
بازگشت آرامش به بازار موبایل 
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حمایت دولت روند 
بورس را به طور حتم صعودی خواهد کرد، گفت: سرمایه گذاران 
نباید همانند دو ماه نخست امسال، از این پس در انتظار رشد 

پرشتاب شاخص بورس باشند.
روزهای  این  افت  به  روز گذشته)دوشنبه(  آرانی  مجید محمدعلیزاده 
بورس اشاره کرد و افزود: برخی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی مقامات 

اقتصادی و اختالفات موجود بین مدیران اقتصادی در زمینه عرضه صندوق 
دارا دوم، منجر به ایجاد برخی از رفتارهای هیجانی در بازار شد که زمینه 
افت شاخص بورس و ایجاد حساسیت بین سرمایه گذاران بورس را فراهم 
کرد. وی اظهار داشت: برخی از افراد به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های 
احتمالی، اقدام به شناسایی سود در بورس کردند و اکنون با احتیاط بیشتری 
به سرمایه گذاری در این بازار نگاه می کنند.این کارشناس بازار سرمایه گفت: 

بوده  بازار  در  فعلی  شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون  تصمیم گیری ها  از  برخی 
است که این موضوع می تواند ضربه جبران ناپذیری را به روند بازار وارد کند.

بخواهد  اطالعاتی که  آرانی خاطرنشان کرد: عدم شفافیت  علی زاده 
سرمایه گذاران را به سمت خاصی جهت دهد، باعث ایجاد شایعاتی می شود 

که همین موضوع به تنهایی باعث افت شاخص بورس خواهد شد.
صفحه 3

مالیات بر عایدی سرمایه 
شامل سپرده های بانکی نمی شود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت که در طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه بازار سرمایه و سپرده های بانکی حذف شده و امالک و مستغالت، 

ارز، سکه و طال مورد تاکید قرار گرفته است.
محسن علیزاده با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه کمیسیون 
اقتصادی اظهار کرد: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه و سپرده های 
بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصویب شد. در طرح دولت بازار سرمایه 
و سپرده ها وجود داشت اما ما آن را در این طرح حذف کردیم.نماینده مردم سپیدان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: در حال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر امالک و مستغالت 

پیش بینی شده و در مراحل بعدی ارز، سکه و طال را نیز شامل می شود.
صفحه 2

ایران با استراتژی هوشمندانه مقابل تهدیدات 
آمریکا ایستادگی می کند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رای نیاوردن قطعنامه 
های  تحریم  تمدید  برای  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  آمریکا  پیشنهادی 
تسلیحاتی ایران را شکست بزرگی برای آمریکا دانست و گفت که جمهوری 

اسالمی ایران با استراتژی هوشمندانه مقابل تهدیدات آمریکا عمل کرد.
شهریار حیدری با اشاره به رای نیاوردن قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اظهار کرد: چند وقت پیش که موضوع رابطه 2۵ 
ساله ایران و چین مطرح شد تحلیل هایی را بیان می کردند که حکایت از پیامدهای 
مثبت ارتباط استراتژیک بین دو کشور داشت تا اینکه  قطعنامه پیشنهادی آمریکا مورد 
مخالفت قرار گرفت و دو متحد ایران به آن رای مخالف دادند. این نشان از عمق رابطه 
استراتژیک ایران، روسیه و چین دارد.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ادامه داد: این نشان می دهد که ایران به درستی با متحدان خود ارتباط برقرار 
کرده آن هم در شرایطی که آمریکا همواره با استفاده از ظرفیت های خود در حوزه های 
سیاسی، اجتماعی و امنیتی به دنبال انجام اقداماتی علیه جمهوری اسالمی ایران است. 
صفحه 2

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش:

 فعالیت سرویس مدارس بر اساس وضعیت کرونا 
در شهرها متغیر خواهد بود

بسته های پرمخاطب اپراتورهای همراه باز می گردد
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون 
اعالم کرد: دو اپراتور تلفن همراه بسته های اینترنتی 
بلندمدت و پرطرفدار حذف شده  خود را باز می گردانند.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی 
از افزایش قیمت بسته های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده 
و به آن اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فالح 
جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد 
که اعالم کرد باالبردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با 
رگوالتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده 
است.پس از آن فالح جوشقانی از ابالغ جریمه دو میلیارد تومانی 
به اپراتورها خبر داد و اعالم کرد جریمه نقدی قدم اول برای 
برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این 
مساله، روال های دیگری از جمله تعلیق، کاهش مدت اعتبار 
پروانه و مواردی از این دست، از مصوبه های قانونی است که 

می توان با استناد به آن ها تخلفات را پیگیری کرد.
صفحه 3

مهندس حسینی شهردار مهدیشهر در جمع خبرنگاران:

زمانی جامعه و شهر پویا است که شهروندان آن 
پرسشگر و شهرداری پاسخگو باشد
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آموزش در مدارس استان های قرمز
صفحه 2 ۱۰۰ درصد مجازی برگزار می شود

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1534- سه شنبه 28 مرداد  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پیرنیاکان: بعضي 
از تفکرات غلط 

درباره موسیقي را 
درك نمي کنم!

6ورزش
ورمزیار: استرس 

استقالل برای 
شهرآورد بیشتر است

هنگ 7فر

به نظر مي رسد كه در روزهاي كرونايي و با اينكه هر روز خبرهاي 
منفي زيادي از گوشه و كنار شنيده مي شود، خصوصا در عرصه 
هنر، حاال يك خبر خوب در حوزه موسيقي باعث شده تا اوضاع 
ماده واحده  به تازگی  باشيم.  عرصه شاهد  اين  در  را  بهتري 
»فرآيند و مرجع تدوين سند ملی موسيقی«  توسط اسحاق 

جهانگيری معاون اول رئيس جمهور ابالغ شد.

و  باقری  كنار گذاشتن فرشيد  در خصوص  ورمزيار  صادق 
محمد دانشگر گفت: نمی دانم اين دو بازيكن چه كاری انجام 
دادند كه اخراج شدند اما كادرفنی استقالل بايد با تجربه تر 
عمل كند و قبل بازی حساسی همچون بازی با پرسپوليس 

برای تيم حاشيه ايجاد نكنند.

رييس گروه ايرانشناسی و اسالم شناسی سازمان اسناد و 
كتابخانه ملی ايران از وجود ۴۰۰ عنوان سفرنامه در بخش 
ايرانشناسی اين سازمان خبر داد. ايرج عنايتی زاده از وجود 
سازمان  اين  ايرانشناسی  بخش  در  سفرنامه  عنوان   ۴۰۰
خبر داد و گفت: كتابخانه ملی ايران گنجينه ای از ناب ترين 

سفرنامه های افراد شاخص به ايران است. 

کتابخانه ملی 
گنجینه ای از سفرنامه 

افراد شاخص به ایران 
است

حمایت دولت، بورس را دوباره صعودی می کند

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول 

شماره مجوز : 1399.2567
مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

موضوع مناقصه: توسعه شبکه و نصب انشعابات و کنتور و رگالتور در سطح ناحیه گازرسانی کاشمر )شهرهای کاشمر، خلیل آباد، کندر، ریوش و روستاهای تابعه(
شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره و امور اجتماعی
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1.201.800.000 ریال )یک میلیارد و دویست و یک میلیون و هشتصد هزار ریال( می باشد که می بایست بر 
اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت ۵06۵9 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد و حتما اصل آن قبل از آخرین 
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد – بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد – طبقه همکف گردد.

مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/0۵/28 لغایت آخر وقت اداری 99/06/04
آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 09:00 صبح مورخ 99/06/19 

پیشنهادهای واصله در ساعت 11:00 مورخ 99/06/19 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با 
همراه داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.

یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
تلفن:  با  بیشتر  اطالعات  به کسب  نیاز  در صورت  و  بوده  پذیر  امکان   www.nigc-khrz.ir در سایت  آگهی،  این  متن  به  است دسترسی  ذکر  شایان 

37072212-0۵1 تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

صفحه 3

سرمقاله
بی سوادی را تبلیغ می کنند چون پول دارند

مصطفی داننده
تلویزیون ایران دوران عجیبی را سپری می کند. رسانه به ظاهر ملی که خیلی ها آن 
را میلی می دانند رسما تبدیل به کالس های کنکور شده است و تقلب را به دانش آموزان 

کنکوری یاد می دهد.
می گوییم تقلب چون آنها به دانش آموزان به صورت رسمی یاد می دهند برای زدن 
تست های کنکور اصال احتیاجی به فهم درس ندارند. استراتژی آنها این است؛ چند قاعده را 

یاد بگیرید و بعد به جلسه کنکور بروید.
خیلی فکر نکنید این موسسات کنکور موافق برگزاری کنکور هستند نه، آنها از برگزار 
نشدن این آزمون استقبال می کنند چون می تواند به لطایف الحیل از مردم پول بگیرند. آنتن 
تلویزیون در صورت لغو کنکور پر می شود از تبلیغاتی که در آن گفته می شود:» نگران فراموشی 

درس هایی که خواندید هستید؟ ما با شما هستیم ، با فرستادن ...«
بچه ها با این شیوه ها وارد دانشگاه می شوند و آنجا می فهمند که چقدر به معنای واقعی 
کلمه بی سواد هستند. دانش آموزی که زبان انگلیسی را حدود 80 درصد می زند، توانایی بیان 

۵ جمله ساده را ندارد، چون یاد گرفته است بر اساس فرمول تست بزند.
تلویزیون چون پول می گیرد و درآمد خوبی از این ماجرا دارد به راحتی آنتن خود را در 

اختیار کسانی می دهد که تالش می کنند بی سوادی را در ایران نهادینه کنند.
افرادی که هنوز در حال ترویج این تفکر هستند که تنها راه موفقیت رفتن به دانشگاه 
است. آنها از تالش دانش آموزان برای رفتن به دانشگاه برای خود برج و بارو می سازند. 

تلویزیون هم به آنها کمک می کند.
صداوسیما به زمین و زمان ایراد می گیرد اما خود بزرگ ترین ترویج کننده رفتارهای 
مغایر با فضیلت است. تلویزیون به جای اینکه وقت خود را به کسانی اختصاص دهد که 
توانسته اند استعداد خود را کشف کنند و در مسیر موفقیت گام بردارند، در حال تبلیغ کنکور است.

آنقدر کنکور را بزرگ کرده اند که دانش آموزان در استرس کنکور شب و روز ندارند. 
کنکور یک مسیر است مانند هزار مسیر دیگر برای رسیدن به موفقیت. در این میان اما 
چون مسیر کنکور پر پول است توسط موسسات کنکور و حاال صداوسیما به عنوان مسیر 

خوشبختی یاد می شود.
دانشگاه تنها مقصد موفقیت نیست. چه کسان هستند که بدون حتی یک روز نشستن 
پشت میز دانشگاه موفق ترین افراد جامعه هستند و چه دانشگاه رفته های موفقی هم هستند 

که بدون رفتن به کالس های کنکور طی طریق کرده اند.
پول  کنکور  ندارد. موسسات  فایده  بگوییم  ما  کرد. هر چه  نمی شود  کاری  فعال 
که  است  قلمی  قدرت  برابر  هزاران  پول  قدرت  قطعا  قلم!  فقط  ما  و  قدرت  و  دارند 
از  میلیاردی  درآمد  تلویزیون  باالخره  ندارد.  مقابل  طرف  برای  مادی  سودی  هیچ 
زندگی  نگران  می توانند  آنها  درآمد  این  با  شما  نظر  به  دارد.  کنکور  موسسات  تبلیغ 

باشند؟ سرزمین  این  فرزندان 

لباس های  دارند،  لب  به   لبخند 
شیک پوشیده اند و با نظم و ترتیب کنار 
هم نشسته اند، ماسک نزده اند و ضرب 
بگندد  چه  »هر  ایرانی  قدیمی  المثل 
نمکش میزنند وای از آن روز که بگندد 

نمک« را تصویر سازی کردند.
از  نباید  روزها  این  دیگر  واقعا 
کرونا برای مردم نوشت. باید به سراغ 
برادر و  بگوییم  برویم و  آدم مشهورها 
خواهر عزیز، کرونا آمده است، خطرناک 
است، جان آدمی را می گیرد، لطف کن و 
ماسک بزن، فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کن!از آن سو یک روحانی روی 
منبر نشسته و می گوید، همه ایام مذهبی 
روزهایی که  در  خانه اش درست  در  را 
کرونا بود، مراسم برگزار کرده و میزبان 
مردم بوده است. تازه می خواهد محرم 

هم در کوچه شان هیات بزند.
مردم شما را نگاه می کنند، نکنید 
مشهورها  آدم  شما  از  را.  کارها  این 
نداریم.  اجتماعی  نقش  ایفای  انتظار 
نمی خواهیم مثل آدم مشهورهای دیگر 
نقاط جهان که می دانند  شهرت برای 
همراه  به  اجتماعی  وظیفه  یک  آنها 
کنار  از  ساده  خیلی  نمی شود  و  دارد 
اجتماعی گذشت و ساکت  بحران های 
باشید  داشته  اجتماعی  مسئولیت  بود، 

ولی حداقل ماسک که می توانید بزنید. 
که  را  اجتماعی  گذاری  فاصله  حداقل 

می توانید رعایت کنید.
این روزها مردم احتیاجی به دیدن 
لبخندهای شما ندارند بلکه باید تصاویر 
با ماسک در  ببینند.  را  ماسک زدۀ شما 
حال  در  ماسک  با  کردن،  خرید  حال 
فاصله گذاری  رعایت  با  زدن  حرف 
اجتماعی.این روزها آدم مشهورها با هر 
هنری که دارند باید مردم را به رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک 
در مبارزه با کرونا ترغیب کنند نه اینکه 
کرونا  نگرفتن  جدی  عامل  خودشان 

باشند.نکته دیگری که باید به آن اشاره 
کرد این است که اصال چه لزومی داشت 
جشن حافظ برگزار شود؟ امکان مجازی 

برگزار کردن این مراسم نبود؟
را می بینند  رفتار  این  وقتی مردم 
با خود می گویند همه در حال برگزاری 
مراسم و جشن های خود هستند، چرا ما 
نباید ختم و عروسی خود را برگزار کنیم؟ 
اگر یک عروس و داماد با خود بگویند 
جشن حافظ عیب نداره، عروسی ما عیب 
داره، قطعا مقصر شما هستید. شمایی که 
دور هم جمع شدید، لبخند زدید و جایزه 

دادید و جایزه گرفتید.

زندگی  کرونایی  بگیریم  یاد  باید 
کنیم. زندگی کرونایی یعنی ماسک زدن 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، یعنی 
تالش برای تجمع نکردن به هر دلیلی.

فقط  که  نیست  سرطان  کرونا 
کند.  درگیر  را  خانواده مان  و  خودمان 
این ویروس لعنتی اگر به جان ما بیفتد 
ممکن است یک ساختمان، یک شهر، 
یک استان را درگیر کند. یادتان نیست 

کرونا از چین به جان جهان افتاد.
که  آنهایی  و  خودمان  خاطر  به 
دستورالعمل های  داریم  دوست شان 

بهداشتی را رعایت کنیم.

عکس و مکث

مسئولیت اجتماعی پیشکش، حداقل ماسک بزنید

محض اطالع
توزیع کارت کنکوری ها از امروز توزیع می شود

کارت ورود به جلسه بیش از یک میلیون 393 هزار داوطلب آزمون سراسری سال 99 
از امروز سه شنبه 28 مرداد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا، فرایند برگزاری آزمون سراسری سال 99 از صبح روز چهارشنبه 29 
مرداد ماه شروع می شود و تا صبح شنبه اول شهریور ادامه دارد. براین اساس داوطلبان 
گروه آزمایشی هنر صبح روز چهارشنبه با شرکت 113 هزار و 732 داوطلب آزمون خود را 

شروع می کنند.
همچنین گروه  های ریاضی و انسانی نیز صبح روز پنج شنبه با شرکت ۵10 هزار و 
830 به رقابت می پردازند و در صبح روز جمعه 31 مرداد نیز تعداد ۵94 هزار و 2۵9 داوطلب 
در گروه آزمایشی علوم تجربی رقابت می کنند و در نهایت آزمون زبان های خارجی روز 

شنبه اول شهریور با رقابت 174 هزار و 412 داوطلب برگزار خواهد شد.
در سال 98 تعداد یک میلیون 3۵3 هزار و 124 داوطلب در کنکور شرکت کردند که 
این آمار در سال 99 با افزایش یافته و در سال جاری به تعداد یک میلیون393 هزار و 393 
داوطلب رسیده است ضمن اینکه حوزه های امتحانی در سال جاری از ۵18 حوزه سال 98 

نیز به 773 حوزه رسیده است.
کارت   شرکت در آزمون  همه داوطلبان  گروه های  آزمایشی  علوم  ریاضی  و فنی ، علوم  
انسانی ، هنر و زبان های خارجی  به همراه راهنمای شرکت در آزمون طی  تجربی ، علوم 
روزهای سه شنبه 28 و چهار شنبه 29 مرداد برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
آزمون  پرینت کارت شرکت در  برای  آزمون ،  لذا همه  داوطلبان  متقاضی شرکت  در 
باید در تاریخ تعیین شده به سایت فوق مراجعه کرده و با وارد نمودن شماره سریال کارت 
اعتباری ثبت نام )12 رقمی( و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام )16 
رقمی( و نام و نام  خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از راهنما 

و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.
بدیهی است داوطلبانی که در 2 یا 3 گروه آزمایشی متقاضی شده اند باید عالوه بر 
پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت 
گروه آزمایشی دوم و یا گروه های آزمایشی دوم و سوم )گروه  های آزمایشی هنر و زبان 

های خارجی( خود اقدام کنند.

دیدگاه
»کلید« تدبیر دولت 

در »قفل« اقتصاد کشور نمی چرخد
امیر نیک رویان*

در روز های اخیر و در اوج نابسامانی های قیمت ارز و ساختار اقتصادی 
کشور انجام دو مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دولت دوازدهم 
بارقه های امید را مبنی بر کاهش قیمت ارز و تحول در وضعیت اقتصاد 
معیشتی به دنبال داشت، اما متاسفانه طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور، 
پیامد های اقتصادی را در پی خواهد داشت که اگر حالوتی داشته باشد 
کوتاه مدت خواهد بود و طرحی پخته و کارشناسی شده در میان مدت و 

بلند مدت به حساب نمی آید.
ضمن اینکه به نظر می رسد این طرح در آینده با موفقیت مواجه نخواهد 

بود و به ساختار بودجه کشور آسیب های جدی وارد می سازد.
طرح پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت خام از سوی دولت تا دو 
سال آینده به مردم اگرچه می تواند کسری بودجه 200 هزار میلیاردی که 
ناشی از فشار شدید تحریم های نفتی و عدم فروش آن است را ترمیم کند، 
اما بدون تردید باعث تشدید وابستگی بودجه به نفت می شود که مغایر با 
سیاست های کلی اقتصادی نظام است و در واقع هر آنچه تا کنون در حوزه 

عدم وابستگی اقتصاد نفتی ساخته بودیم متالشی خواهد شد.
ابهام دیگری که در این زمینه مطرح می شود بدهی دولت بر اساس 
فروش اوراق سلف نفتی است که با توجه به وضعیت فروش کنونی نفت و 
تحریم های حاکم بر آن پیش بینی می شود در دوسال آتی نیز استمرا یابد و 
اساسًا نتوانیم تا سال 1401 نیز مقدار قابل مالحظه ای فروش داشته باشیم؛ 
بنابراین دولت در تاریخ سررسید وعده خود به مشکل اساسی برخورد می کند 
که در نهایت بازهم منجر به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم مضاعف 
می شود و حال آنکه این بدهی و تعهد بر گردن دولت سیزدهم خواهد بود.

راه  که  است  موضعی  نسخه ای  اقتصادی  گشایش  طرح  واقع  در 
کار اساسی تلقی نمی شود و تنها می تواند دولت را از چاله کسری بودجه 
بدون توجه به ساختار های اقتصادی در بیاورد، اما این موضوع می تواند به 
نابسامانی بازار مالی و حتی بورس منجر شود چراکه باعث بهم ریختگی 
سهام شرکت های دیگر می شود و در نهایت دولت به هدف خود که جان 

بخشیدن به بازار بورس است نمی رسد.
باعث  سرمایه  و  بورس  بازار  در  »شستا«  مانند  موفقی  عرضه های 
تجربه،  این  بنابر  شد  آن ها  استقبال  و  سهامداران  میان  مطلوب  بازدهی 
فروش اوراق سلف نفتی در کوتاه مدت یک راه حل مبتنی بر بازی برد-برد 
است که دولت را به هدفش می رساند و نقدینگی را کنترل می نماید و بدون 
دست اندازی به بانک مرکزی با افزایش نقدینگی، هزینه هایش را پوشش 
می دهد، اما این کسب سود در نهایت دولت بعدی را با مشکالت اساسی 
سیزدهم  دولت  چراکه  می سازد  مواجه  مرکزی  بانک  استقراض  جمله  از 
به ناچار با توجه به نرخ صعودی ارز و وجود تحریم ها در سررسید مقرر 
مجبور به پرداخت نرخ بازدهی باال خواهد بود و البته در نهایت هم منجر 

به تعدیل نرخ ارز نمی شود.
این طرح بازدهی نخواهد داشت، زیرا با توجه به کمبود منابع از طرق 
دیگر، صرف هزینه های دولت می شود که بیش از دو سوم آن هزینه های 

جاری است.
آنچه در این میان از همه مهمتر است وعده های رئیس جمهور است 
این  به  را  عمومی  اعتماد  و  نشد  عملی  اقتصادی کشور  گشایش  در  که 
گونه طرح ها تا حدودی کاهش داده است. از جمله این وعده ها وضعیت 
اقتصادی کشور پس از برجام و یا فراتر نرفتن قیمت دالر از 4 هزار تومان 
در برنامه زنده تلویزیونی و ... بود و البته پاسخ نه چندان کارشناسی رئیس 
جمهور به منتقدانی که معتقدند بار بدهی برای دولت بعدی است این بود 
که این دولت و آن دولت ندارد و همگی خادم مردم هستیم. در صورتیکه 
گزارش 100 روزه رئیس جمهور در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و 
امید نقد های تند به مواضع اقتصادی دولت قبل بود و در واقع دلیل همه 

ناکامی هایش را عملکرد ضعیف دولت قبلی اعالم کرد.
*کارشناس اقتصاد و رسانه
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مالیات بر عایدی سرمایه شامل سپرده های بانکی نمی شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت که در طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه بازار سرمایه و سپرده های بانکی حذف شده و امالک و 

مستغالت، ارز، سکه و طال مورد تاکید قرار گرفته است.
محسن علیزاده با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 
جلسه کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون 
تسری بر بازار سرمایه و سپرده های بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد. در طرح دولت بازار سرمایه و سپرده ها وجود داشت اما ما 

آن را در این طرح حذف کردیم.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در حال حاضر 
با تمرکز بر امالک و مستغالت پیش بینی شده و در  مالیات بر عایدی سرمایه 

مراحل بعدی ارز، سکه و طال را نیز شامل می شود.
بازار  اندازه قیمت ها در  از  افزایش بیش  این طرح جلوی  وی اضافه کرد: 

مسکن، ارز و سکه را خواهد گرفت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: وقتی ما 
به دنبال اصالح ساختار بودجه هستیم یکی از مهم ترین ارکان آن اصالح نظام 
مالیاتی و بانکی است و الزم است راه هایی برای درآمد مالیاتی ایجاد شود که 

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اینهاست.

باید روش های ادای نذورات در ماه محرم تغییر کند
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که دستگیری 
از نیازمندان و توجه به همنوعان خود یکی از ارکان فرهنگ عاشورایی بوده و باید 
در ماه محرم گسترش یابد، اما باید شیوه ی ادای نذورات به گونه ای تغییر کند که 

سالمتی افراد در ماه محرم به خطر نیفتد.
برخورداری  و  نذورات  ادای  چگونگی  به  اشاره  با  آصفری  محمدحسن 
عزاداری ها در ماه محرم در راستای مقابله با ویروس کرونا بیان کرد: بنده معتقد 
هستم که مردم ما از سطح آگاهی باالیی برخوردار بوده و قطعا شرایط جامعه را 
درک کرده و نیازی به توصیه ندارند. در موقعیتی که تورم و بیکاری گریبانگیر 

جامعه شده است دستگیری از اقشار ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از اهداف قیام عاشورا توجه به نیازمندان و اقشار 
پایین دست جامعه بود و از اهداف حکومت امام علی )ع( نیز یاری کردن مستمندان 
بود. همواره اهل بیت )ع( به اجرای عدالت و کمک به همنوعان خود پیشگام بودند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ماه محرم فرصت 
خوبی است که مردم در قالب کمک های مومنانه دست همنوعان و نزدیکان خود 
را بگیرند. امسال نیز با توجه به گسترش ویروس کرونا باید در روش ادای نذورات 
تغییری صورت گیرد، اما امسال این کمک ها نه تنها کمتر شده بلکه باید بیشتر 

شود، اما باید روش ادای نذورات و دستگیری از نیازمندان تغییر کند.
وی در ادامه تصریح کرد: ماه محرم فرصت خوبی است تا به عشق امام 
حسین )ع( کارهای ارزشمندی انجام دهیم که یکی از آنها کمک به همنوعان 
خود است. امسال مردم می توانند کمک های خود را در قالب تهیه اقالم خوراکی 

و یا اقالم بهداشتی برای اقشار ضعیف جامعه ادا کنند.

طرح های موازی در مورد ارتقای معیشت با یکدیگر ادغام می شود
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که با توجه به در دستورکار 
قرار گرفتن چند طرح موازی در این کمیسیون در مورد ارتقای معیشت مقرر شد این 
طرح ها با یکدیگر ادغام و پس از رفع نقاط ضعف به صورت طرحی واحد ارائه شود.

عزت اهلل اکبری تاالرپشتی با اشاره به نشست کمیسیون صنایع و معادن، گفت: 
در جلسه امروز کمیته ها و کارگروه های تخصصی کمیسیون، گزارشی از اقدامات 
انجام شده و طرح های در دست بررسی ارائه کردند. بر این اساس در حال حاضر 
سه طرح دپیلماسی اقتصادی به منظور حمایت از تولید داخل، تکمیل شبکه ملی 
اطالعات و تشکیل کمیته تخصصی فضای مجازی در کمیسیون تدوین و برای 
بررسی به مرکز پژوهش ها ارسال شد.اکبری تاالرپشتی یادآور شد: در جلسه امروز 
کمیسیون طرحی با موضوع ارتقا معیشت و اقتصاد مردم مورد بررسی قرار گرفت 
اما از آنجایی که چندین طرح موازی در دست بررسی است، مقرر شد طرح ها با 

یکدیگر ادغام و پس از رفع نقاط ضعف به صورت طرحی واحد ارائه شود.

تمام دستگاه های اجرایی به دنبال کاهش هزینه ها باشند
معاون اول رییس جمهور گفت: در سال جاری که با تنگنای منابع بودجه ای 
مواجه هستیم الزم است همه دستگاه ها ضمن توجه بر اجرای کامل ماموریت ها 
و انجام تکالیف و وظایف خود، به دنبال کاهش هزینه ها و صرفه جویی باشند.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اهمیت سازمان ملی استاندارد و اعتماد مردم 
به این سازمان گفت: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع تایید کننده 
ایمنی و کیفیت محصوالت باید حساسیت ویژه ای در ارائه تاییدیه و صالحیت 
ها داشته باشد چرا که نشان استاندارد برای مردم اطمینان بخش است و مردم با 
مشاهده این نشان بر روی محصوالت،  نسبت به سالمت و کیفیت کاال آسوده 

خاطر می شوند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط سخت و محدودیت های منابع 
بودجه در سال جاری تصریح کرد: شرایط سخت بودجه ای مشکالتی را برای 
تدوین  ایران در  استاندارد  ایجاد کرده و الزم است سازمان ملی  تولیدکنندگان 
مقررات و دستورالعمل ها روش هایی را به کار گیرد تا در سالی که از سوی مقام 
نامگذاری شده، شرایط و بسترهای  معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید 

الزم برای تحقق جهش تولید فراهم شود.
وی افزود: در سال جاری که با تنگنای منابع بودجه ای مواجه هستیم الزم 
است همه دستگاه ها ضمن توجه بر اجرای کامل ماموریت ها و انجام تکالیف و 

وظایف خود، به دنبال کاهش هزینه ها و صرفه جویی باشند.

ایران با استراتژی هوشمندانه مقابل تهدیدات آمریکا 
ایستادگی می کند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رای نیاوردن 
قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران را شکست بزرگی برای آمریکا دانست و گفت که جمهوری اسالمی 

ایران با استراتژی هوشمندانه مقابل تهدیدات آمریکا عمل کرد.
در  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامه  نیاوردن  رای  به  اشاره  با  حیدری  شهریار 
شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اظهار کرد: چند وقت پیش که 
موضوع رابطه 2۵ ساله ایران و چین مطرح شد تحلیل هایی را بیان می کردند 
که حکایت از پیامدهای مثبت ارتباط استراتژیک بین دو کشور داشت تا اینکه  
قطعنامه پیشنهادی آمریکا مورد مخالفت قرار گرفت و دو متحد ایران به آن رای 

مخالف دادند. این نشان از عمق رابطه استراتژیک ایران، روسیه و چین دارد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این 
نشان می دهد که ایران به درستی با متحدان خود ارتباط برقرار کرده آن هم در 
شرایطی که آمریکا همواره با استفاده از ظرفیت های خود در حوزه های سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی به دنبال انجام اقداماتی علیه جمهوری اسالمی ایران است. 
آمریکا تالش می کند با استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای بین المللی 
همچون شورای امنیت و حقوق بشر اقدامات غیر قانونی انجام دهد که این بار 
با اقدامات پیشگیرانه جمهوری اسالمی ایران و رابطه استراتژیک با کشورهای 
چین و روسیه تالش آمریکا در عرصه بین المللی علیه ایران ناکام ماند و شکست 

بزرگی برای آمریکا محسوب شد.
حیدری خاطرنشان کرد: این شکست به آمریکا یادآور شد که نمی تواند 
کشورهای بزرگی همچون چین و روسیه را علیه ایران با خود همراه کند که می 
توان آن را نشان دهنده عمق روابط ایران دانست. البته دشمنی آمریکا ادامه دار 
خواهد بود و این اولین و آخرین اقدام آمریکا هم نیست. مقامات آمریکایی به 
دنبال استفاده از ظرفیت های جدید برای مقابله با ایران هستند ولی خوشبختانه 
جمهوری اسالمی ایران با استراتژی هوشمندانه مقابل تهدیدات آمریکا ایستاده 
که باید همین روند ادامه پیدا کند. تالش کنیم از ظرفیت های منطقه ای و جهانی 
به خصوص ارتباط با کشورهای قدرتمند مثل چین و روسیه برای خنثی کردن 

توطئه های آمریکا استفاده کنیم.

مشکلی برای تأمین نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید وجود ندارد
با  آموزش وپرورش  وزیر 
برشمردن راه های جبران کمبود 
نیروی انسانی در سال تحصیلی 
جدید گفت: با تالش های صورت 
گرفته در تأمین نیروی انسانی سال تحصیلی 

جدید مشکلی نداریم.
ر  ظها ا یی  ا میرز حاجی  محسن   ،
بسیار  مجموعه  آموزش وپرورش  داشت: 
بسیاری  مشترک  فصل  که  است  بزرگی 
دارد  مختلف  مؤسسات  و  سازمان ها  با 
را  همکاری ها  زمینه  بتوانیم  هرچقدر  و 
بهبود ببخشیم بهتر می توانیم برای تحقق 

ماموریت هایمان تالش کنیم.
دانش  آموزشی  شبکه  افزود:  وی 
آموزی )شاد(، امکان برقراری ارتباط زنده ما 
را با همه مناطق آموزشی کشور فراهم کرده 
و توانستیم از طریق آن مسائل و مشکالت 
استان ها و مناطق را جمع بندی کرده و در 
مدیران  به سؤاالت  و  بررسی  امروز  جلسه 

استان پاسخ الزم را ارئه دهیم.
خدمات  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
ارائه شده از طرف سازمان اداری و استخدامی 
کشور گفت: سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور در طی سال های گذشته اقدامات بسیار 
انسانی  نیروی  تأمین  جهت  در  را  خوبی 
موردنیاز و نیز در جهت ترمیم حقوق معلمان 

انجام داده است که شایسته تقدیر است.
سعه  تو ش  ر و پر ش و ز مو آ یر  ز و
دستگاه  دو  بین  مشترک  همکاری های 
و  کار  بهتر  کیفیت  تحقق  برای  راهی  را 
شرایط  و  آموزش  به  مطلوب تر  دسترسی 
مطلوب تر برای همکاران فرهنگی، دانست 
جذب  ظرفیت  همه ساله  کرد:  تصریح  و 
آموزش وپرورش  به  نیاز  با  متناسب  نیرو 
هم اکنون  که  نیروهایی  می یابد.  اختصاص 
است  کار  به  مشغول  آموزش وپرورش  در 

و  فرهنگیان  دانشگاه  طریق  از  منحصراً 
شهید رجایی جذب نشده اند و مجموعه ای 
از نیروهای حق التدریس هم هستند بنابراین 
با احتساب آن ها میزان سهمیه اختصاص داده 
سازمان  طرف  از  آموزش وپرورش  به  شده 
اداری و استخدامی پاسخگوی نیازهای این 
دستگاه است.وی گفت: در حال حاضر و در 
شرایط موجود برای تأمین نیروی انسانی در 
سال تحصیلی جدید مشکلی نداریم و ملزم 
هستیم طبق قانون در مورد تبدیل وضعیت 
اقدام   91 از  قبل  حق التدریس  نیروهای 
کنیم. قرار است 2۵ هزار نفر از این نیروها 
بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی، 
امسال تبدیل وضعیت شوند و باقی آن ها در 

سال های بعد تعیین تکلیف می شوند.
علت  مورد  در  آموزش وپرورش  وزیر 
الزام ورود تمام معلمان و دانش آموزان به 
به  آموزش  ارائه  مسئول  گفت:  شاد  شبکه 
نقاط کشور هستیم  تمام  در  آموزان  دانش 
در  مدارس  بازگشایی  دستورالعمل  در  و 
سال تحصیلی 1400-1399 تأکید کردیم؛ 
اصل بر این است که آموزش را به صورت 

حضوری انجام دهیم ولی در شرایط کنونی 
کشور و شیوع ویروس کرونا فقط در نقاطی 
که پروتکل های وزارت بهداشت به ما امکان 
برگزاری حضوری کالس ها را بدهد، مدارس 
را به صورت حضوری برگزار خواهیم کرد و در 
مکان هایی که نیاز باشد تعداد دانش آموزان 

را بین روزهای هفته توزیع می کنیم.
پرورش  و  آموزش  ترجیح  افزود:  وی 
این است که کالس ها را به صورت حضوری 
و با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار کند اما 
در نقاطی که شرایط کالس حضوری به هیچ 
عنوان مهیا نباشد باید از روش های جایگزین 

مانند تلویزیون و شبکه شاد استفاده کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
شبکه شاد از  و  تلویزیونی  آموزش  فعالیت 
1۵ شهریور و هم زمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید آغاز خواهد شد، گفت: سامانه شاد یک 
که  است  کشور  آموزش  در  رسمی  سامانه 
کرونا  شرایط  در  آن  از  استفاده  به  ناگزیر 
فرهنگی  همکاران  تمام  بنابراین  هستیم. 
طور  به  کالس ها  برگزاری  صورت  در 
غیرحضوری و بر بستر مجازی باید از طریق 

شبکه شاد با دانش آموزان ارتباط بگیرند.
وی گفت: دانش آموزانی که دسترسی 
طریق  از  باید  رند  دا هوشمند  بزار  ا به 
مورد  در  و  ببینند  آموزش  د  شبکه شا
دانش آموزانی که دسترسی به ابزار هوشمند 
ارسال  تلویزیون،  از طریق  ندارند؛ موظفیم 
بسته های آموزش یا اعزام راهبران آموزشی 
ما  تعهد  بنابراین  دهیم.  آموزش  آن ها  به 
نسبت به جامعه، آموزش تمام دانش آموزان 
الزم التعلیم است و این کار را با روش های 

مختلف انجام می دهیم.
کرد:  تصریح  آموزش وپرورش  وزیر 
سامانه شاد یک سامانه بومی و ایمن است 
و  بوده  آموزش وپرورش  نظارت  تحت  و 
محتوی های آن نیز از طریق این وزارتخانه 
این ها  که  می شود  بارگذاری  و  تامین 
ظرفیت های خوبی برای آموزش رسمی به 
همه دانش آموزان است.حاجی میرزایی در 
خصوص حضور معلمان و کادر مدارس در 
مناطقی که آموزش مجازی ارائه می دهند، 
گفت: مواردی را به استان ها ابالغ کردیم و 
برخی وظایفی را در اختیار شورای آموزشی 
از مدیر مدرسه،  مدارس که متشکل است 
هستند،  معلمان  نماینده  و  اولیا  نماینده 
قراردادیم. آن ها با توجه به شرایط هر مدرسه 
و منطقه ای که در آن زندگی می کنند در این 

مورد تصمیم گیری می کنند.
گفت: بنابر درخواست  پایان  در  وی 
بعضی  در  مدارس  برخی  کرونا  ملی  ستاد 
اختیار  در  محرم  سوگواری  ایام  در  مناطق 
پروتکل های  و  می شود  داده  قرار  هیات ها 
اجرای  بر  نظارت  و  مراسم  این  بهداشتی 
بهداشت  وزارت  عهده  بر  پروتکل ها  این 
می باشد، لذا تنها تاکید ما این است که باید 
از 1۵ شهریور  امر آموزش که  اختاللی در 

آغاز می شود ایجاد نشود.
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زیر نظر: علی هوشمند

وظیفه استانداری ها در برگزاری کنکور
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: مدیریت فضای خارج از جلسه 
برگزاری آزمون و همراهان داوطلبان آزمون آسیب پذیر ترین بخش برگزاری 

کنکور است.
منصور غالمی با اشاره به موضوع برگزاری کنکور و زمان برگزاری اظهار 
داشت: آزمون سراسری امسال در موعد مقرر قبلی یعنی روزهای 29، 39، 31 
مرداد و اول شهریورماه و با رعایت فاصله حداقل 180 سانتی متر بین داوطلبان 

برگزار می شود.
اینکه آخرین گزارش رئیس سازمان سنجش آموزش  بیان  با  وزیر علوم 
کشور از هماهنگی هیئت های برگزار کننده رضایت بخش بود، گفت: هماهنگی 
و همکاری تمام سازمان ها در برگزاری مطلوب آزمون سراسری موثر خواهد بود 
و حتی وزیر محترم بهداشت نیز به روسای دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرده 
است که در کنار برگزارکنندگان آزمون سراسری باشند و روسای دانشگاه های غیر 
پزشکی هم باید در انجام این آزمون همکاری کنند.وی افزود: گاهی اوقات ممکن 
است دست اندرکاران برگزاری آزمون در حوزه های برگزاری به دلیل شلوغی 
در کار، دقت و ظرافت های الزم را رعایت نکنند که اگر دوستان و مسئوالن 
شهرستان ها  و  استان ها  در  هماهنگی ها  و  برگزاری  جلسات  به  دانشگاهی 

سرکشی کنند، این اشکاالت را گوشزد کرده و برطرف می کنند.
غالمی با بیان اینکه استاندارها موظف شده اند تا با مجموعه های برگزار 
کننده کنکور همکاری الزم را داشته باشند، اظهار داشت: مدیریت فضای خارج 
از جلسه برگزاری آزمون هم بسیار مهم است و باید با اعمال روش های مناسب 
از شلوغی و تجمع مشایعت کنندگان و همراهان داوطلبان و همچنین استقبال 
از برگزاری آزمون جلوگیری شود و این قسمت به عنوان آسیب  آنان پس  از 

پذیرترین بخش برگزاری آزمون باید به خوبی مدیریت شود.
وزیر علوم گفت: سنگین ترین روز برگزاری آزمون، روز جمعه و آزمون علوم 
تجربی است که بیشترین تعداد داوطلبان در این روز در آزمون شرکت می کنند 
که اگر آزمون های دو روز قبل به خوبی برگزار شود، در خصوص برگزاری این 

آزمون نیز مشکلی نخواهیم داشت.

آغاز مهلت دانشگاه ها برای بررسی درخواست میهمانی
 دروس عملی

دانشگاه های مقصد از امروز سه شنبه 28 مرداد ماه لغایت 6 شهریور ماه 
درخواست های موافقت شده توسط دانشگاه مبدا را برای مهمانی دروس عملی 

بررسی می کنند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای کاهش تردد دانشجویان، از 
طرف وزارت علوم این امکان فراهم شد که دانشجویان کاردانی و کارشناسی 
در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 بصورت میهمان دروس عملی و 

آزمایشگاهی را در نزدیکترین دانشگاه محل سکونت خود بگذرانند.
در همین راستا، ثبت نام از دانشجویان متقاضی از تاریخ 6 مرداد ماه آغاز و 
لغایت 18 مرداد ماه پایان یافت که در این بازه دانشجویان با مراجعه به سامانه 
https://portal. جامع سازمان امور دانشجویان به نشانی اینترنتی سامانه سجاد

saorg.ir درخواست های خود را ثبت کردند.
طبق زمان بندی اعالم شده، مهلت ثبت نام دانشجویان در تاریخ 18 مرداد 
ماه پایان یافت و دانشگاه های مبدا از 19 مرداد تا امروز دوشنبه 27 مرداد ماه 
فرصت داشتند نسبت به بررسی درخواست ها اقدام کنند همچنین از فردا سه 
شنبه 28 مرداد ماه لغایت 6 شهریور ماه نیز دانشگاه های مقصد درخواست های 

موافقت شده توسط دانشگاه مبدا را بررسی می کنند.
دانشجویان می توانند با کد پیگیری دریافت شده از سامانه سجاد نتیجه 
درخواست خود را از طریق این سامانه پیگیری کنند لذا از مراجعه حضوری به 
دانشگاه ها و سازمان با توجه به شرایط موجود و تاکید مقامات بهداشتی بر کاستن 

تجمع و رفت و آمدها، خودداری کنند.

تصادف پراید و پژو6 کشته و زخمی برجای گذاشت
6 کشته و زخمی بر تصادف پراید با پژو/فوت کودک 2 ساله و دو زن 

رئیس پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان گفت: برخورد سواری پژو 
40۵ با پراید در محور زاهدان به نهبندان استان سیستان و بلوچستان، 3 کشته 

و 3 مجروح برجای گذاشت.
سرهنگ کشواد بهروزی زاده اظهار داشت: در بررسی به عمل آمده مشخص 
شد، خودرو دستگاه سواری پژو  با دو سرنشین با یک دستگاه پراید با چهار سرنشین 
به شدت برخورد کره است. بر اث این حادثه  متأسفانه یک بانوی سرنشین خودرو 
اثر  بر  بانو و کودکی دو ساله بودند  از سرنشینان پژو  که یک  نفر  پراید و دو 
شدت جراحات وارده در دم جان باخته و راننده پژو، راننده پراید و یک کودک دو 
ساله سرنشین پژو به شدت مجروح شده بودند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

مرد دو زنه به دست برادرزن هایش به قتل رسید
رئیس کالنتری 140 باغ فیض از یک قتل خانوادگی و بیوه شدن دو زن و 

یتیم شدن فرزندانشان خبر داد.
یک  درگیری  و  نزاع  پایان  قتل  داشت:  بهرامی اظهار  رسول  سرهنگ 
آمده  به وجود  درگیری  به سبب  داشتند،  خواهر  که یک  برادر  سه  بود.  خانواده 

شوهرخواهرشان را به قتل  رساندند.
وی افزود که سه برادر که به ترتیب 48، ۵0 و ۵4 ساله هستند و خواهرشان 
حدود 40 سال سن دارد. هر کدام از این خواهر و برادرها، سه فرزند دارند که 
به صورت خانوادگی به شغل بنکداری )تهیه و توزیع آجیل و خشکبار( در داخل 

بازار مشغول به کار هستند.
سال   20 حدود  برادرها  این  افزود: خواهر  باغ فیض   140 کالنتری  رئیس 
زندگی مشترک داشتند و همانطور که به آن اشاره کردم، سه فرزند هم داشتند. 

برادر کوچک تر )48 ساله( 6 ماه پیش همسرش را طالق می دهد. شوهر خواهر؛ 
داماد این خانواده پس از آنکه دوران عده همسر جدا شده برادر زنش می گذرد، 
آن خانم را به عقد خود درمی آورد و با وی ازدواج می کند و همین مسئله سبب 

اختالف و درگیری بین این خانواده می شود.
وی تصریح کرد: دو روز پیش یکی از بستگان این فرد فوت کرد و خانواده 
برای عرض تسلیت به مراسم عزاداری آنها در یکی از شهرستان ها می رود. از 
آنجایی که حضانت فرزندان برادری که از همسرش جدا بود، چهار روز در هفته 
با پدر بود، این سه فرزند هم همراه پدرشان به مراسم عزاداری می روند تا پس از 

مراسم به همراه مادرشان و شوهر آن )داماد خانواده( به خانه بروند.
بهرامی بیان کرد: برادر کوچک تر این خانواده زمانی که می بیند فرزندانش با 
همسر سابق و شوهر فعلی که داماد خانواده هم می شود، در حال حرکت کردن و 
رفتن به سمت منزل هستند، ناراحت می شود و بر اثر شدت عصبانیت با برادران 
با هشت ضربه چاقو  از کتک کاری،  دامادشان درگیر می شوند و پس  با  دیگر، 

دامادشان را مصدوم می کنند.
مأموران کالنتری 140 باغ فیض پس از اعالم خبر فوت مصدوم، بالفاصله 
دو نفر از برادران را دستگیر می کنند و برادر کوچک تر که همسر خود را طالق 
داده بود، چون آلت قتاله در خانه او پیدا شده بود، متواری شده و هنوز خبری از 

محل اختفای وی در دسترس نیست.

نجات مرد 35 ساله از خودکشی
از نجات مرد 3۵ ساله ای خبر داد که  سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری، 

قصد خودکشی داشت.
سرهنگ دوست علی جلیلیان، اظهار مرد 3۵ ساله یی به قصد خودکشی از 
لبه پنجره طبقه ششم هتل فردوسی آویزان شده بود که با دریافت خبر، اکیپی از 

مأموران کالنتری 109 بهارستان در محل حضور پیدا کردند.
شش  از  مذکور  فرد  شد  مشخص  اولیه  بررسی های  با  کرد:  تصریح  وی 
روزپیش در هتل اقامت داشته و  صبح روز حادثه با قفل کردن در اتاق و شکستن 

شیشه های اطراف قصد خودکشی داشت.
سرهنگ جلیلیان تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع شخصًا در محل 
حاضر شدم و پس از سه ساعت گفتگو با آن فرد، موفق شدم  وی از خودکشی 

منصرف کنیم.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

محمد زیدی بناروانی

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB1۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R1۵ و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،760 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

لملل  بین ا ر  مو ا کز  مر
در  کشور،  از  خارج  مدارس  و 
راستای سیاست های نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و به استناد مصوبه 
کمیسیون  مصوبه  و  وزیران  محترم  هیئت 
ثبت نام  شیوه نامه  خارجی،  اتباع  سامان دهی 
دانش آموزان اتباع خارجی مجاز در مدارس 
وزارت آموزش وپرورش برای سال تحصیلی 

1400-99 را به استان ها ارسال کرد.
بر اساس این شیوه نامه؛ مدارک معتبر 
برای ثبت نام صرفاً یکی از موارد؛ گذرنامه دارای 
پروانه اقامت معتبر، کارت هویت 13-12 ویژه 
اتباع خارجی )صادره از اداره کل امور اتباع و 
کارت های  کشور(،  وزارت  خارجی  مهاجرین 
آمایش 14- 13، برگ تردد بین شهری )معادل 
کارت آمایش(، دفترچه پناهندگی معتبر صادره 
از ناجا، دفترچه اقامت معتبر صادره از ناجا و 
دارندگان مدرک اقامتی ویژه )صادره از اداره 
وزارت  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  کل 
فرزندان  از  ثبت نام  است.همچنین؛  کشور( 
الزم التعلیم حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با 
مردان خارجی فاقد مدرک معتبر از طریق قانون 
تابعیت انجام می گردد و ثبت نام دانش آموزانی 
که دارای مدارک هویتی و اقامتی تاریخ گذشته 
باشند پس از تعیین تکلیف در کارگروه اتباع 

از طریق صدور برگ تردد  استان و  خارجی 
دانش  از  می شود.ثبت نام  انجام  بین شهری 
آموزان دارای مدارک در خارج از محل صدور 
مدارک شناسایی نیز در صورت داشتن عذر 
موجه و پس از موافقت استان مقصد و اطالع 
استان مبدأ از طریق صدور معرفی نامه توسط 
استان مقصد و ارائه مدرک شناسایی به مدرسه 

محل تحصیل بالمانع می باشد.
بر اساس این شیوه نامه ثبت نام دانش 
آموزان اتباع خارجی در هنرستان های شاخه 
فنی و حرفه ای و کاردانش با رعایت مواردی 

از ظرفیت هر  ازجمله: پذیرش 20 درصدی 
ناحیه، شهرستان، منطقه تنها در شاخه فنی 
و حرفه ای: در رشته های پویانمانی )پویانمایی( 
سینما، موسیقی )نوازندگی، سازهای ایرانی و 
سازهای جهانی( نمایش، نقاشی و در شاخه 
نقاشی  داری،  هتل  رشته های  در  کاردانش: 
ایران، صحافی و جلدسازی، نوازندگی سازهای 
ایرانی، نوازندگی سازهای جهانی، آواز ایرانی 

و آواز جهانی بالمانع است.
خارجی  اتباع  ثبت نام  است؛  شایان ذکر 
اسکان  و  تردد  ممنوعه  مناطق  مدارس  در 

اتباع خارجی در جمهوری اسالمی ایران مجاز 
نمی باشد، لذا رابط امور تحصیلی اتباع خارجی 
اداره کل آموزش وپرورش استان ها باید به صورت 
مکتوب آخرین وضعیت مناطق ممنوعه را از اداره 
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداردی ها 

استعالم نموده و طبق آن عمل نماید.
اتباع  غیرمجاز  آموزان  دانش  ثبت نام 
آموزش وپرورش  وزارت  مدارس  در  خارجی 
 1399 -1400 تحصیلی  ل  سا ی  برا
سال های  در  که  دانش آموزانی  شامل؛ 
گذشته برگ حمایت تحصیلی دریافت کرده اند، 
دانش آموزانی که دارای گذرنامه خانواری دارای 
تمدید روادید تا تاریخ 31 شهریور 97 می باشند 
و در سال گذشته دریکی از مدارس جمهوری 
یا کالس  و  تحصیل کرده اند  ایران  اسالمی 
اولی می باشند، فرزندان مادر ایرانی که تاکنون 
موفق به تشکیل پرونده تابعیتی نشده اند ولی 
مدارک الزم مبنی بر ازدواج والدین و انتساب 
فرزند را در اختیاردارند، فرزندان کالس اولی 
خانوارهایی که دارای گذرنامه خانواری بوده و 
یا در طرح شناسایی غیرمجازین سال های 9۵ 
و 96 شرکت نموده اند و یا یکی از والدین ایشان 
دارای مدارک قانونی و یا دارای کارت آمایش 
تاریخ گذشته )آمایش به بعد( بوده و فرزندشان 

فاقد مدرک قانونی می باشند.

شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع بیگانه

فعالیت سرویس مدارس بر اساس وضعیت کرونا 
در شهرها متغیر خواهد بود

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش درباره شرایط استفاده از سرویس 
مدارس با توجه به پروتکل ابالغی آموزش و پرورش در خصوص شیوه نامه های بهداشتی 

در سال تحصیلی پیش رو، توضیحاتی ارائه داد.
روز  مدارس که چند  بازگشایی  در دستورالعمل  اینکه  بیان  با  نورعلی عباس پور 
پیش ابالغ شده است، درباره نحوه ارائه سرویس مدارس در شرایط سفید، زرد و قرمز 
توضیح داده شده است، گفت: چنانچه شرایط شهر قرمز باشد، اصاًل سرویسی در کار 
از  آموزان  باشد حداقل دو روز در هفته دانش  اگر شهر در وضعیت زرد  بود.  نخواهد 
سرویس  گذشته  مانند  باشد،  سفید  اگر  همچنین  می کنند.  استفاده  مدارس  سرویس 

مدارس فعالیت خواهد کرد.
هر  در  مدارس  سرویس  دهی  خدمات  نحوه  تصمیم گیری درباره  افزود:  وی 
شهرستان بر عهده کارگروه ماده 18 است. در این کارگروه نماینده والدین، آموزش و 
پرورش و شهرداری حضور دارند و در این باره تصمیم گیری می کنند و در حال حاضر 
در خیلی از استان ها این اقدامات انجام شده است. خانواده دانش آموزان به میزانی که 

از این سرویس استفاده می کنند باید مبلغ مورد نظر را بپردازند.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه خانواده ها در 
هنگام ثبت نام نباید هزینه سرویس مدرسه را کامل پرداخت کنند، عنوان کرد: طبق 
دستورالعملی که از وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است، قباًل والدین 40 درصد 
هزینه را در ابتدا پرداخت می کردند و در اسفند ماه تسویه صورت می گرفت اما در حال 
حاضر شهرها بر اساس شرایط شان اقدام به دریافت هزینه می کنند و در این راستا برخی 

از شهرها 20 درصد از هزینه ها را دریافت کرده اند.

آموزش در مدارس استان های قرمز
 100 درصد مجازی برگزار می شود

سمنان- معاون وزیر آموزش وپرورش با اشاره به وضعیت بازگشایی مدارس در 
سال تحصیلی جدید گفت: آموزش در استان های با وضعیت قرمز، 100 درصد مجازی 

برگزار می شود.
سید جواد حسینی ضمن بیان اینکه فرآیند آموزش در سال تحصیلی جدید با توجه 
به وضعیت استان های کشور در شیوع کرونا به صورت مجازی و حضوری برقرار است، 
اظهار داشت: در استان هایی با وضعیت قرمز آموزش به صورت 100 درصد مجازی برگزار 
می شود.وی با اشاره به اینکه در استان هایی با وضعیت زرد آموزش به صورت ترکیبی 
حضوری و مجازی خواهد بود، افزود: این ر حالی است که فرآیند آموزشی در مناطق 

سفید به صورت 80 درصد حضوری و 20 درصد مجازی انجام می شود.
آمادگی  آموزش وپرورش  وزارت  اینکه  بر  تأکید  با  آموزش وپرورش  وزیر  معاون 
از 1۵  دارد، اعالم کرد: سال تحصیلی جدید  را  آغاز سال تحصیلی جدید  برای  الزم 
شهریورماه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی آغاز می شود. حسینی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر، آموزش وپرورش استان سمنان برای شروع سال تحصیلی جدید آمادگی 88 
درصدی دارد، یادآور شد: شیوه نامه و دستورالعمل بهداشتی به مراکز آموزشی و مدارس 

در سراسر کشور ابالغ شده است.
گفت:  و  کرد  تأکید  مدارس  در  اجتماعی  فاصله گذاری  ایجاد  به ضرورت  وی 
ضدعفونی مدارس و تجهیزات آن ها در اولویت نخست مدیران مدارس قرار گیرد.معاون 
وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینکه آموزش وپرورش استان سمنان در نوبت گیری در 
پایگاه های سنجش در کشور رتبه نخست را کسب کرد، ابراز کرد: این استان درروند در 

ثبت نام دانش آموزان نیز در جایگاه خوبی نسبت به سایر استان های کشور قرار دارد.
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یک کارشناس بازار سرمایه 
با بیان اینکه حمایت دولت روند 
حتم صعودی  طور  به  را  بورس 
نباید  سرمایه گذاران  گفت:  کرد،  خواهد 
این پس  از  امسال،  ماه نخست  همانند دو 
در انتظار رشد پرشتاب شاخص بورس باشند.

ز  و ر نی  ا ر آ ه  د ا محمدعلیز مجید 
گذشته)دوشنبه( به افت این روزهای بورس 
اشاره کرد و افزود: برخی از تصمیمات اتخاذ 
شده از سوی مقامات اقتصادی و اختالفات 
زمینه  در  اقتصادی  مدیران  بین  موجود 
ایجاد  به  منجر  دوم،  دارا  صندوق  عرضه 
برخی از رفتارهای هیجانی در بازار شد که 
زمینه افت شاخص بورس و ایجاد حساسیت 
کرد.  فراهم  را  بورس  سرمایه گذاران  بین 
از افراد به منظور  وی اظهار داشت: برخی 
جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی، اقدام 
به شناسایی سود در بورس کردند و اکنون 
با احتیاط بیشتری به سرمایه گذاری در این 
بازار نگاه می کنند.این کارشناس بازار سرمایه 
گفت: برخی از تصمیم گیری ها بدون در نظر 
گرفتن شرایط فعلی در بازار بوده است که 

این موضوع می تواند ضربه جبران ناپذیری را 
به روند بازار وارد کند.

عدم  کرد:  خاطرنشان  آرانی  علی زاده 
شفافیت اطالعاتی که بخواهد سرمایه گذاران 
را به سمت خاصی جهت دهد، باعث ایجاد 
شایعاتی می شود که همین موضوع به تنهایی 

باعث افت شاخص بورس خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
ریسک هایی  عنوان  به  مسایل  این  کرد: 

سرمایه گذاران  می شود  باعث  که  هستند 
و  واکنش  خود  سرمایه های  به  نسبت 

حساسیت  شدید نشان دهند.
وی با تاکید بر اینکه بازار امروز روند 
بهتری را نسبت به چند روز گذشته در پیش 
گرفته است و امیدواریم که بازار طی یک یا 
دو روز آینده به روند صعودی خود بازگردد، 
گفت: سرمایه گذاران نباید از این به بعد در 
مانند  بورس  شاخص  پرشتاب  رشد  انتظار 

اردیبهشت و خردادماه باشند.
این  در  اکنون  افزود:  آرانی  علی زاده 
سواستفاده  حال  در  نوسان گیرها  موقعیت، 
از روند کنونی بازار هستند که این موضوع 

چندان به نفع وضعیت فعلی بازار نیست.
تاکید  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
بر اینکه نوسان جز ذات بازار سرمایه است، 
گفت: روند صعودی و نزولی شاخص بورس 
باعث  زیرا   گیرد،  صورت  شتاب  با  نباید 
سوی  از  هیجانی  رفتارهای  و  نگرانی 

سرمایه گذاران می شود.
سیاسی  تحوالت  داشت:  اظهار  وی 
شکل گیری  همچنین  و  امسال  دوم  نیمه 
در جناح های کشور ممکن  آرایش سیاسی 
است در روند بازار تاثیرگذار باشد و مانع از 

رشد پرشتاب بورس شود.
حمایت  اینکه  بیان  با  آرانی  علی زاده 
دولت روند بورس را به طور حتم صعودی 
بورس،  اصلی  سهامدار  گفت:  کرد،  خواهد 
این  از  بنابراین دولت می تواند  است  دولت 
به  را  صعودی  روند  دوباره  و  حمایت  بازار 

معامالت بازار بازگرداند.

مدیرعامل لیزینگ گردشگری خبر داد؛
رشد 460 درصدی تسهیالت پرداختی در سال جهش تولید

 برنامه پیاده سازی لیزینگ الکترونیک در سال جاری
مدیرعامل شرکت لیزینگ گردشگری از رشد بیش 
از 460 درصدی در تسهیالت پرداختی، رشد سودآوری و 

افزایش حجم عملیات در سال جهش تولید خبر داد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، حسن 
کدخدا گفت: شرکت لیزینگ گردشگری موفق به تحقق 
بیش از 70 درصدی بودجه در ۵ ماهه منتهی به مرداد ماه 

سال جاری شده است.
وی به دستاوردهای  لیزینگ گردشگری در ۵ ماهه امسال اشاره کرد و افزود: 
شرکت در این مدت بیش از 6۵00 درصد در سود خالص، بیش از 460 درصدی 
در پرداخت تسهیالت  و حدود 2000 درصدی در تعداد تسهیالت پرداختی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل و همچنین بیش از 1000 درصدی سود خالص نسبت به 

کل سال 98 رشد داشت.
کدخدا همچنین کاهش هزینه ها اعم از مالی و عمومی اداری نسبت به بودجه 

را از دیگر دستاوردهای شرکت در دوره زمانی ذکر شده بیان کرد.
وی تنوع در حوزه عملیات لیزینگ و ارائه و اجرایی شدن طرح های مختلف 
را از جمله اقدامات انجام شده در سال جاری عنوان کرد و گفت: طرح تأمین مالی 
برای خرید خودروهای سواری نو و کارکرده، طرح تأمین مالی برایخرید خودروهای 
سنگین و نیمه سنگین و طرح ارائه تسهیالت خرید کاالهای بادوام در جهت حمایت 

از خانواده ها از جمله طرح ها است.
کدخدا افزود: طرح ارائه تسهیالت در حوزه تأمین ماشین آالت و تجهیزات 
اعم از صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و معدنی در راستای حمایت از تولیدکنندگان 
و کارآفرینان و طرح تأمین مالی در حوزه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و طرح 
تأمین مالی برای خرید دفتر کار، مطب و دفاتر اداری نیز از دیگر طرح هایی است 

که همگی در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار جهش تولید بوده است.
کدخدا ادامه داد: امروزه تسریع در عملیات لیزینگ از مهمترین دغدغه های 
خواهد  مرتفع  مهم  این  الکترونیک  لیزینگ  شدن  اجرایی  با  که  است  مشتریان 
شد. پیاده سازی لیزینگ الکترونیک در سال جاری از برنامه های شرکت لیزینگ 

گردشگری است. 
و  است  گردشگری  مالی  گروه  شرکتهای  از  گردشگری  لیزینگ  شرکت 
سهامداران عمده آن را بانک گردشگری و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و 

گردشگری ایران )سمگا( تشکیل می دهند.

مدیرعامل بانک سپه مطرح کرد:
تجربه غنی بانک سپه و نیروی انسانی متعهد و با انگیزه بانک های 

ادغامی بزرگترین سرمایه آینده بانک سپه است
 مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه ادغام ۵ بانک و 
موسسه اعتباری با بانک سپه تلفیق تجربه غنی بانک سپه 
و نیروی انسانی متعهد و با انگیزه بانک های ادغامی است 

که بزرگترین سرمایه آتی بانک سپه خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، طی بازدید 
سرزده محمدکاظم چقازردی از شش شعبه سابق مهر اقتصاد 

اعم از مستقل توحیدی، شهید کشوری، چهارراه قنات، مرکزی زرتشت غربی، اندیشه 
و آرژانتین، مدیرعامل از کلیه پرسنل این شعب تقدیر کرد.

* بانک سپه برنامه ای برای تعدیل پرسنل بانکهای ادغامی ندارد
وی در این بازدید، با تأکید بر اینکه بانک سپه برنامه ای برای تعدیل نیروی 
انسانی ندارد گفت: سرمایه انسانی متعهد و با انگیزه بانکهای ادغامی بسیار مهم 
است و الزم است تا از همه ظرفیتها و توانایی ها و پتانسیلهای موجود در کلیه 

این بانکها استفاده شود.
چقازردی یادآور شد: همه کارکنان بانک سپه و بانک های ادغامی تابع ضوابط و 
مقررات یکسان خواهند بود و مالک تالش، کوشش، عملکرد و شایسته ساالری است.

وی تأکید کرد: جوان بودن شما نعمتی است که ان شاءاهلل با درخت کهن 
بانک سپه ثمره ای خوبی برای نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.

* لزوم حفظ شأن و جایگاه کارکنان بانکهای ادغامی در به کار گیری آنها
چقازردی اظهارداشت: در به کارگیری کارکنان بانکهای ادغامی، شأن و جایگاه 

آنها حفظ و مالک تالش و کوشش و عملکرد خواهد بود.
مدیرعامل بانک سپه خواستار تالش مضاعف و جمعی برای افزایش همدلی 
و همکاری بیش از پیش به ویژه در مسیر حفظ مشتریان و افزایش سپرده ها شد.

این بازدیدها با طرح نظرات و خواستهای پرسنل شعب مذکور و صدور دستور 
رسیدگی به کلیه آنها از سوی مدیرعامل بانک پایان یافت.

حجت اله صیدی در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران:

بانک صادرات ایران به شهدا و آزادگان خود می بالد
فرهنگ  گفت:  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
ایثار و شهادت به یمن تقدیم 9۵ شهید، حضور آزادگان، 
زنده  ایران  بانک صادرات  در  فرزندان شهدا،  و  ایثارگران 

است و جریان دارد.
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
ایثارگران  و  شهید  بنیاد  در  حضور  با  صیدی،  حجت اله 
انقالب اسالمی با سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به 
میهن اسالمی، دیدار کرد و این روز را به وی که خود از آزادگان جنگ تحمیلی 

است، تبریک گفت.
حجت اله صیدی به برنامه ریزی و تالش شبکه بانک صادرات ایران در جهت 
پاسداشت خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی و آزادگان 
سرافراز اشاره کرد و گفت: خانواده بانک صادرات ایران 9۵ شهید تقدیم انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس کرده که شامل شهدای نهضت اسالمی و قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، و همین طور شهدای 
فاجعه منا هستند و هر ساله مراسمی در مشهد مقدس به منظور پاسداشت خانواده های 

این شهدا برگزار می  شود.

اعضای خانواده »بله« به هفت میلیون نفر رسید
هفت  مرز  از  »بله«  بزرگ  خانواده  اعضای  تعداد 

میلیون نفر عبور کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در حال 
حاضر 24 بانک به عنوان مبدا انتقال وجه به این اپلیکیشن 
پیوسته اند و کاربران می توانند از مبدا این بانک ها به تمام 
بانک های عضو شتاب، بدون دانستن شماره کارت مقصد 

کارت به  کارت انجام دهند.
در بهار امسال کاربران بله مبلغ چهار هزار و 330 میلیارد تومان پول در بستر 

این اپلیکیشن جابه جا کردند و در 91۵ هزار گروه و کانال نیز عضو شدند.
همچنین حجم کل انتقال پول در سال گذشته هم از سوی کاربران مبلغ 16 

هزار و 7۵0 میلیارد تومان پول بوده است.
در بهار امسال بیش از 9 میلیون تراکنش کارت به کارت موفق در بستر بله 

انجام شده و تعداد تراکنش های مالی به بیش از 13 میلیون رسیده است.
میانگین روزانه تعداد کارت به کارت بله در فصل بهار بالغ بر 100 هزار 
تومان  میلیارد   ۵00 و  هزار   46 پول  انتقال  روزانه  میانگین  و  تراکنش   400 و 

بوده است.
 »بله« به عنوان یک اپلیکیشن و پیام رسان ارتباطی و بانکی کشور عالوه 
بر ارائه همه خدمات معمول یک پیام رسان از جمله گفت وگو، ایجاد کانال و گروه، 
استفاده از استیکر و بازو )بات(، امکان ارائه خدمات بانکی از قبیل خرید شارژ، عملیات 
کارت به کارت، پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت خالفی خودرو، پرداخت عوارض 

خروج از کشور، انجام کار خیر و ... را داراست.

فتح قله دماوند در شصتمین سالروز تأسیس بانک رفاه
با شصتمین  رفاه، همزمان  بانک  کارکنان کوهنورد 
و  فتح  را  دماوند  متری  قله ۵671  بانک،  تاسیس  سالروز 

پرچم بانک را به اهتزاز درآوردند.
کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بانک  تأسیس  سالروز  شصتمین  گرامیداشت  با  مصادف 
رفاه، کوهنوردان مدیریت شعب استان البرز این بانک در 

صعودی افتخارآمیز، ضمن به اهتزاز درآوردن پرچم بانک، شصتمین سالروز تأسیس 
بانک را بر بلندای قله باشکوه دماوند جشن گرفتند.

وزیر نفت:  عملکرد اوپک  موفق بوده است
وزیر نفت با اشاره به افزایش و تثبیت قیمت نفت در بازار جهانی طی ماه های 

اخیر گفت: به نظر اوپک در این زمینه موفق عمل کرده است.
بیژن زنگنه روز گذشته)دوشنبه، 27 مردادماه( در حاشیه آیین امضای 13 قرارداد 
طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، در جمع خبرنگاران گفت: قیمت نفت خام برنت 
از حدود 16 دالر برای هر بشکه در اردیبهشت ماه به 4۵ دالر رسیده و تقریباً هم تثبیت 
شده است؛ این نشان می دهد اوپک )سازمان کشورهای صادرکننده نفت( در این زمینه 

موفق عمل کرده است.
وی افزود: اینکه در ادامه چگونه عمل می شود به واکنش های بازار بستگی دارد، 
شیوع ویروس کرونا بر بازار تأثیر گذاشته است، اگر شرایط اقتصادی جهان احیا شود و 
تولید راه بیفتد، نبود تعادل بین عرضه و تقاضا کم می شود و این موضوع روی قیمت ها 

اثر مثبت می گذارد.
پیش فروش نفت و عرضه اوراق نفتی، دو موضوع متفاوت اند

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره طرح گشایش اقتصادی عنوان کرد: ایده طرح 
گشایش اقتصادی را وزارت نفت مطرح نکرده است؛ به ما چارچوبی دادند و ما نیز 
پیشنهادهایی ارائه دادیم که این فرآیند در وزارت امور اقتصاد و دارایی تکمیل شد و هر 

وقت تصویب یا ابالغ شود، ما وظیفه داریم اجرا کنیم.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره عرضه اوراق سلف نفتی گفت: بین دو طرح 
به دلیل تشابه اسمی، سوءبرداشت هایی رخ داده است؛ طرحی که برای عرضه نفت 
به صورت پیش فروش قطعی در نشست سران مطرح شده است و اگر قطعی شود، 
رئیس جمهوری اعالم می کنند و دیگری، فروش اوراق مالی نفت که برای تامین منابع 
طرح هایی از جمله طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت استفاده می شود که با توجه به 

شبهات پیش آمده، قرار شد ابهام ها در نشست هایی بررسی و رفع شود.
زنگنه در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر درباره طرح پیشنهادی مجلس شورای 
اسالمی برای سهمیه بندی بنزین گفت: هنوز طرحی به  دست ما نرسیده است و هر 
گاه طرحی ارائه شود، بررسی می شود. تا زمانی که طرحی نیست، نمی توانم روی 

فرضیات نظر بدهم.
سی ان جی باید سوخت اول کشور باشد

زنگنه گفت: براساس برنامه ای که به عنوان سند مصرف سوخت آینده کشور تا 
افق 1420 ارائه داده ایم، فعاًل سوخت اول کشور باید سی ان جی )گاز طبیعی فشرده( 
باشد نه ال پی جی )گاز مایع(. در حوزه سی ان جی هم تنها نکته بحث مخزن است. مخزن 
به تعداد کافی در دسترس نیست و تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه برای ساخت 

مخازن سی ان جی با مشکل مواجه شده اند که اگر حل شود، کارها تسریع می شود.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره صادرات بنزین به ونزوئال گفت: این کار، 
کاری تجاری است؛ آن را تبدیل به رزم سیاسی نکنید. محموله هایی هم که آمریکا 
گرفته، نه کشتی و نه پرچم متعلق به ایران نبوده است. محموله ها هم به صورت فوب 

فروخته شده بوده است. حاال آمریکا دلش می خواهد اعالم پیروزی کند.  
از حقوق کارکنان نفت دفاع می کنم

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره برخی اعتراض های کارگری در سطح 
صنعت نفت توضیح داد: تعدادی اعتراض در میان کارکنان شرکت های پیمانکار دست 
دوم وزارت نفت بوده است. من به عنوان وزیر نفت تا جایی که می توانم اثرگذار باشم از 
حقوق کارگران نفت دفاع می کنم. اگر پرداخت دیر شود پیگیری می کنم. اگر مطالباتی 
دارند که طبق قانون باید به آنان تعلق گیرد و نگرفته است، حمایتشان می کنم، اما 
برای موضوعاتی فراتر از اینها باید به وضع کشور هم توجه داشت. من کاماًل طرف 
کارگر هستم و از او حمایت می کنم و به طور حتم از کارفرماها می خواهم در وظایفشان 

در حق کارکنان کوتاهی نکنند.
زنگنه در پاسخ به پرسش دیگری گفت: بورس در حوزه پتروشیمی و پاالیشی ها 
وضع بهتری را نمایش داده است، زیرا قیمت خوراک پتروشیمی ها را کاهش دادیم و قیمت 
خوراک پاالیشی ها را هم اصالح کردیم که این موارد اثر مثبت بر بورس داشته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره امتیازبخشی ایران به ترکمنستان در دریای خزر 
بر سر صادرات گاز پرسید: من امتیاز می دهم؟!

تحریم ها و بانیان تحریم رفتنی اند
وزیر نفت درباره قراردادهایی که امضا شد نیز عنوان کرد: امروز برای صنعت نفت 
ایران روز مهمی است، زیرا در سخت ترین تحریم های تحمیلی غیرقانونی علیه ملت 
ایران به همت همه همکاران و دست اندرکاران صنعت نفت، قراردادهایی به ارزش بیش 
از 1.۵ میلیارد یورو با تعداد زیادی از شرکت های ایرانی برای نگهداشت و افزایش تولید 
در پنج استان کشور امضا شد.وی با بیان اینکه حدود 80 درصد کاالهای این پروژه ها 
باید از سازندگانی ایرانی تأمین شود، افزود: امضای این قراردادها فرصت خوبی برای 
اشتغال ایرانی ایجاد کرده است. در اجرای این قراردادها بیش از 140 حلقه چاه جدید 

حفاری و 70 حلقه چاه تعمیر می شود.
زنگنه ادامه داد: پیام این قراردادها این است که ما در شرایط سخت متوقف 
نمی شویم و به ظرفیت سازی برای تولید نفت فکر می کنیم. تحریم ها و بانیان تحریم ها 
رفتنی هستند و ملت و کشور عزیز ما ماندگار است. ما می خواهیم به عنوان فرزندان 
این ملت، مسئولیت خود را در مقابل زورگویی ها و فشارهای ناحقی که بر این ملت 
بزرگ وارد می شود به انجام برسانیم و کمترین کار ما این است که امید را در دل 

فرزندان این ملت زنده کنیم.
منتظرم خارجی ها نمی مانیم

وزیر نفت تصریح کرد: ضمن استقبال از مشارکت و همکاری سرمایه گذاران 
خارجی برای استفاده از فناوری های روزآمد در میدان های ایران، باید بگویم ما منتظر 
خارجی ها نمی مانیم و متوقف نمی شویم. ما به ظرفیت های داخلی اتکا می کنیم و این 
نگاه نیز تنها به دلیل تحریم نیست. همان طور که گفته شد طرح نگهداشت و افزایش 
توان تولید نفت در سال 9۵ تدوین و در سال 97 در شورای اقتصاد مصوب شد منابع 

مالی طرح نیز از طریق بازار سرمایه و ماده 12 تأمین می شود.
زنگنه به اختصاص چهار درصد از پرداخت ها به پیمانکاران این طرح برای انجام 
مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و گفت: تاکنون قراردادهای این طرح به ارزش 
بیش از 2.2 میلیارد یورو امضا شده است و مرحله سوم قراردادها نیز تا پایان سال امضا 
می شود، همچنین در ماه های آینده، قراردادهایی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی 

با شرکت های ایرانی امضا می شود.

13 قرارداد نفتی با 14 شرکت ایرانی امضا شد
13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با هدف حفظ جریان کار و اشتغال 
در صنعت نفت، میان دو شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران و 14 شرکت ایرانی امضا شد.

13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، صبح روز گذشته )دوشنبه، 27 
مردادماه( بین دو شرکت نفت فالت قاره ایران و ملی مناطق نفت خیز جنوب )کارفرما( 
با 14 شرکت ایرانی )پیمانکار( امضا شد. ارزش مجموع این قراردادها بیش از یک میلیارد 
و ۵27 میلیون یورو اعالم شده است و با اجرای این قراردادها، حدود 18۵ هزار بشکه 

به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده می شود.
این 13 قرارداد که حوزه اجرایی آن در پنج استان خوزستان، فارس، کهگیلویه و 
بویر احمد، بوشهر و هرمزگان خواهد بود، مشتمل بر 11 قرارداد به کارفرمایی شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و دو قرارداد به کارفرمایی شرکت نفت فالت قاره ایران است 
و همه پیمانکاران طرف قرارداد مطابق روال جاری بسته های قراردادی طرح نگهداشت 

و افزایش تولید نفت، شرکت های ایرانی هستند.
بر این اساس، قراردادهای پروژه زیالیی و پروژه چلینگر و گرنگان، هر دو با 
شرکت گلوبال پتروتک کیش، پروژه رامین با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، 
پروژه منصورآباد با شرکت توسعه پتروایران، پروژه سیاه مکان با شرکت گسترش انرژی 
پاسارگاد، پروژه مارون 2 و ۵ و پروژه مارون 6 با شرکت تنکو، پروژه مارون 1 و 4 با 
شرکت حفاری شمال )هلدینگ انرژی گستر سینا(، پروژه مارون 3 با شرکت مهندسی و 
ساخت تأسیسات دریایی ایران، پروژه باالرود با )مشارکت( ملی حفاری ایران و مهندسی 
و ساختمانی جهانپارس و پروژه اهواز 1 و 4 با )مشارکت( صنایع نفت و انرژی قشم و 
مارون کاران به امضا رسید. قرارداد پروژه رسالت شرکت نفت فالت قاره ایران نیز با 
)مشارکت( مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران و راهبردهای هوشمند و پروژه 

فروزان نیز با )مشارکت( پتروپارس و مبین سازه گستر امضا شد.
تعیین تکلیف بیش از دوسوم بسته های کاری طرح

پیش از این در مهرماه سال 97، نخستین قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید 
نفت برای پروژه سیری )میدان های سیوند و اسفند( شرکت نفت فالت قاره ایران امضا شد 
و چندی بعد در بهمن ماه همان سال، 9 قرارداد دیگر این طرح مشتمل بر 6 بسته کاری 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )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( با شرکت های ایرانی امضا شده بود.
با در نظر گرفتن 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت که امروز )27 
مردادماه( امضا شد و با احتساب 10 قرارداد مرحله نخست این طرح که سال 97 به امضا 
رسید، تاکنون در مجموع، تکلیف 23 قرارداد یعنی بیش از دوسوم بسته های کاری این 
طرح مشخص شده است. مجموع ارزش این 23 قرارداد بیش از 2.2 میلیارد یورو است 
و در مسیر اجرای این پروژه ها، برای حفاری 16۵ حلقه چاه جدید، تعمیر 71 حلقه چاه، 
تعمیر، توسعه یا احداث واحدهای سطح االرضی مربوطه و نگهداشت و افزایش 280 

هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت برنامه ریزی شده است.

یک کارشناس بازار سرمایه:

حمایت دولت، بورس را دوباره صعودی می کند
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

د  قتصا ا رشناس  کا یک 
اخیر  سال  یک  رشد  مسکن، 
بازارهای بورس و مسکن را ناشی 
از ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور دانست 
و معتقد است: در اقتصاد پسا کرونا، چین و 
ایران اقتصاد برتر جهانی خواهند بود چرا که 
امنیت منطقه شرق در اختیار این دو کشور 

قرار می گیرد.
بیت اهلل ستاریان اظهار کرد: دو حوزه 
مسکن و بورس همواره طی دهه های اخیر 
با یکدیگر رقابت داشته اند و معمواًل پیروز این 

رقابت، مسکن بوده است.
شاخص  شدن  صعودی  افزود:  وی 
ناشی  گذشته  سال  یک  حدود  طی  بورس 
از رشد صنایع سنگین و پتروشیمی است. به 

نظر من علت اصلی این مسئله آن است که 
ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی و آمریکایی  
در حال سرمایه گذاری در بورس ایران و خرید 

ملک در ایران هستند.
بیان  با  اقتصاد مسکن  این کارشناس 
شهروندان  سرمایه  بعد  مرحله  در  اینکه 
روانه  شرق  سمت  به  نیز  غربی  کشورهای 
کشور  دو  ایران  و  چین  گفت:  شد  خواهد 
جاذب سرمایه گذاری هستند که در جهان 
پسا کرونا و سال 1400 آمادگی جذب سرمایه 
های کشورهای غربی را دارند. امنیت منطقه 
جز  به  و  است  ایران  اختیار  در  خاورمیانه 
قرارداد 2۵ ساله با چین در آینده دهها قرارداد 
سرمایه گذاری دیگر نیز بین این دو کشور 

منعقد خواهد شد.

چین  اینکه  در  کرد:  تصریح  ستاریان 
وجود  بود، شکی  خواهد  اول جهان  اقتصاد 
ندارد.  بانک جهانی رتبه ایران را هم تقریبًا 
پایین پیش بینی کرده اما به نظر من از سال 
1400 به بعد ایران ظرفیت تبدیل شدن به 

اقتصاد دوم جهان را دارد.
به  متکی  را  چینی  کارخانجات  وی، 
انرژی ایران دانست و گفت: رشد بورس ایران 
در شرایط شیوع ویروس کرونا در حالی اتفاق 
آمریکایی  و  اروپایی  های  بورس  که  افتاده 
ریزش های چند هزار میلیارد دالری داشته اند. 
بورس کشورهای شرقی هم افت چندانی را 
تجربه نکرده اند. این نشان می دهد سرمایه ها 
به تدریج از شرق به غرب در حال انتقال است.

تاکید  مسکن  اقتصاد  کارشناس  این 

کرد: اقتصاد شرق مبتنی بر منابع خود است 
کشورها  دیگر  از  غرب  اقتصاد  حالیکه  در 
است.  سیاسی  کاماًل  و  شده  گرفته  عاریه 
شیوع  غیرمنتظره  اتفاق  دلیل  همین  به 
کرونا آنها را دچار ریزش های شدید کرد. 
در این شرایط سرمایه های خرد 20 تا ۵0 
میلیون دالری، چین و ایران را مقصد خود 

انتخاب می کنند.
ستاریان درباره پیش بینی از وضعیت 
بازار مسکن گفت: حرکتی که در مسکن و 
بورس می بینیم احتمااًل ادامه پیدا می کند اما 
از آن طرف گشایش اقتصادی هم خواهیم 
به همین  میرود.  باال  و درآمد سرانه  داشت 
دلیل نگرانی وجود ندارد و درآمدهای مردم 
متناسب با رشد این بازار ها افزایش می یابد.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

چین و ایران اقتصاد برتر جهانی در پسا کرونا خواهند بود

قطار همسان سازی حقوق 
مستمری بگیران  و  بازنشستگان 
که هشت سال پیش با تصویب 
در مجلس شورای اسالمی حرکت خود را 
پایانی  ایستگاه  به  جاری  ماه  کرد،  شروع 
خود یعنی مرحله اجرا رسید و مقرر شد مبلغ 
مردادماه  حقوق  با  همزمان  حقوق  افزایش 

پرداخت  شود.
یکی  عی  جتما ا مین  تا ن  ما ز سا
و  سازمان  بزرگترین  و  قدیمی ترین  از 
که  است  بیمه شدگان  به  متعلق  غیردولتی 
مستمری  و  بازنشسته  خانوار  میلیون   3.۵
بگیر تحت پوشش دارد. 60 تا 70 درصد این 

بازنشستگان حداقلی بگیر هستند.
بازنشستگان  مهم  مطالبات  از  یکی 
با  حقوقشان  این سال ها همسان شدن  در 
است  دهه  یک  به  نزدیک  است.  شاغالن 
قصد  اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت  که 
پاسخ به این مطالبه را دارند و این قانون، 
هشت سال پیش در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد. براساس ماده 12 قانون پنجساله 
ششم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی موظف 
طول  در  مربوطه  نین  قوا مطابق  است 
اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران را متناسب سازی کند. پاسخ 
پرداخت  نیازمند  مطالبات  به  سازمان  این 

بدهی دولت بود.  
با تعیین تکلیف همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری در فروردین 
امسال، بار دیگر این مطالبه به صورت جدی 
مطرح شد و تالش ها برای اجرایی کردن آن 
با دستور رییس جمهوری در دستور کار قرار 
گرفت. پیشنهاد وزارت تعاون، سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت اقتصاد در این خصوص 
به هیات وزیران ارائه و سرانجام 18 تیرماه 

درهیات دولت تصویب شد.
براساس این پیشنهاد قرار شد دولت 
شرکت های  سهام  تومان  میلیارد  هزار   32

دولتی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار 
به  بازپرداخت ها  مجموع  همچنین  کند. 
سال  پایان  تا  اجتماعی  تامین  سازمان 
این  به  برسد.  تومان  میلیارد  هزار   62 به 
ترتیب دست سازمان تامین اجتماعی برای 
اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و 

مستمری بگیران تامین اجتماعی باز شد.
و  کار  تعاون،  وزارت  پیگیری  با 
»محمد  نهایی  اعالم  و  اجتماعی  رفاه 
ماجرای  تکلیف  باالخره  شریعتمداری« 
تامین  بازنشستگان  حقوق  سازی  متناسب 
اجتماعی روشن شد. وزیر تعاون 27 تیرماه 

در حساب کاربری خود از اجرای این قانون 
در مهرماه خبرداد.

زی  سا ن  همسا نون  قا ساس  ا بر
بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  حقوق 
هزار   800 تا   ۵00 بین  اجتماعی،  تامین 
که  این صورت  به  می یابد،  افزایش  تومان 
بازنشستگان با 30 سال خدمت 2 میلیون و 
800 هزار تومان و با 3۵ سال خدمت، سه 

میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
ر  مو ا کل  یر مد شته  گذ هفته 
اجتماعی  تامین  سازمان  مستمری های 
و  بازنشستگان  حقوق  که  کرد  اعالم 
با  جاری  ماه  مرداد  از  مستمری بگیران 

اعمال متناسب سازی پرداخت می شود.
مبلغ  حیدری«  هید  »نا گفته  به 
عنوان  به  که  بازنشستگان  حقوق  افزایش 
با  نام برده می شود، همزمان  متناسب سازی 
حقوق مرداد ماه پرداخت می شود و از ماه های 
آینده افزایش حقوق به صورت جداگانه واریز 

نشده و همراه با حقوق پرداخت می شود.  
براین اساس قطار همسان سازی حقوق 
سازمان  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
دهه  یک  به  نزدیک  که  اجتماعی  تامین 
است حرکت خود را آغاز کرده بنا بر اعالم 
مقام های مسوول، ماه جاری )مردادماه( به 

ایستگاه پایانی و اجرا می رسد.  

دولت پس از 8 سال مصوبه مجلس را اجرا کرد؛

همسان سازی حقوق 3.۵ میلیون بازنشسته عملیاتی شد

و  ارتباطات  وزیر  معاون 
کرد:  اعالم  اطالعات  فناوری 
دو اپراتور تلفن همراه بسته های 
اینترنتی بلندمدت و پرطرفدار حذف شده  خود 

را باز می گردانند.
از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در 
فضای مجازی از افزایش قیمت بسته های 
داده  خبر  همراه  اپراتورهای  در  اینترنتی 
موضوع  این  کردند.  اعتراض  آن  به  و 
جوشقانی  فالح  حسین  واکنش  به  منجر 
-رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی- شد که اعالم کرد باالبردن قیمت 
اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگوالتوری 
تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز 

شده است.
ابالغ  از  جوشقانی  فالح  آن  از  پس 
اپراتورها خبر  به  تومانی  میلیارد  جریمه دو 
اول  قدم  نقدی  جریمه  کرد  اعالم  و  داد 
است  صورت گرفته  تخلف  با  برخورد  برای 
و در صورت استمرار این مساله، روال های 
دیگری از جمله تعلیق، کاهش مدت اعتبار 

پروانه و مواردی از این دست، از مصوبه های 
قانونی است که می توان با استناد به آن ها 

تخلفات را پیگیری کرد.
-وزیر  جهرمی  آذری  د  محمدجوا
ارتباطات و فناوری اطالعات- نیز پس از آن 
عنوان کرد: وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم 
مقررات برای برخورد با این تخلف، اختیاری 

تا حد جریمه دو میلیارد تومانی را داشت که 
انجام شد. پس از آن از دولت درخواست شد 
اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا 

بتواند با تخلفات، جدی تر برخورد کند.
به گفته جهرمی، بر اساس مصوبه ای 
صورت  در  شد،  صادر  دولت  سوی  از  که 
اعمال  اول،  حالت  به  بسته ها  برنگشتن 

جریمه روزانه حدود 17  میلیارد تومان برای 
همراه اول و 12 میلیارد تومان برای اپراتور 
به  نهایت  در  شد.  گرفته  نظر  در  ایرانسل 
عنوان  جهرمی  که  همانطور  می رسد  نظر 
نظر  در  جریمه های  با  اپراتورها  بود،  کرده 
گرفته شده، ملزم به تبعیت از مقررات شدند.

در این راستا فالح جوشقانی در توئیتر 
بسته های  همراه  تلفن  اپراتور  دو  نوشت: 
حذف شده   پرطرفدار  و  بلندمدت  اینترنتی 
خود را باز می گرداندند. توضیحات بیشتر را 
در مصاحبه با رسانه های جمعی به سمع و 

نظر مردم خواهیم رساند.
تا کنون بسته های پرمخاطب ایرانسل 
است.  بازگشته  اپراتور  این  اپلیکیشن  به 
گران فروشی  حجم  به  توجه  با  همچنین 
اپراتورها به مبلغ 600 میلیارد تومان که به 
تنظیم  سازمان  توسط  ارتباطات  وزیر  گفته 
مقررات به دست آمده و به سازمان تعزیرات 
ارسال شده است، باید دید اپراتورهای همراه 
برنامه ای برای جبران این خسارات به  چه 

مردم دارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: 

بسته های پرمخاطب اپراتورهای همراه باز می گردند

عواملی  که  التهاب  ماه  چند  بعد  از  تلفن همراه  بازار 
همچون شیوع کرونا، تخصیص نیافتن ارز، دپو شدن تلفن 
همراه در گمرک، منتشر شدن خبر ممنوعیت واردات تلفن 
همراه باالی 300 یورو بر آن تأثیر گذاشته بود، این روزها، 

آرام آرام به سمت آرامش نسبی می رود.
در ماه های گذشته به دلیل مشکالت مربوط  به کرونا 
و مشکالت تولید و از سوی دیگر، مشکالت واردات، قیمت 
گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، پس از آن نیز خبر 
محدودیت واردات موبایل با ارزش باالی 300 یورو مطرح 

شد که با گران شدن گوشی های پرچمدار گره خورد.
بازگشت آرامش به بازار تلفن همراه

کنندگان  واردات  انجمن  از  نقل  به  و  راستا  این  در 
-رییس  قربانی  رضا  ایران،  جانبی  لوازم  و  تبلت  موبایل، 
واردکنندگان  انجمن  بازار  تنظیم  و  ساماندهی  کمیسون 
تلفن  بازار  به  نسبی  آرامش  بازگشت  کرد:  اظهار  موبایل- 
همراه تابع دو چیز یعنی قیمت ارز و واردات روان )تخصیص 
ارز و ثبت سفارش( آن است و هم اکنون با همکاری وزارت 
صمت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ارز و ثبت  بازار تلفن همراه مشکالت تخصیص  و فعاالن 
سفارش ها رفع شده و به نوعی بازار به آرامش نسبی خود 
بازگشته است.وی افزود: از یک سو سرپرست وزارت صمت 
در  همراه  تلفن  تدریجی  ترخیص  بر  مبنی  را  خود  قول 
گمرک اجرایی کرد و از طرف دیگر ارز حاصل از صادرات 

یافت و در مدت 10 روزی که مقرر  واردات اختصاص  به 
کردند واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر انجام داده و هر 

کسی که در صف ارز بود، ارز دریافت کرد. 
انجمن  بازار  تنظیم  و  ساماندهی  کمیسون  رییس 
واردکنندگان موبایل گفت: با تعامل و همفکری بین فعاالن 
و مسئوالن مربوطه، تصمیمات درستی گرفته و موجب شد 
تا کاال در بازار افزایش یابد و قیمت واقعی شود به طوری 
که هم اکنون قیمت تلفن همراه باالی 300 یورو و زیر 300 

یورو با نرخ فعلی ارز در تناسب است و حبابی وجود ندارد.
قیمت تلفن همراه منطقی است

این فعال بازار تلفن همراه اظهار کرد: به جرأت می توانم 
بگویم که قیمت تلفن همراه نسبت به سایر کاالها مانند لوازم 
خانگی، صوت و تصویر مناسب تر و منطقی تر است. بنابراین اگر 
کسی به دنبال خرید تلفن همراه است می تواند با خیال راحت 
بدون اینکه نگران افزایش قیمت باشد، خرید خود را انجام دهد.

قربانی با بیان اینکه اگر اتفاق خاصی برای ارز نیفتد، 
این روند ادامه دار خواهد بود، گفت: افزایش قیمت به دلیل 
کمبود کاال و نوسان ارز و تخصیص نیافتن آن بود ولی با 
رفع این موانع بازار به حالت عادی خود بازگشته است و شاهد 
کاهش 1۵ درصدی قیمت در بیشتر مدل های تلفن همراه 
و کاهش 30 درصدی در برخی از مدل ها )که به دلیل دالل 

بازی و کمیاب بودن افزایش یافته بود( هستیم.
وی از تخصیص ارز حاصل از صادرات به تلفن همراه باالی 

300 یورو نیز خبر داد و گفت: هم اکنون بحث واردات تلفن همراه 
باالی 300 یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و 
ارز تخصیص می یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. 
حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است.

کاهش  یورو   300 باالی  همراه  تلفن  برای  تقاضا 
یافته است

انجمن  بازار  تنظیم  و  ساماندهی  کمیسون  رییس 
واردکنندگان موبایل در ادامه گفت: البته میزان تقاضا برای 
تلفن همراه باالی 300 یورو در کشور کاهش یافته به طوری 
که میزان تقاضا در سال 98، هشت و نیم درصد بود و امسال 
به ۵ درصد رسیده است بنابراین 9۵ درصد واردات به تلفن 

همراه زیر 300 یورو اختصاص دارد.
این فعال بازار درباره میزان آمار واردات در سال جاری 
تاکنون نیز گفت: هنوز آمار سامانه همتا در مرداد ماه اعالم 
نشده ولی تا 1۵ تیرماه امسال تقریبًا جمع تعداد دستگاه های 
تلفن همراه وارداتی مسافری و تجاری سه میلیون دستگاه 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 800 هزار 
دستگاه کمتر است ولی با ترخیص تدریجی ۵00 هزار دستگاه 
پیش بینی  جدید،  واردات  و  گمرک  در  موجود  همراه  تلفن 
می شود تا آخر مردادماه یک و نیم میلیون دستگاه دیگر وارد 
بازار تلفن همراه شود و کسری 800 هزار دستگاهی که در 
بازار تلفن همراه پیش بینی می شود، نیز رفع شده و ذخیره 

خوبی برای ماه های آینده حداقل تا مهرماه باشد.

یک مسئول صنفی خبر داد؛

بازگشت آرامش به بازار موبایل 
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بمناسبت روز خبرنگار 
ی  عضا ا ز  ا عضو  چند 
شهر  سالمی  ا ی  ا ر شو
جمع  در  مهدیشهر  شهردار  باتفاق 
مهدیشهر  شهرستان  خبرنگاران 
نسشت  در  شورا  دفتر  محل  در 
گذشته  یکساله  فعالیت  مطبوعاتی 
خود و چند ماه حضور اخیر شهردار 
مهدیشهر به تشریح عملکرد و برنامه 
های آتی پرداختند در ابتدا مهندس 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  پارسا 
خبرنگار  روز  تبریک  با  مهدیشهر 
 99 سال  های  برنامه  تشریح  به 
شهرداری و شورا اشاره نمود آنگاه 
مهندس اصیل منش عضو شورا و 
شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
مهدیشهر به ریز برنامه ها و اقدامات 
انجام شده توسط شهرداری و شورا 
پرداخت و فرمودند راه اندازی سامانه 
پیامکی در شهرداری برای سهولت و 
اطالع رسانی ارباب رجوع شهرداری 
کار  که  خود  کار  ادامه  پیگیری  بر 
انجام شد  بود  مهمی در شهرداری 
شهردار  حسینی  مهندس  تالش  با 
راه  آسفالت مجددا«  کارخانه  جدید 
اندازی گردید و بحث نهضت آسفالت 
را بحمداهلل با جدیت در حال پیشبرد 
هستند که انشاءاهلل تا پایان سال 99 
مسیر خاکی در سطح شهر نداشته 
یکدستگاه  گرفتن  تحویل   . باشیم 
شهرداریها  سازمان  از  زباله  ماشین 
پرداخت  آنرا  زیادی وجه  که مدتی 
خدمات  ارائه  برای  بودیم  نموده 
بیشتر  امکانات  شهروندان  به  بهتر 
شهرداری با نیروی مجرب جدید بود 
ساماندهی پرونده های موجود 
و  دیگر  فعالیت  از  شهرداری  در 

شهردار بوده است
راه   99 سال  مهم  پروژه  از 
جدید  آرامستان  تکمیل  و  اندازی 
شهر که اولویت ما بوده با آسفالت 
کار  تکمیل  و  آن  محوطه  و  جاده 
غسالخانه و آماده سازی محوطه آن 
و نصب انشعابات آب و برق در حال 

انجام میباشد تا شهروندان از خدمات 
پروژه  از  یکی  مندگردند  بهره  آن 
های دیگر جاده سالمت میباشد که 
حدفاصل مزار شهید سقاییان واقع در 
منطقه رابند تا پارک مهرگان گلهای 
داوودی که آبشاری در اهلل صفه قرار 
به احداث گردد انتهای جاده میباشد 
تکمیل و تجهیز پارک مهرگان 
گلهای داوودی که ما برای جشنواره 
از  مردم  تا  نمود  خواهیم  آماده 
تجاری  پروژه  کنند  استفاده  آن 
با  المهدی  حسینیه  تا  امام  میدان 
ز  آغا خصوصی  بخش  همکاری 
مشکالت  رفع  با  انشاءاهلل  گردیده 
پیش آمده آن با تهیه و ابالغ طرح 
عملیات  شده  معین  مشاور  توسط 
اجرایی آن شروع و به سرانجام برسد

جدید  میادین  احداث  و  ایجاد 
از جمله نیستان و گل رودبار  شهر 
و نصب المان های جدید و مناسب 
در آن و میادین دیگر همانند نماز؛ 
جمهوری اسالمی و نقاط دیگر شهر 
از  یکی  مرکزی  دشت  پروژه 
که  بوده  ما  اولویتدار  های  پروژه 
آمده  پیش  حقوقی  مشکل  رفع  با 

عملیات اجرایی آن ادامه می یابد
حسینی  مهندس  مه  ا د ا ر  د

با  خبرنگار  روز  تبریک  با  شهردار 
برای  خبرنگاران  نقش  بر  تاکید 
و  پرسشگری  و  معه  جا پویایی 
در  فرمودند  شهری  امور  پیگیری 
جامعه و شهر پویا اگر اصحاب رسانه 
در  پرسشگری  روحیه  باشندو  فعال 
جامعه فعال باشد قطع به یقین جامعه 
مسیرش مسیر درستی خواهد بود و 
باورم  این  بر  به شخصه  من خودم 
و خودم را ملزم میدانم و معتقد به 
سوی  از  پرسش  هر  بگویی  جوا
داشته  رسانه  اصحاب  و  شهروندان 
باشد  اینطور  اگر  که  باشم  باشند 
مسیر مدیریت شهری مسیر درستی 
شهروندان  مقابل  در  ما  خواهدبود 
اعتقاد  و  هستیم  جوابگو  پرسشگر 
راسخ دارم که شهروندان پرسشگر 
باشدجامعه  پاسخگو  شهرداری  و 
مدیریت  و  بود  خواهر  پویا  شهر  و 

خوب خواهد شد
به  اشاره  با  مهدیشهر  شهردار 
اخیر  ماه  چند  شده  انجام  فعالیت 
که  مهم  کارهای  از  یکی  فرمودند 
الزم به اجرای آن بوده است بحث 
شفاف سازی عملکرد شهرداری بود 
که  کردیم  می  عمل  ایی  گونه  به 
عملیات مالی ما در تمامی بخشها و 

قسمتهای شهرداری بصورت مکانیزه 
و شفاف باشد انشاءاهلل این موضوع 
بطور  امسال  شهریورماه  پایان  تا 
کامل عملیاتی خواهدشد برای بهتر 
جلوگیری  و  شهدی  مدیریت  شدن 
اول  از  انحراف و خالف  از هرگونه 
مهرماه دفتر کار شهردار شیشه ایی 
خواهد بود و میتوانید عملکرد ما را 
بطور شفاف رویت نمایید ایشان در 
تا  که  نمود  امیدواری  اظهار  پایان 
ایی  گونه  به  شورا  این  دوره  پایان 
عمل کنیم تا با عملکرد شفافیت و 
مدیریت سالم رضایتمندی مردم عزیز 

را داشته باشیم 
خبرنگاران  نشست  ادامه  در 
با  و  پرداخته  خود  نظرات  نقطه  به 
یادآوری پروژه های نیمه تمام شهر 
موجود  کمبودهای  و  شهرداری  و 
جایگاه  تعطیلی  پیگیری  جمله  از 
CNG /سی ان جی که مشکالت 
و قبال هم  آمده  بوجود  ایی  عدیده 
قبلی  نشست  در  خبرنگاران  جامعه 
خواستار رفع مشکل آن و راه اندازی 
دکتر  که  بود شدند  آن شده  سریع 
شهر  شورای  دیگر  عضو  نورانیان 
نظرات مطرح  نقطه  و  به سئواالت 

شده پاسخ دادند

مهندس حسینی شهردار مهدیشهر در جمع خبرنگاران:

زمانی جامعه و شهر پویا است که شهروندان آن 
پرسشگر و شهرداری پاسخگو باشد

صدور بیش از 9 هزار شناسنامه مکانیزه در ایالم

“سید محمدعلی تقوی” مدیر کل ثبت احوال استان ایالم گفت: 
از ابتدای اجرای طرح تعویض شناسنامه های قدیمی به مکانیزه تا 
کنون 2۵4 هزار و 313 شناسنامه تعویض و به متقاضیان تحویل  

شده است.
وی افزود: به نسبت جمعیت استان ایالم 1/73 دهم درصد مردم 

شناسنامه مکانیزه در اختیار دارند.
اول  ماهه  چهار  در  داشت:  ادامه  استان،  احوال  ثبت  مدیرکل 
سال جاری 9 هزار و 7۵2 شناسنامه مکانیزه در این استان صادر  و 

تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: از 44۵ هزار و ۵82 نفر افراد واجد شرایط باالی 
1۵ سال  تاکنون ۵7 درصد نسبت به تعویض شناسنامه اقدام کرده، 
43 درصد باقی مانده، همچنان از شناسنامه قدیمی استفاده می کنند.

تقوی بیان داشت: متقاضیان تعویض شناسنامه می توانند به یکی 
از نزدیکترین دفاتر پیشخوان که خدمات ثبت  احوال را  ارائه می دهد 

مراجعه کرده و برای تعویض شناسنامه اقدام کنند
 

مدیر شعب بانک تجارت استان اردبیل:  
بانک تجارت استان پیش رو در زمینه پرداخت تسهیالت 

رونق تولید 

ــود  ــر و رک ــای اخی ــادی ماه ه ــرایط اقتص ــه ش ــکندری ب اس
ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور و اســتان اشــاره کــرد و 
افــزود: شــعب بانــک تجــارت در اســتان اردبیــل بــا وجــود ابتــالی 
تعــدادی از کارکنــان بــه بیمــاری کرونــا تعطیــل نشــده و بــا جدیت 
بیشــتر در پنــج مــاه گذشــته فعالیــت خــود را دنبــال کــرده اســت.

مدیــر شــعب بانــک تجــارت اســتان گفــت: بانــک تجــارت بــا 
وجــود شــیوع کرونــا، بــر اســاس برنامــه تدویــن شــده ســال 99 

بــه مســیر خدمــات رســانی خــود ادامــه می دهــد.
وی بــروز مشــکل جــدی در تامیــن نیــرو در شــعب، افزایــش 
حجــم کار بانکــی، افزایــش ســاعت کاری، کاهــش درآمــد و تعویق 
ــر فعالیــت  ــا ب ــه عــوارض شــیوع کرون دریافــت اقســاط را از جمل

بانــک تجــارت در اســتان اردبیــل برشــمرد.
مدیــر شــعب بانــک تجــارت اســتان از اجــرای پروتکل هــای 
ــای  ــتان از روزه ــک در اس ــن بان ــعب ای ــه ش ــتی در هم بهداش
نخســت اســفندماه ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: بــا توزیــع 9 
مرحلــه اقــالم بهداشــتی و بــا تدابیــر اتخــاذ شــده، میــزان ابتــالی 
کارکنــان و کارمنــدان بانــک تجــارت اســتان بــه کرونــا در کمترین 
حــد ممکــن در میــان شــبکه بانکــی اســتان و حتــی اســتان های 

مختلــف کشــور بــوده اســت.
ــهیالت  ــت تس ــد پرداخ ــاز فراین ــه از آغ ــکندری در ادام اس
ــاف آســیب دیده  ــه یــک هــزار و 100 متقاضــی مشــاغل و اصن ب
ــه  ــا ب ــهیالت کرون ــزود: تس ــر داد و اف ــتان خب ــا در اس از کرون
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــوی اداره کل تع ــدگان از س معرفی ش

پرداخــت می شــود.
ــی  ــون از یــک هــزار و 100 متقاضــی معرف وی گفــت: تاکن
شــده، تســهیالت درخواســتی 300 نفــر از واجــدان شــرایط پرداخت 
شــده و 800 نفــر نیــز در نوبــت دریافــت و تکمیــل مــدارک بــرای 

دریافــت تســهیالت هســتند.
ــه  ــده گرفت ــه نادی ــاره ب ــا اش ــک تجــارت ب ــر شــعب بان مدی
ــن  ــا و تعیی ــتاد کرون ــری س ــی در تصمیم گی ــبکه بانک ــدن ش ش
تکالیــف جدیــد بــرای شــبکه بانکــی از ســوی ایــن ســتاد اظهــار 
کــرد: پرداخــت تســهیالت کرونــا بــار کاری مضاعفــی را به شــبکه 

بانکــی تحمیــل کــرده اســت.
اســکندری از اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی در همــه شــعب 
ایــن بانــک در اســتان از روزهای نخســت اســفندماه ســال گذشــته 
خبــر داد و گفــت: بــا توزیــع 9 مرحلــه اقــالم بهداشــتی و بــا تدابیــر 
اتخــاذ شــده، میــزان ابتــالی کارکنــان و کارمنــدان بانــک تجــارت 
اســتان بــه کرونــا در کمتریــن حــد ممکــن در میــان شــبکه بانکــی 

اســتان و حتــی اســتان های مختلــف کشــور بــوده اســت.
 اســکندری در ادامــه بــه تــالش بانــک تجــارت در حمایــت از 
بنگاه هــای اقتصــادی و ایجــاد شــرایط مناســب فعالیــت باوجــود 
ــتغال و  ــت اش ــت: تثبی ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــی از کرون ــود ناش رک
حمایــت از تولیــد را از جملــه اهــداف تعییــن شــده بــرای شــبکه 
ــور  ــه منظ ــوده و ب ــل ب ــتان اردبی ــور و اس ــطح کش ــی در س بانک
حمایــت از تولیــد و اشــتغال در اســتان، بانــک تجارت تــالش کرده 
تــا بــا تعویــق وصــول مطالبــات، فعالیــت واحدهــای تولیــدی ادامه 
ــرمایه گذاران  ــان و س ــن کارآفرین ــی بی ــکاری تنگاتنگ ــد و هم یاب

بــا شــبکه ایــن بانــک در ســطح اســتان اردبیــل برقــرار اســت.
ــی  ــبکه بانک ــل ش ــن معض ــه را بزرگتری ــات معوق وی مطالب
ــه  ــات را از جمل ــول مطالب ــری وص ــتان و پیگی ــور و اس در کش
اولویت هــای کاری بانــک تجــارت در اســتان اعــالم کــرد و گفــت: 
ــهیالت  ــت تس ــه پرداخ ــارت در زمین ــک تج ــود، بان ــن وج ــا ای ب
رونــق تولیــد، تســهیالت ارزی و صــدور ضمانت نامه هــای بانکــی 

ــه موفقــی دارد. کارنام
ــه شــرایط اقتصــادی و  ــک تجــارت اســتان ب مدیرشــعب بان
پیــش بینــی هــا در خصــوص نــرخ ارز در بــازار اشــاره کــرد و گفت: 
بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز، بانک تجــارت هوشــمندانه وضعیت 
بــاز ارزی خــود را طــی ســه ماهــه ابتدایــی ســال جــاری تقویــت 
نمــوده و درصــورت تــداوم شــرایط فعلــی، شناســایی ســود تســعیر 

بــرای ســال مالــی جــاری، مــورد انتظــار خواهــد بــود.

تجهیز 100 هزار هکتار از کل اراضی آبی استان ایالم 
به سیستم های نوین آبیاری

در  قطره چکان ها  و  آبفشان ها  از طرح عظیم  بهره برداری  آغاز 
جوالنگاه سابق تانک ها و ارابه های جنگی

علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که از 
شهرستان مهران گزارش می داد، اظهار کرد: احیای ۵0 هزار هکتار از 
اراضی استان در قالب طرح احیای اراضی ۵۵0 هزار هکتاری خوزستان 
و ایالم، طرح گرمسیری و توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی در 
استان ایالم در سطح حدود 30 هزار هکتار، طرح های کوچک تامین 
آب استان در سطح حدود 20 هزار هکتار که مجموعا برای اجرای 
این طرح ها از سهم وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به هزار و 700 
میلیارد تومان هزینه شده است که با تکمیل پروژه های فوق الذکر، 
اراضی آبی استان ایالم از 70 هزار هکتار به 160 هزار هکتار خواهد 
رسید که با احتساب اراضی سنتی که مجهز به سیستم های مدرن 
آبیاری شده اند، حدود 100 هزار هکتار از کل اراضی آبی استان در 

دولت تدبیر و امید مجهز به سیستم های نوین آبیاری شده است.
وی یادآور شد: از مجموع 30 هزار هکتار طرح گرمسیری و توسعه 
منابع آب و خاک مرزی در استان ایالم تاکنون 14 هزار هکتار آن 
به بهره برداری رسیده است و باقیمانده اراضی به مساحت حدود 16 
هزار هکتار که در سامانه گرمسیری واقع شده است، شبکه های فرعی 
آن 94 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به علت عدم تامین آب قابل 
بهره برداری نیست، لذا استدعا دارد دستور فرمایید منابع مالی مورد 
نیاز همکاران وزارت نیرو تامین تا سرمایه گذاری های انجام شده که 
نقش اساسی در توسعه کشاورزی استان به همراه خواهد داشت مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور استفاده 
از  استان در حال حاضر 20 هزار هکتار  منابع آب موجود  از  بهینه 
پروژه های کوچک تامین آب با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی از محل 
اعتبارات استانی در دست اجرا است که در صورت تامین مالی 400 

میلیارد تومان می توان تا پایان این دولت به بهره برداری برسند.
فوق  های  پروژه  تکمیل  با  دارم  واثق  رجاء  کرد:  اظهار  وی 
الذکر استان ظرفیت کامل توسعه منابع آبی خود برخوردار و نه تنها 
ایجاد اشتغال و جبران پیامدهای  پایدار،  موجبات توسعه کشاورزی 
ویرانگر جنگ تحمیلی فراهم نماید بلکه با گشایش مبادالت اقتصادی 
با کشور همسایه عراق این استان از انزوای جغرافیایی و اقتصادی 

رهایی می یابد.
قای  آ جناب  کرد:  ر  اظها کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
رئیس جمهوری پروژه ای که هم اکنون به محضر جنابعالی برای 
افتتاح گزارش می شود بهره برداری از 1۵00 هکتار از طرح 23 
هزار هکتار گرمسیری و توسعه آب و خاک در استان های کرمانشاه 
و ایالم است که گزارش کلی آن توسط جناب آقای دکتر خاوازی به 
استحضار رسید. این پروژه در شهرستان مهران واقع شده است است 
جنگی  ارابه های  و  هواپیماها  تانک ها،  زمانی جوالنگاه  که  دیاری 
بود امروز به برکت حمایت های بی دریغ دولت به آبفشان ها و قطره 
چکان ها برای امنیت غذایی و عزت و سربلندی ایران تبدیل شده 
است. در صورتی که اجازه بفرمایید به فرمان جنابعالی این پروژه 

افتتاح و به بهره برداری برسد.
سپس با فرمان رئیس جمهوری، بهره برداری 1۵00 هکتار از 
23 هزار هکتار طرح عظیم توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی 

در استان ایالم آغاز شد.

مدیر امور برق منطقه 8 شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان :

با همکاری مشترکین 32 مگا وات برق صرفه جویی  
و  پیک بار شبکه کاهش یافت 

سید مجتبی باطنی، در ابتدا به تشریح محدوده امور نواحی شمالی 
منطقه 8 که شامل شهرهای سجزی ؛کوهپایه ،هرند، ورزنه، اژیه  و 
ادامه داد:در هفته امامت و  بالغ بر 270 روستا می شود پرداخت و 
والیت ساختمان اداری این امور با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد تومان 

مورد بهره برداری قرار گرفت .
وی اظهار داشت: راه اندازی تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ آب 
شبکه  احداث   ، تومان  میلیون  بر132  بالغ  اعتباری  با  ورزنه  شهر 
با اعتبار 7 میلیارد و  های مکمل آب کشاورزی شامل 42 آدرس 
2۵0 میلیون تومان )تقویت شبکه های فشار متوسط و ایجاد شبکه 
های برق طرح مکمل کشاورزی(با امکان اشتغال پایدار در مناطق 
قابلیت  ،امکان  جلگه  رود  بن  بخش  در  ازخشکسالی  دیده  آسیب 
مانور با احداث 10 کیلیومتر شبکه فشار متوسط جهت رینگ روستا 
های زفره و ورتون بالغ بر 700 میلیون تومان، احداث 8 دستگاه 
RMU)درشهرک صنعتی سجزی بالغ بر 4 میلیارد تومان جهت 
افزایش امکان واگذاری انشعاب جدید به متقاضیان ، اصالح ساختار 
شبکه و تبدیل شبکه های مسی به کابل خود نگهدارجهت کاهش 
خاموشی های مشترکین با احداث 18 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
های  پروژه  دیگر  از  تومان  میلیارد   1.۵ بر  بالغ  زفره  روستای  در 
بهره برداری شده دراموربرق منطقه 8 شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان دردهه والیت و امامت است.
مدیر امور برق منطقه 8 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان؛ 
ادامه داد: نصب ۵ دستگاه سکسیونر و ریگلوزر)کلید های کنترل 
و کنترل شبکه  اتوماسیون  نقاط  تعداد  افزایش  راه دور( جهت  از 
میلیارد   3 بر  بالغ  هوایی  ترانس  دستگاه   ۵7 نصب   ، دور  راه  از 
احداث   ، کشاورزی  متقاضیان  به  انشعاب  واگذاری  جهت  تومان 
بالغ  اعتباری  با  چراغ   260 با  معابر  روشنایی  شبکه  متر  کیلو   9
بر 300 میلیون تومان در محدوده روستا های منطقه 8  ، بهینه 
برق  رفع ضعف  آباد،  فیروز  روستا ی  متوسط  فشار  سازی شبکه 
در  تاسیسات  جایی  جابه  و  شبکه   اصالح   ، ورزنه  دانشگاه  بلوار 
معرض سیل روستای جبل ، ایجاد رینگ شبکه فشار متوسط سه 
این  های  پروژه  دیگر  از  پروژه  دهها  و  آباد  باقر  به  سیان  راهی 

اموردر سال جاری است.  
وی بیان داشت: درمجموع برای 27 پروژه که دردهه امامت و 
والیت در امور برق منطقه 8 مورد بهره برداری قرار گرفته  اعتباری 
بالغ بر 20 میلیارد تومان هزینه شده است که این پروژه ها در طول 

چند ماه گذشته در اختیار شهروندان قرار گرفته است .
باطنی درباره پروژه های مورد اجرا در این امور برای سال جاری 
گفت: احداث شبکه مکمل کشاورزی به طول 43 کیلومتر، اصالح 
ایجاد  کیلومتر،   30 طول  به  روستایی  ضعیف  فشار  شبکه  ساختار 
به روستای  از پست جرقویه  اطمینان شبکه  قابلیت  و  مانور  امکان 
خورچان بخش جلگه به طول 14 کیلومتر، احداث 2 شبکه دو مداره 
حد فاصل پست سپاهان تا منطقه صنعتی سجزی، احداث روشنایی 
مقابل CNG شهرکوهپایه ،احداث روشنایی بلوار شریعتی شهرهرند، 
جابه جایی تاسیسات معارض با جاده ورودی شهر کوهپایه از جمله 

پروژه های در دست اقدام است .
وی افزود: در مجموع تا پایان امسال 60 پروژه  با اعتباری بالغ 

بر 3۵ میلیارد تومان در این امور به بهره برداری خواهد رسید.

همزمان با گرامیداشت 21 مرداد افتتاح شد: 

نمایشگاه دائمي نهضت ساخت داخل در استان گلستان
همزمان با گرامیداشت 
21 مرداد سالروز حمایت از 
صنایع کوچک و با حضور 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
یران،  ا صنعتي  هاي  شهرک  و 
ساخت  نهضت  ئمي  دا نمایشگاه 
داخل به صورت ویدئو کنفرانس در 
مرکز خدمات فناوري و کسب و کار 
شهرک صنعتي آق قال افتتاح شد. 

 21 گرامیداشت  با  همزمان 
صنایع  از  حمایت  سالروز  مرداد 
وزیر  معاون  حضور  با  و  کوچک 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
شهرک  و  کوچک  صنایع  سازمان 
هاي صنعتي ایران، نمایشگاه دائمي 
نهضت ساخت داخل به صورت ویدئو 
کنفرانس در مرکز خدمات فناوري 

و کسب و کار شهرک صنعتي آق 
قال افتتاح شد. 

شهرک  شرکت  مل  مدیرعا
استان گلستان گفت:  هاي صنعتي 
 49 محصوالت   نمایشگاه  این  در 
واحد صنعتي مستقر در شهرک ها 
حوزه  در  استان  صنعتي  نواحي  و 
سموم  طیور،  و  دام  خوراک  هاي 
دفع آفات نباتي، فرآوده هاي لبني 
و داروهاي دامي و سایر تولیدات به 

نمایش گذاشته شده است. وي افزود: 
این نمایشگاه فرصتي را فراهم مي 
استان،  تولیدي  واحدهاي  تا  کند 
نیازهاي مواد اولیه و قطعاتي را که 
از خارج از کشور تامین مي نمایند به 
نمایش گذاشته تا در صورت امکان 
در داخل تولید گردد. به گفته وي 21 
واحد تولیدي در استان که تاکنون 
نیاز   41 داراي  اند  شده  شناسایي 
اولیه و قطعات خارجي  شامل مواد 

مي باشند که به دنبال ساخت آنها در 
داخل کشور خواهیم بود و در آینده 
نیازهاي 100 واحد صنعتي شناسایي 
و در این نمایشگاه به معرض نمایش 

گذاشته خواهد شد.
 : د ا د مه  ا د ا ه  د ا ز خلیل   
و  نخبگان  پژوهشگران،  بازدید 
به  تولیدکنندگان تجهیزات صنعتي 
منظوررفع نیاز مواد اولیه و قطعات 
خارجي در کشور از مهمترین اهداف 
برگزاري این نمایشگاه دائمي است.

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي 
این  چنانچه  شد:   یادآور  گلستان 
هاي  شرکت  توسط  محصوالت 
ارزبري  میزان  شود  ساخته  ایراني 
آن کاهش خواهد یافت و از طرفي 
کشور را در تولید مواد اولیه و قطعات 

خود کفا مي کند.

م  سال ال ا حجت 
تقی  محمد  لمسلمین  ا و
ز  ا بر ا ضمن  علی  نقد
شرکت  دستاوردهای  از  خرسندی 
فوالد مبارکه در سنوات و ماه های 
اخیر به ویژه در شرایط تحریم، کسب 
این افتخارات و موفقیت ها به دست 
جوانان و کارشناسان داخلی را بسیار 
مسرت بخش و امیدوارکنندهارزیابی 

کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود مساعدت های  فوالد مبارکه 
به منطقه پیرامون، استان و کشور را 
قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری 
متعهد  کارکنان  و  مدیران  کرد: 
راستای  در  همچنان  شرکت  این 
و  اقتصادی  اهداف  به  یابی  دست 
توسعه عمرانی کشور همت گمارند 
و  مسائل  رفع  در  مساعدت  با  و 
دغدغه های مردم شریف منطقه و 

کشورکوشا باشند. 
در  خمینی شهر  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
نامگذاری سال جاری به عنوان سال 
معظم  مقام  سوی  از  تولید  جهش 
رهبری،  بر ضرورت حمایت تمامی 
نمایندگان به ویژه نمایندگان استان 
اصفهان از شرکت فوالد مبارکه به 
از شرکت های پیشرو  عنوان یکی 
در کشور تاکید کرد و افزود: با توجه 

لهبه  معظم  ویژۀ  های  سفارش  به 
نمایندگان این دوره مبنی بر ضرورت 
بیشتر  تولید و توجه  رفع مشکالت 
به معیشت و اقتصاد مردم، بنده به 
همراه دیگر نمایندگان این آمادگی 
راهکارهای  به  اتکا  با  که  داریم  را 
قانونی برای رفع موانع و مشکالت 
ویژه  به  کشور  صنعت  در  تولید 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی 
تاثیرگذار  اقتصادی  های  بنگاه  از 

کشور گام برداریم.
وی در همین خصوص ارتباط 
بیشترمجلس شورای اسالمیبا صنعت 
بهتردرعرصه  های  ریزی  برنامه  و 
نظارت و قانونگذاری را در روند رونق 

تولید و توسعه اقتصادی کشور مؤثر 
دانست و اظهار امیدواری کرد: با این 
اقدامات انشاءاهلل شاهد بهبود فزاینده 
محصوالت   کیفی  و  کمی  رشد  و 

فوالد مبارکه باشیم. 
عامل  مدیر  ر  دیدا ین  ا در 
شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: 
شیوع  از  ناشی  مشکالت  وجود  با 
ویروس کرونا و برخی مشکالت و 
اولیه  مواد  تامین  در  محدودیت ها 
کارکنان  و  مدیران  تولید،  خطوط 
و  کار  فرایند  حفظ  بر  شرکتعالوه 
تولید هیچگاه از تعهد به مسئولیت 
های اجتماعی خود غافل نشدند و 
در چارچوب قوانین و ضوابط شرکت 

در  ویژه  به  ملی خود  به مسئولیت 
شرایط سخت شیوع ویروس کرونا 

عمل نمودند. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
تعریف و تصویب قوانین حمایتی از 
صنعت در مجلس شورای اسالمی را 
در روند توسعه اقتصادی کشور، مؤثر 
دانست و تاکید کرد: این حمایت ها 
تحریم،  شرکت  شرایط سخت  در 
مبارکه و سایر صنایع کشور  فوالد 
خود  محوری  نقش  ایفای  در  را 
اقتصادی، جهش  توسعه  که همان 
است  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  تولید 

یاری خواهد کرد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی از فوالد مبارکه بازدید کرد 
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شرکت  عامل  مدیر   
تعاونی دهیاری های شرق 
شهرستان  مرکزی  بخش 
مشهد بیان کرد: یکی از مشکالت 
اساسی  که رسانه ها درزمینه تولید 
ماسک بایدبه آن بپردازند، گران بودن 
وکمبود مواداولیه ازجمله پارچه، نخ و 

کش برای تولید این کاالست. 
عباسعلی بادیای افزود: مسئولیت 
اجتماعی؛ یکی از رکن های اصلی 
شرق  های  دهیاری  تعاونی  شرکت 
مشهد  شهرستان  مرکزی  بخش 
است، در جامعه تالش های زیادی 
جمله  از  مختلف  های  زمینه  در 
آگاهی بخشی، تولید ماسک و مواد 
هایی  بخش  کمک  با  عفونی  ضد 
بانوان خیاط مشهد و  اتحادیه  نظیر 
شرکت های بخش خصوصی داشته 
است. به طوری که با کمک و حضور 
توانمندسازی  مراکز  در  شاغل  زنان 
شغلی بانوان و تحت حمایت شرکت 
بخش  شرق  دهیاری های  تعاونی 
مرکزی شهرستان مشهد ۵43 هزار 
و 100 ماسک یک بار مصرف و قابل 

شست وشو تولید شده است .
وی اظهار کرد: بر اساس تفاهم 
تعاونی  شرکت  بین  که   نامه ای 
مرکزی  بخش  شرق  دهیاری های 
موسسه  و  رضوی   خراسان  استان 
امضا  رضوی  قدس  آستان  کیفیت 
شده است  همه محصوالتی که در 
حمایت  تحت  تولیدی  های  کارگاه 
این شرکت تعاونی  یا طبق  تفاهم 
نامه های امضا شده با سایر مجموعه 
ها تولید می شوند پس از بررسی در 
طیب  نشان  رضوی  کیفیت  سامانه 
قابلیت  که  کرد  خواهند  دریافت  را 
رهگیری از سوی مصرف کنندگان 
تعاونی  شرکت  دارد.مدیرعامل  را 
مرکزی  بخش  شرق  های  دهیاری 
اینکه  به  بااشاره  مشهد  شهرستان 
مشهدباجمعیت  مرکزی  دربخش 
حاضربایک  درحال  نفر  ۵00هزار 
کرد:  میشودبیان  اداره  بخشداری 
روستا ها محل تولید و تولد هستند 
بیشترمسئوالن  توجه  رو  این  از 
باشد. ها  مکان  این  کشوربایدبه 

پرونده  فرآیندبررسی  بودن  بر  زمان 
ماده  کمیسیون  به  ارسالی  های 
99یکی از مسائل اساسی در بخش 

آن  های  مشهدوروستای  مرکزی 
است .و اعالم میکنیم ازاین ظرفیت 
برخوردارهستیم که در بخش مرکزی 
مشهد دبیرخانه ی این کمیسیون را 
راه اندازی کرده و زمان بررسی پرونده 

را کاهش دهیم .
کرد:  تصریح  بادیانی  عباسعلی 
معین  عنوان  به  مجموعه   این 
اقتصادی فرهنگی منطقه 3 خراسان 
اقشار مختلف  توانمندسازی  رضوی 
از جمله  روستاییان ، زنان سرپرست 
بی  کودکان  معلوالن  خانوار،   
این  در  و  دارد  برعهده  را  سرپرست 
زمینه از هیچ تالشی دریغ نمی کند.

نظارت بر ساخت و سازها در 68 
روستای خراسان رضوی

وی تصریح کرد: در 68 روستا 
نظارت بر ساخت و ساز ها انجام می 
هزار  از  امسال  ابتدای  از  که  شود 
در  غیرمجاز  ساز  و  ساخت   316 و 
جلوگیری  بخش  این  روستا های 

شده است.
برای  نامه  ۵3تفاهم  امضای   

توسعه کسب و کارهای روستایی
ثمرات  به  اشاره  بادیانی ضمن 
مثلث اقتصادی- فرهنگی که شامل 
نمایندگان مجلس  ارکان حکومتی، 
یک  محوریت  با  سرمایه گذاران  و 
است،  استان  برای  اقتصادی  معین 
فعالیت   ،98 ماه  خرداد  از  افزود: 
معین  عنوان  به  دهیاری ها  تعاونی 
اقتصادی- فرهنگی در بخش مرکزی 
کنون  تا  است که  آغاز شده  مشهد 

۵3 تفاهم نامه برای توسعه کسب و 
کار های روستایی با ارزش اقتصادی 
حدودا 9 تیلیارد ریال و با پیش بینی 
امضا  نفر   114 و  هزار   11 اشتغال 

شده است.
نی  و تعا شرکت  مل  مدیرعا
 24 کرد:  اضافه  شرق  دهیاری های 
ارزش  با  سرمایه گذاری  تفاهم نامه 
مراکز  با  ریال  میلیارد   48 حدودا 
توانمند سازی شغلی بانوان نیز منعقد 
شده که مسئولیت کار به عهده بانوان 
نفر   346 بینی  پیش  طبق  و  است 
اشتغال در حوزه بانوان ایجاد می شود.

در حاشیه این نشست تفاهم نامه 
های جداگانه ای  بین تعاونی دهیاری 
مشهد  مرکزی  بخش  شرق  های 
رضوی،  خراسان  مطبوعات  خانه  با 
نوآوری  مرکز  و  مشهد  بهزیستی 
شهرداری مشهد به امضا رسیده است 
به  رسانه  از  عصرارتباطات  در 

عنوان قدرت بی نظیر یاد می شود
مطبوعات  خانه  عامل  مدیر 
کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  استان 
از  دستگاه ها و مجموعه هایی که 
رسانه ها به نحو درست استفاده می 
کنند در زمینه خدمت گذاری به جامعه 
نتیجه بهتری را بدست می آورند.  از 
این رو طرح مثلث اقتصادی استاندار 
خراسان رضوی یک جای خالی دارد 
به  و  خبرنگاران هستند  آن ضلع  و 
رزم حسینی پیشنهاد داده ایم که این 
ضلع  یک  کردن  اضافه  با  را  مثلث 

کلیدی به مربع تبدیل کند.

از  داد:  ادامه  مجتبی محمودی 
رسانه ها می خواهیم طبق رسالت خود 
قلم در مسیر تعالی کشور و شکست 
و  هم افزایی  ضمن  تا  بزنند  دشمن 
همدلی بیش از پیش، خدمتی موثر 
به مردم  کرده باشیمدر ادامه رئیس 
افزود:  مشهد  شهرستان  بهزیستی 
ماهیانه مبلغ 6 میلیارد و 100 میلیون 
خانوار   610 هزار   38 به  تومان  
اداره  پوشش  تحت  بگیر  مستمری 

بهزیستی مشهد پرداخت می شود.
طبق  اظهارکرد:  مروی  محمد 
باید  در هر سال 10 درصد  برنامه 
یستی   بهز ی بگیر مستمر جمعیت 
توانمند شده و از چرخه حمایتی خارج 
شوند از این رو  قصد داریم  امسال 
برای 1176 نفرمددجوی این سازمان  
فرصت شغلی ایجاد کنیم گرچه یکی 
از مشکالت اصلی که  مددجویان در 
زمینه تولیدات محصوالت با آن مواجه 
هستند نداشتن دانش کافی در زمینه 

فروش آنها است.
سال  در  کرد«   بیان  مروی 
جاری تسهیالت 2 میلیارد تومانی به 
کارفرمایانی که 40مددجوی بهزیستی 
را بکارگیری کنند پرداخت خواهد شد 
بنیاد  اعتبارات  محل  از  همچنین   ،
تومان  1میلیارد  مبلغ  مستضعفان 
برای پرداخت به مددجویان بهزیستی 
مشهد که اشتغال انها در دوران کرونا 
دچار خسارت شد در نظر گرفته شده 
است که افراد به تدریج در حال معرفی 

به بانک عامل هستند.

کمبود مواد اولیه ماسک تولید آن رابه مشکل مواجه کرده است   مدیر عامل آبفا مازندران:
28 درصد شبکه آب مازندران فرسوده است

و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
فاضالب مازندران؛ مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت در 
گفتگویی با اعالم این خبر اظهار داشت:1790 کیلومتر شبکه آب در 
شهر ها و ۵242 کیلومتر نیز در روستاهای استان فرسوده است که 
هر متر اصالح شبکه فرسوده در شهرهای استان 4 میلیون و ۵00 
هزار ریال و در مناطق روستایی 2 میلیون و ۵00 هزار ریال هزینه 

در بر خواهد داشت.
های  شبکه  اصالح  برای  نیاز  مورد  اعتبار  عبدالهی  مهندس 
فرسوده در استان را بیش از 20 هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
به طور متوسط ساالنه 136 کیلومتر اصالح شبکه فرسوده در استان 
انجام می شود اما با توجه به وضعیت اقلیمی مازندران و کمبود اعتبار 

برای اصالح شبکه هر ساله به این میزان افزوده می شود.
وی میزان هدررفت آب از شبکه های فرسوده در استان را 28 
درصد عنوان کرد و گفت: تولید آب هزینه باالیی دارد اما آب بهای 
دریافتی از مشترکین به ویژه در مناطق روستایی در مقایسه با سایر 
انرژی ها بسیار پایین است در همین راستا با توجه به ارزش حیاتی 
آب، این کاالی استراتژیک بدون جایگزین در شرایط فعلی مبارزه 
با ویروس منحوس کرونا و تعطیالت تابستانه ضروری است مردم 

صرفه جویی در مصرف آب را سرلوحه خود قرار دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
تأمین  گلستان/مشکل  در  کرونا  میلیاردی   70 هزینه 

اکسیژن برطرف شد
گرگان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان این که 
هزینه های کرونا بر بخش درمان نیازمند بررسی دقیق تری است، 
گفت: به صورت گلوبال 70 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات الزم 
هزینه شده است.عبدالرضا اظهارکرد: کیت های آزمایشگاهی کرونا 
به صورت قطعی از شرکت های تولید و توزیع، تهیه شده و مشکل 
خاصی نداریم اما هزینه باالیی را بر استان تحمیل می کنند.وی با 
بیان اینکه اگر کمبود کیت باشد تنها از بیماران بستری تست گرفته 
می شود، افزود: به طور میانگین روزانه 400 تست کرونا در استان اخذ 
می شود.فاضل در خصوص بار مالی که کرونا بر استان تحمیل کرده، 
توضیح داد: اینکه چه میزان وسایل حفاظتی و ماسک و شوینده در 
بیمارستان ها خریداری و مصرف شده قابل نیازمند بررسی بیشتری 
است و متفاوت بودن هزینه بیماران کرونایی سبب می شود که این 
گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  نباشد.رئیس  بینی  پیش  قابل  رقم 
اضافه کرد: اما به صورت گلوبال حدود 70 میلیارد تومان برای خرید 
تجهیزات الزم هزینه شده و اینکه چه بیمارستان های متضرر شدند 
و بار اقتصادی منفی داشتند قابل پیش بینی نیست و در سطح وزارت 
و در اقتصاد و درمان در حال بررسی است.فاضل بیان کرد: یک ماه 
هم  که  داشتیم  را  کرونایی  بیماران  برای  اکسیژن  دغدغه  گذشته 
اکنون چهار دستگاه اکسیژن ساز وارد استان شده و در بیمارستان 
پیامبر اعظم )ص( گنبدکاووس، پنج آذر و صیاد شیرازی گرگان و 
بیمارستان کالله نصب و ظرفیت آنها را افزایش داده است.وی گفت: 
هم اکنون مشکل تأمین اکسیژن در سطح استان نداریم اما پیش بینی 
می کنیم با توجه به اینکه ممکن است در پاییز نیاز به اکسیژن باال 
برود برای 14 بیمارستان استان تانک اکسیژن ساز تأمین کنیم زیرا 
غلظت بهتری داشته و اگر برق قطع شود از طریق تانک اکسیژن 
توزیع می شود.فاضل تصریح کرد: ترکیب ویروس آنفلوانزا با کرونا 
در فصل پاییز و زمستان از دغدغه های وزارت بهداشت و دانشگاه 

بوده و امیدواریم مشکلی ایجاد نشود.

رئیس اتحادیه مشاورین امالک اراک:
اراک صاحب سامانه قیمت گذاری منطقه ای امالک شد

رئیس اتحادیه مشاورین امالک اراک گفت: مقدمات راه اندازی 
سامانه نرم افزاری قیمت گذاری منطقه ای امالک اراک با هدف تعیین 
قیمت کارشناسی و جلوگیری از قیمت های نامتعارف امالک فراهم 
شده و این کالنشهر در نیمه دوم سال صاحب نظام کنترلی در این 
بخش می شود. بهروز عسگری  افزود: این سامانه  با مشارکت برنامه 
نویسان رایانه ای درحال تدوین است و استفاده از آن نظم و اشراف 

بر حوزه معامالت مسکن را فراهم می کند.
وی اظهار داشت: متقاضیان خرید و اجاره مسکن در اراک از این 
پس به جای استفاده از سامانه دیوارمی توانند وارد سامانه مذکور شوند 
و از قیمت های واقعی کارشناسی شده  منطقه ای مسکن مطلع شوند.

رئیس اتحادیه مشاورین امالک اراک گفت: برای تکمیل این 
سامانه نرم افزاری، از گزارش میدانی با همکاری کارشناسان مسکن 
و مردم درحال انجام است تا با تعیین قیمت واقعی از سودجویی ها 
جلوگیری شود. عسگری افزود: قیمت گذاری در امالک اراک اکنون 
دچار نوعی هرج و مرج است و  برخی مالکان با بهره گیری از شرایط 
نوسانی بازار قیمت های نجومی را به خریداران و مستاجران اعالم 
می کنند. وی اظهار داشت: قیمت گذاری امالک از حالت سنتی که در 
گذشته نظر مشاور امالک بود، خارج شده و افراد با استفاده از فضای 
مجازی قیمت های نجومی را برای امالک خود تعیین می کنند. رئیس 
اتحادیه مشاورین امالک اراک گفت: تعادل بخشی به قیمت امالک 
نیازمند کمک جمعی و دستگاه های نظارتی است. عسگری افزود: 
الزم است انبوه سازان و مشاوران امالک با راه اندازی این سامانه با 

اتحادیه همکاری کنند تا از جوالن دالالن مسکن جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:
آماده  مرکزی  استان  برق  توزیع  شرکت  118طرح 

بهره برداری است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: 118 
طرح این شرکت در هفته دولت به بهره برداری می رسد و عملیات 

اجرایی 47 طرح نیز آغاز می شود.
بر 790  بالغ  اعتباری  با  تعداد طرح  این  افزود:  اله داد   محمد 
میلیارد ریال در نقاط مختلف استان مرکزی به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: از مجموع طرح های حوزه برق این استان، 27 
پروژه برق رسانی در شهرستان اراک ، هفت پروژه در کمیجان، هشت 
طرح در ساوه، 11 پروژه در غرق آباد، 17طرح در زرندیه، 34 پروژه 
در خمین، چهار طرح در محالت، پنج پروژه در دلیجان، 16 طرح در 
تفرش، 6 پروژه در آشتیان، 19 طرح در فراهان، چهار پروژه در شازند 
و هفت طرح در خنداب است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی ادامه داد: با بهره برداری از این تعداد طرح، 48۵ فرصت 
شغلی در نقاط مختلف این استان فراهم می شود. اله داد اظهار داشت: 
افتتاح این طرح ها نقش موثری در افزایش رضایتمندی  مشترکان، 
استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود، تامین برق پایدار و مطمئن 
و بهره وری اقتصادی دارد. وی گفت: تامین برق متقاضیان، اصالح 
شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار، ایجاد و بهینه سازی 
شبکه و تامین روشنایی معابر،  از پروژه هایی است که در هفته دولت 

بهره برداری یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

انجام عمل جراحی بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان 
تامین اجتماعی گنبد کاووس

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
عمل  اتاق  درمانی  کادر  خودگذشتگی  از  و  فداکاری  با   ، گلستان 
بیمارستان خاتم االنبیاء)ص( گنبد کاووس ، بیمار مبتال به کرونا که 
نیاز به عمل جراحی داشت ، مورد عمل قرار گرفت. بنا به این گزارش 
بیمار بستری در بخش کرونای این بیمارستان که از سنگ کلیه رنج 
می برد ، همزمان با درمان بیماری کرونا ، تحت عمل جراحی سنگ 

شکنی درون اندامی قرار گرفت.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی خبر داد؛
WIPOثبت جهانی نشان شرکت دانش بنیان آنیت در

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
از  ملی حمایت  روز  مناسبت  به  مرکزی، سعید جعفری کرهرودی، 
صنایع کوچک از چند و احد صنعتی در شهرک صنعتی ایبک آباد 
بازدید کرد . وی در حاشیه بازدید از شرکت دانش بنیان آنیت ضمن 
اعالم این خبر گفت: این شرکت با استفاده از دانش بومی و استفاده 
از توان فنی متخصصین داخلی توانسته در راستای نهضت ساخت 

داخل گامهای مهمی بردارد.
رادیاتورهای  نوین  نسل  تولیدی  واحد  افزود:این  ادامه  در  وی 
لوکس، دکوراتیو، شیشه ای و حوله خشک کن را طراحی و به بازار 
عرضه نموده است. همچنین مجموعه قالب سازی و ماشین کاری 
دقیق آنیت یکی دیگر از بخش های گروه صنعتی آنیت می باشد که 
 Ekstek و سرمایه گذاری خارجی شرکت Joint Venture با
Xp ترکیه به روزترین و بزرگ ترین خط تولید ساخت انواع قالب 

های صنعتی و ماشین کاری کشور است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان، معدن و تجارت 
ادامه داد: نشان تجاری شرکت آنیت در کشورهای  استان مرکزی 
اتحادیه اروپا، ترکیه، روسیه، اوکراین، آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، 
مولداوی و تاجیکستان در سازمان جهانی مالکیت معنوی به نام این 

شرکت به ثبت رسید.
جعفری کرهرودی خاطر نشان کرد: ثبت جهانی برند آنیت به 
عنوان ابزاری جهت ورود به بازار بین المللی حائز اهمیت بوده بدین 
ایرانی، در کالس جهانی بتواند  لحاظ که یک شرکت تولید کننده 

فعالیت نماید .

رئیس پلیس راه استان ایالم خبر داد؛
توقیف 155 خودروی فاقد پالک در استان ایالم

رئیس پلیس راه استان ایالم از توقیف 1۵۵ دستگاه خودروی فاقد 
پالک در سال جاری در راستای مطالبات مردمی خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده د اظهار کرد: با توجه به ماده 2 آئین 
سطح  در  پالک  فاقد  نقلیه  وسایل  تردد  رانندگی  و  راهنمایی  نامه 
جاده ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده مأموران نسبت به توقیف 

آنها اقدام می کنند.
فاقد  خودروی  دستگاه   30 توقیف  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
و دستور  مطالبات مردمی  راستای  در  در 48 ساعت گذشته  پالک 

مقام قضائی خبر داد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 1۵۵ دستگاه وسیله 

نقلیه فاقد پالک توقیف و روانه پارکینگ شده اند.
رئیس پلیس راه استان ایالم خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در 
ارقام پالک، استفاده از پالک دیگران و مخدوش کردن پالک نیز 
برابر ماده 720 قانون مجازات اسالمی جرم محسوب شده و در صورت 
مشاهده چنین مواردی، ضمن توقیف وسیله نقلیه، راننده آن جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی می شوند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: طرح برخورد با وسایل نقلیه فاقد 
پالک و پالک مخدوش با جدیت هرچه بیشتر توسط عوامل پلیس 

راه تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد ریال انجام می شود؛
افتتاح 10 پروژه عمرانی در حوزه صنعت توزیع برق 

شهرستان میامی
با  رسانی  برق  عمرانی  پروژه   10 جاری،  سال  دولت  هفته  در 
اعتباری به مبلغ 37 میلیارد و 490 میلیون ریال در شهرستان میامی 

افتتاح خواهند شد.
مدیرتوزیع برق شهرستان میامی با اعالم این مطلب گفت: سه 
پروژه احداث سه هزار و ۵8 متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف 
هوایی و نصب پنج دستگاه پست هوایی توزیع برق و نصب 166 
دستگاه سرچراغ در شهرک حسین آباد کالپوش و ایستگاه آتش نشانی 
کالته های شرقی با هزینه 19 میلیارد و ۵60  میلیون ریال، به عنوان 
پروژه هائی می باشند که در هفته دولت سال جاری افتتاح می شوند.

عباسعلی اسماعیلی با اشاره به این که سه پروژه بهسازی یک 
هزار و 824 متر شبکه و نصب دو ایستگاه هوایی توزیع برق و تابلوی 
اندازه گیری در روستاهای نام نیک، هونستان و حسین آبادبااعتبار 
هشت میلیارد و 690 میلیون ریال آماده بهره برداری می باشند افزود: 
پروژه تامین روشنایی ورودی شهرک روستای بکران به مبلغ 410 

میلیون ریال افتتاح می شود.
وی با ابراز این که پروژه نصب 1۵ دستگاه تابلو لوازم اندازه گیری 
قطع از راه دور چاه های آب کشاورزی با هزینه 8۵0 میلیون ریال 
افتتاح خواهد شد تصریح کرد: پروژه افزایش ظرفیت 11 دستگاه پست 
هوایی با مجموع قدرت ۵3۵ کیلوولت آمپر برای ایستگاه های پمپاژ 
ثانویه و دامداری ها با اعتبار چهار میلیارد و 180 میلیون ریال ، از 
دیگر پروژه های قابل بهره برداری در این شهرستان به شمار می رود.

با  آب کشاورزی  های  چاه  برق  تامین  پروژه  کرد:  اضافه  وی 
هزینه سه میلیارد و 800 میلیون ریال در هفته دولت امسال به بهره 

برداری خواهد رسید.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل؛

ساخت ۶ پروژه آموزشی از محل پویش ملی طرح آجر به آجر شروع شده است
و  نوسازی  مدیرکل 
با  استان  مدارس  تجهیز 
اشاره به پویش ملی طرح 
آجر به آجر اهداف مادی و معنوی 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  طرح  این 
صورتی که تمامی ارگان ها و نهاد 
ها در حد توان خود به گسترش این 
طرح در جامعه و تشویق خیرین به 
مشارکت در این طرح نمایند شاهد 
مشارکت عظیمی از مردم استان در 
این طرح و رفع مشکالت فضاهای 

آموزشی در استان خواهیم بود. 
به گزارش روابط عمومی اداره 
کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اردبیل، دولت لطفی در جلسه 
شورای پروژه مهر استان که با حضور 
و  پرورشی  معاون  کاظمی  علیرضا 
فرهنگی وزارت در خانه معلم اردبیل 
برگزار شد، اظهار داشت: با تبلیغات 
وسیع استانی که در خصوص پویش 
ملی طرح آجر به آجر انجام دادیم، 
همین  از  آموزشی  پروژه   6 ساخت 
محل با 43 کالس درس  آغاز شده 
است.لطفی ضمن تشریح طرح آجر 
معنوی  و  مادی  اهداف  به  آجر  به 
این طرح اشاره نمود و افزود : افراد 
خیری  روحیات  با  جامعه  در  زیادی 
وجود دارند که به دالیل مختلفی تا 
کنون قدم در این عرصه ننهاده اند 
که طرح آجر به آجر عرصه را برای 

مقدس  امر  در  مشارکت  و  حضور 
مدرسه سازی میسر کرده است.مدیر 
اردبیل  استان  مدارس  نوسازی  کل 
در راستای گسترش طرح آجر به آجر 
گفت : در صورتی که تمامی ارگان ها 
و نهاد ها در حد توان خود به گسترش 
این طرح در جامعه و تشویق خیرین 
به مشارکت در این طرح نمایند شاهد 
مشارکت عظیمی از مردم استان در 
این طرح و رفع مشکالت فضاهای 
بود.وی  خواهیم  استان  در  آموزشی 
افزود: سرانه متوسط فضای آموزشی 
در استان ۵.76 مترمربع است و این در 
حالی است که سرانه فضای آموزشی 
در کشور ۵.18 متربع می باشد.لطفی 
با بیان اینکه استان اردبیل 0.۵8 متر 
مربع نسبت به سرانه متوسط فضای 

بهتری  وضعیت  در  کشور  آموزشی 
استاندارد  کرد:  تصریح  دارد،  قرار 
سرانه فضای آموزشی 8.39 مترمربع 
 2.63 اردبیل  استان  که  باشد  می 
مترمربع از این استاندارد فاصله دارد.

وی با بیان اینکه از 11 شهرستان واقع 
در استان تنها سرانه فضای آموزشی 
۵ شهرستان باالتر از میزان استاندارد 
متوسط  ساخت:  نشان  خاطر  است، 
سرانه فضای آموزشی در مرکز استان 
3.6 مترمربع می باشد که با احتساب 
مدارس غیر دولتی این کمبود پوشش 
و  نوسازی  شود.مدیرکل  می  داده 
بخش  در  استان  مدارس  تجهیز 
استاندارد  به  سخنانش  از  دیگری 
 361 گرمایشی  تجهیزات  سازی 
مدرسه در سال 98 اشاره کرد و گفت: 

از آغاز سال 99 نیز از 2۵1 مدرسه 
که فاقد علمک گاز بودند ، بخاری 
است. شده  آوری  جمع  نفتی  های 

دولت لطفی همچنین با عنوان اینکه 
استاندارد سازی تجهیزات گرمایشی 
وارد فاز جدید خود شده است، اظهار 
داشت: تنها 114 مدرسه در استان از 
بخاری های گازسوز استفاده می کنند 
که با اقدامات انجام شده امیدواریم تا 
پایان سال 1400 بتوانیم این تعداد 
نماییم.وی  سازی  استاندارد  نیز  را 
همچنین از تهیه تجهیزات هنرستانی 
به میزان 2200میلیارد تومان خبر داد 
و اذعان داشت: تجهیزات کالسی اعم 
از میز و صندلی و ... نیز خریداری شده 
که تا مهرماه در اختیار مدارس قرار 

خواهد گرفت.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جمال محمدزاده اصل دارای شناسنامه شماره 1391 به شرح دادخواست به 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  ح   /۵ کالسه 990043۵/99 ش 
چنین توضیح داده که شادروان محمد محمدزاده اصل به شناسنامه 1002 مهاباد در تاریخ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به پنج   98/8/13

پسر، دو دختر و یک زوجه:
عایشه انجمی فرزند فرج دارای شماره شناسنامه 810 زوجه متوفی

شهرام محمدزاده اصل فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 187 پسر متوفی
حسن محمدزاده اصل فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 43 پسر متوفی
جالل محمدزاده اصل فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 82 پسر متوفی

جمال محمدزاده اصل فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 139 پسر متوفی
کمال محمدزاده اصل فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 1410 پسر متوفی
زیبا محمدزاده اصل فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 1392 دختر متوفی

فاطمه محمدزاده اصل فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 1۵60 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

مرغ  هفت  و  بیست  شماره  تولیدی  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
گوشتی زرین پر مهاباد به شماره ثبت 246 و شناسه ملی 1098027۵087 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۵/04/1399 و 
نامه شماره 3۵16 مورخ 2۵/4/99 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مهاباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ترازنامه وسایر صورتهای مالی سالهای مالی 
1397 و 1398 مطرح وبه تصویب حاضرین در جلسه رسید. 2- سرمایه 
از مبلغ 300۵00000 ریال منقسم به 300۵ سهم یکصد هزار  شرکت 
به ۵00۵ سهم یکصد  به مبلغ ۵00۵00000 ریال منقسم  نام  با  ریالی 
هزارریالی افزایش یافت که کل مبلغ افزایش یافته بمبلغ 200000000 
ریال مطابق گواهی شماره 82/1204 مورخ 7/4/99 بانک توسعه تعاون 
شعبه مهاباد به حساب شرکت واریز شد . 3-خانم رابعه رشیدی بشماره 
لقمان گالبی گالبی  آقای  بازرس اصلی و  ملی 2871216886 بسمت 
بشماره ملی 287062۵669 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد )9۵0494(

شماره آگهی: 139903906226000001
تاریخ آگهی: 1399/0۵/21

شماره پرونده: 13940400101۵000871
آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده شش دانگ یک دستگاه اتومبیل فوتون
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9400237 یک دستگاه اتومبیل فوتون به شماره 
79۵ ع 29 ایران 42 با مشخصات سینی جلو و کاپوت جلو رنگ و درب جلو چپ رنگ 
و تصادفی و سقف و کالف ها رنگ و اتومبیل تمام رنگ می باشد الستیک ضعیف و 
استهالک فضای داخل کابین جلو در حد متعارف فاقد بیمه شخص ثالث متعلق به آقای 
رضا صادقی که طبق نظر خبره محلی به مبلغ هشتصد میلیون ریال معادل هشتاد میلیون 
تومان ارزیابی شده و پس از ابالغ به طرفین به علت عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی 
اسناد  ثبت  اداره  الی 12 مورخ 99/6/12 در    9 از ساعت  ارزیابی قطعی گردیده است 
بردسکن واقع در قائم 13 از طریق مزایده از فروش می رسد. مزایده از مبلغ هشتصد 
میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه 
های قانونی به عهده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.م/الف 102
تاریخ انتشار: 99/۵/28

رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1534- سه شنبه 28 مرداد 61399 ورزش دنیای 

تیرانداز المپیکی: 
تیراندازان نزدیک به 2 سال است که حقوقی دریافت نکرده اند

در یک  باید  بنابراین  است  کرونا همیشگی  ایران می گوید:  المپیکی  تیرانداز 
همزیستی با این ویروس زندگی کنیم. تمام فعالیت ها باید با رعایت بهداشت فردی 

و اجتماعی آغاز شود.
جواد فروغی که حدود 1۵ روز پیش به ویروس کرونا مبتال شده بود، حاال با 
گذراندن دوره نقاهت این بیماری به محل کار خود بازگشته و دیروز نیز در  تمرینات 

آماده سازی تیم تپانچه نیز حضور یافت.  
به گفته او زندگی بشر در مقهور کردن سختی ها روندی رو به رشد داشته و 
همانطور که امروز مردم ژاپن با وجود زلزله زندگی عادی دارند حاال جهانیان باید با 

کرونا یا بالیای دیگر زندگی کنند. 
فروغی پرستاری اهل دهلران است که در یکی از بیمارستان های تهران کار 
می کند. وی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: بیش از 10 روز است که عالئم بیماری 
همچون تب و لرز و درد های عضالنی ندارم و حال عمومی ام خوب است. عالوه بر 
حاضر شدن در محل کارم، از دیروز که دور جدید تمرینات آغاز شد برنامه تمرین و 

آماده سازی را از سر گرفته ام.
دارنده سهمیه المپیک توکیو گفت: تا برگزاری المپیک کمتر از 11 ماه فرصت 
داریم. برای ما ورزشکاران با توجه به شرایط موجود  فرصت چندانی باقی نمانده و باید 
از زمان باقی مانده تا شروع المپیک نهایت استفاده را برای آمادگی جسمانی و فنی ببریم.

فروعی گفت: متاسفانه کرونا به ریه آسیب می زند و با اینکه حالم خوب است 
نمی توانم خیلی زود برنامه آمادگی جسمانی و بدنسازی را شروع کنم. با این حال از 
هفته آینده پیاده روی و دوی سبک را در برنامه هایم قرار می دهم. البته هنوز از نطر 

جسمانی ضعف دارم. دیروز این مساله موقع گرفتن تپانچه مشهود بود.
فروغی ادامه داد: فدراسیون باید شرایط را برای برگزاری اردوهای آماده سازی تیم 
ملی فراهم کند تا تیراندازان بدون دغدغه و با طیب خاطر از امکانات خوابگاهی رستورانی 

و  بدنسازی استفاده کنند. البته چنین برنامه ای نیازمند اجرایی قرنطینه کامل دارد.
این تیرانداز در ادامه افزود: رقبای ما از مدت ها پیش تمرینات خود را شروع 
کرده اند. مسابقات در سطح داخلی در برخی کشورها از جمله کشورهای اروپایی در 
حال برگزاری است. ما هم باید تمرینات داخلی را آغاز کنیم و لیگ تیراندازی باید 
هر چه سریعتر از سر گرفته شود زیرا برگزاری لیگ در این شرایط کمک زیادی به 

روند آماده سازی ما دارد.
تیراندازان نزدیک به 2 سال است که حقوقی دریافت نکرده اند

این پرستار تیرانداز در ادامه صحبت هایش گفت فدراسیون همیشه حقوق اندکی 
به تیراندازان ملی پوش پرداخت می کرد که متاسفانه نزدیک به 2 سال است که چیزی 

به عنوان حقوق از سوی فدراسیون به ما پرداخت نشده است.
 فروغی ادامه داد: من شاغل هستم و کمتر از سایرین برای تامین هزینه هایی 
چون آمد و رفت و سایر امور با مشکل مواجه هستم اما بیشتر تیراندازان شاغل نبوده 
و در حال حاضر دانشجو یا دانش آموز هستند و حاال جدای از هزینه رفت و آمد که 
تامین آن برایشان ساده نیست هزینه تامین اقالم بهداشتی را نیز به آن اصافه شده است.

 وی ادامه داد: فدراسیون به اندازه چهار یا پنج جلسه تمرین اقالم بهداشتی 
همچون مایع ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک در اختیار تیراندازان قرار داد ولی کمک 
دیگری در این زمینه از سوی فدراسیون صورت نگرفته است. فروغی ضمن قدردانی 
از مسئولین کمیته ملی المپیک گفت: طی 6 ماه گذشته این کمیته به تیراندازان یک 
بسته حاوی اقالم بهداشتی از جمله مایع ضدعفونی کننده به منظور رعایت بهتر موارد 
بهداشتی داده، اما این مقدار کافی نیست و فدراسیون بدون درخواست ورزشکار باید 
آنان را برای حفظ سالمتی ملی پوشان باید این اقالم را در آختیار آنان قرار دهد.این 
ورزشکار 31 ساله در خصوص پرداخت پاداش المپین ها گفت: قرار شد این پاداش در 
2 بخش به ورزشکاران پرداخت شود. ۵0 درصد این پاداش با کسر 10 درصد مالیات 
آنان  پاداش  نمی کردند  اینکه ورزشکاران تصور  بیان  با  است.فروغی  پرداخت شده 
مشمول مالیات شود، گفت: به این ترتیب ما به جای 30 میلیون تومان 27 میلیون 
دریافت کردیم. بخش دوم پاداش باید تا مرداد 99 پرداخت می شد اما پرداخت آن را 
به نیمه دوم سال موکول کرده اند و مشخص نیست چه زمانی آن را پرداخت کنند. 

این درحالی است که هزینه ها روز به روز افزایش می یابد. 

بارتومئو اخراج ستین را تایید کرد
رییس باشگاه بارسلونا به خبرنگار کوپه اعالم کرد سرمربی اسپانیایی از سمتش 

برکنار شده است.
به گزارش بی ساکر، کیکه ستین اخراج شده است و این موضوع را خوسپ ماریا 
بارتومئو )رییس باشگاه بارسلونا( تایید کرد. شکست 8 بر 2 آبی اناری ها مقابل بایرن 
مونیخ در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان موجب شد چنین تصمیمی گرفته شود و 
سرمربی اسپانیایی آخرین ساعات حضورش را در تیم کاتاالنی سپری خواهد کرد. 

بارتومئو درباره ستین به ویکتور ناوارو، خبرنگار شبکه کوپه گفت: »پس از 
جلسه یکشنبه با اریک آبیدال و راموس پالنس تصمیم گرفته شد سرمربی اسپانیایی 

اخراج شود.” 
این خبر هنوز به صورت رسمی اعالم نشده است اما از حضور ستین در بارسلونا 
هفت ماه می گذرد. او هدایت تیم را به عنوان صدرنشین بر عهده گرفت و در پایان 

نایب قهرمان اللیگا شد و در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان حذف شد. 
بارسلونا در جلسه روز دوشنبه آینده درباره سرمربی و دیگر موضوعات تصمیم 
گیری خواهد کرد. تکلیف ستین مشخص شده است و اکنون باشگاه تنها به دنبال 
یک جانشین مناسب است. رونالدو کومان یکشنبه در فرودگاه سیوداد کندال بارسا 
دیده شد که می تواند او را به نیمکت بارسا نزدیک کند. مائوریسیو پوچتینو گزینه 
مورد نظر بارتومئو است اما اظهارات سرمربی آرژانتینی در سال های اخیر درباره 
آبی اناری ها موجب شده است هیئت مدیره با حضور این سرمربی مخالف باشد.  در 
هر صورت فعال اخراج ستین مشخص شده است و کسی نمی داند سرمربی بعدی 

بارسا چه کسی خواهد بود.

اتفاق خاص در لیگ قهرمانان اروپا

در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری سه مربی آلمانی 
حضور دارند که این در 27 ساله اخیر بی سابقه بوده است.

به گزارش کیکر، تکلیف چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا مشخص شده است. تیم های بایرن مونیخ، لیون، پاری سن ژرمن و الیپزیگ 

توانستند که با شکست دادن حریفان خود به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنند.
نکته جالب مرحله نیمه نهایی در فصل جاری حضور سه مربی آلمانی است. 
هانسی فلیک، توماس توخل و ناگلزمن سه مربی آلمانی هستند که موفق شدند 
تیم های خود را به نیمه نهایی برسانند.طبق اعالم کیکر در 27 سال اخیر این برای 
نخستین بار در لیگ قهرمانان اروپا است که سه مربی از یک کشور موفق می شوند 
که با تیم های خود به نیمه نهایی راه پیدا کنند.آخرین باری که سه مربی از یک 
کشور موفق شدند که به نیمه نهایی راه پیدا کنند به فصل 1992-1993 برمی گردد.

در نیمه نهایی فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ باید به  مصاف لیون 
برود و در دیگر دیدار برگزار شده هم پاری سن ژرمن و الیپزیگ با هم رودرو می شوند.

این ها را از بارسا کنار بگذارید؛
از باال تا پاییِن بارسلونا کوبیده و آسفالت می شود

در حالی که چند روز از پایا ن بازی بایرن مونیخ و بارسلونا می گذرد، هنوز هم 
بحث های زیادی درباره آن نتیجه عجیب و تاریخی در رسانه های مجازی و شبکه 

های اجتماعی مطرح است.
شکست عجیب و باور نکردنی بارسلونا با نتیجه 8-2 به قدری شگفت انگیز 
بود که همچون باخت 7-1 تیم ملی برزیل به آلمان در جام جهانی 2014، واکنش 
های گسترده ای را به همراه داشته است. البته وضعیت خراب بارسلونا در این فصل، 
اظهر من الشمس بود و حضور کیکه ستین روی نیمکت آبی و اناری ها، نه تنها 
اوضاع را بهتر نکرد بلکه شرایط برای یاران لیونل مسی بدتر و بدتر شد تا جایی که 

چنین فاجعه بزرگی را برای باشگاه محبوب کاتاالنی رقم زد.
 بدین ترتیب، کاتالونیایی ها پس از چند فصل پیاپی، برای اولین بار، بدون 
فتح هیچ جامی به تعطیالت تابستانی می روند. هر دو تیم بارسلونا و بایرن در طول 
فصل، تغییر مربی داشتند اما این کجا و آن کجا؟ بایرن مونیخ پس از جانشینی نیکو 
کواچ با هانسی فلیک، به اوج شکوه تاریخی خود بازگشت اما بارسلونا با کیکه ستین، 
با سرعت هر چه تمام تر به ته دره سقوط کرد. آشی که ستین پخت به قدری شور 
بود که این روزها، هواداران آبی و اناری ها را حتی دلتنگ ارنستو والورده کرده است!

به  چیزی  که  شرایطی  در 
یحیی  نمانده،  باقی  فصل  پایان 
گل محمدی عملیات خود برای 

یارگیری را استارت زده است.
عنوان  به  شده  موفق  پرسپولیس 
قهرمانی زودهنگام لیگ دست یابد و اکنون 
جام  تورنمنت  دو  روی  را  خود  تمرکز  تمام 
حذفی و لیگ قهرمانان آسیا قرار داده است. 
با این حال یحیی گل محمدی عملیات خود 
برای یارگیری و اجرای نقشه های خود برای 

فصل آینده را استارت زده است.
را  ما  پرسپولیس؛  بازیکنان  گالیه 

دور نینداز!
به  اخیر  فصل  پنج  طی  پرسپولیس 
در  است.  یافته  دست  بزرگی  موفقیت های 
موفقیت های این تیم ردپای نیمی از بازیکنان 
کنونی تیم نیز دیده می شود. با این حال یحیی 
با اقدام زودهنگام برای نقل و انتقاالت از یک 
سو و از سوی دیگر مذاکره با بازیکنانی که 
پرسپولیس در آن نقطه بازیکن در اختیار دارد، 
زمینه گالیه زیرپوستی شاگردانش را ترتیب 
داده است. برخی بازیکنان پرسپولیس معتقدند 
که برخالف برانکو اکنون پالن جذب بازیکن 
کامال سلیقه ای و نه از روی نیاز و برطرف 
کردن ضعف تیم صورت می گیرد. گمانه زنی 
در خصوص برخی پست ها باعث گالیه شدید 
آنها شده است. تا جایی که به جمله معروف 

»ما را دور نینداز!« کشیده شده است.
سه بازیکن قطعی شده؛ سه نفر دیگر 

در راه
در  بازیکن  در حال حاضر حضور سه 
پرسپولیس تقریبا قطعی شده است و باشگاه 
در  نهایی  کادرفنی صحبت های  و خصوصا 
این زمینه را با گزینه های مدنظر صورت داده 
اند و در انتظار پایان فصل و عقد قرارداد و 
توافق مالی هستند. با این حال گفته می شود 
در مرحله بعدی سه بازیکن دیگر نیز با این تیم 
وارد مذاکره  شده اند. از حامد لک، سعید آقایی و 
دانیال اسماعیلی فر به عنوان گزینه های قطعی 

حضور در این تیم نام برده شده است و سه 
گزینه بعدی نیز میالد سرلک، محمد میری و 
مهدی پور هستند.در این زمینه گفته می شود 
یحیی گل محمدی به دنبال یک مدافع میانی 
دیگر نیز خواهد بود تا شرایط را در این پست 
نیز به نفع خود کند. جذب مهاجم برخالف 
از  چیزی که درباره آل کثیر گفته می شود، 
او  و  پرسپولیس خارج شده  برنامه سرمربی 
در حال حاضر به دنبال گزینه های دیگری 

در این پست خواهد بود.
فقط جدایی علیپور قطعی شده، بشار 

احتمال زیاد
پایان  به  در شرایط کنونی که چیزی 
فصل باقی نمانده، جدایی علی علیپور، مهاجم 
گلزن این تیم قطعی به نظر می رسد. علیپور 
در این زمینه می گوید: »هنوز بازی های جام 
حذفی و لیگ باقی مانده است. تا زمان پایان 
مسابقات هیچ تصمیمی ندارم. تمرکزم کامل 
روی پرسپولیس است. پیشنهاد چین را قطعا 
پرسپولیس  از  به جدایی  قرار  اگر  نپذیرفتم. 
باشد به مدیربرنامه هایم گفته ام تنها در صورت 

حضور در اروپا آن را خواهم پذیرفت. در ایران 
هم اگر الیق بدانند جز پرسپولیس به چیز 
دیگری فکر نمی کنم.« با این حال بعید به 
نظر می رسد علیپور در فصل آینده نیز به کار 
خود با پیراهن شماره 70 پرسپولیس ادامه دهد 
و باید او را جدا شده قطعی تیم دانست و در 

انتظار مشخص شدن مقصد او ماند.
مناسبی  پیشنهادات  با  نیز  رسن  بشار 
به  قبلی  بازی  در  که  او  است.  شده  مواجه 
دریافت  برای  بود  غایب  مصدومیت  دلیل 
مطالباتش طی تمام سه سال اخیر مشکالت 
بزرگی را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر 
پیشنهاداتی از لیگ قطر، پرتغال و یونان شاید 
او را وسوسه کند تا برای ادامه فوتبال پیراهن 

شماره ۵ سرخ را از تن خارج کند.
همچنان  نیز  نادری  محمد  تکلیف 
نامشخص است. باشگاه پرسپولیس علیرغم 
شروع فصل در لیگ بلژیک هیچ مذاکره ای 
با کورتریک برای در اختیار گرفتن رضایتنامه 
دائمی این مدافع چپ پا صورت نداده است.

دیگر بازیکنانی که با پیشنهادات ریز و 

کنعانی  مواجه شده اند محمدحسین  درشتی 
نوراللهی،  احمد  زاده،  خلیل  شجاع  زادگان، 
سیامک نعمتی و مهدی ترابی هستند. با این 
نامشخص  جدایی  برای  آنها  وضعیت  حال 
است و بعید است از این جمع بیش از یک 

نفر تیم را ترک کند.
لیست مازاد؛ یحیی به سیم آخر می زند

سرمربی پرسپولیس تمام باال پایین های 
الزم برای انتخاب لیست خود را صورت داده 
است. مهمترین تصمیم او برای خارج کردن 
نام محسن ربیع خواه و محمد انصاری خواهد 
بود. برخالف شایعاتی نزدیک به واقعیت درباره 
احتمال پایان همکاری با سیدجالل حسینی 
که  مواجه شد  واکنش هایی  با  ادامه  در  که 
تغییر  با  و  کرد  دور  تصمیمش  از  را  یحیی 
جبهه به حمایت از کاپیتان تیمش پرداخت، 
احتمال ادامه همکاری با سیدجالل همچنان 

زیاد است.
برخی بازیکنان جوان تیم و در کنار دو 
چهره نامدار دیگر احتماال از دیگر نفرات جدا 

شده پرسپولیس در پایان فصل باشد.

فهرست نهایی پرسپولیس در بازار نقل و انتقاالت؛

ما را دور نیندازید!

استقالل  فوتبال  تیم  اسبق  کاپیتان 
گفت: حواشی تیم فوتبال استقالل پیش از 
شهرآورد حساس در جام حذفی باید از سوی 

کادرفنی و مدیریت باشگاه مدیریت شود.
کنار  خصوص  در  ورمزیار  صادق 
دانشگر  محمد  و  باقری  فرشید  گذاشتن 
کاری  چه  بازیکن  دو  این  نمی دانم  گفت: 
کادرفنی  اما  شدند  اخراج  که  دادند  انجام 
با تجربه تر عمل کند و قبل  باید  استقالل 
بازی حساسی همچون بازی با پرسپولیس 

برای تیم حاشیه ایجاد نکنند.
بعضی  مربیگری  در  داد:  ادامه  وی 
ای  بزرگتری کرد.  باید  و  دید  نباید  وقت ها 
شهرآورد  از  قبل  استقالل  کادرفنی  کاش 
می کرد.  مدیریت  را  تیم  شرایط  حساس 
مجیدی می توانست پس از پایان بازی مقابل 
نمی خواهد،  که  را  بازیکنی  هر  پرسپولیس 

کنار بگذارد.

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت: به 
اعتقاد من در مدیریت حواشی، مدیرعامل و 
مدیر تیم نقش بسیار پررنگ تری از کادرفنی 
دارند و ای کاش آنها پررنگ تر ظاهر شوند. 
این تنبیه می تواند به تنبیه هواداران تبدیل 
شود و امیدوارم این موضوع در نتیجه شهرآورد 

تاثیر نگذارد.
مورد عملکرد سعید رمضانی،  در  وی 

تصریح کرد: نمی خواهم بگویم او موفق نبوده 
است اما امیدوارم در ادامه راه به موفقیت هایی 
برسد که بتوان در مورد عملکرد او صحبت 
کنیم. از همه می خواهم این دو بازی را تحمل 
کنند و بعد از آن در مورد عملکرد دوستان 

اظهار نظر کنیم.
مقابل  دیدار  به  اشاره  با  ورمزیار 
پرسپولیس، اظهار داشت: این بازی بی اندازه 
و  گرفته  جام  پرسپولیس  است.  حساس 
می خواهند.  جام  هم  استقالل  هواداران 
و  است  بیشتر  بسیار  استقاللی ها  استرس 
به  را  موضوع  این  بتواند  کادرفنی  امیدوارم 

خوبی مدیریت کند.
وی خاطرنشان کرد: در بازی با پیکان 
بازیکنان استقالل را با انگیزه ندیدم و از نظر 
اما امیدوارم  فنی هم تیم خوب عمل نکرد 
کادرفنی بازیکنان را برای گرفتن جام باانگیزه 
کند و همچنین امیدوارم در بازی های آینده 

استقالل  زیاد  خوردن های  گل  شاهد  دیگر 
نباشیم.

استقالل  فوتبال  تیم  اسبق  کاپیتان 
غفوری  وریا  از  که  انتقاداتی  خصوص  در 
او  بازی  به  همیشه  گفت:  می شود،  مطرح 
عالقه داشتم اما امیدوارم نقش او به عنوان 
کاپیتان پررنگ تر شود. او می تواند در بیرون 
و داخل زمین به تیم کمک زیادی کند و او 
باید به عنوان کاپیتان عصای دست و مشاور 

کادرفنی باشد.
وی با اشاره به اعتراض غفوری پس از 
تعویض در دیدار مقابل پیکان اظهار داشت: به 
نظر من روی بازیکنان فشار است. بازیکنان به 
وریا از مربیان نزدیک تر هستند و او باید نقش 
خود را پررنگ کرده و بتواند به تیم محبوب 
خود کمک کند. همیشه آرزو می کنم وریا به 
یکی از کاپیتان های به یاد ماندی استقالل 

تبدیل شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

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

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

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

برابر رأی شماره 139960301060002106 هیأت اول موضوع قانون تعینی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی تاجیک 
تک فرزند حسین به شماره شناسنامه 171 صادره از جوادآباد در شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی مخروبه در آن به مساحت 12/2۵ مترمربع پالک شماره 
313 فرعی از 111 اصلی واقع در شهر ورامین تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
از مالکیت مهدی تاجیک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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 تسلمی 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.م/الف 172
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۵/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/12

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ،  نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 139960301022001۵42 
مورخ 99/۵/۵ هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رباط کریم برحسب قانون 3 ماده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی آقای 
عباس مجد فرزند محمدجواد به شماره شناسنامه 2738 صادره از اصفهان نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 214/62 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از قطعه 2 تفکیکی از 124 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم مالکیت رسمی قدرت اله قانع محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/۵/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/6/12

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هیوا دشت ناژو تک درتاریخ 2۵/0۵/1399 
به شماره ثبت 20۵1 به شناسه ملی 140093638۵2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
آگهی میگردد. موضوع  زیر جهت اطالع عموم  به شرح  گردیده که خالصه آن 

وتوزیع  منازل،ادارات،طبخ  نظافت  شامل  امورخدماتی  کلیه  :انجام  فعالیت 
غذا،نگهداری وتنطیفات پارکینگ ها،پارکها وتلفنخانه ها ورختشورخانه ها_رنگ 
آمیزی جداول وگاردریل وسرعت گیر_تامین نیروی انسانی ادارات دولتی وشرکت 
باغبانی،توسعه  امور  کشی_انجام  آبدارچی،اسباب  نیروی  خصوصی_تامین  های 
ونگهداری فضای سبز ،سم پاشی ، هرس کردن درختان وگیاهان _خریدوفروش 
ساختمان_طراحی،نظارت  ودکوراسیون  وباغبانی_زیباسازی  نظافتی  دستگاههای 
کلیه  سازی_انجام  مسکونی،تجاری،آموزشی،اداری،راه  های  پروژه  کلیه  واجرای 
امورتاسیسات برقی ومکانیکی وعمرانی_عقد قراردادباشرکتها واخذ وام و تسهیالت 
ازبانک ها وموسسات_شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی_خریدوفروش 
نهادهای کشاورزی)کود-سم-بذر(،خریدوفروش وسایل باغبانی- تهیه،تولید وواردات 
وصادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ونهادهای کشاورزی_تهیه،تولیدوصادرات 
میوه_تهیه،تولید وصادرات سبزی صیفی جات_تولید نشاء)صیفی وسبزی(ونهالهای 
مثمر وغیرمثمر_مشاوره دررابطه باکاشت،داشت،برداشت محصوالت زراعی_مشاوره 
های  دانه  وفروش  باغات،تهیه  وبرداشت  وکاشت  وسمپاشی  بااحداث  دررابطه 
روغنی_کاشت وداشت وبرداشت وفراوری گیاهان دارویی،تولید وپخش کودهای 
آلی وزیستی ، بسته بندی وسورت وفراوری محصوالت وفراورده های کشاورزی 
واسانس  گیری  گیری وعصاره  داخلی وخارجی_عرق  بازارهای  به  فروش  جهت 
گیری گیاهان دارویی _انجام کلیه امورات مربوط به خیاطی ودوخت ودوز انجام 
کلیه خدمات آبرسانی ولوله کشی منازل،صنعتیوغیر صنعتی درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کردستان ، شهرستان سقز ، بخش مرکزی ، شهر سقز، محله 
جاقل ، خیابان مهر ، کوچه جاقل ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6681314663 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2.000.000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم دلنیا حمه علی پور به شماره ملی 37۵0312664 دارنده 
1980000 ریال سهم الشرکه آقای یوسف مرادی به شماره ملی 37623142۵1 
دارنده 20000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم دلنیا حمه علی پور به 
شماره ملی 37۵0312664 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
یوسف مرادی به شماره ملی 37623142۵1 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اسنادواوراق بهادار وتهدآور واوراق عادی واداری باامضای منفرد مدیرعامل همراه 
بامهرشرکت معتبرمیباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )9۵23۵8(

آگهی نظری هیئت حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی 
از  صادره  مورخ1۵/0۵/99   139960329126000797 شماره  رای  برابر  آرادان 
هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای صفدر اینانلو یغمورلو 
فرزند رستم در سه دانگ مشاع از شش قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۵۵1 مترمربع قسمتی از پالک 482 فرعی از 86 اصلی واقع در علی آباد 
دارای مالکیت مشاعی موضوع پرونده کالسه مهلت گردیده است برابر رای شماره 
تکلیف  تعیین  قانون  هیئت  از  139960329126000796مورخه1۵/۵/99صادره 
تصرفانه مالکانه و بالمعارض خانم بهجت اثناعشری فرزند سعید در سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۵1 مترمربع 
قسمتی از پالک 482 فرعی از 86 اصلی واقع در علی آباد دارای مالکیت مشاعی 
موضوع پرونده کالسه محرز گردیده است.لذا در اجرای مقررات ماده 3 قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز منتشر می گردد معترضین می توانند ظرف دو ماه از تاریخ 
اولین نوبت انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نموده و گواهی مربوطه 
را به اداره تسلیم نمایند و در صورت عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی 
تقدیم دادخواست پس از گذشت موعد مقرر سند مالکیت به نام تصرف صادر و تسلیم 

خواهد شد و بدیهی صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
شاه حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان 

میم الف : 446
نوبت اول : 99/0۵/28

نوبت دوم - 99/06/12

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 80۵3612 
هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی هادی سعیدی فرزند حسن شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای تجاری 
به مساحت 1۵/۵2 متر مربع قسمتی از پالک 43 اصلی به کالسه 2317/97 در بخش 
3 ثبت تنکابن خریداری شده از حسین سعیدی مالک رسمی محرزگردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز اگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار : نوبت اول : 13/0۵/1399 تاریخ انتشار 
 : نوبت دوم : 28/0۵/1399 شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

م الف 19903۵90

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
80۵3612 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی ساسان کردی فرزند علی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان به مساحت ۵10 متر مربع قسمتی از پالک 11۵ فرعی از 114 اصلی 
به کالسه 2666/97 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از سند مالکیت 
مشاعی مالک رسمی محرزگردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز اگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار : نوبت اول : 13/0۵/1399 تاریخ انتشار : 
 نوبت دوم : 28/0۵/1399 شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

م الف 19903۵92

آگهی فقدان سند مالکیت
یکتا  شماره  به  شیبانی  محمد  آقای  مالک  وکیل  درخواست  به  بنا 
سند  مفقودی  اعالم  بر  مبنی   1399/0۵/20 مورخ   139980001118000062
مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی شده ذیل شماره 
1399021۵12۵1000201 مورخ 1399/03/10 در دفترخانه اسناد رسمی 1 ورایمن به 
ضمیمه درخواست مالک 13998۵601060002193 مورخ 1399/03/11 که تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 

ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد.
نام و نام خانوادگی مالک: آقای محمد شیبانی 

میزان مالکیت: سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 11 تفکیکی 
به شماره فرعی 8۵60 از 111 اصلی مفروز مجزی شده از پالک 7136 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بهنام وسط ورامین به مساحت ۵4.49 مترمربع که در دفتر 191 
صفحه 144 شماره ثبت 886767 ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 318972 الف 
98 بنام سامیه قالیشورانی ثبت و سند صادر گردید. سپس موجب انتقال قطعی شماره 
134484 مورخ 1390/08/01 دفتر یک ورامین بنام محمد شیبانی انتقال گردید. 
ضمناً ملک با شماره رهنی 134486 مورخ 1390/08/01 در رهن بانک مسکن می 

باشد. که نامبرده درخواست سند المثنی نموده است.
علت از بین رفتن: جابجایی

به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تاکنون نسبت به مورد ثبت معامله 
ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و 
درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت 10 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 
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رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی میرزائی دارای شناسنامه شماره 38602۵67۵0 به شرح دادخواست 
به کالسه 98-۵83-111 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شعبانعلی مالمیزائی ف عبداله متولد 47/3/22 به شناسنامه 
شماره 19 در تاریخ 98/6/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن متوفی  منحصر است به 
علی میرزائی به ش.ش 38602۵67۵0 پسر متوفی

اصلی صفری ف ذبیح اله به ش.ش 20 همسر متوفی
لیال مالمیرزائی به ش.ش 1040 دختر متوفی
فاطمه مالمیرزائی به ش.ش 90 دختر متوفی

میثم مالمیرزائی به ش.ش 6470040888 پسر متوفی
مجتبی مالمیرزائی به ش.ش 38600۵9866 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 111 شورای حل اختالف قهاوند 

کادرفنی استقالل باید با تجربه تر عمل کند؛ 

ورمزیار: استرس استقالل برای شهرآورد بیشتر است

موضوع برخورد با فساد در فوتبال و روندهای خالف در 
انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال با بازداشت یکی از کارکنان 
سازمان لیگ و احضار برخی مدیران و اعضای مجمع فدراسیون 

فوتبال فوتبال وارد مرحله تازه ای شده است.
از  نقل  به  کشور  ورزشی  های  روزنامه  از  یکی  اخیرا 
رئیس حراست وزارت ورزش و جوانان از برخورد قضایی با 
احدی از کارکنان سازمان لیگ فوتبال و ادامه تحقیقات در 

ارتباط با برخی از مدیران این سازمان خبر داده است، انتشار 
این خبر و تایید آن توسط حراست وزارت ورزش و جوانان در 
کنار دستگیری یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس نوید عزم 
جدی حراست وزارت ورزش و جوانان برای مقابله با فساد در 

ورزش را می دهد.
پرداخت  موضوع  که  اینکه  باره  این  در  تکمیلی  خبر 
فدراسیون  مجمع  اعضاء  از  برخی  به  هدایا  و  وجوه  برخی 

تحت  فدراسیون  این  انتخابات  برگزاری  آستانه  در  فوتبال 
از مدیران  کاندیداها که  از  تعدادی  توسط  عناوین مختلف 
فعلی فدراسیون نیز هستند از سوی حراست وزارت ورزش و 
جوانان با هماهنگی دستگاه قضایی در دست بررسی است 
که در این رابطه نیز برخی از افراد از جمله تعدادی از مدیران 
و اعضاء مجمع احضار و یا دعوت شده و تحقیقات از ایشان 

صورت پذیرفته است.

احضار برخی از مدیران و اعضای مجمع فدراسیون فوتبال
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از راست سهیل محمودی، سید فرید قاسمی و زنده یاد خسرو سینایی 
اختصاصی دنیای جوانان

من در بهشت خویش
چو نمرود سوختم

محمد مجد

بی اشک گریه کردم و بی دود سوختم
آخر در آتشی که بنا بود سوختم

باغم به دست آتش پاییز اوفتاد
در خواب آرزو شدم و زود سوختم

اینک من آن عطش زده دشتم که در بهار
با کام تشنه در نفس رود سوختم

شعرم بهشت ظلمت این شهر خسته است
من در بهشت خویش چو نمرود سوختم

چون الله داغ خورده روز ازل منم
در من هوای روی تو تا بود سوختم

بیهودگی ست زندگی »مجد« خسته جان
چون شمع رو به قبله مقصود سوختم

 ،» چا ر با »مرسدس 
سیا  ر گا بریل  »گا همسر 
مارکز« که نقش مهمی در 
موفقیت این نویسنده برنده 
ادببات داشت در سن  نوبل 

87سالگی درگذشت.
به گزارش ایسنا به نقل 
از آسوشیتدپرس، »مرسدس 
 19۵8 سال  از  که  بارچا« 
و خود  بود  »مارکز«  همسر 
»ماکز« همواره نوشتن رمان 

او  حمایت های  مرهون  را  تنهایی«  سال  »صد  شاهکارش 
زوج  این  رفت.   دنیا  از  ریوی  مشکالت  دلیل  به  می دانست 
کلمبیایی در سال 1961 به مکزیک مهاجرت کردند و تا زمان 
مرگ »مارکز« در سال 2014 به زندگی مشترک خود ادامه دادند.

»ایوان دوکه«، رئیس جمهور کلمبیا و چهره های برجسته 

فرهنگی و هنری این کشور 
رچا«  با »مرسدس  نقش 
زندگی  همراه  عنوان  به  را 

»مارکز« ستودند.
سیا  ر گا یل  بر گا «
مارکز« در سال 1982 موفق 
به کسب جایزه نوبل ادبیات 
مهمترین  ز  ا یکی  و  شد 
اسپانیایی زبان  نویسندگان 
ب  محسو ن  ا ر و د م  تما

می شود.
»خورخه ادواردو ریتر« وزیر امور خارجه سابق کشور پاناما 
و از دوستان »مارکز« در واکنش به درگذشت »مرسدس بارچا« 
نوشت: »بدون تردید همه آن چه ما مدیون مارکز هستیم، او 
کنار  در  دوباره  آن ها  هستند.  بارچا  مدیون  خوانندگانش  و 

یکدیگر هستند«.

همسر »گابریل گارسیا مارکز« درگذشت

  کیمیا اکرامیان
 ، د ا د مر  2 7
ز  و لر سا هشتمین  بیست و
یی  طبا طبا محیط  محمد  درگذشت 
و  مختصر  آشنایی های  از  آنچه  است. 
کوچک با ایشان می توان نتیجه گرفت، 
وجود استادی مطلع و بعضا مسلط بر 
حوزه های مختلف علم و دانش است. 
همان طور که بارها گفته ایم و این بار 
هم می گوییم، نوشته جات بشری عاری 
مثل  نیست.  اشتباه  و  خلل  و  خطا  از 
فردوسی  مذهب  باب  در  مقاله  همان 
مطالبش  دیگری  استادان  بعدها  که 
خطا  همین  وجود  با  اما  کردند.  رد  را 
تحقیقات  و  تالیفات  زمینه  خلل ها،  و 
مثل  کسانی  که  است  زیاد  آنقدر  او 
زریاب  و  شیرازی  انجوی  زرین کوب، 
ادامه  در  آنچه  ستوده اند.  را  او  خویی 
زندگانی،  ز  ا است  گزارشی  می آید 
تالیفات و نظرات استادان بزرگ رشته 
زبان و ادبیات فارسی درباره بزرگ مرد 
محیط  محمد  استاد  معاصر،  روزگار 

طباطبایی.
اصفهان،  استان  زواره   شهرستان 
 1281 سال  ماه  خرداد   26 روز  در 
خورشیدی، شاهد تولد یکی از مفاخرش 
بود. محمد محیط طباطبایی، که در همان 
شهرستان هم به مکتب رفت و بعدها در 
مدرسه کاسه گران اصفهان زبان فرانسه 
آموخت و بعد از فراغت از تحصیل، به 
مدرسه ای مشغول  در  و  بازگشت  زواره 
به تدریس شد. بعد از مدتی به مدرسه 
ادبی  دیپلم  و  رفت  تهران  دارالفنون 
وزارت  در  استخدامش  از  بعد  گرفت. 
معارف، مدتی برای مدیریت مدرسه ای به 
خوزستان سفر کرد بعد هم به تهران آمد 
و در همان مدرسه دارالفنون به تدریس 
اثنا مدیریت دو  مشغول شد. در همین 
مجله، یعنی مجله »آموزش و پرورش« 
و »محیط« را نیز بر عهده داشت. مدتی 
هم به عنوان رایزن فرهنگی در سوریه، 
عراق، لبنان و دهلی مشغول به کار بود. 
سرودن شعر را هم بر تمام این ها عالوه 
کنید! او از دوران جوانی به سرودن شعر 
را هم  می پرداخت و تخلص »محیط« 
برای خود برگزیده بود. نوشتن مقاالت، 
نظارت بر تصحیح و نوشتن مقدمه های 
ارزشمند بر متون تصحیحی و تالیف کتب 
تحقیقی هم بخشی از ثمره عمر پربرکت 

استاد طباطبایی است.
 *  آنچه در دست داریم

باقی  آنچه  طباطبایی  محیط  از 
یادداشت  و  مقاله  بیشتر  است،  مانده 
درواقع  هم  کتاب هایش  بیشتر  است. 
در  است.  مقاالت  همین  جمع آوری 
که  است  آن  بر  سعی  نوشته  ین  ا
ساحت های مختلف پژوهش های او تا 
حدودی به خواننده معرفی شود. بنا بر 
این وظیفه، آثار استاد را در سه حوزه 

بررسی خواهیم کرد.
* آنچه در مطبوعات به جا ماند

محیط  تی  عا مطبو لیت  فعا
رد.  دا متفاوتی  یای  زوا طباطبایی، 
از  بسیاری  نیم  می دا که  همان طور 
نشریات  در  طباطبایی  استاد  مقاالت 
این مقاالت هم  بیشتر  منتشر می شد. 
تعلیم  و  ارمغان  مهر،  مجله های  در 
این  از  بخش  می شد.  چاپ  تربیت  و 
و  کنگره ها  از  برخی  در  هم  مقاالت 
مروزه  ا بود.  شده  منتشر  سمینارها 
مجالت  این  آرشیو  به  دسترسی  که 
طریق  از  می  توان  است،  دشوار  کمی 
این مقاله ها  از  سایت نورمگز بسیاری 
برخی  مطالعه  هم  دیگر  راه  دید.  را 

را  استاد  مقاالت  که  کتاب هاست  از 
معرفی  ادامه  در  و  کرده  جمع آوری 

می شوند.
لیت  فعا ن  ا ر دو ر  د یی  طبا طبا
و  محیط  نشریه  دو  ره  دا ا خویش، 
عهده  بر  هم  را  پرورش  و  آموزش 
در  حضور  خاطر  به  ید  شا داشت. 
محیط های این چنینی بود که تصمیم به 
تالیف کتاب »تاریخ تحلیلی مطبوعات 
ره  با در کتاب  ین  ا گرفت.  یران«  ا
تا  ز  غا آ ز  ا است  یران  ا مطبوعات 
انقالب. نویسنده در  ابتدایی  سال های 
ابتدا به تاریخ روزنامه در ایران پرداخته، 
سپس از مسائلی مانند چاپخانه پیش از 
روزنامه، تحول جدید در کار روزنامه، 
مطبوعات  فق  ا ر  د ختر  ا مه  نا ز و ر
سانسور  والیات،  روزنامه های  فارسی، 
مطبوعات، مطبوعات و مشروطه، نقاط 
صحبت  و..  مطبوعات  کار  در  ضعف 
کرده است. این کتاب در سال 137۵ 

توسط انتشارات بعثت روانه بازار شد.
* تحقیقات ادبی

کتابی است درباره وجوه مختلف 
زندگانی خیام، به قلم استاد طباطبایی، 
که در سال 1370 توسط نشر ققنوس 
منتشر شد. انتشار این کتاب اما داستانی 
منسوب  نوروزنامه  که  وقتی  رد.  دا
شد،  منتشر   1312 سال  در  خیام  به 
آن  بر  را  پژوهشگران  از  زیادی  تعداد 
واداشت که در باب نظرات خود درباره 
دنبال  به  و  کنند  نظر  تجدید  خیام 
از  یکی  بروند.  جدیدتری  تحقیقات 
طباطبایی  محمد  پژوهشگران  همین 
بود. ایشان یافته های جدید خود درباره 
خیام را در روزنامه شفق منتشر می کرد. 
مجموع این مقاله ها در کتابی با عنوان 
از  بخشی  شد.  منتشر  خیام  یا  خیامی 
آثار  و  نشان  و  نام  درباره  کتاب  این 
خیام است و برخی هم درباره تقویم ها، 

زیج ها و تاریخ های او.
*دیوان حافظ: دیوان حافظی که 
به تصحیح استاد طباطبایی منتشر شد، 
تصحیحات  و  دیوان ها  جزو  متاسفانه 
از  آن  مقدمه  اما  نیست.  حافظ  معتبر 
حیث اشنایی با زندگانی حافظ خواندنی 
است. این دیوان به خط نستعیلق یکی 
از خطاطان معاصر نوشته شد و توسط 
انجمن خوشنویسان ایران منتشر شد.

یکی  شاهنامه:  و  فردوسی   *  
طباطبایی  محمد  که  حوزه هایی  ز  ا
و  شاهنامه پژوهشی  پرداخت،  آن  به 
و  »فردوسی  بود.  فردوسی شناسی 
شاهنامه« نام کتابی است که مجموعه 
مقاالت استاد را درباره این دو موضوع 
در بر می گیرد. موضوعاتی مانند مذهب 
فردوسی، زندگانی وی، معاصرانش و... 

از مطالب این کتاب است.
 * آنچه درباره حافظ باید دانست: 
این کتاب پانصدصفحه ای حاصل پنجاه 
حافظ  درباره  تالیف  و  مطالعه  سال 
و  سخنرانی ها  مقاالت،  استاد  است. 
یادداشت های مختلف خود درباره حافظ 
را که در کنفرانس ها، برنامه های رادیویی 
و مجالت مختلف منتشر کرده بود، در 
این کتاب جمع کرد. »آنچه درباره حافظ 
باید دانست« کتابی درباره وجوه مختلف 
زندگانی حافظ شیرازی است که در سال 
1367 توسط انتشارات بعثت منتشر شد.

 * دیوان مجمر: مجمر اصفهانی 
از شاعران قرن 13 هجری است و از 
قاجار.  شاه  فتحعلی  دوران  شاعران 
دیوان او که شامل نثر، غزل، قصیده، 
با  است،  قطعه  و  مثنوی  رباعی،  فرد، 
مقدمه و تصحیح طباطبایی منتشر شده 

است. مقدمه این اثر بسیار مفصل است 
و وجوه مختلف زندگی و اثر مجمر را 
سال  در  کتاب  این  می گیرد.  بر  در 
کتابفروشی  انتشارات  توسط   134۵

خیام منتشر شد.
یکی  متعلقاتش:  و  فرهنگ   *  
همین  در  استاد  آثار  خواندنی ترین  از 
مجموعه  است.  شده  نوشته  زمینه 
»گذشته و آینده فرهنگ و ادب ایران« 
افشار  ایرج  موقوفات  بنیاد  توسط  که 
منتشر می شود، برخی از مقاالت استاد 
درباره فرهنگ و ادب ایران را در خود 
دارد. این مجموعه نویسندگان متعددی 
دارد و توسط افراد مختلفی در دوره های 
مختلف منتشر شده و تا کنون به پنج 

جلد رسیده است.
کتاب  این  دل:  اهل  سخن   *  
موضوع  است.  ایشان  گفتارهای  تماما 
کشور  فرهنگ  و  ادبیات  زبان،  هم 
مجموعه  این  است.  ایران  عزیزمان 
حاصل چندین سال تامل در باب برخی 
از مسائل فرهنگی و ادبی ایران است. 
»سخن اهل دل« را دفتر پژوهش های 
طرح  آن  ناشر  و  کرد  فراهم  رادیو 
آینده بود. کتاب شامل مطالبی از متن 
نوارهای برنامه رادیویی مرزهای دانش 
متعدد  فصول  شامل  کتاب  این  است. 
است و در هر فصل به موضوع خاصی 
فلسفه  در  ایرانیان  سهم  می پردازد. 
قضاوت  تاریخ  به  نظری  اسالمی، 
ایرانیان  ایران در دوره اسالمی، سهم 
سده،  جشن  عرب،  ادبیات  و  زبان  در 
قدیمی  ادبی،  خرافات  شاعر،  مهستی 
برخی  و...عناوین  ایران  موقوفه  ترین 

از فصول این کتاب است.
*  استاد طباطبایی و تاریخ

دو اثر ایشان در این زمینه قابل توجه 
است. یکی از آن ها کتابی است که درباره 
میرزا ملکم خان نوشته شده است. این 
ملکم  میرزا  آثار  »مجموعه  که  کتاب 
خان« نام گرفته است، در آغاز قرار بود 
در چند بخش نوشته شود. اما بعد از انتشار 
بخش اول، به دالیل نامعلومی متوقف 
شد. این کتاب توسط کتابخانه دانش در 

سال 1327 منتشر شد.
کتاب دوم نیز »سید جمال الدین 
نام  مشرقزمین«  بیداری  و  اسدآبادی 
و  مهم ترین  از  یکی  کتاب  این  دارد. 
جمال  سید  درباره  کتاب ها  گویاترین 
را  کتاب  این  حاضر  حال  در  است. 
می توان از نشر کلبه شروق تهیه کرد.

* فعالیت در رادیو
ایران  رادیو  در   1338 سال  در 
محیط  ستی  پر سر به  ی  مه ا نا بر
طباطبایی تولید شد. این برنامه رادیویی 
تا یک  نام داشت،  که مرزهای دانش 
به  نیز  اسالمی  انقالب  از  بعد  سال 
برنامه  این  در  داد.  ادامه  خود  حیات 

بزرگانی از رشته ها و زمینه های مختلف 
مختلف  دانسته های  عرضه  و  بیان  به 
در سال های پخش  خود می پرداختند. 
این برنامه حدود 400 سخنرانی توسط 
موضوعات  شد.  ایراد  طباطبایی  استاد 
ادبیات  مسائل عمومی  نیز  برنامه  این 
و  همایی  استد  مانند  بزرگانی  و  بود 
برنامه  این  از سخنرانان  زریاب خویی 

بودند.
 * محیط در نظر دیگران

تصمیم داشتم البه الی سطور این 
یاداشتیم، از خاطرات استادان دیگر از 
استاد طباطبایی نقل کنم. اما حاال که 
نظر  به  رسیده ایم،  نوشته  این  آخر  به 
بزرگان  حرف های  می توان  می رسد 
پیشین درباره همکار و دوستشان، استاد 
اینجا  در  را  طباطبایی  محیط  محمد 
جمع کرد و گزارش را به پایان رساند:

ین کوب  ر ز لحسین  ا عبد کتر  د
طباطبائی  محیط  »استاد  می نویسد: 
قرن  یک  پویای  و  زنده  تاریخ  خود، 
بود. تاریخ یکی دو قرن قبل از خود را 
و  کنجکاوی  با  مستمر،  مطالعه   با  نیز 
موشکافی، از آِن خود کرده بود. در آنچه 
به تاریخ و ادبیات قرن های اخیر ایران 

مربوط می شد قول او راهگشا بود.«
دکتر عباس زریاب خوئی می گفت: 
»من با مرحوم محیط طباطبائی در سال 
132۵ خورشیدی، سالی که به کتابخانه  
مجلس شورای ملی راه یافتم، آشنا شدم. 
این آشنایی ما از نزدیک صورت گرفته 
بود اما مدت ها بود که او را دورادور، از 
تاریخی اش  و  ادبی  متعدد  مقاالت  راه 
مجلس  کتابخانه   محیط  می شناختم. 
محیطی  زمان،  آن  در  ملی  شورای 
کارمندان  اتاق  بود.  باصفا  و  معنوی 
مستقیما  بود  وسیع  اتاقی  که  کتابخانه 
به اتاق یا سالن زیبا و باشکوه مطالعه 
عادی  مراجعه کنندگان  می شد.  مربوط 
برگه های  و  می رفتند  مطالعه  سالن  به 
می کردند  بررسی  را  چاپی  کتاب های 
و کتاب درخواستی خود را از کتابداران 
که  مراجعه کنندگانی  اما  می خواستند 
افراد دانشمند و برجسته  کشور بودند در 
اتاق کارمندان می نشستند و از ایشان با 
چایی و گاهی قلیان پذیرایی می شد. این 
افراد بیشتر برای کتاب های خطی نفیس 
آقایان فروزانفر،  به کتابخانه می آمدند. 
پورداود،  بهروز،  ذبیح   همائی،  جالل 
آشتیانی  قبال  ا و  طباطبائی  محیط 
کتابخانه  دائمی  مراجعه کنندگان  از 
طباطبائی،  محیط  میان  این  در  بودند. 
ذبیح بهروز و همائی بیشتر از دیگران 
بحث های  آنجا  در  می کردند.  مراجعه 
وتاریخ  فرهنگ  و  ادب  باب  در  مهمی 
مانند  مبتدیانی  برای  که  درمی گرفت 

من بسیار مفید بود.
انجوی  استاد  سخن  پایان  در  و 
شیرازی را درباره ایشان نقل می شود که 
می گف: »استاد محیط طباطبائی در این 
پنجاه سالی که من شاهد بوده ام، می توانم 
نگذشته  او  از  روزی  که  بدهم  گواهی 
مگر اینکه یک کتاب تازه را جست وجو 
کرده باشد. هرگاه می خواستیم او را پیدا 
کنیم یا در کتابخانه  ملی ملک بود یا در 
کتابخانه  دیگر شهر. می رفت تا آخرین 
نسخه های خطی را که خریده اند و تازه 
به کتابخانه رسیده، ببیند و مطالعه کند. در 
کتابخانه های شهر هم معموال با بزرگان 
دیگری چون مرحوم ملک الشعرای بهار، 
رشید یاسمی، احمد بهمنیار و استاد همایی 
می نشست و صحبت می کرد. این آسان 
نیست که یک نفر بیش از هفتاد سال 

غرق در مطالعه و تحقیق باشد....«

به مناسبت سالروز درگذشت محمد محیط طباطبایی:

آنان که »محیط« فضل و آداب شدند

کالغی که روی منقارش ایستاد 
که  »کالغی  ستان  دا
با  یستاد«  ا منقارش  روی 
به  توجه  و  آموزش  هدف 
از  دوری  و  خود  ارزش های 
سوی  ز  ا نه  کورکورا تقلید 
و  منتشر  مدرسه  نتشارات  ا

روانه بازار نشر شد.
کتاب »کالغی که روی 

منقارش ایستاد« نوشته رفیق شامی با ترجمه ای از مجید عمیق درباره  بچه 
کالغ شجاعی است که می خواهد طاووس را به خاطر زیبایی اش از نزدیک 
ببیند، برای همین در میانه راه با اتفاقات عجیبی روبرو می شود. تا اینکه 

به طاووس می رسد و…
از  زیادی  جمعیت  قدیم،  زمان های  »در  است:  آمده  کتاب  متن  در 
کالغ ها باالی یک درخت گردوی کهنسال زندگی می کردند. باالی این 
درخت جای کافی برای همه ی کالغ ها وجود داشت، اما هر سال می گذشت 
شاخه های آن شکننده و ضعیف می شدند. البته این موضوع باعث نشده بود 
که کالغ ها فکر کوچ کردن به جنگل به سرشان بزند. فضای جنگل تاریک 

بود و اگرآن ها باالی درختان جنگل زندگی می کردند...
کتاب »کالغی که روی منقارش ایستاد« با تصویرگری الس کولز و 
الیوراستریش با 32 صفحه رنگی در فروشگاه های سراسر کشور در اختیار 

عالقمندان قرار دارد.

»نامه های ارنست همینگوی«
و شکایت مترجم از دو ناشر

»نامه های ارنست همینگوی« دو سال پیش ترجمه شده و قرار بود از سوی 
که  می شود  متوجه  مترجم  همکاری،  این  یافتن  پایان  با  اما  شود  منتشر  ناشری 

ترجمه اش از سوی ناشری دیگر منتشر شده است.
اختالف و کشیده شدن بحث بین  پدید آور و ناشر به دادگاه و محاکم قضایی، 
همیشه وجود داشته و موضوع جدیدی نیست اما نباید بی تفاوت از آن گذشت؛ چراکه 
می آیند،  به شمار  نشر  کهنه صنعت  آسیب های  جزو  برخی  که  موارد  این  بررسی 
می تواند به اصالح نقاط منفی و بهبود روابط درون صنفی اهالی قلم و نشر بیانجامد.

* »نامه های ارنست همینگوی« را چه کسی چاپ کرد؟
ایران،  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه  اطالع رسانی  پایگاه  به  مراجعه  با 
جست و جوی عنوان »نامه های ارنست همینگوی« یک نتیجه بیشتر ندارد: »نویسنده: 
ارنست همینگوی؛ مترجم: احسان المع - افزون - دیویی: 813.۵2 - 224 صفحه 
- رقعی )شومیز( - چاپ 1 سال 1398 - ۵00000 ریال - 4 -600-9۵729-8-

این تمام ماجرا نیست. این کتاب در شرایطی منتشر شده که احسان  اما   »978
المع، مترجم آن از روند انتقال و انتشار آن در نظر افزون ابراز بی اطالعی می کند.

ماجرا از این قرار است که ترجمه کتاب »نامه های ارنست همینگوی« سال 
1396 توسط المع به پایان رسید و برای بررسی های پیش  از چاپ به تحریریه 
انتشارات سپرده شد، اما نه به انتشارات افزون؛ بلکه به انتشارات نگاه. احسان المع 
می گوید: »کتاب را با هزینه شخصی از یک کتاب فروشی در مالزی خریدم و در 
ازای پایان ترجمه، یک َفقره چک یک میلیون هزار تومانی به عنوان پیش پرداخت 
از مجموع حق ترجمه پنج میلیونی که صحبتش را کرده  بودیم، دریافت کردم.« این 
مترجم که پیش تر نیز سابقه همکاری با انتشارات نگاه  را در چند عنوان داشته است، 
درباره وجود قرار داد ادامه می دهد: »برای این کتاب برخالف سایر کتاب هایم در 
انتشارات نگاه، قرار داد کتبی ندارم و همه جریان قرار بین من و نشر نگاه درباره 
چاپ کتاب »نامه های ارنست همینگوی« شفاهی بود. این موضوع از سوی ناشر 
در دادگاه نیز تایید شده است؛ البته پرداخت چک و همچنین ارسال ایمیل متن 
ترجمه، دالیل مستند دیگری در اثبات همکاری من با انتشارات نگاه و قرار چاپ 

کتاب از سوی این نشر، محسوب می شوند«.
به گفته المع، بروز اختالف با سرویراستار جدید انتشارات نگاه برسر حذف 
تعدادی از نامه های کتاب، موجب شد همکاری بین نگاه و این مترجم، اواخر سال 
1397 به پایان برسد؛ بنابراین توافق شد تا کتاب به مترجم برگردانده شود. جرقه 
اختالف اصلی بین مترجم و انتشارات نگاه، اوایل سال 1398 زده شد؛ زمانی که 
این مترجم در پایگاه خانه کتاب اطالعات نشر، »نامه های ارنست همینگوی« را 
انتشارات فزون به عنوان ناشر می بیند: »با  نام  همراه نام خود به عنوان مترجم و 
مدیر انتشارات آقای رئیس دانایی، تلفنی صحبت کردم و موضوع را گفتم. پاسخ 
این بود که در جریان نیستم... و اگر خواستید، بروید شکایت کنید.« این مترجم 
ادامه می دهد: »با نشر فزون تماس گرفتم و پاسخی که شنیدم این بود که فایل 

ترجمه را از انتشارات نگاه دریافت کرده ایم.«
کتاب  این  چاپ  از  نگاه  انتشارات  مدیر  که  در حالی  مترجم؛  این  گفته  به 
اظهار بی اطالعی می کند اما مدیر انتشارات افزون، ایمیل ارسالی از دفتر این نشر 
را علنی می کند. در ادامه دادرسی ها بعد از شکایت المع در دادسرای فرهنگ و 
رسانه، مدیر انتشارات نگاه به ارسال ایمیل حاوی متن کتاب ترجمه شده، معترف 

می شود و باقی ماجرا.
* جزئیات بیشتر پرونده

بررسی ها  »در  می دهد:  ادامه  و  می کند  اشاره  بیشتری  جزئیات  به  المع، 
اختیار  نگاه در  انتشارات  از طرف  با هدف تمدید مجوز  این کتاب  مشخص شد 
نابوده   را  کتابم  نسخه  سه  چاپ  با  ناشر  این  شده است.  ارسال  افزون  انتشارات 
کرده اما اگر با 1000 نسخه منتشر می کرد، می توانستم با او به توافق برسم و 

پای قرار داد بروم.«
این مترجم، درباره سرنوشت این پرونده در دادگاه فرهنگ و رسانه می گوید: 
بار به صلح و سازش تاکید  افزون چند  از اعتراف دو نشر نگاه و  »بازپرس بعد 
به  تهران  کتاب فروشان  و  ناشران  اتحادیه  رئیس  حضور  وجود  با  اما  کرده است 
نتیجه نرسیده ایم.  من خواهان پرداخت خسارت هستم اما ناشران با این خواسته 
را  کتاب  می دهد  تعهد  کرده   اعالم  افزون،  انتشارات  فقط  نیستند؛  موافق  من 

چاپ نمی کند.«
المع درباره یکی از دالیل بی نتیجه ماند این پرونده را استدالل مدیر انتشارات 
نگاه می داند و می گوید:» یکی از استدالل های آقای رئیس دانایی این است، در 
طول مدت فعالیتم به عنوان ناشر چندین کتابم را دزدیده اند، تنوانستم کاری انجام 

دهم؛ اگر می توانی کاری انجام بده.«
این ناشر به راه های صلح با انتشارات نگاه اشاره می کند و می گوید: »پیش 
این  با پرداخت عواید ترجمه  تا  انتشارات نگاه صحبت کردم  از شکایت به مدیر 
کتاب که به نظر من 20 تا 30 میلیون تومان است، ماجرا را ختم کنیم، اما مدیر 

انتشارات نپذیرفت«.
ایبنا مطابق با اصول حرفه ای، در مقابل اظهارات احسان المع، درصدد ثبت 
اما  برآمد  کتاب مذکور  انتشار  درباره موضوع  نگاه  انتشارات  توضیحات  انتشار  و 
پاسخ این بود که: »روابط عمومی انتشارات نگاه صالح نمی داند به این پیگیری 

پاسخ دهد.«.
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فرناز میرزالو

ادبیات کودک و نوجوان ایران 
نیاز به توجه جدی دارد

کشـوری که شـاعران و نویسـندگان بزرگی در گسـتره زبان فارسـی و 
ادبیـات جهـان دارد می تواند در حوزه ادبیات کـودک و نوجوان نیز تاثیرگذاری 

به مراتب بیشـتری داشـته باشد.
رئیس شـورای سیاسـت گذاری نخسـتین جایزه کتاب ماه و سال کودک 
و نوجـوان در آئیـن اهـدای جوایـز فصـل بهار ایـن رویداد ملی اظهار داشـت: 
حـوزه نشـر کتاب برای کـودکان و نوجوانان امروز بسـیار مهم و نیازمند توجه 
و حمایـت جدی اسـت. نسـل آینده سـاز کشـور که بـه دلیل ارتباط گسـترده 
بـا توفـان اطالعـات و ارتباطات ، ذائقـه و نیازهای ویژه ای دارد که باید پاسـخ 
مناسـب به آن ها داده شـود نسـلی که در حوزه فرهنگ پذیری و جامعه پذیری 
از فضای خانواده و مدرسـه عبور کرده اسـت و متأثر از دنیای فناوری و عصر 

ارتباطـات اسـت و تحت نفوذ موج فرهنگ جهانی اسـت.
محمدرضـا زمردیـان صبـح روز 27 مـرداد 1399 در مرکز آفرینش های 
فرهنگـی هنـری کانون پـرورش فکری کودکان و نوجوانـان تهران و در آئین 
اعطـای مرغک هـای سـیمین ایـن جایـزه بـه برگزیـدگان فصل بهـار کتاب 
کـودک و نوجـوان بـا بیـان مطالـب فـوق تصریح کـرد، در حـوزه فرهنگ و 
به صـورت مشـخص در حـوزه ادبیـات و کتـاب کـودک و نوجوان بایـد برای 
ترویـج فرهنـگ بومی ، سـنت ها و ارزش های جامعه بر اسـاس ذائقه مخاطب 
قـدم برداریـم و اگـر در حـوزه تألیـف چنیـن نکنیـم بی تردید دچـار نقصان و 

زیان خواهیم شـد.
معـاون فرهنگی کانون یادآور شـد: باید دسـت به دسـت هم داده و برای 
رونـق حـوزه نشـر و تألیف کتـاب کودک و نوجـوان در ایران تالش بیشـتری 
انجـام دهیـم و ایـن یکی از مهم تریـن هدف های اصلی اعطـای جایزه کتاب 

ماه و سـال کودک و نوجوان اسـت.
زمردیـان همچنیـن ایجـاد فضـا بـرای تسـهیل دسترسـی خانواده هـا 
به منظـور انتخـاب کتاب های مناسـب بـرای فرزندان شـان را از دیگـر اهداف 

برگـزاری ایـن رویـداد فرهنگی برشـمرد.
او ذائقـه و نیازهـای مخاطبان کتاب های کـودک و نوجوان را به ویژه در 
حوزه های شـناختی و رفتاری را نسـبت به نسـل های گذشـته بسـیار متفاوت 
دانسـت و تاکیـد کـرد: بایـد تولیداتـی را به جامعـه عرضه کنیم کـه در دوران 
پـر از اطالعـات و ارتباطـات و مشـکالت و چالش هـای اجتماعـی بتواند ابزار 
و الگوهایـی مناسـب بـرای زندگی و زیسـت در این فضا را برای نسـل جدید 

فراهـم کنـد و باعث رشـد و پویایی و خالقیت بیشـتر و تفکر آن ها شـود.
* فرصت طالیی جشنواره را از دست ندهید

در ادامه این نشسـت مصطفی رحماندوسـت، شـاعر و نویسـنده ادبیات 
کـودک و دبیـر جایـزه کتاب ماه و سـال کـودک و نوجوان کانون با اشـاره به 
وقفه چند سـاله در برگزاری جشـنواره باسـابقه کتاب کودک و نوجوان کانون، 
احیای آن از سـوی مدیران فعلی کانون را در قالب جایزه کتاب ماه و سـال را 
نشـانه توجـه جـدی به این حـوزه عنوان کـرد و از اینکه کتاب هـای برگزیده 
این رویداد از سـوی کانون در شـمارگانی باال خریداری و به بیش از یک هزار 

کتاب خانه کانون در سراسـر کشـور ارسـال می شـود اظهار خرسندی کرد.
او همچنیـن انتشـار فهرسـت کتاب هـای مناسـب را یکـی دیگـر از 
دسـتاوردهای ایـن رویـداد بیـان کـرد و گفـت این فهرسـت ها به مـدارس و 
خانواده هـا بـرای انتخـاب کتـاب مناسـب بـرای کـودکان و نوجوانـان کمک 

می کنـد.
رحماندوسـت از دانشـجویان و عالقه منـدان بـه حـوزه پژوهـش دعوت 
کـرد تـا اطالعـات ایـن رویـداد فرهنگـی و ادبـی را دسـت مایه پژوهش های 
دانشـگاهی قـرار دهنـد تا نتایج آن نشـانگر این موضوع باشـد که در شـرایط 
اقتصـادی فعلـی - کـه قیمت کتاب افزایش داشـته و قدرت خریـد خانواده ها 
پاییـن آمـده اسـت - چـه آثـاری هم چنـان در سـبد خریـد کتـاب خانواده ها 

می گیرد؟ قـرار 
دبیـر جایـزه کتـاب ماه و سـال کـودک و نوجوان کانـون در همین حال 
بخش فرصت طالیی این جایزه را فرصت مناسـبی دانسـت برای نویسندگان 
باسـابقه ای که مدت هاسـت در حوزه کودک و نوجوان دسـت به قلم نشـده اند 
یـا نوقلمانـی کـه بـه دلیل نداشـتن کتاب چاپ شـده، امکان نشـر آثـار آن ها 

وجود نداشـت و از این نویسـندگان خواسـت از این فرصت اسـتفاده کنند.
او در پایـان بـا ارائـه گزارشـی توضیح داد که در فصل بهـار تعداد 1370 
کتـاب در اختیـار دبیرخانـه قـرار گرفت کـه در چند مرحله بررسـی در نهایت 
14 اثـر نامـزد دریافـت جایـزه شـدند و گـروه داوری پایانی پنج نفره، سـه اثر 
را بـه عنـوان آثـار برگزیـده ماه هـای فروردیـن، اردیبهشـت و خـرداد 1399 

معرفـی کردند.
* برگزیدگان جایزه گرفتند

در ادامـه بیانیـه عبـاس جهانگیریان نویسـنده و نمایشـنامه نویس بیانیه 
هیـأت داوران را قرائـت کـرد و جوایـز سـه برگزیـده ایـن رویـداد بـه آن هـا 

اعطا شـد.
حسـین فتاحـی، عباس جهانگیریان، آتوسـا صالحی، محمـود پوروهاب 
و اسـماعیل آذری نـژاد، ۵ داور نهایـی ایـن رویـداد در پایان، سـه کتـاب »راز 
جنگل هزار دسـتان« نوشـته لوسـی اسـترینج با ترجمه ندا منعم از انتشـارات 
هوپـا، »نخـودی نرو تو دیگ آش« سـروده افسـانه شـعبان نژاد با تصویرگری 
زهره پریرخ از انتشـارات لوپه تو و »یک آدم نقاشـی کن« نوشـته فریبا کلهر 
بـا تصویرگـری میتـرا عبداللهـی از انتشـارات کانون پرورش فکـری کودکان 
و نوجوانـان، را بـه اتفـاق آرا و به ترتیـب حائـز دریافـت مرغـک سـیمین این 
رویـداد در ماه هـای فروردیـن، اردیبهشـت و خرداد 1399 اعـالم کردنـد در 
عیـن حـال در ایـن آئین از ناشـران دو کتاب برگزیده ماه های نخسـت سـال 
به واسـطه نشـر ایـن آثار قدردانی شـد و مجـری برنامه توضیح داد بر اسـاس 
آئین نامـه جشـنواره در صورت برگزیده شـدن کتاب های کانـون )برگزارکننده 

ایـن رویـداد( تنهـا جایزه به صاحـب اثر تعلـق می گیرد.

رییس گروه ایرانشناسی و اسالم شناسی سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران از وجود 400 عنوان سفرنامه در بخش 

ایرانشناسی این سازمان خبر داد.
ایرج عنایتی زاده از وجود 400 عنوان سفرنامه در بخش 
ایرانشناسی این سازمان خبر داد و گفت: کتابخانه ملی ایران 
گنجینه ای از ناب ترین سفرنامه های افراد شاخص به ایران 
است. با اعالم این خبر درباره سفرنامه های موجود در این 
ایرانشناسی در قرن 17 و 18  از زمانی که  سازمان گفت: 
میالدی در غرب پدیدار شد آثاری در قالب سفرنامه توسط 
جهانگردانی که به ایران آمده بودند نوشته شد که امروز جزو 

منابع خوب ایرانشناسی محسوب می شوند.
سازمان  شناسی  اسالم  و  ایرانشناسی  گروه  رییس 
خود  های  ادامه صحبت  در  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
ایرانشناسی گفت: نخستین  به نخستین مطالعات  اشاره  با 
مطالعات ایرانشناسی با تاکید بر محوریت زبان شناسی و 

دین شناسی و مشخصًا مطالعات متون دین زرتشت رواج 
یافت. اما به طور مشخص مطالعات ایرانشناسی با گذشت 
حیطه  در  ایرانشناسی  که  به طوری  یافت  گسترش  زمان 
های هنر، تاریخ؛ جغرافیا و… مورد مطالعه جوامع غربی 

و سایر کشورها قرار گرفت.
وی ادامه داد: در واقع از زمانی که مراودات ایران با 
مطالعات  اولیه  منابع  آغاز شد،  قاجار  دوره  در  جهان غرب 
ایرانشناسی که در غرب منتشر شده بودند با شیبی مالیم 
به ایران آمد. این منابع ابتدا در مکان های مختلف از جمله 
کتابخانه  و  معارف  وزارت  کتابخانه  دارالفنون،  کتابخانه 
سلطنتی نگهداری می شد. در آن زمان کتابخانه ملی ایران 

هنوز تاسیس نشده بود.
بدو  از  ایران  ملی  کتابخانه  کرد:  اضافه  زاده  عنایتی 
تاسیس در سال 1316 ضمن جمع آوری منابع مختلف به 
گردآوری کتب ایرانشناسی هم همت گماشت. منابع التین 

ایرانشناسی که به روش های مختلف وارد ایران شده بود به 
تدریج به کتابخانه ملی ایران انتقال یافت و سیدحسن تقی 
زاده سفیر وقت ایران در لندن در خرید بخش قابل توجهی 
از کتاب ها و منابع ایرانشناسی و انتقال آن به ایران نقش 

مهمی داشت.
وی با بیان این مطلب که بخشی از منابع ایرانشناسی 
جزو منابع اولیه کتابخانه ملی ایران هستند؛ گفت: با چنین 
تفاسیری می توان مدعی شد که بخشی از منابع ایرانشناسی 
با  روند.  به شمار می  ایران  ملی  کتابخانه  اولیه  منابع  جزو 
توسعه این دست از منابع چندین مجموعه کتاب بسیار غنی 
به کتابخانه ملی ایران منتقل شد که می توان به مجموعه 
کتاب های کتابخانه بانک استقراضی روس، مجموعه کتاب 
های زبان آلمانی تحت عنوان کتابخانه رایش و منابع دیگری 
که مربوط به آثار و دست خط بسیاری از ایرانشناسان می 

شود؛ اشاره کرد.

کتابخانه ملی گنجینه ای از سفرنامه افراد شاخص به ایران است
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برنامه های نمایشی »حوزه هنری« برای ماه محرم

نمایشی  هنرهای  مرکز  مدیر 
ضبط  به  ره  شا ا با  هنری  حوزه 
از  پخش  برای  تعزیه  مجلس   10
برنامه های  کرد  اعالم  تلویزیون، 
نمایشی متعددی برای محرم تا اربعین 
حسینی امسال در سراسر کشور تدارک 

دیده می شود.
وی افزود: شاخص ترین برنامه ما ضبط تصویری 10 مجلس تعزیه 
با حضور تعزیه خوانان مطرح اراک، قم، تفرش، اصفهان، قزوین و تهران 
است. کار ضبط تصویری این مجالس تعزیه هفته گذشته به پایان رسید 
و حاال در مرحله تدوین قرار دارد.وی تأکید کرد: قرار است این مجالس 
تعزیه در دهه اول محرم از تلویزیون پخش شود.به اضافه این که قصد 
داریم در ایام اربعین با تعزیه هایی به زبان های فارسی، عربی و ُترکی و 
تئاترهای خیابانی برنامه های متعددی را در فضای مجازی پخش کنیم.

بهمن مفید از صحنه بیرون رفت

بهمن مفید بازیگر قدیمی تئاتر 
و سینما ، که در یک سال گذشته به 
بود،  درمان  ریه تحت  دلیل سرطان 
روز 26 مرداد ماه در سن 78 سالگی 

در منزلش در تهران درگذشت.
بهمن مفید متولد 2۵ مرداد 1321 بود 
و یک روز بعد از سالروز تولدش از دنیا رفت.

بهمن مفید از پنح سالگی با نمایش های پدرش استاد غالمحسین 
مفید وارد عرصه تئاتر شد و از سال 47 تا ۵9 در سینمای ایران حضور 
داشت و در بیش از 70 فیلم بازی کرد از جمله فیلم های قیصر، طوقی، 
بازیگر روز  دوشنبه 27  این  داش اکل، سرودتولد و... بازی کرد. پیکر 
مردادماهدر قطعه هنرمندان آرامستان بهشت زهرا )س( و در کنار مزار 
همسر  و  عروسکی  تئاتر  و  تئاتر  هنرمند  دیگر  صمیمی مفخم،  کامبیز 

خواهرش هنگامه، به خاک سپرده شد.

 »هم رفیق« برای عرضه در فضای مجازی ساخته می شود

سازمان سینمایی اسامی تازه ترین 
و  سینمایی  ر  ثا آ ساخت  نه های  ا پرو
ر  د  . د کر منتشر  ا  ر یی  سینما غیر
ساخت  نه  پروا شورای  اخیر  جلسات 
آثار غیرسینمایی، با ساخت داستانی بلند 
مهری  تهیه کنندگی  به  خاکی«  »زمین 

کارگردانی میر حامد میرعظیمی و  شیرازی، 
بلند  نی  ستا ا د فهیمی،  یم  مر نویسندگی 
شاهپور حسینی رابری و  کارگردانی  و  کنندگی  تهیه  به  مدرسه«  »ماجرای 
تهیه کنندگی  به  نعمتی، داستانی کوتاه »زندگی دوباره«  نویسندگی نجیبه 
محمودی  پیام  نویسندگی  و  کارگردانی  آبادی،  علی  محمدی  محمدمهدی 
کردستانی، مستند »شش در چهار« به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی 
محسن خان جهانی و مستند »صنعت یاران« به تهیه کنندگی فرهاد مقربی، 
به  »هم رفیق«  مجموعه  ساخت  و  فضایلی  آبتین  نویسندگی  و  کارگردانی 

کارگردانی شهاب حسینی موافقت شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

پروانه ساخت فیلم »طناب کشی« باطل شد

شدن  باطل  از  میرباقری  بیژن 
پروانه ساخت »طناب کشی« به دلیل 
آغاز پیش  برای  طول کشیدن زمان 

تولید خبرداد.
بیژن میرباقری کارگردان سینما 
با اشاره به فعالیت های خود در سینما 

فیلم  ساخت  پروانه  پیش  مدت ها  گفت: 
سینمایی »طناب کشی« صادر شده بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
این پروژه پیدا کنم به همین دلیل  برای  نتوانستم سرمایه گذار مناسبی 
پروانه ساخت این فیلم باطل شد. البته تالش می کنم که بتوانم پروانه 
ساخت این فیلمنامه را برای تولید دوباره احیا کنم اما همچنان شرایط 
سینمای  داد:  توضیح  کارگردان  است.این  سخت  سرمایه گذاری  برای 
ایران مشخصا  تا آخر سال تعطیل است و هرچند بعضی فیلم ها در حال 
تولید است، اما بسیاری از سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری نیستند.
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تغییرات در سند ملي موسیقي

داریوش پیرنیاکان: بعضي از تفکرات غلط درباره موسیقي را درک نمي کنم!
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محمد حسین زاده

روزهــاي  در  کــه  مي رســد  نظــر  بــه 
کرونایــي و بــا اینکــه هــر روز خبرهــاي منفــي 
زیــادي از گوشــه و کنــار شــنیده مي شــود، 
ــر  ــک خب ــاال ی ــر، ح ــه هن ــا در عرص خصوص
ــا  ــده ت ــث ش ــیقي باع ــوزه موس ــوب در ح خ
اوضــاع بهتــري را در ایــن عرصــه شــاهد 
باشــیم. به تازگــی ماده واحــده »فرآینــد و مرجــع 
تدویــن ســند ملــی موســیقی«  توســط اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور ابــالغ 
شــد. بــر اســاس ایــن ماده واحــده کــه در جلســه 
ــرای  ــری اج ــی و راهب ــتاد هماهنگ ــم س پنج
نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور بــه تصویــب 
اســالمی  ارشــاد  و  رســید، وزارت فرهنــگ 
موظــف اســت بــا همــکاری دبیرخانــه شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگی، ســازمان صداوســیمای 
ــات  ــازمان تبلیغ ــران، س ــوری اســالمی ای جمه
اســالمی و ســایر نهادهــا و دســتگاه های مرتبط 
بــه طریــق مقتضــی ســند ملــی موســیقی را بــا 
ــی حــوزه  ــن اســناد مل ــت چارچــوب تدوی رعای
فرهنــگ تدویــن کند. داریــوش پیرنیــاکان یکي 
ــیقي  ــاخص موس ــدگان ش ــان و نوازن از مدرس
ــوان  ــه عن ــع او را ب ــه دروق ــت ک ــور اس کش
ــن عرصــه  ــاي شــاخص در ای یکــي از چهره ه
ــه  ــت ک ــانی اس ــی از کس ــیم و او یک مي شناس
از ابتــدا در تدویــن ســند ملــی موســیقی کشــور 
نقــش داشــته و تالش هــاي زیــادي بــراي 
ــا او  ــته اســت. ب ــرایط موســیقي داش ــود ش بهب

همــراه شــدیم تــا دربــاره اتفاقــات اخیــر ســند 
ــم... موســیقي کشــور بیشــتر بدانی

-در ابتــدا برایمــان بگوییــد کــه شــما فکــر 
می کنیــد ســند ملــی موســیقی چقــدر مــورد نیاز 

حوزه موســیقی در کشــورمان اســت؟
*جــای خالــی ســند ملــی موســیقی بســیار 
به عنــوان  کــه  ســندی  می شــد.  احســاس 
ــن شــده اســت، در  ــی موســیقی تدوی ســند مل
ــد و  ــی کار ش ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
اعضایــی کــه روی ایــن ســند کار کردنــد، بنــده 
بــه همــراه حمیدرضــا اردالن، هومان اســعدی و 
همچنیــن آقــای ایمانــی رئیــس کمیســیون هنر 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بودیــم. ایــن 
ــی  ســند حــدود 3 ســال پیــش در شــورای عال

انقــالب فرهنگــی تدویــن شــد.

ــه  ــت چ ــرار اس ــیقی ق ــی موس ــند مل -س
ــد؟ ــع کن ــکالتی را رف مش

*زمانــی کــه شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی چیــزی را بــه تصویــب برســاند، 
ماننــد یــک قانــون اســت، ماننــد قانونــی اســت 
کــه در مجلــس شــورای اســالمی بــه تصویــب 
رســیده اســت. بنــده ســالیان ســال اســت که در 
ــئولین  ــه مس ــت ها ب ــا و نشس ــام مصاحبه ه تم
ــک  ــوان ی ــیقی به عن ــه موس ــردم ک ــزد ک گوش
صنعــت مســتقل شــناخته نمی شــود و اســتقالل 
نــدارد و هنــوز از ســمت حاکمیــت شناخته شــده 

نیســت. اینکــه در تلویزیــون و رادیــو موســیقی 
پخــش شــود و کنســرت برگــزار شــود، دلیلــی 
ــت.  ــیقی نیس ــناختن موس ــمیت ش ــه رس ــر ب ب
اگــر موســیقی را بــه رســمیت بشناســند، دیگــر 
هــر کســی در هــر جایــی بــه ســلیقه خــودش 
ــم  ــرای آن تصمی ــد و ب ــورد نمی کن ــا آن برخ ب
ــه رســمیت  ــی کــه موســیقی ب ــرد. زمان نمی گی
شــناخته شــود ایــن قبیــل مشــکالت برطــرف 
ــه ای  ــد برنام ــل بای ــن دلی ــه همی ــود ب می ش
مســتقلی داشــته باشــیم. در حــال حاضــر شــما 
در تلویزیــون به هیچ وجــه یــک برنامــه مســتقل 
ــن  ــد و ای ــاهده نمی کنی ــیقی مش ــرای موس ب
موضــوع یعنــی اینکــه موســیقی را بــه رســمیت 
ــیقی در  ــل موس ــن دلی ــه همی ــند. ب نمی شناس
ــده  ــردرگم ش ــه کالف س ــل ب ــا تبدی ــور م کش
ــن کار  اســت و هرکســی از ســمت خــودش ای
را انجــام می دهــد. اگــر در یــک اســتانی یــک 
مدیــرکل خــودش عالقمنــد بــه موســیقی باشــد 
ــداری  ــیقی طرف ــد از موس ــه بتوان ــی ک ــا جای ت
ــر  ــد ه ــون باش ــه قان ــی ک ــا زمان ــد، ام می کن
ــاس  ــر اس ــد، ب ــه روی کار می آی ــخصی ک ش
ــن  ــد. در ای ــورد کن ــا آن برخ ــد ب ــون بای قان
ــد  ــد بگوی ــه نمی توان ــام جمع ــک ام ــورت ی ص
مــن اجــازه نمی دهــم در یــک شــهر موســیقی 
ــود.  ــزار ش ــرتی برگ ــا کنس ــود و ی ــش ش پخ
ــه  ــت ک ــاز هس ــند نی ــک س ــه ی ــت ک اینجاس
تصویــب شــود و موســیقی به رســمیت شــناخته 
شــود و آن موقــع اســت که بــرای آن تصمیمات 

ــت. ــوان گرف ــار آن می ت ــز در کن ــری نی دیگ

-ایــن جریــان بــه کمیســیون هنــر ســپرده 
؟ شد

از طریــق کمیســیون هنــر  *موضــوع 
ــری و  ــی پیگی ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــه  ــی ک ــای ایمان ــا آق ــد. حقیقت ــاده ش ــند آم س
ــری وزارت  ــور هن ــاون ام ــی مع ــان زمان خودش
ــت  ــیار زحم ــه بس ــن قضی ــد، در ای ــاد بودن ارش
ــند  ــه س ــد ک ــراوان کردن کشــیده اند و ســعی ف
ــق  ــز از طری ــند نی ــری س ــود. پیگی ــاده ش آم
ــه  ــی ک ــر عامل ــت و دکت ــر اس ــیون هن کمیس
ــی انقــالب  ــر شــورای عال در حــال حاضــر دبی
ــه  ــه جلس ــدود س ــا ح ــا م ــت، ب ــی اس فرهنگ

دراین بــاره برگــزار کــرد.

-فــارغ از یکپارچه ســازي قوانیــن، آیــا 
ــا  ــم ب ــور ه ــیقي کش ــي موس ــکالت اساس مش

ــتند؟ ــل هس ــند، قابل ح ــن س ــن ای تدوی
*ایــن ســند هــر مشــکلی را کــه در 
ــا  ــد. م ــد برطــرف کن موســیقی وجــود دارد بای
ــگاه ها  ــتان ها و دانش ــر در هنرس ــال حاض در ح
می شــوند  تربیــت  زیــادی  موزیســین های 
و مــدارک تحصیلی شــان را اخــذ می کننــد 
ــه کار  ــرای ارائ ــی ب ــا جای ــه آنه ــی ک و زمان
خــود ندارنــد، بــه چــه دلیلــی بــه آنهــا مــدرک 
موزیســین ها  ایــن  و  می دهیــم  تحصیلــی 
ــد  ــا بای ــه کج ــان ب ــه توانایی هایش ــرای ارائ ب
رجــوع کننــد. اگــر شــما زمــان قبــل از انقــالب 
ــی  ــه زمان ــوید ک ــه می ش ــد، متوج ــگاه کنی را ن
کــه در دانشــگاه تهــران بــه موزیســینی مــدرک 
لیســانس داده می شــد، مرکــز اجــرای موســیقی 
اقســام  و  انــواع  و  تلویزیــون  همچنیــن  و 
ارکســترها وجــود داشــت و تمام موزیســین های 
ــا  ــذب آن ارکســترها و مکان ه ــرده ج تحصیلک
می شــدند و اســتخدام می شــدند. از ایــن رو 
ــود،  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــیقی ب ــر موس اگ
بایــد تلویزیــون حتمــا ارکســترهای مشــخصی 
ــف  ــترهای مختل ــا از ارکس ــد و ی ــته باش داش
تغذیــه شــود. وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
بایــد حتما ارکســترهای مختلفی داشــته باشــد و 
نبایــد تنها دو ارکســتر ســمفونیک و ملی داشــته 
باشــد کــه آن دو هم وضعیت نامشــخصی دارند. 
زمانــی کــه ایــن ســند در شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی تصویــب شــود، یعنــی اینکــه تمامــی 
ــور  ــا حض ــا آنج ــی ارگان ه ــای تمام نماینده ه
ــی از  ــند. یک ــمیت می شناس ــه رس ــته و ب داش
پیشــنهادهایی کــه همیشــه دادم و خواهــم داد 
ــم  ــدارس معل ــد در م ــا بای ــه م ــت ک ــن اس ای
ــن  ــر از ای ــی اگ ــته باشــیم و حت ــیقی داش موس
دیــد هــم نــگاه کنیــم کــه برفــرض مثــال یــک 
نوجوانــی می خواهــد قــاری قــرآن شــود، حتمــا 
بایــد موســیقی بلــد باشــد که قــاری قرآن شــود 

ــه  ــد ب ــه فواصــل موســیقی را درســت بخوان ک
همیــن دلیــل معلــم موســیقی الزم اســت و دنیا 
ــه موســیقی  ــن نتیجــه رســیده اســت ک ــه ای ب
می توانــد بــه کــودکان ازلحــاظ تحصیلــی 
نیــز کمــک کنــد. ایــن موضــوع در دنیــا اثبــات 
شــده اســت کــه بچه هایــی کــه موســیقی بلــد 
هســتند، از نظــر آی کیــو نســبت بــه بچه هــای 
دیگــر باالتــر هســتند و تحلیل شــان بهتــر 
ــد.  ــا نمی رون ــمت ناهنجاری ه ــه س ــت و ب اس
یــک عــده ای کــه هیــچ شــناختی از موســیقی 
ندارنــد، موســیقی را بشــکن و بــاال بنــداز 
می داننــد در صورتــی کــه موســیقی یــک علــم 
اســت و شــعبه ای از علــم ریاضیــات و فیزیــک 
ــت  ــی اس ــیار واالی ــر بس ــیقی هن ــت.  موس اس
کــه می توانــد در تمامــی شــاخه ها از نظــر 
امنیــت و حتــی امنیــت ملــی می توانــد بــه مــا 
ــورمان،  ــر در کش ــال حاض ــد. در ح ــک کن کم
بایــد موســیقی، درســت برنامه ریزی شــده و 
ــر اســاس معیارهــای درســتی وجــود داشــته  ب
ــرزی  ــهرهای م ــال در ش ــوان مث ــد. به عن باش
کشــور خزعبــالت ترکیــه را گــوش نمی دهنــد 
و از آن طــرف موســیقی های مبتذل کشــورهای 
حاشــیه ای در اعمــاق روســتاهای مــا نفــوذ کرده 
اســت و ایــن یعنــی امنیــت ملــی. زمانــی کــه 
چنــد جــوان و یــا خانــواده تلویزیــون را بــه دلیل 
ــالی آن  ــد، الب ــگاه می کن ــوع موســیقی ن آن ن
چیزهایــی هــم کــه بایــد بــه خــورد آنهــا دهنــد، 
ــی  ــا جذابیت ــون م ــی تلویزی ــد از طرف می دهن
بــرای جوانــان و خانواده هــای مــا نــدارد. عــالوه 
بــر ایــن در عروســی های کشــور موســیقی های 
ــذل کاباره هــای کشــورهای دیگــر پخــش  مبت
ــای  ــری از آن موســیقی های زیب می شــود و خب

محلــی نیســت.

-تصویب آن چقدر موثر خواهد بود؟
از  باعــث کــه  ایــن ســند  *تصویــب 
آســیب های اجتماعــی جلوگیــری می کنــد. 

ــیقی  ــه موس ــی ک ــک ناظم ــدارد ی ــکان ن ام
ــرد  ــه دســت بگی کار کــرده چــوب و چمــاق ب
ــث  ــیقی باع ــوزش موس ــد. آم ــا دزدی بکن و ی
راه  در  و  نشــود  منحــرف  جــوان  می شــود 
ــا دســت خودمــان  ــا ب ــرد. م ــرار گی درســتی ق
همــه را هــول می دهیــم و از یــک طــرف داد 
ــک  ــی و... از ی ــم فرهنگ ــه تهاج ــم ک می زنی
ــوی  ــی جل ــای بزرگ ــان دروازه ه ــرف خودم ط
تهاجــم فرهنگــی بــاز می کنیــم. بــا توصیــه و 
شــعار نمی شــود یــک جــوان را بــه راه راســت 
ــد عمــل کنیــم. آن زمــان  هدایــت کــرد و بای
اســت کــه می توانیــم انتظــار برداشــت داشــته 
ــا  ــان م ــر جوان ــر اکث ــال حاض ــیم. در ح باش
ــد  ــت می کنن ــط صحب ــی را به غل ــان فارس زب
و واژه هــای بیخــود بــه کار می برنــد، بــه 
دلیــل اینکــه آمــوزش درســت و حســابی 
نمی دهنــد. حتــی اخبــار تلویزیــون مــا از 
نظــر ســاختار زبــان فارســی پــر از غلــط 
ــدارد.  ــرای بیننــده ن اســت و هیــچ جذابیتــی ب
موســیقی  جذابیت هــا،  مهمتریــن  از  یکــی 
اســت و جلــوی آن را گرفته ایــم. ســازها را 
ــم  ــا نمی دان ــم و واقع ــم نشــان دهی نمی خواهی
ــت.  ــزی اس ــر و برنامه ری ــرز تفک ــه ط ــن چ ای
ــود،  ــب ش ــیقی تصوی ــی موس ــند مل ــر س اگ
می شــود بــر اســاس آن، خواســته ها را در 

ــرد. ــرح ک ــار آن مط کن

ســند،  تصویــب  از  بعــد  دارد  -اعتقــاد 
ــد؟ ــد ش ــرف خواه ــیقی برط ــکالت موس مش

ــند  ــن س ــر ای ــه اگ ــم ک ــن را می دان *ای
تصویــب شــود، در مقابــل آن مقاومــت خواهــد 
شــد، امــا باالخــره یــک قانونــی هســت و همــه 
ــن ســند  ــد. ای ــرام بگذارن ــه قوانیــن احت ــد ب بای
بــه امیــد خــدا در صحــن علنــی شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی مطــرح می شــود و بــه 
ــن  ــه ای ــم ک ــان می کن ــد. گم ــب می رس تصوی

ــد تصویــب شــود. ــدارد و بای ســند مشــکلی ن
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شــیوع ویــروس کرونــا در کشــورمان از همــان روزهــاي نخســت 
تمــام مشــاغل اقتصــادي کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داد و حــاال تــورم 
شــدید اقتصــادي نیــز مزیــد بــر علــت شــده تــا وضعیــت بســیاري از 
مشــاغل بغرنج تــر از قبــل شــود. مشــاغل هنــري نیــز بــه شــدت در این 
مــدت آســیب دیدنــد و ســینمایي ها عــالوه بــر تعطیلــي فعالیت هــاي 
خــود، از اکــران فیلم هــا نیــز بازماندنــد و حتــي در مدتــي کــه ســالن ها 
بازگشــایي شــده اســت، اســتقبال خوبــي از ســوي مردم صــورت نگرفته 
تــا شــرایط از چیــزي کــه هســت، بدتــر هــم شــود. در ایــن بیــن البتــه 
اکــران آنالیــن ماننــد دریچــه اي جدیــد در ســینماي کشــور بــاز شــد و 
تــا حــدي هــم موفــق بــوده ولــي نداشــتن زیرســاخت هاي مناســب و 
همینطــور عــدم رعایــت قانــون کپي رایــت در کشــورمان باعــث شــده 
ــه  ــک تجرب ــه ی ــل ب ــي تبدی ــه نوع ــم ب ــران ه ــن شــکل از اک ــا ای ت

ــود. ــت خورده ش شکس
ســیدجمال ســاداتیان تهیه کننــده موفــق و کهنــه کار ســینما که در 
ــا توجــه  ســال هاي اخیــر فیلم هــاي بســیار موفقــي را تولیــد کــرده، ب
بــه گســترش ویــروس کرونــا کــه منجــر بــه تعطیلــی برخــی ســالن 

هــای ســینما و عــدم اســتقبال مــردم از ســینماها شــده در خصــوص 
وضعیــت اکــران آنالیــن گفــت: اکــران آنالیــن شــبیه یــک ُمســکن 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــي نمی توان ــت ول ــای سینماس ــن روزه ــرای ای ب
ــاره ای از ســوی  ــچ چ ــی هی ــا وقت ــه شــود ام راه حــل اساســی پذیرفت
مســئوالن ذیربــط اندیشــه نمی شــود شــاید توجــه بــه همیــن قــرص 
ُمســکن در کوتاه مــدت بــد نباشــد ولــی ایــن نبایــد باعــث شــود تــا مــا 
برنامه ریزی هــای هدفمنــد بلندمــدت را بــه دســت فراموشــی بســپاریم. 
ــوم  ــی دارد و معل ــا چشــم انداز مبهم ــروس کرون ــرل وی ــفانه کنت متاس
نیســت در آینــده چــه اتفاقــی بــرای ایــن ویــروس بیفتــد. متاســفانه تــا 
امــروز هیــچ فــردی در هیــچ کجــای جهــان نتوانســته ایــن ویــروس 
ــن مســئله باعــث  ــد و همی ــود کن ــل ریشــه کن و ناب ــه طــور کام را ب
ــه ســینما شــده  ــا، از جمل ــی کســب و کاره ایجــاد آشــفتگی در تمام
اســت. ســالن های ســینمایی یکــی از اماکنــی اســت کــه کارشناســان 
و پزشــکان مرتــب بــه مــردم هشــدار می دهنــد بــرای حفــظ ســالمتی 
بــه آنجــا مراجعــه نکننــد و بنــده هــم معتقــدم ســالمت عموم مــردم در 
اولویــت قــرار دارد و همــه مــا بایــد تابــع فرامیــن مســئوالن ذیربــط در 
ســتاد مبــارزه بــا کرونــا باشــیم و بــه توصیه هــای آنهــا عمــل نماییــم.

ایــن تهیه کننــده شــاخص در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 

بــه عقیــده شــما مســئولیت جبــران ضررهــای هنگفــت مــادی 
تهیه کننــدگان و ســینماداران بــر عهــده چــه شــخص یــا ارگانی اســت؟ 
اظهــار داشــت: اگــر بگوییــم همــه ضررهــا را دولــت بایــد جبــران کنــد، 
حــرف معقولــی نیســت، اگــر بگوییــم خــود ســینماداران و اهالی ســینما 
بایــد ایــن ضررهــا را جبــران نماینــد بازهــم ایــن حــرف معقول نیســت. 
متاســفانه مــا در یــک بلبشــو و آشــفته بازاری هســتیم کــه حتــی قــدرت 
تفکــر نداریــم و بایــد ببینیــم آینــده چــه چیــزی را در خصــوص ایــن 
ویــروس رقــم خواهــد زد. درواقــع شــرایطي کــه ایجــاد شــده چــون تــا 
پیــش از ایــن هرگــز دردنیــا وجــود نداشــته، طبیعتــا پیش بینــي خاصــي 
هــم برایــش نبــوده و حــاال اوضــاع بســیار آشــفته و به هم ریختــه اســت.

ســیدجمال ســاداتیان در خاتمــه اظهاراتــش از وضعیــت کارکنــان 
ســینماها و همینطــور اهالــي ســینما ابــراز نگرانــي کــرد و گفــن: در هــر 
صــورت آنچــه حائــز اهمیــت اســت اینکــه ایــن روزهــا اهالــی ســینما و 
بــه ویــژه پرســنل ســالن های ســینما بــه شــدت بالتکلیــف هســتند و 
نمی داننــد چــه بایــد بکننــد! متاســفانه پــازل کرونــا بــه گونــه ای شــده 
کــه مــا بــه راه حلــی بــرای درســت کــردن آن نرســیده ایم و معلــوم هــم 
نیســت بــه زودی بــه ایــن راه حــل خواهیــم رســید یــا خیــر؟ همانطــور 
کــه اشــاره کــردم وضعیــت عجیبــي اســت کــه تاکنــون در آن نبود ه ایم.

داروي موقت سینماي ایران
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