر  بخشی،  هومن 
این کتاب فروشی خبر داد و گفت: کتاب فروشی دید آور که روز یکشنبه ۱9 
مرداد ماه  افتتاح شد. دو نشر »دیدار« و »دوران« که کتاب فروشی طهوری، از 
قدیمی ترین فروشگاه های کتاب راسته انقاب را خریداری کرده اند، با ایجاد 
تغییرات عمده در این کتب فروشی، میزبان عاقه مندان به کتاب خواهند بود.    
 وی درباره تغییرات ایجاد شده در این کتاب فروشی، افزود: گریزی 
توجه  نیز  کتاب  عرضه  نوین  ابزار های  به  سنتی  ظاهر  حفظ  با  تا  نداریم 
داشته باشیم بنابراین برای تامین نظر مخاطبان جریان فروش آناین نیز 
پیش بینی شده است. ویترین کتاب فروشی بسیار مدرن است و می توان گفت 
ویترین خاصی وجود ندارد به طوری که مخاطبان و رهگذران می  توانند داخل 

فروشگاه را مشاهده کنند.                 
 بخشی با بیان این مطلب که در مجموع ۱۰ هزار عنوان کتاب در 
کتاب فروشی عرضه می شود، ادامه داد: عاوه بر کتاب های دو نشر »دیدار« و 
»دوران« از سایر ناشران در این کتاب فروشی موجودی داریم. ادبیات نخستین 
شاخه فعالیت کتاب فروشی »کتاب دید آور«  محسوب می شود؛ همچنین در 
زمینه های  رمان، مجموعه داستان ایرانی و خارجی، شعر معاصر و ادبیات 
کهن، هنر، نمایشنامه، فیلم نامه، علوم اجتماعی، فلسفه، روان  شناسی، هنر، 
تاریخ، اسطوره، دین و عرفان نیز پاسخگوی عاقه مندان به کتاب هستیم.

»تابستانه کتاب 99« در حالی هشتمین روز فعالیت خود 
را پشت سر می گذارد که برای اولین بار یک کتاب فروشی 
بین  در  را  خود  نام  توانسته  هرمزگان  استان  از  )بوکتاب( 
گذشت  دهد.با  جای  طرح  این  پرفروش  کتاب فروشی   ۱۰
هزار   25۱ تعداد   ،99 کتاب  تابستانه  آطرح  اولیه  روزهای 
و ۴57 جلد کتاب )تا صبح روز هشتم؛ شنبه 25 مردادماه( 
در کتاب فروشی های عضو طرح در سراسر کشور به فروش 
رفته است. این میزان فروش، مبلغ 95 میلیارد و 99 میلیون 
و ۸97 هزار و ۸66 ریال را به چرخه نشر تزریق کرده است.

 * اتفاقی که باید به  فال نیک گرفت
پرفروش ترین کتاب فروشی های فعال در این طرح به 
فرازمند  کتاب  است: ۱-  زیر  به شرح  تا دهم،  اول  ترتیب 
رشت 2- کلبه کتاب جهرم 3- دنیای کتاب قم ۴- پاتوق 
ثالث  نشر   -6 رشد  کتاب  مرکزی  شعبه   -5 شیراز  کتاب 
تهران 7- کتاب شرق اهواز ۸- کتاب محام اهواز 9- بوکتاب 

بندرعباس ۱۰- شهرکتاب مرکزی تهران.
 مطابق با نتایج سنوات پیشین طرح های فصلی، اکثر 
کتاب فروشی های مذکور در لیست پرفروش های طرح های 
کتاب فروشی  نام  آمدن  باال  اما  داشتند  حضور  نیز  قبلی 
افتاده  اتفاق  بار  اولین  برای  استان هرمزگان  از  »بوکتاب« 
است. این درحالی است که استان هرمزگان از منظر توسعه 
مراکز نشر و کتاب فروشی ها، جزو استان های محروم کشور 
به شمار می آید و به همین خاطر، پرفروش شدن بوکتاب از 

بندرعباس را باید به فال نیک گرفت.
هرمزگان اگرچه در این دوره از طرح های حمایتی به 

جای دو کتاب فروشی، با چهار کتابفروشی شرکت کرده است؛ 
اما همچنان در کنار استان های سیستان و بلوچستان، ایام 
و کهگیلویه و بویراحمد با چهار کتاب فروشی و چهارمحال 
و بختیاری با سه کتاب فروشی، کمترین میزان مشارکت را 

در تابستانه کتاب 99 داشته اند.
* تهران در صدر پرفروش ها

آمارهای به دست آمده نشانگر این است که استان های 
تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، گیان، خوزستان، 
قم، آذربایجان شرقی، مازندران و کردستان رتبه های اول تا 
دهم فهرست پرفروش ترین استان ها را به لحاظ تعداد فروش 
استان ها  پرفروش ترین  فهرست  داده اند.  اختصاص  به خود 
تهران،  از:  است  عبارت  ترتیب  به  فروش  مبلغ  به لحاظ 
خوزستان،  قم،  گیان،  فارس،  رضوی،  خراسان  اصفهان، 

کردستان، آذربایجان شرقی و مازندان.
با فروش 37  تهران  استان  اطاعات،  این  با  مطابق 
هزار و 229 نسخه کتاب به مبلغ ۱6 میلیارد و 53 میلیون 
و 37۱ هزار و ۴3۰ ریال، پرفروش ترین استان هم به لحاظ 

مبلغ و هم به لحاظ تعداد فروش، بوده است.
* میل مطالعه در استان های محروم

باید در نظر گرفت که استان تهران با مشارکت ۱۱9 
کتاب فروشی ، همچون سنوات پیشین بیشترین مشارکت را 
نسبت به سایر استان ها داشته است. این یعنی میزان فروش 
میانگین هر کتاب فروش تهرانی ۱3۴ میلیون و 9۰2 هزار و 

2۸۰ ریال برای حدود 3۱3 نسخه فروش بوده است.
از این منظر، مقایسه استان تهران با سایر استان ها، 
متوسط  مثا  می دهد.  به دست  را  توجهی  قابل  اطاعات 
فروش کتاب در هر کتاب فروشی هرمزگان - که به عنوان 
یکی از کم مشارکت ترین و کم فروش ترین استان ها در سنوات 
طرح های فصلی شناخته می شود - معادل 2۴۱ میلیون و 2۴5 
هزار و ۸75 ریال برای 992 نسخه فروش، بوده است. این 
یعنی ظرفیت فروش کتاب در برخی از مناطق و استان ها - 
چه بسا استان هایی که به لحاظ دسترسی به کتاب، محروم  
شناخته می شوند - بیشتر از برخی از کتاب فروشی هایی است 

که در استان های پرفروش فعالیت دارند.
نتیجه مهمی که می توان از این مقایسه ها گرفت این 
است که ظرفیت بازار کتاب و عطش به مطالعه در برخی 
آن  بازار کتاب در  از بضاعت  بیشتر  استان های محروم،  از 
استان ها است و این یعنی نهادها و دستگاه های مرتبط باید 
بخشی از اعتبارات فرهنگی استان را صرف تسهیل در تاسیس 
کتاب فروشی های جدید در این استان ها کنند. ضمن اینکه 
اطاعات مورد اشاره، باید در طرح های فصلی بعدی نیز از 

منظر تخصیص یارانه مورد توجه قرار گیرد.

میل به مطالعه در استان های محروم بیشتر است
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تالش »جیرجیرک« برای روشن نگه داشتن چراغ تئاتر

ز  ا تر  تئا زیگر  با ن،  جوا ویدا 
»جیرجیرک:  نمایش  در  حضورش 
نسخه پاراجانف« خبر داد و گفت: این 
نمایش به کارگردانی آرش سنجابی با 
شیوه اجرایی مدرنی روی صحنه می رود. 
نمایش بر مبنای یک قصه واحد شکل 

نگرفته و در آن پسامد تمام جریاناتی که برای 
مشترک  نکته  یک  می دهد  رخ  کاراکتر  هر 
دارد  که در اپیزودهای جداگانه به آن ها اشاره می شود. ویدا جوان با تاکید بر 
این که  عوامل نمایش، ماه ها برای زنده ماندن تئاتر و خاموش نشدن چراغ 
تئاتر ریسک کردند که با رعایت پروتکل های بهداشتی نمایش را روی صحنه 
ببرند، اظهار داشت در این نمایش شکیبا آدینه، پویا امینی، پرهام امینی، ایمان 
اصفهانی، ویدا جوان، رها حاجی زینل، پرستو حمیدی، ستایش رجایی نیا، 
پردیس زارع، نازنین صلح جو، دانیال عبادی، رازیما میرزایی، پریسا محسنی، 

حمیدرضا نعیمی و جواد یحیوی ایفای نقش می کننند.

حضور »سرسام« در یک جشنواره »عجیب«!

جشنواره  به  »سرسام«  فیلم 
راه  فرانسه  »عجیب«  های  فیلم 
اصلی  مسابقه  بخش  در   و  یافت 
بین  ه  ر ا جشنو ششمین  و  بیست 
پاریس  »عجیب«  فیلم های  المللی 

نمایش داده می شود.این جشنواره که یکی 
شمار  به  اروپا  ژانر  سینمای  رویدادهای  از 

می آید از ۱2 تا 23 شهریورماه در پاریس برگزار خواهد شد.
در دوره قبلی این جشنواره سینماگرانی نظیر آلخاندرو خودوروفسکی، 
گاسپار نوئه، مونیکا بلوچی و بازیگر مطرح سینمای فرانسه حضور داشتند.

عوامل فیلم »سرسام« عبارتند از نویسنده و کارگردان: وحید نامی و 
نوید نامی، تهیه کننده: ارک فیلم، بازیگران: یوسف علی دریا دل و محدثه 
سلمانی،  حسن  صدابردار:  مهرافروز،  حمید  فیلمبرداری:  مدیر  حیرت، 

صداگذار: محمدمهدی جواهری زاده، گریم: بهناز نوری و...

»چهل سالگی« در چهل و یک سالگی منتشر شد!

مهاجر  شروین  آلبوم  تازه ترین 
عنوان  با  کمانچه  نوازنده  و  آهنگساز 
متفاوت  قالبی  در  سالگی«  »چهل 

به بازار موسیقی عرضه شد.
آلبوم  این  گفت:  مهاجر  شروین 

هاشمی نسب  معین  و کمک  تدوین  با  که 
تهیه شده، شامل فعالیت های خاص هنری 
من  است و تصمیم داشتم  در زادروز چهل سالگی ام منتشر شود، اما به 
دلیل حجیم بودن کار و آماده نشدن پروژه، اینک در ۴۱ سالگی ام منتشر 
شده است.وی افزود جمع آوری و تدوین این آثار از سال ۱396 آغاز شده 
و  از سن 35 سالگی به ذهنم رسید تا قسمت اعظم آرشیوم را که شامل 
مصاحبه ها، کنسرت ها، جوایز، پشت صحنه و خاطرات سفرهایم بوده به 
صورت یک مجموعه خاطره انگیز منتشر کنم و یک بیوگرافی کاملی از 

من به یادگار بماند. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

تدارک »رادیو« برای عزاداری محرم

حمید شاه آبادی معاون صدای 
رادیو  رویکرد  از  صداوسیما  سازمان 
و  مداحی  بسته های  ئه  ا ر ا برای 
عزاداری های  رونق  برای  سخنرانی 
خانگی در ایام محرم و صفر خبر داد 
رادیویی  شبکه های  امسال  افزود  و 

برنامه های متفاوتی خواهد داشت. بنای ما 
برگزاری روضه ها و هیئت های خانگی است و این که بتوانیم با توجه به 
شرایط خاص کنونی، مردم را به این سمت و سو هدایت کنیم تا در منازل 

خود به سوگواری بپردازند.
وی افزود: شبهات زیادی برای عزای مجلس امام حسین )ع( مطرح 
است که رادیو وظیفه روشنگری دارد. دستورالعمل های بهداشتی امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر است اما در جایی ممکن است عده ای آن را 

در تعارض با مجالس بدانند و ما باید این میان روشنگرانه عمل کنیم.
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برگزیدگان جشن حافظ معرفي شدند

چهره هاي برتر عرصه سینما و تلویزیون زیر یک سقف

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 2۱ - پ. ۱۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱۰۸- واحد9 
تلفن: 263۰۵۸24- فکس: 263۰۵۸24 صندوق پستی: ۱۱۵- ۱9۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  ۰9۱227۵2۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده
عکس: نسیم یوسفي

امسال همه جشنواره ها تحت تاثیر کرونا  طبیعتا 
در  مخاطبان  نبودن  و  خواهندگرفت  و  گرفته  قرار 
جشنواره ها مي تواند بزرگترین صدمه را به آنها بزند. 
ادامه  خود  کار  به  جشنواره ها  که  همین  حال  این  با 
مي دهند و وقفه اي در آنها ایجاد نمي شود بازهم جاي 
بیستمین  دارد.  آنها  برگزارکنندگان  از  و تشکر  تقدیر 
جشن حافظ نیز روز گذشته برگزار شد و در حالي که تنها 
هنرمندان در این جشن حضور داشتند، برگزیدگان آن 
معرفي شدند. درواقع جشن حافظ، حشنواره اي است که 
توسط زنده یاد علي معلم راه اندازي شد و حاال د رنبود 
او همسر و پسرش آن را ادامه مي دهند. این جشنواره 
همه ساله برگزار و در 2 بخش سریال هاي تلویزیوني 
و فیلم هاي سینمایي تندیس حافظ را به برگزیدگان 
اهدا مي کند که جایزه اي ارزشمند براي اهالي سینما 
محسوب مي شود. امسال به دلیل شرایط کرونایی قرار 
بود این دوره از جشن حافظ به صورت آناین برگزار 
شود، اما به دالیلی در دقیقه 9۰ پخش اینترنتی آن لغو 
و اعام شد مبلغ پرداخت شده بابت پیش خرید بلیت 
داده  عودت  آنها  به  عاقمندان،  سوی  از  جشن  این 
خواهد شد! نکته جالب درباره این دوره از جشن حافظ 
پررنگ بودن سریال هاي شبکه نمایش خانگي بود که 

به نوعي عما بر سریال هاي تلویزیوني غلبه کردند.
آذر معماریان )همسر زنده یاد علی معلم( در ابتدای 
این مراسم گفت: خدمت خانم ها و آقایان عزیز و تمام 
هنرمندانی عزیزی که صدا و تصویر من را می شنوند 
می بینند، سام می کنم. افتخار می کنم که بیستمین 
را  آن  پیش  سال   2۴ معلم  علی  که  را  حافظ  جشن 
پایه گذاری کرد. امشب در حال برگزاری است. در سالی 
که گذشت سینما دوران سختی را گذراند. کرونا تمام 
مشاغل را تحت تاثیر قرار داد. خانواده سینما و مجله 
دنیای تصویر اولین انگیزه ای که باعث شد نام جشنش 
را مزین به حضرت حافظ کند، این بود که بگوییم سینما 
حیات دارد و به حیات خود ادامه می دهد. نام این جشن 
به نام حضرت حافظ مزین شده است و امیدوارم در 
دوره بعدی شاهد این باشیم که ویروس کرونا از بین 
رفته و باردیگر بدون نگرانی دور هم جمع می شویم.

در ادامه این مراسم اولین تندیس حافظ به احسان 
علیخاني اهدا شد. تندیس بهترین چهره تلویزیونی به 
احسان علیخانی رسید که اجرای برنامه را نیز برعهده 
داشت. پژمان بازغی براي کودک شو، محمد دالوری 
براي تهران 2۰، سروش صحت براي کتاب باز، علی 
ضیا براي فرمول یک، محمدرضا علیمردانی براي چهل 
تیکه و مهران مدیری براي دورهمی دیگر نامزدهای 

تندیس برترین چهره تلویزیونی بودند.
دومین  اهدای  بهانه  به  علیخانی سپس  احسان 
تندیس حافظ جشن بیستم، گفت: کسی که می خواهم 
معرفی کنم بیش از نیم قرن در سینما فعالیت داشته 
که آثارش یکی از یکی جذاب تر است. هدیه و تندیس 
جشن حافظ به دلیل یک عمر فعالیت درخشان هنری 
به فرامرز قریبیان تقدیم می شود. برای فرامرز قریبیان 
صحنه  به  باز  امیدوارم  و  می کنم  سامتی  آرزوی 
برگردند. چند وقت پیش شاهد خداحافظی او از سینما 
بار  اگر دوستان خوب  ولی  بودیم  بازیگری  و عرصه 
دیگر از او دعوت کنند باز می توانیم شاهد حضور او 

در سینما باشیم.
این  در  قریبیان  فرامرز  که  است  ذکر  به  الزم 
که  او  اینکه  جالب تر  نکته  و  نداشت  حضور  مراسم 
سال گذشته و در خال برگزاري جشنواره فیلم فجر 

از دنیاي سینما خداحافظي کرده بود، روز گذشته بازي 
در فیلمي جدید را قبول کرده است!

که  چیزهایی  به  مستند  بهترین  تندیس  سپس 
جایشان خالی است اهدا شد. مستندهای اسرار دریاچه 
ساخته  ملت  خانه  بهارستان  ایثاریان،  آرمین  ساخته 
بابک بهداد، زنانی با گوشواره های باروتی به کارگردانی 
رضا فرهمند. میدان جوانان سابق ساخته مینا اکبری 
و مهین ساخته محمدحسین حیدری دیگر نامزدهای 
دریافت این تندیس بودند. بعد از آن تندیس بهترین 
دستاورد فنی و هنری به انیمیشن آخرین داستان اهدا 
شد. سپس نشان عباس کیارستمی به سیاوش افشار 
نامزدهای  دیگر  گرفت.  تعلق  آشپزی  کتاب  براي 
با جوراب  از بچه ای  دریافت این نشان عبارت بودند 
قرمز ساخته خداداد جالی، جهان با من برقص ساخته 
سروش صحت، روسی ساخته امیرحسین ثقفی، زغال به 
کارگردانی اسماعیل منصف و مسخره باز به کارگردانی 

همایون غنی زاده.
تندیس بهترین بازیگر زن کمدی تلویزیونی به 
شبنم مقدمی براي بازي در سریال هیوال اهدا شد که 
خانگي  نمایش  شبکه  تولیدات  جمله  از  سریال  این 
بود. الناز حبیبی برای سریال دوپینگ، شیا خداداد و 
گوهر خیراندیش برای سریال هیوال و ریما رامین فر 
پایتخت 6 دیگر کاندیداهای  و نسرین نصرتی برای 

این بخش بودند.
این دوره  تلویزیونی  بازیگر مرد کمدی  بهترین 

از جشن حافظ، محسن تنابنده براي پایتخت 6 بود. 
دیگر نامزدهای این بخش فرهاد اصانی براي هیوال، 
بهرام افشاری براي پایتخت 6، امیرحسین رستمی براي 
مهران  و  براي هیوال  فوق لیسانسه ها، شکیب شجره 

مدیری براي هیوال بودند.
به  تلویزیونی  درام  زن  بازیگر  بهترین  تندیس 
این  که  شد  اهدا  مانکن  سریال  براي  زارعی  مریا 

مي باشد.  خانگي  نمایش  شبکه  تولیدات  از  سریال 
دیگر کاندیداهای این بخش نازنین بیاتی برای سریال 
مانکن، سیما تیرانداز برای سریال از یاد رفته ها، لیا 
حاتمی برای نهنگ آبی، پانته آ سیروس برای سریال 
بانوی سردار و نرگس محمدی برای ستایش 3 بودند.

به  تلویزیونی  درام  مرد  بازیگر  بهترین  تندیس 
مصطفی زمانی براي بازي در سریال نهنگ آبی تعلق 

نمایش  تولیدات شبکه  از  این سریال هم  گرفت که 
بازیگر مرد  نامزدهای بهترین  خانگي مي باشد. دیگر 
داریوش  مانکن،  برای سریال  آرمان  امیرحسین  درام 
ارجمند برای ستایش 3، سعید راد برای ترور خاموش، 
فروتن  محمدرضا  و  آبی  نهنگ  برای  سهیلی  ساعد 

برای مانکن بودند.
به  شد  اهدا  تلویزیونی  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
پیمان قاسم خانی براي سریال هیوال. محسن تنابنده 
پایتخت 6، سعید مطلبی برای  و آرش عباسی برای 
برای  صفایی  ایمان  و  صحت  سروش   ،3 ستایش 
بهرام  و  مانکن  برای  کایدان  بابک  فوق لیسانسه ها، 
بخش  این  نامزدهای  دیگر  آبی  نهنگ  برای  توکلی 

بودند.
مهران  به  تلویزیونی  کارگردان  بهترین  جایزه 
مدیری براي سریال هیوال اهدا شد. جواد افشار برای 
از  کارگردانی گاندو، بهرام بهرامیان برای کارگردانی 
یادها رفته، فریدون جیرانی برای کارگردانی نهنگ آبی، 
حسین سهیلی زاده برای کارگردانی مانکن و سیروس 
مقدم برای کارگردانی پایتخت 6 دیگر نامزدهای این 

بخش بودند.
جایزه بهترین موسیقی متن به کریستف رضاعی 
براي آخرین داستان اهدا شد. پیام آزادی برای بی وزنی، 
برای  کوشا  رامین  درخونگاه،  برای  قره گوزلو  فرزین 
که  شبی  برای  سخاوت دوست  مسعود  سرخ پوست، 
ماه کامل شد و حبیب خزائی فر برای رد خون دیگر 

نامزدهای این بخش بودند.
رفته،  یادها  از  سریال  تیتراژ  براي  یزدانی  رضا 
تندیس بهترین خواننده تیتراژ فیلم و سریال را از آن 
خود کرد. شهرام ناظری برای آخرین داستان، ساالر 
عقیلی برای برادرجان، علیرضا قربانی برای سرکوب، 
و  آبی  نهنگ  برای  یغمایی  کاوه  و  سیروان خسروی 
فرزاد فرزین برای مانکن نامزدهای دیگر دریافت این 

تندیس بودند.
تندیس بهترین تدوین سینمایی به حمید نجفی راد 
دیگر  گردید.  اهدا  شد،  کامل  ماه  که  شبی  براي 
خدابخش(،  )عماد  سرخپوست  بخش  این  نامزدهای 
خون  رد   :2 نیمروز  ماجرای  شهبازی(،  )پرویز  طا 
)محمد نجاریان(، مسخره باز )هایده صفی یاری(، قسم 

)خشایار موحدیان( بودند.
مرتضی  به  سینمایی  فیلمنامه  بهترین  تندیس 
اصفهانی و نرگس آبیار براي شبی که ماه کامل شد، 
برای  صفایی  ایمان  و  رضایی  سروش  گردید.  اهدا 
جهان با من برقص، نیما جاویدی برای سرخ پوست، 

محمد  و  قرایی  محسن  طا،  برای  شهبازی  پرویز 
داوودی برای قصر شیرین و ابراهیم امینی و حسین 
تراب نژاد برای ماجرای نیمروز 2 دیگر نامزدهای این 

بخش بودند.
مسخره باز،  سینمایي  فیلم  براي  قاضی  علی 
تندیس بهترین فیلمبردار سینمایی را از آن خود کرد. 
هومن بهمنش برای سرخ پوست، سامان لطفیان برای 
قسم،  برای  اصانی  تورج  شد،  کامل  ماه  که  شبی 
مرتضی هدایی برای قصر شیرین و هادی بهروز برای 

ماجرای نیمروز 2 دیگر نامزدهای این بخش بودند.
و  مدیری  مهران  به  سریال  بهترین  جایزه 
مصطفی احمدی براي سریال هیوال اهدا شد. پایتخت 
6 )تهیه کننده الهام غفوری(، ستایش 3 )تهیه کننده: 
آرمان زرین کوب(، گاندو )تهیه کننده: مجتبی امینی(، 
آبی  نهنگ  و  محمدی(  ایرج  )تهیه کننده:  مانکن 
دریافت  نامزدهای  دیگر  ملکان(  سعید  )تهیه کننده: 

این جایزه بودند.
صورت  به  سینما  زن  بازیگر  بهترین  تندیس 
مشترک به ژاله صامتی براي فیلم سینمایي درخونگاه 
شد،  کامل  ماه  که  شبی  براي  شاکردوست  الناز  و   
ایزدیار  پریناز  قسم،  براي  افشار  مهناز  گردید.  اهدا 
درخونگاه،  براي  پناهی ها  پانته آ  سرخپوست،  براي 
ندا جبرائیلی براي کارت پرواز، نگار جواهریان براي 
براي  شاهی  ژیا  امیر،  براي  دولتشاهی  طا، سحر 
قصر شیرین، فرشته صدرعرفایی براي شبی که ماه 
نیمروز  ماجرای  براي  طباطبایی  بهنوش  شد،  کامل 
نامزدهای  دیگر  آمدن  دنیا  به  براي  کردا  الهام  و   2

این بخش بودند.
نوید محمدزاده و هوتن شکیبا که دوستان بسیار 
به صورت  شدند  موفق  نیز  هستند  یکدیگر  صمیمي 
مشترک تندیس بهترین بازیگر مرد سینمایي را از آن 
خود کنند. نوید محمدزاده براي بازي در فیلم سینمایي 
سرخ پوست و   هوتن شکیبا براي بازي درخشان در فیلم 
سینمایي شبی که ماه کامل شد، برندگان این جایزه 
بودند. حامد بهداد براي قصر شیرین، پرویز پرستویی 
براي مطرب، هادی حجازی فر براي ماجرای نیمروز 
2، بابک حمیدیان براي مسخره باز، امین حیایی براي 
درخونگاه، آرمین رحیمیان براي شبی که ماه کامل شد، 
جواد عزتی براي ماجرای نیمروز 2، فرامرز قریبیان براي 
خروج، میاد کی مرام براي امیر و علی نصیریان براي 

مسخره باز دیگر نامزدهای این بخش بودند.
نیما  به  نیز  سینما  کارگردان  بهترین  تندیس 
جاویدی براي فیلم سرخ پوست اهدا شد. نرگس آبیار 
براي شبی که ماه کامل شد، محسن تنابنده براي قسم، 
سیاوش اسعدي براي درخونگاه، پرویز شهبازی براي 
طا، رضا میرکریمی براي قصر شیرین و محمدحسین 
مهدویان براي ماجرای نیمروز 2 دیگر نامزدهای این 
بخش بودند. در ادامه این بخش جایزه ویژه جشن حافظ 
به سیاوش اسعدی برای کارگردانی درخونگاه اهدا شد.

در نهایت آخرین تندیس بیستمین جشن حافظ 
براي  را  جایزه  این  او  شد.  اهدا  مطلبي  مجید  به 
تهیه کنندگي فیلم سرخ پوست دریافت کرد و بهترین 
فیلم این دوره از جشن حافظ لقب گرفت. فیلم هاي 
که  شبی  سهراب پور(،  منصور  )تهیه کننده:  درخونگاه 
ماه کامل شد )تهیه کننده: محمدحسین قاسمی(، طا 
قسم  شایسته(،  محمد  و  جوان  رامبد  )تهیه کنندگان: 
قصر  شعبانی(،  جلیل  و  غفوری  الهام  )تهیه کنندگان: 
شیرین )تهیه کننده: رضا میرکریمی(، ماجرای نیمروز 2 
)تهیه کننده: سیدمحمود رضوی( و جهان با من برقص 
)تهیه کننده: محمدرضا تخت کشیان( دیگر کاندیداهای 

این بخش بودند.
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