
اضطراب خانواده ها و بازگشایی مدارس

وزیر راه و شهرسازی، گفت: اولین سری واحدهای 
طرح اقدام ملی مسکن در استان های پیشتاز ماه آینده به 

مردم تحویل خواهد شد.
راه و شهرسازی، »محمد  از وزارت  به گزارش دنیای جوانان 
اسالمی« با اشاره به مبحث بازآفرینی به عنوان یک هدف راهبردی، 
اظهار داشت: با توجه به گسترش شهرها از نظر جغرافیایی گسترش، 

شاهد از درون تهی شدن آن ها هستیم که به همین خاطر باید آن ها را 
بازآفرینی کرد تا دوباره جمعیت به شهرها مخصوصاً شهرهای تاریخی 
برگردد.وی ادامه داد: بر این مبنا بازآفرینی شهری و محالت با هدف 
ایجاد کارکردهای نوین و پیشرفته در جهت ارتقای کیفیت زندگی 
شهری و با استفاده از الگوی ایرانی در دستور کار قرار گرفته است.

اسالمی با تاکید بر اینکه نوسازی با مشارکت مردم و همچنین 

بافت های  قانون  و  برنامه  قانون  مطابق  مزایا  و  تسهیالت  اعطای 
فرسوده امکانپذیر خواهد بود، اظهار داشت: در این خصوص پروانه 
از  شکل  این  به  هستند  یارانه  دارای  بانکی  تسهیالت  و  ساخت 
تسهیالت ۱۸ درصدی، ۹ درصد را مالک می پردازد و ۹ درصد مابقی 

را دولت یارانه می دهد.
صفحه 3

توطئه دشمنان، تعطیلی اقتصاد ایران
 به بهانه کرونا بود

رئیس جمهور گفت: توطئه ای در آغاز کرونا از سوی دشمنان ما وجود 
داشت که همه کارها باید تعطیل شود و وقتی ما اعالم کردیم کسب و 

کارها باید باز شود، آنها خیلی عصبانی شدند.
حجت االسالم حسن روحانی روز سه شنبه در آیین بهره برداری از طرح های 
ملی وزارت صمت که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: بسیار 
خوشحال هستیم که در هفته دولت باز هم موفق به افتتاح طرح بزرگ معدنی و 
صنعتی شدیم برای مثال توسعه معادن طال، هم اکتشاف و هم استخراج، اهمیت 

ویژه ای برای ما دارد.
وی عنوان کرد: همانطور که امروز معادن و پتروشیمی ما خوشبختانه توانسته 
برای ما بگیرد، گسترش معادن طال و استخراج آن  را  است جای صادرات نفت 
به نوعی می تواند جایگزین ارز خارجی شود و کار بزرگی است که در کشور انجام 
می شود. همین جا به وزارت صمت اعالم می کنم دولت حاضر است برای معادن 

طال سرمایه گذاری ویژه ای انجام دهد.
صفحه 3

فدراسیون فوتبال مستندات مذاکره بامربیان 
خارجی را به مجلس ارائه کند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال باید مستندات مربوط به جزئیات مذاکرات با مربیان خارجی را به این 

کمیسیون ارائه کنند.
علی خضریان گفت: نشست کمیسیون اصل ۹۰ که به بررسی پرونده قرارداد مارک 
ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال با حضور رییس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰، 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و اعضای 
هیات رییسه این فدراسیون اختصاص داشت، گفت: در این نشست نمایندگان انتقادات جدی 

نسبت به نحوه عقد قرارداد با ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی مطرح کردند.
صفحه 3

معاون آموزش متوسطه:

 هنرستان ها در زمان حضور دانش آموزان 
به آموزش مهارت ها بپردازند

ممنوعیت واردات ۸۰۰ قلم کاال
از  گفته  تجارت  توسعه  سازمان  رییس 
نیز  امروز، ۸۰۰ کاالی دیگر  تا  سال گذشته 
وارد فهرست ممنوعیت های وارداتی به ایران 
شده اند.به گزارش ایسنا، بر اساس صحبت های 
حمید زادبوم، در سال گذشته بر اساس سیاست های دولت، 
واردات ۱۶۰۰ قلم کاال به ایران ممنوع بود اما امسال این 

عدد به ۲۴۰۰ قلم کاال رسیده است.
این سیاست دولت از حدود دو سال پیش و همزمان 
با بازگشت های تحریم های آمریکا اجرایی شد. با توجه به 
کاهش درآمدهای ارزی کشور تحت تاثیر تحریم ها، دولت 
و کاالهایی که  لوکس  واردات کاالهای  اعالم کرد که 
مشابه داخلی برای آنها وجود دارد ممنوع می شود و از این 
رو در ماه های گذشته تنها به کاالهایی مجوز واردات داده 
شده که در فهرست کاالهای ضروری و اساسی بوده اند.
صفحه 3

دستاوردهای پاالیشگاه گاز ایالم در 8 سال اخیر:

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم :نقش پاالیشگاه گاز ایالم 
در توسعه پایدار استان
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آغاز پذیره نویسی 
صندوق ETF »دارا دوم« از امروز
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علیخاني: اکران 

آنالین به سینماداران 
ضربه سنگیني وارد 

کرده است

6ورزش
نامجومطلق: 

امیدوارم 
به فینال صعود کنیم!

هنگ 7فر

هنوز كشمكش بر سر اكران آنالين فيلم هاي سينمايي يكي 
از داغ ترين مباحث عرصه سينما به شمار مي رود و در حالي كه 
اين موضوع سالهاست در خارج از كشور به يكي از اركان اصلي 
توليدات هنري و سينمايي تبديل شده، در كشورمان به دليل 
عدم وجود زيرساخت هاي مناسب و در عين حال عدم قانون 
كپي رايت در كشور، اكران آنالين با شكست مواجه شده است

مربی استقالل بازی تيمش را مقابل پرسپوليس در رقابت های 
نامجومطلق،  كرد.مجيد  قلمداد  و دشوار  جام حذفی سخت 
مربی استقالل در نشست خبری قبل از بازی تيمش مقابل 
پرسپوليس در نيمه نهايی جام حذفی گفت: ما با توجه به اين 
كه برای ليگ قهرمانان آسيا برنامه ريزی كرده بوديم و تيمی كه 
به فينال می رود  بايد در ليگ قهرمانان هم حضور داشته باشد.

در  عاشورايی  ادبيات  به  پرداختن  درباره  شيخی  مژگان 
دينی  فرهنگ  تاثير  تحت  گفت:  نوجوان،  و  كودک  حوزه 
حاكم بر كشور طبيعتا كارهای زيادی در حوزه ادبيات كودک 
و نوجوان در زمينه ادبيات عاشورايی انجام شده كه برخی 

سفارشی است.

الگوسازی در آثار 
دینی کودک و 
نوجوان را مورد 
توجه قرار دهیم

اولین خانه های طرح اقدام ملی در ماه آینده تحویل داده می شود
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم 

سرمقاله
اعمال سلیقه مدیران، در غیبت قانون

محدثه واعظی پور
تئاتر  و  سینما  بازیگران  میان  از  وقتی 
ایران و از همان گروهی که پس از پیروزی 
یک  شدند  ممنوع الفعالیت  یا  کم کار  انقالب 
نفر از دنیا می رود، اولین واکنش اهالی رسانه 
یادآوری ممنوعیت بی دلیل اغلب این چهره ها 
سرنوشت  از  محرومیت  رفع  برای  تالش  و 
کاری بازماندگان این نسل است. اتفاقی که 
معموال نتیجه نداده و بسیاری از این بازیگران و ستاره ها دور از حرفه 

مورد عالقه شان و در اندوه و چشم انتظاری دنیای ما را ترک کرده اند.
شاید حاال برای صحبت کردن از آن چیزی که نامش اعمال سلیقه 
مدیریتی است، دیر باشد. چرا که ناصر ملک مطیعی، سعید کنگرانی، بهمن 
مفید یا حبیب محبیان دیگر زنده نخواهند شد و سوگواری یا حسرت 
ما دردی از آنها دوا نخواهد کرد. سرنوشت بقیه آن هایی که در ایران یا 
خارج از این مرزها چشم به راه بازگشت به سینما هستند، تغییر نمی کند 

و این دیوار قرار است تا ثریا کج باال برود.
آنچه باعث چنین تصمیم تندی شده، اعمال سلیقه مدیران وقت 
است.  شده  تائید  اغلب  و  یافته  ادامه  بعدی  مدیران  توسط  که  بوده 
مدیران سینمایی در دهه شصت ضد ستاره بودند و اغلب چهره هایی 
را ممنوع الفعالیت کردند که در سینمای پیش از پیروزی انقالب، ستاره 
و محبوب بودند. قرار نبود سینمایی که تازه متولد شده تداعی کننده 
محدودیت ها  این  باشد.  طاغوتی  و  بار  و  بی بند  سینمای  ستاره های 
آن  سینمایی  نشریه  مهمترین  داشت،  بسیاری  موافقان  روزها  آن 
دوره که بسیار پرخواننده و تاثیرگذار بود، هرگز در آن مقطع مطلبی 
مدیران  سوی  از  که  چرا  نمی نوشت،  قاعده  بی  ممنوع الفعالیتی  علیه 
سینمایی حمایت می شد و ترجیح می داد با »مدیران« با نفوذ آن دوره 

با مدارا رفتار کند.
اما وقتی قانون، محور عملکرد نباشد در جاهایی گشایش هایی به 
وجود می آید و بخت می تواند باعث شود سعید راد، زهرا حاتمی یا ایرج 
قالب  در  و  جوانی  سال های  از  دور  اگرچه  بازگردند،  سینما  به  قادری 

بازیگرانی سالخورده.
طنز تلخی در این ماجرا جریان دارد که باز هم متاثر از اعمال سلیقه 
مدیران است، در همین سینما که احمدرضا درویش می تواند با »دوئل« 
اجازه فعالیت دوباره سعید راد را بگیرد، فیلم »رستاخیز« او که ادای دین 
به امام حسین )ع( و واقعه عاشوراست، توقیف می شود. حتی روابط و 
اعتبار هم تا جایی کار می کند و برای همیشه قابل اعتنا و راه گشا نیست. 
چرا که همه چیز در نبود یا نادیده گرفتن قانون و تعابیر و تفسیرهای 

شخصی از آن معنا می یابد.
مدیران می توانند روزی اجازه بازی به سعید کنگرانی و بهمن مفید 
بدهند یا حبیب محبیان را دعوت کنند به ایران بازگردد، اما بعد از چند 
سال دوباره مانع کار آنها در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی شوند. 
برای کسانی که ممنوع الفعالیت نشده اند یا طعم تلخ اعمال سلیقه مدیران 
ما  برای  اما  است.  بیهوده  بهانه گیری هایی  این حرف ها  نچشیده اند،  را 
روزنامه نگارها، که معموال قربانی بازی های جناحی و تغییر مدیریت ها 

هستیم، این قصه، پر آب چشم و تکراری است.
شهریورماه گذشته، در موسسه ای زیر مجموعه حوزه هنری مشغول 
به کار بودم، مدیر عامل جدید از اصفهان رسید و از گرد راه نیامده اتوبوسی 
از همراهانش را به تهران و سایر شهرها فرستاد، ما بدون هیچ دلیل 
واضحی اخراج شدیم، چون شرط آغاز به کار مدیر جدید، تعدیل مدیران 
تیم قبلی بود. هیچ رسانه ای به این تغییرهای بزرگ در موسسه ای شناخته 
شده واکنش نشان نداد و هیچ نهاد صنفی پاسخگوی این ظلم آشکار 
نبود. آنها که دلسوزتر بودند سری تکان دادند و گفتند رویه مدیران همین 

است. بله، رویه »مدیران« همین است.

محمدمهدی تندگویان ، معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در حال حاضر شبکه 
بانکی برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکالت و سردرگمی 
هایی شده زیرا هم از یک سو با افزایش متقاضیان وام و 
میزان  دیگر  از سوی  و  مواجه شدیم  تبعات سنی  موضوع 
تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده 
است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص 
با  اتفاقات، جامعه متقاضی وام  نمی دهند و بر مبنای این 
میزان ازدواج ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش 

از این تذکر داده  بودیم.
های  وام  و  نیست  نگرانی  جای  البته  که  گفت  وی 
متقاضیان هرچند با تاخیر، اما تا پایان امسال حتما پرداخت 
خواهد شد.تندگویان معتقد است که باتوجه به حجم متقاضی 
اعتبارات و  ابالغ  بانک ها در  از  برخی  موجود ممکن است 
افراد  همه  البته  شوند؛  دیرکرد  دچار  استان ها  سهمیه بندی 
تا  و  ندارد  وجود  و مشکلی  دریافت می کنند  را  ازدواج  وام 
پایان سال، دولت با تمام توان اعتبارات را تسویه می کند اما 
به دلیل مشکالت موجود پیش بینی های تامین اعتبار دچار 

مشکالتی شده است.
تندگویان همچنین در پاسخ به اینکه مراجعه کنندگان 
وام ازدواج به بانکها عنوان می کنند رقم وام ازدواج در سال 
رقم  آیا  است،  یافته  افزایش  تومان  میلیون   ۷۰ به  جاری 
اعالمی را تایید و افزایش رقم وام صحت دارد یا خیر؟ به 
ایسنا گفت: وام ازدواج برای سال جاری ۵۰ میلیون به ازای 
هر زوج است که همانگونه که پیش از این اعالم شده باز 

پرداختش ۷ ساله است.
وی افزود: پیش از این وام ازدواج 3۰ میلیون تومان با 
بازپرداخت ۵ ساله بود و اکنون بازپرداخت وام ازدواج هفت 
سال شده است که همین امر و شبکه بانکی را در تامین 
اعتبارات دچار مشکل می کند لذا وجود چنین مسائلی باعث 

می شود نیازمند دستورالعملی ویژه باشیم.
وی ضمن تشریح مشکالت مطرح شده در موضوع 

و  سبک  به  زوجین  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  ازدواج  وام 
سیاق گذشته وام خود را دریافت می کنند و هیچ مشکلی در 
دریافت و پرداخت وام نسبت به سال های گذشته وجود ندارد.

ازدواج در کشور  نرخ رشد  تندگویان که معتقد است 
همیشه منفی بوده، پیش بینی برای تامین رقم واج ازدواج 

ممکن است براساس این نرخ شکل گرفته باشد.
وی ادامه داد: اما زمانی که نرخ وام ازدواج به قدری 
می شود،  معامله  قابل  متاع،  عنوان  به  که  می یابد  افزایش 
متقاضیان صوری ایجاد می کند لذا رقم وام و تعداد متقاضیان 
افزایش می یابد که به نوبه خود افزایش مشکالت کشور نیز 

بدنبال خواهد داشت.
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان به موضوع شیوع 
بیماری کرونا که به مشکالت پیش روی خانواده ها و جوانان 
اضافه شده است نیز اشاره و عنوان کرد: از سویی دیگر دولت 
نیز در بخش های مختلف به مردم تسهیالت ارائه می دهد، 
مجموع این مسائل نشان  می دهد که شبکه بانکی در این 

راستا شکننده خواهد شد.
وی در ادامه به انتقاد برخی به پیشنهاد تهیه دستور 
العمل پرداخت وام به متقاضیان ازدواج واجد شرایط اشاره 
کرد و گفت: از ۶ ماه گذشته نسبت به این موضوع )ایجاد 
مشکل اعتباری برای بانکها در پرداخت وام ازدواج( هشدار 
داده و ابراز نگرانی کرده بودیم. گردش کاری انجام دادیم تا 
دستورالعملی برای پرداخت وام توسط بانک مرکزی ایجاد 
این دستورالعمل بحث  ابالغ شود؛ در  برای پرداخت آن  و 
ایجاد  مانعی  وام  پرداخت  راه  بر سر  نیست که  این  بر سر 
شود بلکه منظور ما تدوین دستورالعملی برای نظارت بعد از 
پرداخت وام بود تا فرد دریافت کننده وام، آن را صرف ازدواج 

و تشکیل خانواده کند.
تندگویان افزود: دستورالعمل موردنظر ما هنوز تدوین 
نشده است و درخواست ما این بود که کمیته مشترکی از 
بانک مرکزی، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده 
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاونت  جمهوری،  ریاست 

جوانان، وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس شکل گیرد و در 
آن تمامی آسیب ها مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای آن، 
دستورالعملی برای پرداخت وام ازدواج تدوین شود تا بعد از 

ارائه وام، نظارت هم داشته باشیم.
به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان، هنوز چنین دستورالعملی نه تنها تدوین نشده بلکه 
بانک  علی رغم دستور رئیس جمهوری هنوز کمیته آن در 
وزیر  که  حالیست  در  این  است  نگرفته  نیز شکل  مرکزی 
ورزش و جوانان در این راستا با معاون اول رئیس جمهوری 
مکاتبه ای انجام داده اند، اما بانک مرکزی هنوز به این موضوع 

ورود نکرده است.
و  طالق ها  بحث  اکنون  اینکه  بیان  با  تندگویان 
ازدواج های صوری و خرید و فروش وام ازدواج وجود دارد، 
را  وام  گیرنده،  که  می دهد  نشان  مسائل  این  کرد:  اظهار 
که  معنی  این  به  نمی دهد؛  تخصیص  ازدواج  موضوع  به 
ازدواج  وام  متقاضیان  می یابد، هم  اعتبارات تخصیص  هم 
البته  نمی رسیم؛  به هدف  و هم  است  کرده  رشد  چندبرابر 
تخلفات  و  آسیب ها  این  میزان  مگر  که  معتقدند  افرادی 
چقدر است؟ اما ما بر این باوریم که حتی اگر میزان آسیب ها 
۱۰ درصد هم باشد، چه کسی جوابگوی آن است؟. اگر در 
سال جاری تا پایان سال، دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان پول 
پرداخت کند و ۱۰ درصد آن انحرافات و تخلفات باشد، چه 

کسی پاسخگوست؟.
وی اظهار کرد: تعداد ثبت متقاضیان وام ازدواج چه 
در بانک و چه در دفاتر ثبت ازدواج تغییری نکرده است و با 
شیب مالیم کاهشی که هر سال با آن روبه رو بوده، مواجه 
دارد ۷۰ درصد  امکان  این است که  اساسی  است. مشکل 
بنابراین  نروند،  به خانه هایشان  ازدواج می کنند  افرادی که 
چالش جمعیتی رخ می دهد، زیرا زوجین هنگامی که زندگی 
را شروع می کنند در زمان مشخصی به فرزندآوری مناسب 
می رسند که اکنون در زمان فرزندآوری تاخیر ایجاد شده و 

این نشان می دهد زوجین زندگی  شان را شروع نکرده اند.

دیدگاه

شبکه بانکی در پرداخت »وام ازدواج« دچار سردرگمی شده
نگاه و نظر

 سوگلی تلویزیون هم نظرسنجی های 
صداوسیما را خنده دار می داند 

مصطفی داننده
 در یک نظر سنجی که صداوسیما منتشر کرده مردم به ۱۰ برنامۀ پرببیندۀ 
تلویزیون رأی داده اند. فهرست ۱۰ برنامه برتر هم به این ترتیب است: عصر جدید، 
دورهمی، تکرار خندوانه، کودک شو، مستند حیات وحش، به خانه برمی گردیم، سمت 

خدا، بچه محل، دستپخت و طبیب.
همان طور که می بینید خبری از برنامه »فوتبال برتر« جایگزین ۹۰ عادل 
فردوسی پور نیست. محمد حسین میثاقی مجری جویای نام این برنامه گفت وگویی 
را با روزنامه جام جم که منتسب به صداوسیماست انجام داده و در آن گفته است:» 
به نظر من آماری که از بیننده فوتبال برتر بود، خنده دار است. کسی که این آمار را 
می بیند می تواند قهقهه بزند. این زوم فقط روی فوتبال برتر است. تنها آماری که از 
آمار AFC خنده دارتر است، همینی است که درباره فوتبال برتر پخش می شود. مثال 
کنفدراسیون نظرسنجی می گذارد و هافبک چپ ۲۰ سال قبل و بازیکنی از نپال، ویتنام 
یا بنگالدش بهترین می شود. طرف رای اش از سون باالتر می رود. مگر نبود بازیکن 
هندوستان که از ناکاتا باال زد؟ آمار فوتبال برتر هم مثل آن نظرسنجی خنده دار است. 
ببخشید اعداد که دروغ نمی گویند. فیدبک برنامه در شبکه های اجتماعی مشخص 
است.«جالب است سوگلی تلویزیون در مورد نظرسنجی صداوسیما این گونه حرف 
می زند و آن را خنده دار می داند و اگر رویش می شد از لفظ مسخره هم استفاده می کرد.

واقعا وقتی کسی که صداوسیما این همه به او آنتن می دهد و سعی می کند تا به زور 
از میثاقی، فردوسی پوری جدید بسازد، نظرسنجی های صداوسیما را خنده دار می داند ما 
چه باید بگوییم؟وقتی تلویزیون از درصد بینندگان و میزان رضایت شان از برنامه های 

ساخته شده حرف می زند، حق نداریم بخندیم و قهقهه بزنیم؟
مدیران صداوسیما هنوز متوجه نشده اند که بخشی ازمردم مجبور هستند تلویزیون 
را ببیند چون گزینه  دیگری ندارند و البته امکان رایگانی برای پرکردن ساعات بیکاری 
و سرگرمی هم هست. مغازه داری که در تمام روز در حال تماشای آی فیلم یا شبکه 
ورزش است، راه دیگری ندارد یا زنی که خانه دار است، قطعا ساعتی از روز خود را پای 
برنامه صداوسیما می گذارد.اگر در این کشور شبکه خصوصی راه افتاده بود و آنها هم 
می توانستند در کنار تلویزیون کار کنند، آن  وقت می شد با یک نظرسنجی بی طرف 
میزان محبوبیت صداوسیما را در بین مردم سنجید. البته که صداوسیما یک شبکه خانگی 
را تحمل نمی کند و دوست دارد با لطایف الحیل آن را به زیر مجموعۀ خود تبدیل کند، 

چه رسد به شبکه خصوصی!
جالب تر این است که میثاقی برای اثبات پربیننده بودن برنامه اش به بازخوردها 
در فضای مجازی استناد می کند. یعنی برای او نظرات مردم در فضای مجازی مثل 

اینستاگرام و توییتر واقعی تر از نظرسنجی صداوسیمایی است که کارمند آن است.
البته پخش شدن قسمت های جنجالی یک برنامه در فضای مجازی امر غریبی 
نیست. خیلی از برنامه های جنجالی تلویزیون بعد از اینکه در شبکه های اجتماعی دست 

به دست شد، مورد توجه مردم قرار گرفت و گرنه کسی در مورد آن حرف نمی زد.
میثاقی باید بداند محبوبیت یعنی این که مردم دوشنبه ها را به ۹۰ بشناسند و 
زندگی شان را برای دیدن برنامه فردوسی پور تنظیم کنند نه این که تعداد بازنشرهای 
مصاحبه ای که بازیکن فوتبال در مورد رابطۀ ۷ ساله اش با یک دختر و بعد ازدواج حرف 

زده شاخص محبوبیت باشد.

صفحه 3

سازمان خصوصی سازی با صدور اطالعیه ای از آغاز پذیره نویسی 
 )ETF( معامله  قابل  سرمایه گذاری  صندوق  سرمایه گذاری  واحدهای 

“پاالیشی یکم« از امروز چهارشنبه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در اجرای جزء 
)۲( بند )الف( تبصره )۲( قانون بودجه سال ۱3۹۹ کل کشور و مصوبات 
هیأت وزیران در این زمینه، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری، بخشی از سهام خود 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت تبریز 
و پاالیش نفت تهران را از طریق سازمان خصوصی سازی )به نمایندگی 

از دولت جمهوری اسالمی ایران( واگذار می کند.
این اطالعیه می افزاید: پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( “پاالیشی یکم«، فرصت بی نظیری برای 
ورود آحاد جامعه به سرمایه گذاری در سهام شرکت های معتبری است که 
دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد، امکان دسترسی آحاد مردم کشور به 
بازار سرمایه، انتفاع از رشد این بازار و برخورداری عموم مردم از تخفیف 

قابل اعطا به سهام، قصد واگذاری آن را دارد.
ایرانی( در  سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی 
مجموع دو صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی، پنجاه میلیون ریال )پنج 
میلیون تومان( تعیین شده است. پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی 

امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
پس از اتمام پذیره نویسی و اخذ مجوز فعالیت صندوق از سازمان 
بورس و اوراق بهادار، سهام موضوع فعالیت این صندوق با اعمال ۲۰ درصد 

تخفیف به قیمت پایانی سهم در روز معامالتی قبل از شروع پذیره نویسی 
توسط سازمان خصوصی سازی به صندوق واگذار خواهد شد.بر این اساس، 
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل خریداری توسط هر شخص 
حقیقی ایرانی دارای کد ملی، پس از کسر میزان سرمایه گذاری همان فرد 

در صندوق دارا یکم، ۵۰۰ واحد سرمایه گذاری است.
به صورت  پذیره نویسی  سازمان خصوصی سازی،  اعالم  به  بنا    
همزمان از طریق بورس اوراق بهادار تهران و شبکه بانکی کشور برای هر 

شخص حقیقی دارای کد ملی امکان پذیر است.
پنج درصد )۵%( از مبلغ جمع آوری شده در دوره پذیره نویسی به 
بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد 

یافت و جزء دارایی های صندوق محاسبه می شود.
این  موضوع  سرمایه گذاری  واحدهای  پذیره نویسی  همچنین 
دستورالعمل صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی و 

یا اتباع خارجی نمی توانند در این پذیره نویسی شرکت کنند.
پذیره نویسی از بامداد امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۹ آغاز شده و تا 

پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۹ شهریور ۹۹  ادامه خواهد یافت.
کد  دارای  اشخاص  برای  صندوق  این  واحدهای  پذیره نویسی 
معامالتی )کد بورسی( صرفاً از طریق کارگزاری های بورس و سامانه های 
آنالین معامالتی صورت می گیرد. اشخاص فاقد کد معامالتی )کد بورسی( 
می توانند از طریق درگاه  های غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب 
برای خرید واحدها اقدام کنند، هر شخص می تواند صرفاً یکی از این دو 

روش را انتخاب کند.
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را  خارجی  بامربیان  مذاکره  مستندات  فوتبال  فدراسیون 
به مجلس ارائه کند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال باید مستندات مربوط به جزئیات مذاکرات با مربیان خارجی را به این 

کمیسیون ارائه کنند.
علی خضریان گفت: نشست کمیسیون اصل ۹۰ که به بررسی پرونده 
قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال با حضور رییس و اعضای 
کمیسیون اصل ۹۰، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و مهدی تاج رئیس 
فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رییسه این فدراسیون اختصاص داشت، گفت: 
در این نشست نمایندگان انتقادات جدی نسبت به نحوه عقد قرارداد با ویلموتس 

سرمربی سابق تیم ملی مطرح کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی افزود: نمایندگان در این نشست معتقد بودند که در نحوه عقد قرارداد 
با مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی سوء مدیریت و نبود نظارت از جانب 

وزارت ورزش و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال وجود داشته است.
وی اضافه کرد: تاکید نمایندگان بر این بود که در مقطع کنونی باید تمام 
تالش و هم افزایی برای تغییر حکم فیفا از طریق  CAS با به کارگیری 
توانمند و خبره صورت گیرد و چرا در شرایطی که کشور در جنگ  وکالی 
اقتصادی قرار دارد باید از توان مربیان و استعدادهای داخلی برای هدایت تیم 
ملی استفاده نمی شود.خضریان یادآور شد: بررسی پرونده های مختلف مربیان و 
بازیکنان خارجی ایران نشان می دهد که سوءمدیریت و عدم نظارت مستمر و 
دقیق توسط دستگاه های مرتبط و ذی صالح و انتخاب های اشتباه مبتنی بر 
سلیقه اعضای هیات مدیره و مدیران عامل و سرپرستان باشگاه های تحت نظر 
وزارت ورزش از مجموعه عواملی است که موجب بروز خسارت هایی به منابع 

مالی کشور و حیثیت ملی شده است.
وی تصریح کرد: همچنین بررسی اعتبارات وزارت ورزش نشان می دهد 
که این وزارتخانه از کل بودجه خود تنها ۰.۲۵ درصد )یک چهارم یک درصد( 
را برای نظارت بر عملکرد فدراسیون ها پیش بینی کرده است که این رقم با 
توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای وزارتخانه یعنی هیچ و نشان می دهد 

که وزارتخانه نسبت به حوزه نظارت بی توجهی کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: در این نشست از مصاحبه 
اخیر آقای تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال نیز به گالیه شد و نسبت به اظهارات 
وی در این رابطه که منافع شخصی از درآمدهای کسب شده فدراسیون نداشته 
به شدت انتقاد شد. همچنین نمایندگان تائید کردند که نباید چنین مباحثی که 
هیچ مبنای حقوقی ندارد در رسانه ها مطرح شود چرا که موجب ناراحتی و خشم 
مردم می شود.وی افزود: در ادامه این جلسه آقای تاج رئیس سابق فدراسیون 
فوتبال به نمایندگی از هیات رئیسه این فدراسیون، توضیحاتی را ارائه و عنوان 
کرد که برای اداره فدراسیون فوتبال در سال گذشته فقط ۵ درصد از منابع دولتی 
استفاده شده است و مابقی مخارج از محل کسب درآمدهای فدراسیون بوده است 

که این مسئله مورد تائید وزیر ورزش نیز قرار گرفت.
خضریان یادآور شد: رئیس سابق فدراسیون در دفاع از عملکرد خود نیز 
توضیحاتی را مطرح کرد که از جمله آن ها موفقیت تیم ملی در سال های اخیر 
و فشار افکار عمومی برای به کارگیری مربی خارجی بوده است که کمیسیون 
نیز ضمن تائید دستاوردهای فدراسیون فوتبال در ۸ سال گذشته با توجه به 

اینکه موضوع جلسه پرداختن به این مسائل نبود از این موضوعات عبور کرد.
خضریان یادآور شد: همچنین از جانب وزیر و رئیس فدراسیون فوتبال 
عنوان شد که مارک ویلموتس گزینه اول فدراسیون فوتبال برای اداره تیم ملی 
نبوده است، که کمیسیون اصل ۹۰ خواستار ارائه مستندات در رابطه با جزئیات 
مذاکرات و افراد مذاکره کننده با مربیان خارجی مورد نظر فدراسیون پیش از 
انتخاب ویلموتس شد.سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: درپایان 
این جلسه مقرر شد تمامی مستندات مطرح شده در این نشست توسط وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال به کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی 

حقوقی این پرونده ارائه شود.

توطئه دشمنان، تعطیلی اقتصاد ایران به بهانه کرونا بود
رئیس جمهور گفت: توطئه ای در آغاز کرونا از سوی دشمنان ما وجود داشت که 
همه کارها باید تعطیل شود و وقتی ما اعالم کردیم کسب و کارها باید باز شود، آنها 

خیلی عصبانی شدند.
حجت االسالم حسن روحانی روز سه شنبه در آیین بهره برداری از طرح های ملی 
وزارت صمت که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: بسیار خوشحال 
هستیم که در هفته دولت باز هم موفق به افتتاح طرح بزرگ معدنی و صنعتی شدیم 
برای مثال توسعه معادن طال، هم اکتشاف و هم استخراج، اهمیت ویژه ای برای ما دارد.

وی عنوان کرد: همانطور که امروز معادن و پتروشیمی ما خوشبختانه توانسته 
است جای صادرات نفت را برای ما بگیرد، گسترش معادن طال و استخراج آن به نوعی 
می تواند جایگزین ارز خارجی شود و کار بزرگی است که در کشور انجام می شود. همین 
جا به وزارت صمت اعالم می کنم دولت حاضر است برای معادن طال سرمایه گذاری 

ویژه ای انجام دهد.
روحانی گفت: اینکه ما توانستیم تولید طال را نسبت به سال ۹۲ به ۱۴ برابر 
برسانیم، یکسال پیش رو هم حتماً قادر به یک تحول بزرگ هستیم. مسأله حفظ طال 
و معادنش متفاوت است و طال می تواند پشتوانه پول ما باشد و در صنایع بسیار حساس 
کاربرد داشته باشد. بنابراین دولت حاضر است در این زمینه تالش بیشتری انجام دهد 
و کمک بیشتری داشته باشد.رئیس جمهور افزود: اینکه در آمارهای امروز تبیین شد که 
در چهار ماهه امسال به نسبت به چهار ماهه سال گذشته دارای رشد هستیم و اینکه 
بیان شد که در فوالد، دنیا بخاطر مسأله کرونا در این چهار ماهه شش درصد کاهش 

داشته و ما ۱۰ درصد افزایش داشتیم، بسیار مهم است.
روحانی تصریح کرد: می خواهم از تمام بنگاه های تولیدی که پروتکل های بهداشتی 
را به خوبی رعایت کردند تشکر کنم. همین امروز شنیدم در این کارخانه عظیم آهن 
اسفنجی هیچ مبتال به کرونایی نداشتیم و همه در حال کار کردن هستند که حدود 

یک میلیون تن آهن اسفنجی به ما در سال تحویل می دهد.
رئیس جمهور گفت: توطئه ای در آغاز کرونا از سوی دشمنان ما وجود داشت که 
همه کارها باید تعطیل شود و وقتی ما اوایل فروردین اعالم کردیم کسب و کارها باید 
باز شود و از آغاز کرونا اعالم کردیم واحدهای تولیدی نباید تعطیل شود خیلی عصبانی 
شدند و رسانه های بیگانه داشتند خودکشی می کردند که دولت اصاًل برای جان مردم 
ارزش قائل نیست و می خواستند کشور را به بحران ببرند و همه چیز تعطیل شود و 
مانند کشورهای خودشان که برای نان و آب و وسایل بهداشتی صف بستند، ما هم 

به این وضعیت دچار شویم.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من یک کار بسیار دقیقی ستاد ملی کرونا از ابتدا با 
هوشمندی انجام داد و آن این بود که تولیدهای ضروری حتی برای یک ساعت نباید 
تعطیل شود و همه بنگاه های تولیدی باید به فعالیت خود ادامه دهند و کسب و کارها 

هم بعد از مدت زمانی گشایش پیدا کرد و بنابراین کار بزرگی انجام گرفت.
روحانی تاکید کرد: ما گفتیم نان و جان توامان با هم قابل استحصال است به 
شرطی که دقیقاً پروتکل ها را اجرا کنند. سه نفر از رهبران دنیا به من گفتند کار شما 
در کرونا برای ما الگو شد که چگونه با کرونا مقابله کنیم و در عین حال فعالیت های 

اقتصادی انجام دهیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: نکته دیگر در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل است. 
ما از آغاز دولت دوازدهم به فکر انجام نوسازی بزرگی برای حمل و نقل بودیم و همه 
چیز انجام گرفته بود. آنجایی که قرار بود از خارج قطعات وارد کنیم و شرکت هایی که 
بنا بود بسازند و قرار بود تمام ناوگان را نوسازی کنیم. مسأله ای که ترامپ در سال 
۹۷ انجام داد و خیانتی که به دنیا و ملت آمریکا و ایران کرد و عهد و پیمان را زیر پا 
گذاشت باعث شد دچار مشکل شدیم اما این نوسازی باید به شکل دیگر ادامه پیدا کند 
و از هر راهی که امکانپذیر است ناوگان خود را نوسازی کنیم. در اینجا از همه رانندگان 
کامیون که حمل و نقل را برای یک ساعت متوقف نکردند و پروتکل ها را رعایت کردند 

و تمام بار بنادر را به انبارها منتقل کردند، تشکر می کنم.
روحانی تاکید کرد: هر زمان به بنادر کشور نگاه می کنیم، می بینیم که میلیون ها 
تن بار است و همیشه سه تا چهار میلیون تن کاالی اساسی در بندر است و کار بسیار 

عظیمی رانندگان عزیز ما انجام دادند و از آنها تشکر و سپاسگزاری می کنم.

 وزیر بهداشت در دیدار وزیر آموزش و پرورش:

اضطراب خانواده ها در مورد بازگشایی مدارس قابل درک است
گفت:  بهداشت،  وزیر 
زندگی  شیوه  نگران  امروز 
مدارس  در  آموزان  دانش 

هستیم. 
سعید نمکی، در دیدار وزیر آموزش 
و پرورش که برای تبریک روز پزشک به 
وزیر بهداشت و مدافعان سالمت به ستاد 
وزارت بهداشت آمده بود، اظهار داشت: 
و  آموزش  که  ام  داشته  اعتقاد  همواره 
پرورش، پایه گذار توسعه ملی است و 
ببینیم کشوری به سمت  اگر بخواهیم 
توسعه یافتگی حرکت می کند یا خیر، 
نباید اتوبان ها، کارخانه ها و چاه های 
در  ببینیم  باید  بلکه  ببینیم  را  آن  نفت 
مدارس آن چه کسانی روی نیمکت ها 
نشسته اند و در آن کشور چقدر دانش 
دارند و چقدر  آموزان روح جستجو گر 
معلمان آمادگی پاسخگویی به این روح 

جستجوگر را کسب کرده اند.
وی افزود: قطعا توسعه ملی محقق 
نخواهد شد مگر با تربیت انسان توسعه 
یافته و این انسان توسعه یافته به جز 
در دوران تولد که اذان در گوش نوزادان 
گفته می شود، از اولین روزهای مدرسه 
شکل می گیرد و مدرسه اولین ایستگاه 
جمعی است که کودک در آن محیط، 

خیلی چیزها را فرا می گیرد.
در  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
سازمان برنامه و بودجه معتقد بودم که 
اگر بخواهیم در توسعه ملی، تحول ایجاد 
گذاری  سرمایه  مدارس  در  باید  کنیم 
کنیم، قوی ترین معلمان را برای آموزش 
بهترین  کنیم،  انتخاب  ابتدایی  دوران 
حقوق را به آنها بدهیم که دغدغه خاطر 
نداشته باشند تا بهترین انسان ها برای 

توسعه آینده کشور تربیت شوند.
نمکی اضافه کرد: خیلی از موارد 
زندگی را باید از روزهای اول مدرسه به 
وقت  خیلی  معتقدم  آموخت.  ها  انسان 
ها فقط حافظه دانش آموزان را پر می 
کنیم و در آموزش و جامعه محور تربیت 
کردن، نقصان هایی داریم. در خیلی از 
کشورهای دنیا، روز اول کودکان را برای 
آموزش ترافیک به خیابانها، احترام به 
حقوق شهروندی و آشنایی با دموکراسی 

به مجلس می برند.
بهترین  مدرسه  کرد:  تاکید  وی 
که  است  سالمت  نظام  برای  کانون 
بتواند تحول در بُعد توسعه نظام سالمت 
را از آنجا آغاز کند و امروز با توجه به 
فرزند ساالری در خانواده ها، یک دانش 
آموزان می تواند در نظام سالمت، یک 
پیام آور سالمت باشد چون امروزه دیگر 
ها  رستوران  آموزان،  دانش  و  کودکان 
را  خانواده  تغذیه  نظام  و  انتخاب  را 

ساماندهی می کنند.
از  تقدیر  ضمن  بهداشت  وزیر 
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  همراهی 

نخست  روزهای  از  کرونا  با  مبارزه 
اپیدمی این ویروس در کشور، گفت: در 
رعایت پروتکل ها، بایدها و نباید هایی 
و  آموزش  وزیر  شد،  می  اجرا  باید  که 
بارها  و  بود  پیشگام  همواره  پرورش، 
گفت که همه فضاها، معلمان و ظرفیت 
های این وزارتخانه در خدمت مدیریت 

کرونا است.
که  زحمتی  کرد:  تاکید  نمکی 
و  آموزش  وزارت  در  ما  همکاران 
پرورش برای ایجاد و تقویت زیرساخت 
فضای مجازی برای آموزش به دانش 
زیادی  قلب  قوت  کشیدند،  آموزان 
اینکه  از  توانیم  می  که هم  داد  ما  به 
دانش آموزان از تحصیل دور می مانند، 
نهراسیم و هم اینکه نگران نباشیم که 
می  بیماری  از  ناشی  مشکالت  دچار 
شوند. روزهای اول اگر می گفتند که 
کودکان کمتر به این ویروس مبتال می 
اما امروز شواهد محکمی داریم  شوند 
را  رفتار ویروس، کودکان  تغییر  با  که 

هم ممکن است گرفتار کند.
است  ممکن  کرد:  تصریح  وی 
پاییز سختی در پیش داشته باشیم که 
آنفلوآنزا  و  کرونا  شاید شاهد همزمانی 
باشیم و وجود زیرساخت قوی استفاده 
از فضای مجازی برای آموزش، به ما 
گیری  قدرت تصمیم  و  خیلی جسارت 
را  آموزش و پرورش  می دهد که هم 
دایر نگه داریم و هم برای پیشگیری از 

بیماری، تالش کنیم.
طرح  داشت:  بیان  بهداشت  وزیر 
هایی را در وزارت بهداشت برای مدارس 
آن،  های  نمونه  از  که  ایم  کرده  آغاز 
مدارس عاری از پوسیدگی دندان است و 
برای اولین بار آن را در اردیبهشت سال 
گذشته در نمین اردبیل به عنوان پایلوت 
آغاز کردیم و نیت ما این بود که دندان 
های یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز 
پایه ششم ابتدایی که دوره بسیار مناسبی 
است را عاری از پوسیدگی کنیم و راه 

را ادامه دادیم که با تعطیالت مدارس 
روبرو شد و امیدواریم که شاهد استمرار 
و  آموزش  وزارت  کمک  با  طرح  این 

پرورش باشیم.
نماد  طرح  اینکه  بیان  با  نمکی 
دانش  اجتماعی  های  مراقبت  نظام  یا 
برای  مهم  های  طرح  از  یکی  آموزی 
طرح  این  افزود:  است،  آموزان  دانش 
که  بود  هایی  طرح  زیباترین  از  یکی 
یک  عنوان  به  امید  و  تدبیر  دولت  در 
اقدام بین بخشی اجرا شد و خوشبختانه 
استمرار پیدا کرد و در قالب آن، بهداشت 
هم  و  مدرسه  در  آموزان  دانش  روان 
عوامل خطر تهدید کننده سالمت آنها 
مانند تغذیه و چاقی را می توان پایش 

و مراقبت کرد.
شیوه  نگران  امروز  گفت:  وی 
زندگی دانش آموزان در مدارس هستیم. 
معتقدیم که پیشگیری از بیماری های 
کنیم  آغاز  مدارس  از  باید  را  غیرواگیر 
نه زمانی که آنها در سنین نوجوانی و 
جوانی مبتال شدند. در مدرسه می توانیم 
تغذیه مناسب و ورزش منظم را به دانش 
آموزان بیاموزیم و آن را جزء الینفکی از 

زندگی شان کنیم.
امروز  کرد:  اضافه  بهداشت  وزیر 
نوجوانانی  و  کودکان  شده  مشخص 
که دچار کووید ۱۹ می شوند و عامل 
خطری مانند چاقی دارند حداقل تا ۱۰ 
برابر خطر مرگ و میر باالتری دارند و 
برنامه ای مدون و  با  را  این مورد  اگر 
منظم پیش ببریم قطعا به کاهش آسیب 
های ناشی از کووید ۱۹ در گروه دانش 

آموزان، کمک کرده ایم.
مورد  در  قطعا  شد:  یادآور  نمکی 
وزارت  کنار  در  مدارس  بازگشایی 
ممکن  و  هستیم  پرورش  و  آموزش 
است خانواده ها اضطراب داشته باشند. 
یقینا تک تک دانش آموزان، فرزندان و 
نوه های ما هستند و قطعا تالش می 
کنیم تا هیچ کدام از آنها دچار مشکالت 

خاص نشوند اما سازمان جهانی بهداشت 
اخیرا اشاره کرده که کشورها، افزایش 
مشکالت  و  اجتماعی  های  بزهکاری 
آموزان  دانش  زیستن  عدم  از  ناشی 
و  انزوا  همدیگر،  کنار  در  مدرسه  در 
تحرک  عدم  مدرن،  زندگی  مشکالت 
کافی و بهداشت روان را باید در دوران 

کرونا مدیریت کنند.
وی افزود: اگر بتوانیم با آمیزه ای 
و  و حضوری  آموزش های مجازی  از 
برای  ها  خانواده  به  بخشی  اطمینان 
آسیب  معرض  در  شان  فرزندان  اینکه 
نیستند، کار را دنبال کنیم اختاللی در 
سیستم آموزشی پیش نمی آید همانگونه 
بهترین  کردیم  اثبات  کنکور  در  که 
داوطلبان  که  لحظاتی  ترین  سالم  و 
در  آنها  که  بود  لحظاتی  اند،  گذرانده 
اگر  اما  داشتند  حضور  کنکور  جلسه 
آموزش  وزارت  با  تغییراتی حاصل شد 

و پرورش بررسی خواهیم کرد.
می  بنظر  گفت:  بهداشت  وزیر 
رسد بهتر است بجای اینکه در دانشگاه 
ها ظرفیتی را ایجاد کنیم که مراقبین 
بهتر  تربیت کنیم،  را  بهداشت مدارس 
بهداشت  کارشناسان  ظرفیت  از  است 
عمومی بیشتر استفاده کنیم. از سه دهه 
پیش که در وزارت بهداشت مسئولیت 
نیروهای  که  داشتم  اعتقاد  داشتم، 
بهداشتی باید چند ظرفیتی تربیت شوند 
یا  کودک  بهداشت  برای  فقط  نباید  و 
چند  باید  بلکه  شوند  تربیت  مدرسه 

وجهی فعالیت کنند.
یک  بهداشت  کرد:  تاکید  نمکی 
توان  نمی  و  است  پیوسته  بهم  پدیده 
بهداشت مدرسه را از بهداشت بارداری و 
بهداشت مدرسه و بارداری را از بهداشت 
کارشناسان  اگر  کرد.  تفکیک  خانواده 
آموزشی  های  دوره  طی  با  را  عمومی 
در  بیشتر  موفقیت  برای  مدت  کوتاه 
دستاوردهای  کنیم،  تربیت  را  مدارس 

بهتری خواهیم داشت.
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مهلت تخلیه خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت
 تا 1۰ شهریور تمدید شد

معاونت دانشجویی دانشگاه علم وصنعت اعالم کرد: با توجه به پایان ترم 
تابستان و لزوم آماده سازی خوابگاه ها دانشجویان ساکن باید تا ۱۰ شهریور 

نسبت به تخلیه اقدام کنند.
با  معاونت دانشجویی دانشگاه علم وصنعت در اطالعیه ای اعالم کرد: 
توجه به پایان ترم تابستان و لزوم آماده سازی خوابگاه ها برای ترم آینده، سم 
پاشی و ضد عفونی کردن آن ها دانشجویان ساکن باید تا ۱۰ شهریور نسبت به 
تخلیه اقدام کنند.در این اطالعیه آمده است: برای جلوگیری از شیوع بیماری 
کرونا و عمل به دستورالعمل های بهداشتی دانشجویان سنوات مجاز وسایل 
خود را تحویل انبار و دانشجویان سنواتی لوازم خود را به طور کامل تخلیه کنند.

اساتیدی که توانایی آموزش مجازی را نداشته باشند
 جایگزین می شوند

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: از دانشگاه ها خواسته ایم اگر استادی در 
ترم جدید نتواند آموزش الکترونیکی ارائه کند، اعضای هیات علمی که امکان 

استفاده از ابزار الکترونیکی را دارند جایگزین کنند.
ارائه دروس مجازی در  علی خاکی صدیق درباره آمادگی اساتید برای 
نیمسال تحصیلی جدید گفت: اساتید ما در ترم گذشته با توجه به این که در 

زمینه آموزش های الکترونیکی زیاد کار نکرده بودند، غافل گیر شدند.
وی ادامه داد: ولی در طول این مدت با توجه به آموزش هایی که توسط 
الکترونیکی  آموزش های  به  را  توانستند خود  آن ها  اکثر  ارائه شد،  دانشگاه ها 
اولیه  بهره برداری  توانستند یک  و  دیدند  را  اولیه  آموزش های  یعنی  برسانند، 

حداقلی از فناوری برای آموزش الکترونیکی داشته باشند.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: انتظار ما این است که اساتید دانشگاه ها 
در ترم آینده با یک آمادگی بیشتر وارد شده و دروس الکترونیکی را ارائه دهند.

وی ادامه داد: در جلسه ای که اخیراً با معاونان آموزشی دانشگاه ها داشتیم 
)البته این موضوع برعهده دانشگاه ها است( درخواست کردیم که اگر استادی 
در ترم جدید به هر دلیلی نتواند این کار را انجام داده و آموزش الکترونیکی 
ارائه کند، اعضای هیات علمی که امکان استفاده از ابزار الکترونیکی را دارند، 
جایگزین آنها شوند.معاون آموزشی وزیر علوم افزود: با توجه به مجازی بودن 
دروس در ترم جدید امکان میهمان شدن دانشجویان نیز فراهم شده و اگر 
نرسیدن  نصاب  حد  به  یا  علمی  هیات  نبود  دلیل  به  دروسی  در  دانشجویان 
در  را  دروس  آن  می توانند  دانشگاه ها  توافق  با  مانده اند،  زمین  دانشجویان 

دانشگاه هایی که ارائه می شود، میهمان شوند.

کالس های دانشگاه شریف از 29 شهریور تشکیل می شود
براساس تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی شریف کالس ها از ۲۹ شهریور آغاز 
و تا ۱۴ دی ماه ادامه دارد؛ امتحانات پایان ترم نیز از ۲۲ دی ماه شروع می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱3۹۹-

۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی شریف اعالم شد؛ بر این اساس ثبت نام دانشجویان 
کارشناسی )ورودی ۹۸ و ماقبل( از روز ۱۵ شهریور آغاز و تا روز سه شنبه ۱۸ 
شهریور ادامه دارد.همچنین ثبت نام دانشجویان تحصیالت تکمیلی )ورودی ۹۸ 
و ماقبل( از روز چهارشنبه ۱۹ شهریور آغاز می شود و تا روز شنبه ۲۲ شهریور 
ماه ادامه خواهد داشت.براساس این اطالعیه آخرین مهلت تقاضای مرخصی 
تحصیلی روز سه شنبه ۸ شهریور اعالم شده است. کالس ها در این نیمسال 

تحصیلی از ۲۹ شهریور آغاز می شود و تا ۱۴ دی ماه ادامه دارد.
همچنین آخرین مهلت تقاضای حذف نیمسال روز چهارشنبه 3 دی ماه 
سال جاری اعالم شده است. امتحانات پایان ترم نیز از روز دوشنبه ۲۲ دی ماه 

آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه ۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

کشف اسکلت انسان در میامی
رئیس اداره محیط زیست شاهرود بابیان اینکه ماموران پایش محیط زیست 
در حوالی میامی اسکلت یک انسان را یافته اند، گفت: این جنازه در میان سنگ ها 

مخفی شده بود.
علی اکبر قربانلو گفت مأموران گارد حفاظت محیط زیست پناهگاه حیات وحش 
خوش ییالق )پاسگاه محیط بانی چارملی( طی گشت در ارتفاعات کوه قلندرسر 
برداشتن سنگ ها  با  انسانی شده و  با سنگ چین  متوجه ورودی غاری کوچک 
اسکلت یک انسان را در داخل غار مشاهده کردند.وی افزود: احتمااًل این فرد 
توسط افرادی کشته و داخل غار برده شده و سپس ورودی غار را سنگچین و با 
خاک مسدود کرده بودند که به مرور زمان خاک ها براثر بارندگی شسته شده است.

واژگونی اتوبوس و مینی بوس در جاده پیشوا
تصادف شدید بین دو دستگاه خودرو اتوبوس و مینی بوس در جاده پیشوا به 
جلیل آباد، موجب واژگونی هر دو وسیله و مصدومیت عده یی از مسافران آن ها 
شد. مصدومان توسط چهار خودرو اورژانس ورامین و پیشوا، به بیمارستان مفتح 

ورامین منتقل شدند.

مرگ پنج نفر بر اثر واژگونی وانت بار 
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی یک دستگاه وانت بار به دلیل 

جاری شدن سیالب خبر داد.
مجتبی خالدی اظهار داشت: این حادثه حدود ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه 

به دلیل طغیان رودخانه سیتل در منطقه نایگون شهرستان ایرانشهر اتفاق افتاد و 
بر اثرواژگونی یک دستگاه وانت که ۱۱ سرنشین داشت، شش نفر مصدوم شدند 

و متأسفانه پنج  نفر جان باختند.

مرگ دختربچه یک ساله بر اثر بلعیدن باتری
مأموران کالنتری ۱۲۴ قلهک در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت 
از مرگ دختر یک سال و نیمه در بیمارستان خبر دادند و در جریان تحقیقات 
مشخص شد دختربچه متوفی که خانواده اش در شهرستان زندگی می کنند و حدود 
یک هفته قبل به علت بلعیدن باتری قلمی به بیمارستان انتقال یافته  و باتری را 
از گلویش خارج کرده اند، اما بعد از چند روز حالش وخیم شده و  به این جهت 
مسئوالن بیمارستانی که کودک در آنجا بستری بود، درخواست انتقال وی به یکی 
از بیمارستان های تهران را صادر کرند و دختربچه پس از انتقال به تهران و بستری 

شدن در بیمارستان با وجود تالش پزشکان روز یکشنبه این هفته جان باخت.

مادر و دختر سارق به دام افتادند
فرمانده انتظامی زابل از دستگیری مادر و دختر سارقی خبرداد که با شگردی 
خاص و ماهرانه اقدام به سرقت تلفن همراه از مغازه های موبایل فروشی این 

شهرستان می کردند.
احمد ثمره حسینی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه به روش 
کش رو زنی از مغازه های شهر بنجار شهرستان زابل، موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار ماموران کالنتری ۱3 این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود : مأموران دایره تجسس کالنتری ۱3 با جمع آوری سرنخ های 
را  ساله   ۴۶ زنی  خصوص  دراین  تخصصی،  اقدامات  یکسری  انجام  و  موجود 
شناسایی و او را طی هماهنگی قضائی با همکاری مأموران نسوان شهرستان 

دستگیر کردند.
ثمره حسینی بیان کرد: این زن سارق به شش فقره سرقت تلفن همراه از 
مغازه های شهرستان، با همکاری دختر ۱۷ ساله خود اعتراف کرد و در بازرسی از 

خانه اش تعداد پنج دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی کشف شد.
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مایکروسافت بیانیه ای رسمی 
در دفاع از اپیک علیه اپل منتشر کرد

مایکروسافت بیانیه ای رسمی در حمایت از اپیک گیمز صادر کرد و در آن، عدم 
پشتیبانی از Unreal Engine را برای توسعه دهنده های iOS خطرساز خواند.

از  اپل  و  گیمز  اپیک  بین  درگیری  در  رسمی،  بیانیه ای  در  مایکروسافت 
با  درگیری های حقوقی  در جریان  گیمز  اپیک  بازی سازی حمایت کرد.  شرکت 
دسترسی  حذف  برای  آیفون  سازنده ی  تصمیم  از  تا  بود  خواسته  دادگاه  از  اپل 
ابزارهای توسعه دهنده ی iOS جلوگیری کند. اپل پس از حذف فورت نایت  به 
تصمیم گرفت تا ابزارهای توسعه  در iOS را از دسترس اپیک گیمز خارج کند. این 
تصمیم کوپرتینویی ها، با واکنش ها و انتقادهای شدید همراه شده و مایکروسافت 

نیز با جریان همراه شد.
تصمیم اپل برای حذف دسترسی اپیک گیمز به ابزارهای توسعه دهنده، منجر 
به از دسترس خارج شدن Unreal Engine هم می شود. همین مورد باعث 
شد تا مایکروسافت وارد درگیری بین دو شرکت شود. کوین گمیل، مدیر بخش 
تجربه های توسعه دهنده ی بازی در مایکروسافت در بیانیه ی اخیر شرکت نوشت که 
Unreal Engine یک فناوری حیاتی برای سازنده های متعددی در دنیای بازی 
محسوب می شود. او اعتقاد دارد مسدودسازی دسترسی توسعه دهنده ها به موتور 
محبوب در iOS و مک، خسارت شدیدی به توسعه دهنده ها و گیمرها وارد می کند.

تا حکمی موسوم به  از دادگاه درخواست کرد  اپیک گیمز هفته ی گذشته 
»مهار« علیه اپل صادر کند. قطعا می دانید که اقدام اپل، به نوعی واکنش به شکایت 
سازنده ی  آمد.  پیش  رخدادها  از  زنجیره ای  در  که خود  بود  گیمز  اپیک  حقوقی 
بود.  کرده  متهم  انحصارگرایانه  رویکردهای  پیاده سازی  به  را  اپل  فورت نایت، 
مدیران کمپ کوپرتینو در واکنش به اتهام های وارده تصمیم گرفتند تا عالوه بر 
حدف بازی فورتنایت، تمامی حساب  های کاربری توسعه دهنده ی اپیک گیمز را 

مسدود کنند. این تصمیم در تاریخ ۲۸ آگوست اجرایی می شود.
اپیک،  توسعه دهنده ی  کاربری  حساب های  حذف  بر  مبنی  اپل  تصمیم 
ضربه های شدید به آن ها وارد می کند. اپیک می  گوید تصمیم جدید حتی درصورت 
پیروزی در دادگاه هم به ضرر آن ها تمام خواهد شد. به بیان دیگر، در دورانی که 
اپیک مشغول درگیری های حقوقی با اپل است، توسعه دهنده های iOS و مک 
مهاجرت  دیگر  فناوری های  به  آن شرکت،  ابزارهای  به  دسترسی  به خاطر عدم 
خواهند کرد.همان طور که گفته شد، مایکروسافت هم در بیانیه ی خود به چالش 
توسعه دهنده ها درصورت عدم دسترسی به موتور آنریل اشاره می کند. ردموندی ها 
می  گویند توسعه دهنده های مستقل کوچک و متوسط زیادی از موتورهای متفرقه 
برای ساختن بازی استفاده می کنند. آنریل یکی از محبوب ترین موتورها محسوب 
می شود و موتورهای متفرقه ی دیگر، به ندرت امکانات و قابلیت های حرفه ای آنریل 

را دراختیار توسعه دهنده ها قرار می دهند.
گمیل در بیانیه ی خود با اشاره به اهمیت آنریل برای توسعه دهنده ها نوشت: 
»مسدودسازی دسترسی اپیک به SDK اپل و ابزارهای توسعه دهنده ی دیگر، 
امکان پشتیبانی موتور آنریل در iOS و macOS را از اپیک می گیرد. درنتیجه 
و  معرض ضرر  در  شده اند،  وابسته  آن  به  که  بازی  سازنده های  و  آنریل  موتور 
زیان جدی قرار می گیرند. توسعه ی بازی با استفاده از موتورهای متفاوت برای 
مجموع،  در  دارد.  به همراه  زیادی  دشواری های  و  هزینه ها  متفاوت،  پلتفرم های 
هیچ راهکاری به اندازه ی استفاده از یک موتور که از پلتفرم های متنوع پشتیبانی 
ندارد. درنتیجه، توسعه دهنده های  برای توسعه دهنده ها  بازدهی مناسبی  می کند، 
بازی همچون مایکروسافت که تصمیم به ساخت بازی با هدف گیری پلتفرم های 
متنوع دارند، موتورهای بازی را براساس کارایی و همچنین پشتیبانی در پلتفرم های 

گوناگون انتخاب می کنند«.
با تصمیم جدید اپل، پروژه هایی که اکنون در میانه ی مسیر توسعه هستند، با 
تصمیم های هزینه بری روبه رو می شوند. آن ها باید با تکیه بر موتور جدید، فعالیت 
توسعه را از سر بگیرند یا با ریسک از دست دادن پشتیبانی در آینده روبه رو شوند. 
بازی های کنونی نیز در معرض خطر هستند، چون توسعه دهنده ها به قابلیت های 
جدید iOS و macOS دسترسی نخواهند داشت و همچنین امکان حذف باگ 

و عرضه ی بسته های امنیتی را نیز از دست می دهند.

متوسطه  آموزش  معاون 
مدارس  داریم  نتظار  ا گفت: 
کاردانش و فنی حرفه ای در زمان 
آموزش  به  مدارس  در  آموزان  دانش  حضور 
در  را  عمومی  دروس  و  بپردازند  مهارت ها 

آموزش های مجازی ارائه دهند.
علیرضا کمرئی در ششمین نشست از 
سلسله نشست های گفتگوی هفته که با حضور 
روسای ۷۶۰ منطقه آموزشی کشور برگزار شد، 
در خصوص شیوه نامه بازگشایی سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱3۹۹ اظهار کرد: از اواسط سال گذشته 
و با شروع بیماری کرونا بیم شکاف آموزشی در 
مناطق و مدارس وجود داشت و تمام کشورها 
نگران شکاف آموزشی بودند. در ایران هم این 
نگرانی برای مسئوالن آموزشی و خانواده ها 
با  تا  کردیم  تالش  ازاین رو  و  داشت  وجود 
استفاده از بسترهای مختلف بتوانیم آموزشی 

باکیفیت را ارائه دهیم.
کمرئی افزود: سال پیش رو از آن جهت 
که ملزم به ارائه آموزش در شرایطی هستیم 
که خانواده ها و دانش آموزان ثبات فکری الزم 
را ندارند، سال پراهمیتی محسوب می شود.وی 

با اشاره به اینکه دانش آموزان در چند ماه اخیر 
گفت:  دانستند،  باکیفیت  را  مجازی  آموزش 
باید به آموزش مجازی به عنوان یک فرصت 
آموزشی نگاه کنیم هرچند که هیچ آموزشی را 
نمی توان جایگزین آموزش حضوری کرد و هنوز 
هم ازنظر ما مؤثرترین شرایط آموزش، آموزش 

حضوری است.
مشارکت  متوسطه  آموزش  معاون 
خانواده ها را برای حضور و همکاری با مدرسه 
بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: برای سال 
تحصیلی آینده سه وضعیت سفید، زرد و قرمز 

را  آموزش  روند  بتوانیم  که  شده  پیش بینی 
در تمام مناطق با استفاده از این سه سناریو 

ادامه دهیم.
وی گفت: در مناطق آموزشی، مدیران و 
معاونین در مدرس بیشترین نقش را در نحوه 
ارائه آموزش بر عهده دارند. مدیران مدارس 
آموزان  دانش  ثبت نام  کامل  نظارت  با  باید 
در سناد، شبکه شاد، نحوه مشارکت و ارتباط 
خانواده و انتقال از وصیت زرد و سفید و قرمز 
به یکدیگر را کنترل کنند.کمرئی ادامه داد: در 
وضعیت سفید دانش آموزان در مدرسه حضور 

دارند و فضای مجازی به عنوان آموزش مکمل 
در نظر گرفته می شود و در وضعیت زرد و قرمز 
هم طبق آنچه در دستورالعمل آمده باید آموزش 
را در زمان و موعد اعالم شده انجام داد و به 
اتمام رساند.معاون آموزش متوسطه شرایط زرد 
را دشوارترین مرحله دانست و گفت: در شرایط 
زرد و در متوسطه اول و دوم اگر تعداد دانش 
آموزان با مساحت کالس همخوانی داشته و نیاز 
به تقسیم دانش آموز نباشد کالس ها به صورت 
حضوری برگزار خواهد شد و اگر تعداد دانش 
آموزان نسبت به مساحت کالس بیشتر باشد 
باید حضور دانش آموزان طوری باشد که فاصله 
اجتماعی مناسب در کالس درس رعایت شود.

مدارس  در  را  مهارت  آموزش  وی 
اهمیت  حائز  حرفه ای  و  فنی  و  کاردانش 
دانست و گفت: با توجه به کمبود زمان انتظار 
در  حرفه ای  فنی  و  کاردانش  مدارس  داریم 
به  مدارس  در  آموزان  دانش  حضور  زمان 
آموزش مهارت ها بپردازند و دروس عمومی را 
در آموزش های مجازی ارائه دهند. همچنین 
در مدارس شبانه روزی ترجیح بر این است که 
دانش آموزان به صورت هفتگی رفت وآمد کنند.

هنرستان ها در زمان حضور دانش آموزان به آموزش مهارت ها بپردازند
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توسعه  ن  ما ز سا ییس  ر
تا  گذشته  سال  از  گفته  تجارت 
نیز  دیگر  کاالی   ۸۰۰ امروز، 
به  وارداتی  ممنوعیت های  فهرست  وارد 

ایران شده اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس صحبت های 
اساس  بر  گذشته  سال  در  زادبوم،  حمید 
سیاست های دولت، واردات ۱۶۰۰ قلم کاال 
به ایران ممنوع بود اما امسال این عدد به 

۲۴۰۰ قلم کاال رسیده است.
دو سال  از حدود  دولت  این سیاست 
پیش و همزمان با بازگشت های تحریم های 
کاهش  به  توجه  با  شد.  اجرایی  آمریکا 
درآمدهای ارزی کشور تحت تاثیر تحریم ها، 
دولت اعالم کرد که واردات کاالهای لوکس 
و کاالهایی که مشابه داخلی برای آنها وجود 
دارد ممنوع می شود و از این رو در ماه های 
گذشته تنها به کاالهایی مجوز واردات داده 
و  ضروری  کاالهای  فهرست  در  که  شده 

اساسی بوده اند.
چهار  در  گفت:   زمینه  این  در  زادبوم 
ماه نخست امسال ۱۱ میلیارد دالر واردات 
داشتیم که ۸۴ درصد آن کاالهای واسطه 
و حدود  است  اولیه  مواد  و  سرمایه ای  ای، 
۱۵ درصد هم کاالهای مصرفی مانند برنج، 
موز و گوشی تلفن همراه است که در این 
جزو  برنج  مانند  کاالهایی  هم  درصد   ۱۵
اقالم ضروری محسوب می شوند. فهرست 
با  هفتگی  صورت  به  وارداتی  کاالهای 
معاونت های  سوی  از  که  پیشنهادهایی 
تولیدی وزارت صمت ارائه می شود، توسط 

دفتر مقررات صادرات و واردات رصد می شود 
و ثبت سفارش های کاالهایی که تولید داخل 
بتوانیم در  تا  به تدریج بسته می شود  دارد، 
که  کاالهایی  حوزه  در  نزدیک  آینده ای 

ساخت داخل داریم واردات نداشته باشیم.
با  د  ر خو بر ضعیت  و ین  خر آ

صادرکنندگان متخلف
در  که  آنچه  واردات،  بحث  کنار  در 
بخش  تجار  ارتباط  در  گذشته  ماه های 
زیادی  صدای  و  سر  دولت  با  خصوصی 
ارزی  تعهد  ایفای  موضوع  کرده  پا  به 
از  حاصل  ارز  بازگشت  و  صادرکنندگان 

صادرات به کشور بوده است.
هر چند صادرکنندگان معتقد بودند با 
توجه به شیوع ویروس کرونا و دشواری و 
بازگشت ارز به کشور، دولت باید زمان اعالم 
شده برای رفع تعهد ارزی را تمدید کند اما در 

عمل بانک مرکزی با این پیشنهادات موافقت 
نکرد و در نهایت پایان تیر ماه امسال، زمان 

بازگشت ارز به کشور تعیین شد.
از  تعدادی  تصمیم،  این  دنبال  به 
بازنگشته  را  خود  ارز  که  صادرکنندگانی 
بودند با تنبیهاتی از جمله تعلیق کارت های 
مواجه  قضاییه  قوه  به  معرفی  و  بازرگانی 
شدند و با این وجود هنوز گمانه زنی ها درباره 
سازمان  رییس  دارد.  ادامه  آنها  سرنوشت 
توسعه تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود 
گفته که در صورت بازگشت ارز، کارت های 

تعلیق شده بار دیگر فعال خواهند شد.
 ۲۱۰۰ بازرگانی  کارت  گفت:  زادبوم 
درصد  صفر  ارزی  تعهد  که  صادرکننده ای 
داشتند، تعلیق شده است. صادرکنندگانی که 
تا 3۰ درصد ایفای تعهد ارزی داشتند، اگر 
تا ۱۵ شهریور تعهد ارزی آنها رفع نشود، در 

این روز کارت آنها تعلیق می شود و  کارت 
بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی 
 3۱ تاریخ  در  است،  درصد   ۶۹ تا   3۱ آنها 
شهریور و در صورت ایفا نشدن بقیه تعهد 
تا  تولیدی  تعلیق می شود. واحدهای  ارزی، 
آخر شهریور مهلت دارند برای رفع تعهد ارزی 
در تعامل با بانک عامل خود اقدام کنند؛ در 
غیر این صورت 3۱ شهریور کارت بازرگانی 

آنها تعلیق می شود.
از صحبت های  دیگری  بخش  در  او 
بازرگانی  کارت های  صدور  بحث  به  خود 
برای  ریزی  برنامه  از  و  اشاره  نیز  جدید 
صدور  مسیر  در  جدید  شرط هایی  افزایش 

این کارت ها سخن گفته است.
اضافه  برای  پیشنهاد  ارائه  از  زادبوم 
شدن ۵ تغییر و شرط جدید به شروط سابق 
اتاق  با  توافق  در  بازرگانی  کارت  صدور 
بازرگانی خبر داده و گفت: این ۵ شرط جدید 
به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد 
تصویب  به  شورا  این  در  وقت  هر  و  شده 
بازرگانی،  کارت  صدور  فرآیند  در  برسد 
سال  در  نمونه  طور  به  می شود.  اجرایی 
کارت  برای صدور  کار  سابقه  ۱3۸۹ شرط 
شدیم  متوجه  که  بود  شده  بازرگانی حذف 
بسیاری از تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به 
کسانی است که بدون هیچ سابقه ای، کارت 
از  ایجاد کردند؛  بازرگانی گرفتند و مشکل 
این رو یکی از شروط جدید پیشنهادی این 
است که متقاضی کارت بازرگانی، حداقل دو 
سال سابقه کار داشته باشد که این خواست 

ما و اتاق بازرگانی است

کف سازی جانانه در #بانک #آینده با حجم معامالت سنگین
 ۷۰۰ مرز  به  #وآیند  روزجاری  معامالت  ارزش  حاضر  حال  در 
میلیاردتومان رسید؛ حجم معامالت تا این لحظه از ۲۴۰ میلیون سهم 
فراتر رفته و نرخ معامالتی سهم نیز تا محدوده ۲۹۵۴ تومان پیشروی 

داشته است.
میانگین روزانه حجم دادوستدها در هفت روز کاری گذشته به 
۱۰۰ میلیون سهم می رسد که نسبت به متوسط حجم 3۶ میلیون سهم 

در روند یک ماهه قابل توجه است.

به فرمان رئیس جمهور:
صادرات  توسعه  بانک  مالی  تامین  با  کشور  پتروشیمی  پروژه  بزرگترین 

ایران کلید خورد 
فاز یک بزرگترین پروژه پتروشیمی کشور از لحاظ حجم تولید 
بانک صنعت و  ایران و  بانک توسعه صادرات  با مشارکت سندیکایی 
معدن و فایناس ۲ میلیارد یورویی خارجی، سوم شهریورماه جاری به 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران رضا ساعدی 
فر معاون اعتبارات این بانک در اینباره گفت: پتروشیمی بوشهر یکی از 

پروژه های بزرگ بانک توسعه صادرات ایران در سال های اخیر بوده است که ظرفیت تولید 
ساالنه بیش از ۶ میلیون تن محصوالت پتروشیمی را دارد و بخش اعظم این محصوالت با 

توجه به موقعیت جغرافیایی کارخانه و نزدیکی به آبهای آزاد صادر می شود.
وی یادآور شد: این پتروشیمی تنها واحد پتروشیمی در کشور است که زنجیره ارزش 
کامل محصوالت پتروشیمی را در بر می گیرد و عالوه بر این عملیات شیرین سازی را راسا 

انجام داده و گاز ترش را به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می دهد.
پاالیشگاه  توسط  آن  خوراک  تامین  و  عسلویه  در  پروژه  این  احداث  داد:  ادامه  وی 
های پارس جنوبی با حداقل هزینه، باعث افزایش توجیه اقتصادی و قدرت رقابت پذیری 
محصوالت تولیدی شده که این مزیت می تواند به تولید انبوه با حداقل هزینه و دستیابی به 

سودآوری بیشتر کمک کند.
این  تولید  از  از ۹۰ درصد  اظهار داشت: بیش  بانک توسعه صادرات  اعتبارات  معاون 
پتروشیمی به صادرات تخصیص خواهد یافت و راه اندازی کامل آن، حدود ۱.۵ میلیارد دالر 

در سال برای کشور درآمد ارزی ایجاد می شود.
ساعدی فر به نقش مثبت این پروژه در توسعه پایدار استان های جنوبی اشاره کرد و 
گفت: این پروژه به واسطه توجیه اقتصادی مطلوب و اشتغالزایی قابل قبول، تاثیر به سزایی 

در محرومیت زدایی از منطقه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، فاز یک پتروشیمی بوشهر، دیروز 
سوم شهریورماه، با فرمان رئیس جمهور افتتاح شد؛ بر اساس اطالعات دریافتی از شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران، با راه اندازی فاز نخست پتروشیمی بوشهر با ظرفیت بیش از ۴.۲ 
افتتاح مجتمع پتروشیمی  با احتساب  میلیون تن در سال، ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور 
کاوه، میاندوآب، لرستان و کیمیای پارس خاورمیانه به بیش از ۷۴ میلیون تن در سال می رسد.

نخست  فاز  اجرای  »برای  ایران،  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  سخنگوی  گفته  به 
پتروشیمی بوشهر یک میلیارد و 3۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری شده که شامل شیرین سازی، 
تولید متانول، استحصال اتان و سرویس های جانبی بوده که درآمد این طرح، ساالنه 3۷۰ 

میلیون یورو می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، محصوالت پتروشیمی بوشهر 
در فاز نخست شامل گوگرد، متانول، متان، اتان، پروپان و بوتان است و عالوه بر اشتغالزایی 
برای یک  هزاروپانصد نفر در راه اندازی آن عالوه بر استفاده از تکنولوژی روز دنیا از توان 

متخصصان داخلی نیز بهره برده است.

انداز  پس  الحسنه  قرض  های  حساب  جشنواره  کشی  قرعه  زمان  اعالم 
بانک سینا

قرعه کشی چهارمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس 
انداز بانک سینا به منظور تعیین برندگان این دوره با حضور نمایندگان 
دادستانی و بانک مرکزی، روز دوشنبه ۷ مهرماه جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، آخرین مهلت افتتاح حساب 
قرض  های  قرعه کشی حساب  جشنواره  چهارمین  در  جهت شرکت 
تمامی  و  شده  تعیین  ماه  شهریور   3۱ بانک،  این  انداز  پس  الحسنه 

دارندگان حساب های قرض الحسنه دارای حداقل ۱ میلیون ریال موجودی در قرعه کشی 
شرکت داده خواهند شد.

جوایز چهارمین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک سینا به مناسبت 
سی و پنجمین سالگرد این بانک شامل ۵ جایزه ویژه ۱ میلیارد ریالی، 3۵ کمک هزینه تامین 
مسکن هر یک به مبلغ 3۵۰ میلیون ریال، 3۵ کمک هزینه خرید خودرو ایرانی هر یک به 
ارزش ۲۵۰ میلیون ریال، 3۵ کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هر یک به ارزش ۱۰۰ میلیون 

ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر است.
تمامی هموطنان نیک اندیش و خّیر برای مشارکت در امر نیک قرض الحسنه و بهره 
افتتاح یا تکمیل موجودی حساب خود از هم  مندی از جوایز جشنواره می توانند نسبت به 
اکنون تا 3۱ شهریور ماه جاری اقدام نمایند. به ازای هر ۵۰۰ هزار ریال در هر روز یک امتیاز 

به حساب سپرده گذاران منظور خواهد شد.

حمایت  تداوم  از  مسکن  بانک  مالی  تامین  و  اعتبارات  کل  اداره  رییس 
قرض  تسهیالت  پرداخت  قالب  در  زده  سیل  هموطنان  از  بانک  این  ویژه 

الحسنه خبر داد.
رضا صالحی شهرابی رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی 
بانک  خبری  پایگاه  به  دولت،  هفته  آغاز  به  اشاره  با  مسکن  بانک 
مسکن-هیبنا، گفت: بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال 
در حوزه مسکن و ساختمان و همچنین بازوی اصلی دولت در حوزه 
پرداخت تسهیالت حمایتی، بخش ویژه ای را در راستای حمایت از 
بینی  پیش  غیرمترقبه  حوادث  وقوع  زمان  در  دیده  آسیب  هموطنان 

کرده تا از طریق پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به آنها بتواند مسیر جبران خسارات وارده 
در این حوادث را تسهیل کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین بخش های این سبد حمایتی، پرداخت تسهیالت به 
آسیب دیدگان در ۲۲ استان کشور در جریان وقوع سیل گسترده فروردین ماه سال گذشته 
به  تسهیالتی تالش کرد  ویژه  بسته  تدارک یک  با  ابتدا  از همان  بانک مسکن  است که 

هموطنان ساکن و البته آسیب دیده در این استان ها کمک کند.
قرض  تسهیالت  پرداخت  برای  یافته  تخصیص  ویژه  اعتبار  خصوص  در  وی 
مسکن  بانک  کرد:  عنوان  گذشته،  سال  ماه  فروردین  سیل  دیدگان  آسیب  به  الحسنه 
و  روستایی  مسکونی  واحدهای  بازسازی  تسهیالت  سطح  سه  پرداخت  برای  اعتباری 
معیشتی  امور  تامین  همچنین  و  شهری  و  روستایی  مسکونی  واحدهای  تعمیر  شهری، 
سیل زدگان، اعتباری به ارزش ۹۵۰ میلیارد تومان به مدیریت شعب ۲۲ استان خسارت 

داد. اختصاص  دیده 
به گفته وی کارنامه عملکرد تسهیالت پرداختی از سوی مدیریت شعب بانک مسکن 
در این استان ها از ابتدای شهریورماه سال گذشته تا ۱۶ مردادماه امسال نشان می دهد ۸۹ 

درصد از مجموع اعتبار تخصیصی، برای پرداخت تسهیالت مصرف شده است.
صالحی به آمار تسهیالت پرداختی اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی، تعداد 3۹ 
هزار و ۷۲۱ معرفی نامه به مدیریت شعب استان های آسیب دیده ارسال شده که از این 
تعداد، به 3۹ هزار و ۶3۷ فقره پرونده به ارزش ۸۴۱ میلیارد و ۴۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان تسهیالت اعطا شده است.
وی جزییات تسهیالت پرداختی در سه سطح تعریف شده را تشریح کرد و گفت: در 
بازه زمانی مذکور، ۱۱ هزار و ۶۰ فقره تسهیالت به ارزش بالغ بر حدود ۱۵۹ میلیارد تومان 
برای امور معیشتی، ۱۶ هزار و 3۶۰ فقره تسهیالت به ارزش بالغ بر حدود ۱۷۹ میلیارد و 
۹۱۶ میلیون تومان برای تعمیر واحدهای مسکونی شهری و روستایی، ۱۰ هزار و ۸۶۴ فقره 
تسهیالت به ارزش ۴3۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان برای بازسازی واحدهای مسکونی 
روستایی و همچنین یک هزار و 3۵3 فقره تسهیالت به ارزش بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون تومان برای بازسازی اماکن مسکونی شهری پرداخت شده است.
وی در پایان تاکید کرد: از مجموع اعتبار تخصیص یافته حدود ۱۰۸ میلیارد و ۵۷3 

میلیون تومان باقی مانده است.

اقتصادی در پیشبرد  آیین اختتامیه سومین همایش ملی »نقش مدیران  در 
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید«؛

تندیس زرین رضایتمندی مشتری به بانک صادرات ایران رسید
سومین همایش ملی »نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد 
مقاومتی و جهش تولید« تحت عنوان اجالس سراسری رضایتمندی 
مشتری، دوشنبه سوم شهریورماه۹۹، در تاالر آبگینه وزارت امور خارجه 
برگزار و تندیس زرین »رضایتمندی مشتری« به بانک صادرات ایران 

تعلق گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران این اجالس با رویکرد نقش مدیریت 
در روند بهبود پاسخگویی به مشتری در دوران کرونا و پساکرونا به ریاست دکتر رضایی 
کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و حمایت ادواری وزارتخانه های 
میراث  نیرو،  شهرسازی،  و  راه  تجارت،  و  معدن  صنعت،  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرمانداری تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی 
بزرگ  خدماتی  شرکت های  و  تولیدی  صنایع  اقتصادی،  کارشناسان  و  مدیران  حضور  و 

انجام رسید. کشور به 
در آیین اختتامیه این اجالس که با حضور برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، جمعی از مقامات و مدیران برگزار شد، از بانک صادرات 

ایران در زمینه رضایت مندی مشتری با اعطای لوح و تندیس قدردانی شد.
بانک صادرات ایران با شعار »در خدمت مردم« بودن در آستانه شصت و نهمین سالروز 
آغاز فعالیت خود از پیشگامان بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور محسوب می شود که 
با توسعه امنیت در بانکداری الکترونیک و ارایه سرویس های متعدد پرداخت در سامانه های 
همراه بانک، همبانک و اینترنت بانک، اپلیکیشن صاپ و کیف پول الکترونیک را برای آحاد 
هموطنان راه اندازی کرده که نقش موثری در کاهش مراجعه حضوری برای انجام عملیا ت های 

بانکی به ویژه در ایام شیوع ویروس کرونا ایفا می کند.

معاون وزیر نفت:
ایران از واردات کاتالیست های متانول و پلیمر بی نیاز می شود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به تالش های شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی در تأمین کاتالیست های متانول و پلیمر اشاره کرد و گفت: کشور از 
در  ارزنده ای  و  مهم  بسیار  اتفاق های  و  می شود  بی نیاز  این محصوالت  واردات 

حال تحقق است.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی روز گذشته )سه شنبه، 
چهارم شهریورماه( در مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی با تأکید بر لزوم حمایت از این شرکت اظهار کرد: فعالیت های 
شرکت پژوهش و فناوری مبتنی بر دانش های نوین است و با وجود برخی مشکالت 

عملکرد این شرکت ستودنی است.
اینکه ظرفیت های علمی و تخصصی بسیار خوبی در شرکت  بیان  با  وی 
پژوهش و فناوری پتروشیمی وجود دارد و باید نقش و جایگاه این شرکت بیش 
شیمیایی  مواد  و  فرآیند  کاتالیست،  بخش های  در  گفت:  شود،  تبیین  گذشته  از 
پژوهشگران  و  همکاران  بخش ها  این  در  و  است   قبول  قابل  شرکت  عملکرد 

بسیار خوب عمل می کنند.
تأمین  در  فناوری  و  پژوهش  شرکت  تالش های  با  داد:  ادامه  محمدی 
کاتالیست های متانول و پلیمر، کشور از واردات بی نیاز می شود و اتفاق های بسیار 

مهم و ارزنده ای در حال تحقق است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: اکنون این مرکز پژوهشی 
به طور متمرکز در صنعت فعال است و نیازهای مختلف بسیاری از پتروشیمی ها 

در بخش های گوناگون را تأمین می کند.
وی به طرح اسالم آباد غرب اشاره کرد و گفت: این طرح راهبردی با دانش 
ایرانی و تالش پژوهشگران و کارشناسان شرکت پژوهش و فناوری ساخته می شود 
و برای نخستین بار در کشور دانش فنی داخلی برای تبدیل گاز طبیعی به متانول 

و تبدیل متانول به پروپیلن تحقق خواهد یافت.
محمدی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه انسانی این شرکت افزود: 
ماهیت و نوع فعالیت کارکنان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به دلیل دارا 
تأثیرگذار خواهد بود و بر  آینده بسیار  بودن نقش پشتیبان صنعت در سال های 

همین اساس باید از این شرکت پیشرو با جدیت حمایت کرد.
فناوری  و  پژوهش  شرکت  فوق العاده  به صورت  عادی  عمومی  مجمع 
پتروشیمی به ریاست بهزاد محمدی، معاون وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و با حضور هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیئت 
مدیره شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و دیگر اعضا برگزار شد. این مجمع 
برای رسیدگی به ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال تشکیل و 

گزارش عملکرد از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد.
در این نشست علی پژوهان، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، 
عملکرد هیئت مدیره و سازمان را در سال ۱3۹۸ و نیز برنامه های آتی این شرکت 
را به اطالع اعضای مجمع رساند، در پایان نشست نیز تصمیم ها و تکالیف مجمع 

تصویب شد.

کاهش ۸۰ درصدی گازسوزی در تاسیسات فرآیندی مارون
برنامه ابالغی تولید نفت خام شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به میزان 
بیش از ۱۰۰ درصد محقق شد و همچنین گازسوزی در تأسیسات فرآیندی این 

شرکت ۸۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، حمید کاویان، مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در تبیین عملکرد این شرکت به مناسبت 
هفته دولت گفت: طی یک سال اخیر همچون سال های گذشته، تولید نفت خام را 
به میزان بیش از ۱۰۰ درصد برنامه ابالغی محقق کردیم و گازسوزی در تأسیسات 
فرآیندی را به میزان ۸۰ درصد کاهش دادیم. وی افزود: شرکت نفت و گاز مارون 
به عنوان یکی از پنج شرکت بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
همواره از شرکت های پیشتاز در حوزه  تولید صیانتی است. دستاورد تحقق تولید فراتر 
از برنامه ابالغی در سال های اخیر به صورت مداوم تکرار شده و این در حالی است 
که سه میدان تحت راهبری این شرکت یعنی میدان های مارون، کوپال و شادگان از 
پیچیده ترین و منحصربه فردترین میدان های منطقه و حتی جهان به شمار می آیند.

 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ادامه داد: در سال ۹۹، با 
انجام عملیات توسعه ای، تعمیری و ترمیمی روی چاه ها، به میزان ۶۷ هزار بشکه 
در روز در بخش افزایش تولید برنامه داریم. در سال ۹۸ بیش از ۱۹۱ هزار بشکه 
نفت با استفاده از MOS و MOT استحصال شد. با بهره گیری از دستگاه فرآورش 
سیار نفت با ۴ هزار و 3۵3 ساعت کار روی ۶۹ حلقه چاه، ۱۵۶ هزار و ۹۰ بشکه 
و دستگاه تفکیک گر سیار نفت با یکهزار و ۲3۸ ساعت کار روی ۵۰ حلقه چاه، 

3۵ هزار و 3۱۰ بشکه نفت خام استحصال شد.
کاویان تصریح کرد: امسال نیز این کار با قدرت در حال انجام است و تا 
انتهای تیرماه، 3۷ هزار و ۶۸۰ بشکه نفت با بهره گیری از دستگاه های یادشده 
بازیافت شد. تولید داخل همواره از دغدغه های ما بوده و سازندگان عزیز همیشه 
مورد حمایت صنعت قرار گرفته اند. سال گذشته، 3۵۷ قلم کاال یعنی ۵ هزار و ۹۷۰ 
قطعه را با همکاری سازندگان داخلی و صرف حدود ۵۲ میلیارد ریال بومی سازی 
کردیم و ۱۶۶ درخواست تعمیر برای 3۱۸ قطعه را با صرف حدود ۲۰ میلیارد ریال 

به انجام رساندیم.
وی گفت: با آغاز پروژه های مرتبط با طرح ۲۸ مخزن، بازار تأمین، ساخت 
و مهندسی کاال افزون بر اشتغال جان تازه ای خواهد گرفت، چراکه تحقق جهش 
تولید در این پروژه ها موکد بوده است. در راستای جلوگیری از گازسوزی و آلودگی 
محیط زیست، با همکاری بخش خصوصی داخلی، فاز نخست طرح شیرین سازی 
گازهای ترش آسماری مجتمع صنعتی شماره 3 مارون را راه اندازی کردیم. افزون بر 
اشتغال زایی حاصل از برون سپاری این پروژه، به دلیل ارزش افزوده باالی استحصال 
مایعات گازی از گاز غنی به عنوان خوراک کارخانجات پتروشیمی، فشارافزایی و 
شیرین سازی گازهای ترش مارون 3 برای استحصال مایعات گازی از سوی این 
شرکت خصوصی با استفاده از ظرفیت خالی امکانات موجود به جای تولید برق 

پیشنهاد شد و احداث تجهیزات شیرین سازی در برنامه قرار گرفت.
شیرین سازی حدود ۱۲ میلیون فوت مکعب گاز ترش

کاویان افزود: با پایان عملیات اجرایی، فاز نخست این طرح برای شیرین سازی 
حدود ۱۲ میلیون فوت مکعب در روز گاز ترش پرفشار راه اندازی شد و با موفقیت 
در مدار قرار گرفت. در فاز دوم این طرح، نصب الکتروکمپرسور برای فشارافزایی 
میلیون فوت مکعب در روز گازهای کم فشار ترش در  و شیرین سازی حدود 3 
برنامه است که افزون بر صیانت از زیست بوم پیرامونی، مصداقی بارز از رویکرد ما 
نسبت به جهش تولید و حمایت از بخش خصوصی است. وی عنوان کرد: ساخت 
یا تجهیز چهار واحد نمک زدایی، رفع نواقص ایستگاه های تقویت فشار گاز، تعمیر 
و بهسازی خطوط لوله، احداث واحد تصفیه آب صنعتی، ایجاد تسهیالت تکمیلی 
احداث  نمکی،  مخازن  و  تفکیک گرها  در  زائد  آب  اتوماتیک  تخلیه  فرآورش، 
از مهم ترین  از گاز خامی و احداث بوستر کالستر شادگان  تجهیزات حذف آب 

پروژه های در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ادامه داد: تاکنون دستور آغاز 
به کار عملیات اجرایی دو بسته قراردادی از چهار بسته طرح نگهداشت و افزایش 
توان تولید ۲۸ مخزن مناطق نفت خیز جنوب در حوزه  عملیاتی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مارون صادر شده است. این دو بسته مارون ۱ و ۴ و مارون ۲ و ۵ نام 
دارند. بسته های مارون 3 و مارون ۶ نیز در حال گذراندن مراحل نهایی مناقصه اند.

کاویان عنوان کرد: در بسته مارون ۲ و ۵، حفاری پنج حلقه چاه توسعه ای 
و ۹ حلقـه چاه تعمیری افزون بر ۶ پروژه سطح االرضی پیش بینی شده است که 
سرانجام روزانه ۵3 هزار بشکه نفت به ظرفیت تولیدی شرکت خواهد افزود. در 
بسته مارون ۱ و ۴، حفاری ۱۰ حلقه چاه توسعه ای و ۶ حلقه چاه تعمیری افزون 
بر ۶ پروژه سطح االرضی پیش بینی شده است که سرانجام روزانه 3۲ هزار بشکه 

نفت را به ظرفیت تولیدی شرکت خواهد افزود.

توقف ۸2 درصد تولید نفت در خلیج مکزیک
تولیدکنندگان نفت خلیج مکزیک ۸۲ درصد تولید خود را به دلیل نزدیک 

شدن طوفان های دوقلو متوقف کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دنور، براساس آمار و ارقام منتشرشده توسط 
)سوم  روز دوشنبه  در   )BSEE( فدرال  اقدام های زیست محیطی  و  ایمنی  دفتر 
شهریورماه(، تولیدکنندگان نفت و گاز خلیج مکزیک آمریکا تولید یک میلیون و 
۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت یا ۸۲ درصد کل تولید این منطقه را پیش از رسیدن 

طوفان های گرمسیری این هفته تعطیل کرده اند. 
حدود یک میلیون و ۵۴۲ هزار فوت مکعب در روز از تولید گاز طبیعی که 
تقریبًا ۵۷ درصد تولید گاز طبیعی این منطقه را شامل می شود، متوقف شده است. 
مخرب  آثار  با  مقابله  به منظور  مردادماه(   3۱( جمعه  روز  از  تولیدکنندگان 
طوفان های گرمسیری مارکو و لورا که هر دو در یک رویداد فصلی نادر در حال 
نزدیک شدن به خلیج مکزیک ایاالت متحده هستند، تولید خود را متوقف کرده اند. 

رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

ممنوعیت واردات ۸۰۰ قلم کاال بر اساس سیاست اقتصادی دولت 

مه
و بی

ک 
بان
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی ثبت نام از داوطلبان کاندیدا توری در سمت اعضای هیات مدیره 
و بازرس      شماره :67   تاریخ 99/6/2

آگهی ثبت نام کاندیدا توری در سمت اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت 
تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان شهرستان مریوان 

به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان مریوان 
می رساند : با توجه به انقضای دوره ی فعالیت اعضای هیات مدیره و بازرسان 

فعلی کسانی که تمایل به کاندیداتوری 
۱- در سمت اعضای هیات مدیره به مدت سه سال تمام 

۲- در سمت بازرس به مدت یک سال مالی را دارند می توانند از تاریخ 
انتشار آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ی تعاونی )۹۹/۶/۲( به 
مدت یک هفته به جزء روزهای تعطیل رسمی یعنی تا ساعت آخر اداری روز 
چهارشنبه ۹۹/۶/۱۲ همه روزه از ساعت۹ صبح با در دست داشتن مدارک ذیل 
به دفتر تعاونی واقع در شهر مریوان رو به روی کانون بازنشستگان آموزش و 

پرورش مراجعه نمایند .
مدارک الزم ۱- کپی واصل شناسنامه۲- کپی واصل کارت ملی 3- حکم 
کارگزینی۴- کپی مدرک تحصیلی ۵- دو قطعه عکس ۴*3 پشت نویسی شده 

۶- تکمیل فرم ثبت نام )فرم ثبت نام در دفتر تعاونی موجود( 
مدیر عامل تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان شهرستان مریوان  احمدی 

شماره :48         تاریخ 99/6/2
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول تعاونی مسکن شماره 

یک فرهنگیان مریوان 
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم تعاونی مسکن یک فرهنگیان شهرستان مریوان می ساند : جلسه 
ی مجمع عادی به طور فوق العاده این تعاونی روز پنجشنبه مورخه ی ۹۹/۷/3 راس ساعت چهار بعد از ظهر 
در محل شهر مریوان در حیاط هنرستان کاردانش عصمت پایین تر از پمپ بنزین خرسندی برگزار می شود 

از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت به عمل می آید با رعایت کامل پروتکل بهداشتی در وقت مقرر در 
جلسه ی فوق الذکر حضور بهم رسانند تا نسبت به موضوعات زیر تصمیم گیری الزم به عمل آید . در صورتی 
که برای هر کدام از اعضای شرکت بنا به دالیلی حضور در جلسه مقدور نباشد عضو می تواند مطابق ماده ی 
۲۸ اساسنامه تعاونی حق رای خود را به موجب وکالت نامه ی کتبی به عضو دیگری و یا نماینده ی قانونی 
خود واگذار و در تصمیم گیری مشارکت نماید. توضیحات: ۱- منظور از عضو کسی می باشد که دارای پرونده 

عضویت در این تعاونی است ۲- هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر رای خود وکالت بیش از دو نفر را بپذیرد .
تذکرات: ۱- تعاونی نهایت تالش خود را به عمل می آورد در ساعات برگزاری جلسه ی مجمع به 
منظور حفظ سالمت عموم حاضرین تمهیدات الزم را فراهم نماید از اعضای محترم نیز انتظار همکاری الزم 
را داریم 3- با توجه به وضعیت خاص جو کرونایی احتمال جا به جایی مکان برگزاری جلسه وجود دارد . در 

صورت ایجاد هر گونه تغییراتی موضوع در اسرع وقت اطالع رسانی می شود. 
دستور کار جلسه ی مجمع ۱- ارائه گزارش صورتهای مالی شرکت توسط احدی از بازرسان ۲- ارائه 
گزارش از روند کار اعضای هیات مدیره 3- قرائت صورت جلسه و توافق تعاونی و شهرداری با موضوع 3/۷۵ 
درصد اخذ رای و تصمیم نهایی مجمع در این خصوص ۴- تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد انعقاد قرارداد 
ها با اشخاص حقیقی و حقوقی ۵- برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان ۶- تعیین تکلیف در 

باره ی روند ادامه ی کار تعاونی 
مدیر عامل تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان شهرستان مریوان  احمدی

به گفته رییس اتحادیه طال و جواهر تهران، 
ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طال به منظور 
جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، 
احراز هویت خریدار است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای 

خرید طال با موضوع مالیات ارتباطی ندارد.
مجدد  شدن  مطرح  با  رابطه  در  محمدولی،  ابراهیم 
موضوع الزام ارائه کارت ملی جهت خرید سکه و طال، اظهار 
کرد: طرح این دستورالعمل که در راستای مبارزه با پولشویی 
است، به حدود یکسال و نیم پیش بازمی گردد که براساس 

آن میزان خرید باالی ۱۵ میلیون تومان منوط به ارائه کارت 
ملی بوده و هدف اصلی آن بررسی اصالت خریدار و تطابق 

کارت بانکی با کارت ملی وی بوده است.
اینکه  بیان  با  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس 
بانکی  مسروقه  کارت های  با  سارقان  که  دیده شده  بعضا 
اقدام به خرید سکه و طال کرده که موجب بروز مشکالتی 
تاکید  است  شده  ما  همکاران صنفی  و  فروشندگان  برای 
تومان  میلیون   ۱۵ دستورالعمل،  این  ابالغ  زمان  در  کرد: 
حدوداً برابر با ۱۲۰ گرم طال بود، اما در حال حاضر این مبلغ 

کمتر از ۱۵ گرم طال می شود؛ لذا الزم است مسئوالن امر 
میزان سقف خرید طال با کارت ملی را با توجه به شرایط 

روز افزایش دهند.
این مقام صنفی ضمن رد ارتباط این موضوع با بحث 
اخذ مالیات از خریداران، افزود: تصمیم برای دریافت مالیات، 
با سازمان امور مالیاتی است و هیچ ارتباطی با اتحادیه طال 
و جواهر ندارد. ضمن اینکه در این رابطه، بخشنامه ای هم 
به ما ابالغ نشده است؛ بنابراین ارائه کارت ملی برای خرید 

طال و سکه تنها به منظور مبارزه با پولشویی خواهد بود

رییس اتحادیه طال و جواهر:

خرید طال با کارت ملی ارتباطی با اخذ مالیات ندارد

شهرسازی،  و  راه  وزیر 
گفت: اولین سری واحدهای طرح 
اقدام ملی مسکن در استان های 
پیشتاز ماه آینده به مردم تحویل خواهد شد.

به گزارش دنیای جوانان از وزارت راه 
اشاره  با  اسالمی«  »محمد  شهرسازی،  و 
هدف  یک  عنوان  به  بازآفرینی  مبحث  به 
راهبردی، اظهار داشت: با توجه به گسترش 
شهرها از نظر جغرافیایی گسترش، شاهد از 
درون تهی شدن آن ها هستیم که به همین 
خاطر باید آن ها را بازآفرینی کرد تا دوباره 
شهرهای  مخصوصًا  شهرها  به  جمعیت 

تاریخی برگردد.
بازآفرینی  مبنا  این  بر  داد:  ادامه  وی 
شهری و محالت با هدف ایجاد کارکردهای 
کیفیت  ارتقای  جهت  در  پیشرفته  و  نوین 
زندگی شهری و با استفاده از الگوی ایرانی 

در دستور کار قرار گرفته است.
اسالمی با تاکید بر اینکه نوسازی با 
مشارکت مردم و همچنین اعطای تسهیالت 
و مزایا مطابق قانون برنامه و قانون بافت های 
فرسوده امکانپذیر خواهد بود، اظهار داشت: 
در این خصوص پروانه ساخت و تسهیالت 
بانکی دارای یارانه هستند به این شکل از 
مالک  را  تسهیالت ۱۸ درصدی، ۹ درصد 
می پردازد و ۹ درصد مابقی را دولت یارانه 

می دهد.
دوازدهم  دولت  بینه  کا عضو  این 
شهر  منازل  از  نیمی  در  که  این  بیان  با 
انجام  نوسازی  و  بازآفرینی  کار  تهران 
زمینه شرکت  این  در  افزود:  است،  گرفته 

بازآفرینی برای ۵۰ درصد دوم هم برنامه 
خصوص  این  در  امیدواریم  که  داشته 
در  مردم  سوی  از  را  بیشتری  استقبال 

سال جاری شاهد باشیم.
ایرانی  معماری  ماندگاری  دلیل  وی 
تعادل،  تناسب،  به  توجه خاص  را  اسالمی 
کیفیت  از  برخورداری  و  زیبایی  ایمنی، 
در  تأکیدکرد:  و  دانست  باال  جذابیت  و 
بحث  به  توجه  ید  با شهرها  زآفرینی  با
معماری و تکنولوژی های نوین و هماهنگ 

معطوف شود.
وزیر راه و شهرسازی با  انتقاد از کم 
و  نمادید  به  مربوط  مصوبات  به  توجهی ها 
در  شهرسازی  شورای  گفت:  منظرشهری، 
و  معماری  ضوابط  سند  تدوین  هفته،  این 
شهرسازی را الزامی اعالم کرد تا بر اساس 
در  را  کارکردها  و  تراکم  بتوان  سند  آن 

طرح های شهری لحاظ کرد.
پروژه مسکن  درباره تکمیل  اسالمی 
داشت:  اظهار  آن  شدن  نهایی  و  مهر 
طرح  به  واقع  در  مهر  مسکن  طرح  ریشه 
و  راه  وزارت  که  بر می گردد  جامع مسکن 
شهرسازی آن را مالک عمل قرار می دهد.

ادامه طرح  این ترتیب  به  افزود:  وی 
مسکن مهر در قالب طرح اقدام ملی مسکن 
کلید زده شد و در این میان مسکن اجتماعی 
وجود ندارد. بلکه فقط ایده ای بود تا خانه های 
کوچک، ارزان قیمت و استیجاری را ایجاد 
کند و بخش ملکی آن هم که در بافت های 

فرسوده بود.
برگزار  مهر  مسکن  اختتامیه  جشن 

می شود
برگزاری  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
تا  حداکثر  مهر«  »مسکن  اختتامیه  جشن 

پایان سال در همه استان ها خبرداد و گفت: 
قوه  در  که  واحدها  از  تعدادی  استثنای  به 
قضائیه و دادگاه ها هستند و خودمالک هم 
بودند بقیه واحدها تکمیل شده و کاستی های 
واحدهای نیمه تمام نیز مانند محوطه فضای 
سبز، مدرسه، مسجد، فروشگاه، خانه بهداشت 
و یا تأسیسات زیربنایی و انشعابات برطرف 

شده است.
اولین  که  خبر  این  اعالم  با  اسالمی 
سری واحدهای »طرح اقدام ملی مسکن« 
مردم  به  آینده  ماه  پیشتاز  استان های  در 
تحویل خواهد شد، افزود: بخشی به صورت 
زمین و گروهی به مردم واگذار می شود و 
بخش زیادی از مردم هم به پروژه ها متصل 

خواهند شد.
احداث۱۸۷  و  تعمیر  به  اشاره  با  وی 
روستایی  شهری  مسکونی  واحد  ر  هزا
اسالمی«  انقالب  مسکن  »بنیاد  توسط 
اکثر روستاهای  پروژه های مسکونی  گفت: 
تکمیل  زده  سیل  استان های  و  کرمانشاه 
از  درصد   ۹۵ باالی  عبارتی  به  و  شده 
از  درصد   ۹۰ و  مردم  این  منازل  تعمیرات 
به احداث منازل سیل زده  اقدامات مربوط 

تکمیل شده است.
به  مربوط  وام های  درخصوص  وی 
موضوع  این  که  این  بیان  با  زلزله  و  سیل 
روان  خیلی  پرداختی ها  و  نداشته  مشکلی 
بوده است، اظهار داشت: در این زمینه تاکنون 
گزارشی مبنی بر رفت و آمد و درگیری مردم 
آسیب زده در اثر سیل و زلزله با بروکراسی 

بانک ها ارائه نشده است.

وزیر راه و شهرسازی:

اولین خانه های طرح اقدام ملی در ماه آینده تحویل داده می شود

 ۲۲ از  اعالم کرد:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
امید«،  تداوم  آغاز پویش ملی »تولید،  و  امسال  خردادماه 
میلیارد  با سرمایه گذاری ۲3 هزار  تعداد ۴۷ طرح  تاکنون 
به  نفر   ۵۰۰ و  هزار  هفت  حدود  اشتغال زایی  و  تومان 

بهره برداری رسیده است.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، در سال ۹۹ که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری 
شده است، ۲۰۰ طرح نیمه تمام که اثربخشی باالیی در حوزه 

صنعت، معدن و تجارت دارند، با حدود ۱۴۰ هزار میلیارد 
در  هزارنفر  اشتغال ۴۰  پیش بینی  و  تومان سرمایه گذاری 
قالب پویش ملی »تولید، تداوم امید« توسط مقامات ملی و 
استانی به صورت هفتگی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

از این طرح های مهم، تا پایان هفته دهم پویش، تعداد 
۶3 طرح بازرگانی، صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری بیش 
از ۵۴ هزار میلیارد تومان و اشتغال حدود ۱3 هزار نفر در 

۲۲ استان تکمیل شده است.

افتتاح همزمان 3 طرح صنعتی و معدنی
روز گذشته و در هفته دهم پویش ملی »تولید، تداوم 
امید« و همزمان با هفته دولت، سه طرح بزرگ صنعتی و 
معدنی با دستور ویدئو کنفرانسی دکتر حسن روحانی رئیس 
جمهوری کشورمان به بهره برداری رسید.این سه طرح در 
زمینه تولید آهن اسفنجی، کامیون کشنده و شمش طال با 
سرمایه گذاری افزون بر ۲ هزار ۶۹۵ میلیارد تومان برای 

۹۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد می کند.

اشتغال زایی 7۵00 نفری از ابتدای پویش ملی »تولید، تداوم امید«

ایران در هفت ماهه ۲۰۲۰ میالدی ) ۱۱ دی ماه ۹۸ تا 
۱۰ تیر( ۱۶ میلیون و ۲۲۵ هزار تن فوالد خام تولید کرد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میالدی )۱۴ میلیون 
و ۶۴۴ هزار تن(، ۱۰.۸ درصد رشد نشان می دهد، درحالی 

که کل تولید جهانی ۲.۵ درصد کاهش داشت.
 روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران روز سه شنبه برپایه گزارش انجمن جهانی فوالد 
)worldsteel( افزود: ۶۴ کشور تولیدکننده، از ابتدای ماه 
ژانویه تا پایان ماه جوالی ۲۰۲۰ میالدی، یک میلیارد و ۲۷ 

میلیون و ۴۰۹ هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به 
میزان تولید شده در مدت مشابه سال گذشته میالدی )یک 

میلیارد و ۸۴ میلیون و ۶۰۶ هزار تن(، ۵.3 درصد کاهش 
نشان می دهد.

میزان تولید فوالد خام این شرکت ها طی ماه جوالی نیز 
با ۲.۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته )۱۵۶ 
میلیون و ۶۷۹ هزار تن(، ۱۵۲ میلیون و ۶۹۴ هزار تن بود.

انجمن جهانی فوالد افزوده است: ایران در ماه جوالی ) 
۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد( امسال، دو میلیون و 33۹ هزار تن فوالد 
خام تولید کرد و این رقم در مدت مشابه سال میالدی گذشته، 
دو میلیون و ۴۵ هزار تن بود که ۱۴.۴ درصد افزایش دارد.

ادعای انجمن جهانی فوالد؛
رشد فوالد ایران برخالف تولید جهانی 
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کت  شر مل  عا یر مد
ضمن  یالم  ا ز  گا پاالیش 
ین  ا دستاوردهای  تشریح 
نقش  به  اخیر  سال   ۸ در  شرکت 
پاالیشگاه درتوسعه پایدار استان اشاره 
ین  ا مکانی  موقعیت  گفت:  و  کرد 
پاالیشگاه به عنوان تنها پاالیشگاه گاز 
و  استراتژیک  شرایط  کشور،  غرب  در 
پدید  پاالیشگاه  این  برای  ای  ویژه 
شهری  گاز  محصول  بطوریکه  آورده، 
باکیفیت  و  پاک  سوخت  یک  بعنوان 
ایالم  استان  مردم  اختیار  در  به  آسانی 
و استان های همجوار قرار گرفته است.

گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
وردهای  دستا تشریح  ضمن  یالم  ا
نقش  به  اخیر  سال   ۸ در  شرکت  این 
پاالیشگاه درتوسعه پایدار استان اشاره 
ین  ا مکانی  موقعیت  گفت:  و  کرد 
پاالیشگاه به عنوان تنها پاالیشگاه گاز 
و  استراتژیک  شرایط  کشور،  غرب  در 
پدید  پاالیشگاه  این  برای  ای  ویژه 
شهری  گاز  محصول  بطوریکه  آورده، 
باکیفیت  و  پاک  سوخت  یک  بعنوان 
ایالم  استان  مردم  اختیار  در  به  آسانی 
و استان های همجوار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
ضمن  نوریان  روح اهلل  ایران،  گاز  ملی 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر با بیان این مطلب، اظهار داشت: 
تاثیر  گازی ضمن  بزرگ  دستاورد  این 
بر رفاه و سطح زندگی، ظرفیت و بستر 
مناسبی برای ایجاد سایر صنایع بزرگ 
پایین دستی مانند پتروشیمی و صنایع 
کوچک دیگر درمنطقه ایجاد کرده که 
پایدار و  توسعه  بسزایی در مسیر  تأثیر 
اقتصاد  جمله  از  آن  مختلف  جنبه های 

این استان گذاشته است.
وی در ادامه، با بیان اینکه ایجاد 
در  رشد صنایع  و  ایالم  گاز  پاالیشگاه 
حوزه نفت و گاز یکی از دستاوردهای 
مهم انقالب اسالمی برای مردم استان 
مستقیم  اشتغال  ایجاد  افزود:  است، 
برای حدود یک هزار نفر نیروی کار و 
کمک  غیرمستقیم،  شغلی  فرصت های 
به رشد و توسعه پیمانکاران بومی، خرید 
بخش قابل  توجهی از تجهیزات عمومی 
مورد نیاز پاالیشگاه در استان و منطقه 
و حمایت از شرکت های دانش بنیان و 

مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان در 
تأثیرات  از  زمینه های پژوهش، بخشی 
این واحد صنعتی در توسعه پایدار استان 

بوده است.
ه  عمد  : د کر یح  تصر ن  یا ر نو
پاالیشگاه  این  گاز  مصرف کنندگان 
مربوط به بخش خانگی می شود که در 
فصل سرما و افزایش مصرف گاز، وجود 
این پاالیشگاه در این منطقه از کشور را 
به نحوی  بااهمیت تر کرده است،  بسیار 
استان های  ایالم،  استان  بر  عالوه   که 
این  شهری  گاز  محصول  از  همجوار 
زمان  از  و  بهره مند  می شوند  شرکت 
راه اندازی پاالیشگاه از سال ۸۶ تاکنون، 
مصرف کنندگان این استان ها با کمترین 

افت فشار مواجه بوده اند.
محصوالت  به  ه  ر شا ا با  وی 
تولیدی این پاالیشگاه اظهار کرد: این 
اتان،  متان،  محصول  پنج  پاالیشگاه، 
گاز مایع خام، میعانات گازی و گوگرد 
سه  تعداد،  این  از  که  می کند  تولید 
محصول میعانات گازی، گاز مایع خام 
و اتان، خوراک مجتمع پتروشیمی ایالم 
می باشد و گوگرد تولیدی نیز به مصرف 
داخل کشور و بخشی هم به خارج کشور 
صادر می شود، گاز متان هم به عنوان گاز 

شهری به مصرف می رسد.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایالم در ادامه، به تشریح وضعیت کمی 
سال های  در  پاالیشگاه  این  تولیدات 
اینکه  به  اشاره  و ضمن  پرداخت  اخیر 
و  مذاب  گوگرد  تولید  آمار  باالترین 
از  فروش  و  پاستیلی  گوگرد  به  تبدیل 
سال ۹۲ تاکنون مربوط به سال ۹۸ است 
که نسبت به سال ۹۲ تقریبا ۶۵ برابر 
شده است، گفت: سال گذشته، دومین 
رکورد برای محصول گاز شیرین تزریق 
شده به خط سراسری از سال ۹۲ تاکنون 
بوده است، همچنین از سال ۹۲ تاکنون، 
بالغ بر ۱۰۰ هزار تن  فروش گاز مایع 
بوده که فروش ۹۰ هزار تن در سه سال 

اخیر محقق شده است.
ادامه در خصوص شرایط  وی در 
به  داشت:  اظهار  محصوالت  کیفی 
شاخص  انطباق  تولید،  پایداری  لحاظ 
های کمی و کیفی محصوالت تولیدی 
با نقاط طراحی و استاندارد های مربوطه 
از  پاالیشگاه  همواره  تولید،  در  تنوع  و 

های  پروژه  انجام  با  تاکنون   ۹۲ سال 
بهبود در حال ارتقاء بوده و سال گذشته 
یک سال ویژه و دارای بهترین شاخص 
استاندارد  میزان  همچون  کیفی  های 
مرکاپتان در گاز شیرین ارسالی به خط 

سراسری بوده است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
در  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  ایالم 
میزان  جاری  سال  نخست  ماهه  سه 
پاالیش  شرکت  سوی  از  تزریقی  گاز 
درصد   ۲۰ به خط سراسری  ایالم  گاز 
افزایش داشته است،گفت: در سه ماهه 
مدت  به  نسبت  جاری  سال  نخست 
مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی 
محقق  شرکت  این  تولیدات  زمینه  در 
شده که در این راستا میزان گاز تزریقی 
میعانات  درصد،   ۲۰ سراسری  خط  به 
گازی ۶ درصد،گوگرد ۲۱ درصد و گاز 
مایع خام )LPG-R( بیش از 3۶۰ درصد 

افزایش یافته است.
اینکه در سال جاری  با بیان  وی 
برنامه های مدونی برای افزایش تولیدات 
و بازاریابی محصوالت تولیدی در دست 
و  پیگیری  داشت:  اظهار  است،  اقدام 
آمین  واحدهای  دمایی  مشکالت  رفع 
ناپایداری  رفع مشکل  اتان،  بازیافت  و 
کنترل  سیستم  ارتقای  و  نیروگاه ها 
کمپرسورهای زیمنس و بویلرهای فشار 
شیرین سازی  واحد  راه اندازی  و  پایین 
اتان، از پروژه های مهم در حال پیگیری 
در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت 
محصوالت و کاهش توقفات ناخواسته  

و هزینه های تولید، است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
وکارهای  ها  پروژه  به  ادامه  در  ایالم 
در  تولید  حوزه  در  شده  انجام  اساسی 
سال های ۹۲ تا ۹۸ اشاره کرد و گفت: 
راه اندازي پکیج های مختلف از جمله 
و ضد  کنترلی  سیستم  پروپان،  سیکل 
کمپرسورهای  توربواکسپندر،  سرج 
واحد تثبیت میعانات گازی و راه اندازی 
پتروشیمی  به  خوراک  ارسال  سیستم 
ایالم، حل مسائل فنی و کنترل خوردگی 
حل  آمین،  سازی  شیرین  واحدهای 
مشکالت فنی واحد بازیافت اتان، خرید 
و  باکس  کولد  حرارتی  مبدل  نصب  با 
ریبویلر برج متان زدا )که هردو از یک 
مبدل حرارتي آلومینیومي فشرده جوشی 

آلومینیوم می باشند(، را از دیگر اقدامات 
این شرکت طی ۷ سال اخیر عنوان کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: ساخت 
و نصب مبدل حرارتي  پشتیبان ریبویلر 
برج متان زدا از نوع پوسته لوله و ساخت 
و نصب کولر هاي ورودي این واحد با 
حل  داخل،  ساخت  ظرفیت  از  استفاده 
مشکالت اساسی کوره واکنش و سایر 
بازیافت گوگرد و  کندانسور های واحد 
پایداری تولید در این واحد با تولید بیش 
ار ۲۵۰ تن در روز در 3 سال اخیر، از 
جمله دیگر اقدامات صورت گرفته برای 

افزایش و پایداری تولید بوده است.
روند  از  رضایت  ابراز  ضمن  وی 
خودکفایی در تامین تجهیزات، قطعات 
یدکی و مواد شیمیایی مصرفی در سال 
های اخیر به برخی موفقیت ها در این 
زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: طراحي 
، ساخت و راه اندازي پکیج تصفیه آمین، 
سیستم  اندازي  راه  و  ساخت  طراحي، 
جرقه زني مشعل اصلی )فلر(، ساخت و 
راه اندازي پکیج تزریق آنتی فوم، ساخت 
انواع قطعات یدکي تجهیزات دوار شامل 
انواع پمپ ها، کمپرسور، دمنده و کولر 
های هوایی، ساخت یک دستگاه پمپ 
آمین،  بوستر  پمپ  مشابه  سانتریفوژ 
ساخت  کمپرسور  دستگاه  یک  ساخت 
شرکت سانداین فرانسه، ساخت و نصب 
کالهک مشعل اصلی پاالیشگاه ، ساخت 
فیلتر و قطعات اصلی توربو اکسپندر اعم از 
ایمپلرها، شافت و یاتاقان از جمله اقدامات 
از  استفاده  و  خودکفایی  حوزه  در  مهم 

ظرفیت های ساخت داخل بوده است.
به گفته نوریان، بومی سازی روغن 
های صنعتی مصرفی پاالیشگاه، ساخت 
انواع فیلترهای مصرفی فرایندی، ساخت 
بازیافت  واحد  واکنش  کوره  دیفیوزر 
وراه  نویسي  برنامه   ، طراحي  گوگرد، 
واحد  کنترل  سیستم  اتوماتیک  اندازي 
و  نویسي  برنامه  طراحي،  زدایي،  نم 
 F&G و   ESD سیستم  اندازي  راه 
ظرفیت  ز  ا واستفاده  مخازن  واحد 
شیمیایی  مواد  تولید  در  داخل  ساخت 
مولکوالرسیو،  همچون  تژیک  استرا
تگوپرن، کاتالیست های مصرفی واحد 
گوگرد، کربن فعال، آنتی فوم و غیره ، 
از دیگر کارهای شاخص در این حوزه 

بوده است.

دستاوردهای پاالیشگاه گاز ایالم در 8 سال اخیر:
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم :

نقش پاالیشگاه گاز ایالم در توسعه پایدار استان
روستایی  گازرسانی  پروژه   71 زنی  کلنگ  و  افتتاح 

ایالم در هفته دولت

“عباس شمس اللهی” مدیر عامل شرکت گاز ایالم، گفت: در هفته 
دولت  ۷۱ پروژه گاز رسانی روستایی در سطح این استان افتتاح یا کلنگ زنی 
خواهد شد؛ از این تعداد ۵3 پروژه افتتاح و ۱۸ روستا نیز کلنگ زنی می شود.

وی افزود: همچنین  در این هفته افتتاح رسمی از گازرسانی به ۱۴۸ 
واحد صنعتی و تولیدی که از نیمه دوم سال گذشته به صورت رسمی افتتاح 

نشده اند، در دستور کار شرکت گاز استان ایالم قرار دارد.
مدیر عامل شرکت گاز ایالم، ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه ها 
برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از  نفر   ۹۵۰۰ جمعیت  با  خانوار   ۲۵۰۰ تعداد 
افزوده در سبد  ارزش  ایجاد  با صرفه جویی در هزینه ها،  خواهند شد که 
انرژی خانوار و جایگزینی سوخت های مایع کمک شایانی به اقتصاد خانواده 

و جامعه خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار موجود ۷۷ درصد از صنایع گازدار 
استان نیز در دولت های یازدهم و دوازدهم گازرسانی شده اند؛ ۵۷ درصد 
از کل مشترکین شرکت گاز استان در دولت تدبیر و امید جذب و اشتراک 

پذیری شده اند.

مهندس مختاری، شهردار قدس:
شهرک های صنعتی به تعهدات قانونی خود عمل کنند

تعهدات  به  پایبندی  و  همکاری  عدم  اینکه  بیان  با  قدس  شهردار 
از سوی شهرک های صنعتی واقع در شهر قدس مشکالت متعددی را 
حامی  قدس  گفت: شهرداری  است،  نموده  ایجاد  مدیریت شهری  برای 
صنعت و آماده همکاری کامل با شهرک های صنعتی جهت رفع مشکالت 

این حوزه است. 
قدس-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:به نقل ازاداره ارتباطات و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، مهندس مسعود مختاری 
اینکه در سالیان گذشته مدیریت دوگانه در بخش های صنعتی  بیان  با 
شهر  چهره  خوردن  هم  بر  و  متعدد  مشکالت  ایجاد  موجب  قدس  شهر 
شده است، اظهار داشت: مدیریت شهری حامی صنعت است، اما مناطق 

صنعتی نیز باید به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
زیرساخت  ایجاد  بدون  قدس  صنعتی  شهرک های  داد:  ادامه  وی 
های توسعه ای در دولت سابق مصوب شدند. در سال ۸۹ مساحت این 
سه شهرک صنعتی ۹۲ هکتار بوده که هیئت امنای این شهرک ها ۲۱۱ 
هکتار پروانه بهره برداری گرفتند و با شکایت شهرداری پروانه بهره برداری 

شرکت های موجود در این شهرک های صنعتی ابطال شد.
شهردار قدس خاطرنشان کرد: در شورای عالی معماری و شهرسازی 
محدوده این شهرک ها به ۱۱۹ هکتار رسید و خواسته ما این است که 
شهرک صنعتی در همین محدوده فریز شده و اقدام جدیدی برای توسعه 
صورت نگیرد، چون شهرقدس به اندازه کافی تحت فشار مشکالت است 

و از مدیریت دوگانه این مناطق رنج می بریم.
این  در  صنعتی  های  شرکت  فعالیت  بحث  در  گفت:  مختاری 
محدوده مشکالت مختلفی همچون ترافیک و معضالت زیست محیطی 
در  غیرمجازی  سازهای  و  ساخت  همچنین  دارد.  وجود  شهرداری  برای 

این شهرک ها صورت گرفته است و خدمات عمومی نیز ارائه نمی شود.
و  قدس  شهرداری  میان  تفاهمنامه  نویس  پیش  تدوین  به  وی 
تفاهمنامه في ما  تنظیم  بیان داشت:  و  اشاره کرد  شهرک های صنعتی 
بین شهرداري و شهرک هاي صنعتي مي تواند نقش موثري در پیشبرد 
اهداف اقتصادي، اجتماعي و تولید و اشتغال داشته باشد و جلسات تخصصي 
در این حوزه الزم است اما در کنار تنظیم این تفاهمنامه الزم است که 
تعامل دوطرفه یک اصل جدانشدني  بین شهرک هاي صنعتي و شهرداري 
باشد  و به نوعي  تمام نیازها  و زیرساخت ها در یک شرایط تخصصي 
به  پیگیري و  و...  اجتماعي  اقتصادي و  بهبود در شرایط  براي  قانوني  و 

سمت تحقق حرکت کند.
وی در پایان به فعالیت شرکت های معدنی در محدوده شهرستان 
همچون  تبعاتی  معدنی  فعالیت های  کرد:  تصریح  و  اشاره  نیز  قدس 
دارد  ریزگردها  ایجاد  و  رودخانه  تخریب  محیطی،  زیست  آلودگی های 
از  درصد  یک  باید  و  نمی کنند  عمل  خود  قانونی  تکالیف  به  معادن  و 
درآمدهای خود را به شهرداری و دهیاری محل مربوطه پرداخت کنند اما 
تا امروز اتفاقی نیفتاده و حتی بعضا به عنوان صنایع سبز معرفی می شوند.

بررسی  پزشکان توسط کمیته  پوشش حداکثری نسخ 
نسخ بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان 
، کمیته بررسی نسخ بیمارستان حکیم جرجانی گرگان تشکیل و بر پوشش 
حداکثری نسخ پزشکان توسط این کمیته تاکید شد. دکتر موسوی رئیس 
بیمارستان حکیم جرجانی گرگان با تاکید بر این نکته افزود : با توجه به 
هدف کمیته بررسی نسخ که یافتن خطاهای نهفته در تجویز پزشکان و 
پیشگیری از آسیب به بیماران است باید تالش شود که این کمیته تعداد 
نسخ بیشتری را در بررسی های خود پوشش دهد تا بتوانیم به اطالعات 
دقیق تر  وقابل اتکایی برسیم. وی ضمن تقدیر از تالش اعضای کمیته 
جهت بررسی دقیق نسخ گفت : هر یک از اعضا نقش مهمی در بررسی ها 

دارند و می توانند از منظر خود بررسی ها را کامل نمایند.

طی هفته دولت صورت می گیرد:
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 11 طرح آبرسانی

 در سراسر مازندران
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
مازندران؛ مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت در گفتگویی ضمن 
گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر،  با اشاره به 
پروژه های قابل افتتاح در استان طی هفته دولت اظهار داشت: هر ساله به 
مناسبت هفته دولت و ارائه خدمات بهینه به مردم ،دولتمردان پروژه های 
بسیاری را برای مردم به بهره برداری می رسانند تا آنها از برکات و خدمات 
نظام و دولت برخوردار شوند، در همین راستا  شرکت آب و فاضالب مازندران 
۴ طرح آبرسانی شامل آبرسانی روستای گوهرکال شهرستان چالوس، مجتمع 
آبرسانی معلم کال و کمدره شهرستان آمل ،آبرسانی به شهر کوهی خیل 
شهرستان جویبار و آبرسانی به مسکن مهر سارویه شهرستان ساری را با 
صرف اعتباری بالغ بر ۲۴۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال به بهره برداری می 

رساند که ۸۶۰۰ خانوار از مزایای این طرحها بهره مند می شوند.
وی افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها حفر و تجهیز دو حلقه چاه 
با آبدهی ۷۵ لیتر در ثانیه، احداث سه باب مخزن بتنی به حجم ۴۰۰۰ متر 
مکعب، اجرای خط انتقال آب به طول 3۵۸۰۰ متر همچنین اجرای شبکه 
توزیع آب به طول ۲۴۰۰۰ متر ، احداث ۴ واحد ایستگاه پمپاژ و نصب و راه 

اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور اجراء شد.
در  آبرسانی  طرح   ۷ اجرایی  عملیات  آغاز  از  عبدالهی  مهندس 
نیز  کالردشت  و  چالوس  سوادکوه،   سیمرغ،  ساری،   ، نکاء  شهرستانهای 
طی هفته دولت خبر داد و گفت: اعتبار الزم برای اجرای این طرحها 3۴۷ 
میلیارد ریال برآورد شده که پس از بهره برداری 3۸۱۷۰ خانوار از نعمت آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.
وی افزود: برای اجرای ۷ طرح آبرسانی مذکور عملیاتی شامل احداث 
۱۱ باب مخزن بتنی به حجم ۲۰۸۰ متر مکعب ، حفر و تجهیز دو حلقه چاه 
با آبدهی ۲۵ لیتر در ثانیه ، احداث و اصالح خط انتقال و شبکه توزیع به طول 
۴۵۱۰۰ متر،  ساخت ۸ واحد ایستگاه پمپاژ همچنین  احداث ۲ دهنه آبگیر ، 
بهسازی چشمه و رودخانه با آبدهی 3۸ لیتر در ثانیه در نظر گرفته شده است.

عملیات دو فقره سه راه گیری شبکه آبرسانی در شهر 
امیریه شهرستان شهریار

تعداد دو فقره عملیات سه راه گیری شبکه توزیع آب شرب در شهر 
امیریه شهرستان شهریار انجام شد. 

مدیر امور آبفای شهریار با اعالم این خبر اظهار داشت: با توجه به تراکم 
واحدهای مسکونی و جمعیت و در راستای ارتقاء کمی و کیفی آب شرب مردم 
شریف شهر امیریه، اجرای دو فقره سه راهگیری در حداقل زمان انجام شد.

محسن احمدی در ادامه گفت : یک سه راه گیری در محدوده میدان 
اتیلن که یک فقره شیر ۸۰  پلی  لوله ۹۰  به  با سایز ۲۰۰  از خط  وحدت 
میلیمتری نصب و دومین سه راه گیری در خ صاحب الزمان از خط ۱۱۰ 
به ۱۰۰ با نصب یک فقره شیر ۱۰۰ میلیمتری ارتباط داده شد و مشکالت 
بخش مهمی از شهروندان شهر امیریه که با شدت گرما و افزایش مصرف، 

بعضًا دچار افت فشار آب می شدند با اجرای این عملیات رفع شد. 
افزایش شدید مصرف  با اشاره به  پایان  آبفای شهریار در  امور  مدیر 
آب طی ماههای گذشته نسبت به الگوی مصرف تعیین شده برای خانوار، 
به شهروندان توصیه کرد، استفاده بیش از حد متعارف و و باالتر از الگوی 
مصرف، هزینه قبوض آب مصرفی شهروندان را نیز افزایش می دهد، لذا 
الزم است مردم از شستشوها و مصارف غیر ضروری  خودداری کنند تا 

دچار هزینه های اضافی در قبوض آب مصرفی نشوند.

پروژه   6 گفت:  بوشهر  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
آغاز  و  افتتاح  آماده  بوشهر  بندر  بندری  و  دریایی 
عملیات اجرایی شده است که همزمان با هفته دولت 

افتتاح خواهد شد.
بنادر و دریانوردی، سیاوش  پایگاه اطالع رسانی سازمان  به گزارش 
ارجمندزاده درباره پروژه های هفته دولت در بندر بوشهر، اظهار داشت: پروژه 
نخست هفته دولت، شامل الیروبی کانال های داخلی و خارجی بندر بوشهر 
به میزان پنج میلیون و ۷۵۰ هزار مترمکعب است که با یکهزار و ۹۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار و ظرف مدت ۱۰ ماه اجرایی شده است.
وی بیان کرد: با اجرا این پروژه مهم و رسیدن عمق کانال دسترسی 
بندر بوشهر تا عمق ۱۱ متر به طور مجدد زمینه تردد کشتی های 3۰ هزار 
پایانه  احداث  داد:  ادامه  فراهم خواهد شد.ارجمندزاده  بوشهر  بندر  در  تنی 
اعتبار  ریال  میلیارد  با ۴۵۰  نیز  بوشهر  بوشهر  بندر  المللی  بین  مسافربری 
عملیات اجرایی آن آغاز می شود که اجرا آن در رونق حمل و نقل مسافری 

بندر بوشهر نقش چشمگیری ایفا خواهد کرد. 
و  اداری  ساختمان  پروژه  دولت،  هفته  با  همزمان  کرد:  اظهار  وی 
آسایشگاه گارد اداره بندر دیر به مساحت ۲۸۵ مترمربع و با سه میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال اعتبار، عملیات اجرایی آن ظرف مدت ۱۲ ماه انجام خواهد شد.

ارجمندزاده یادآور شد: ساختمان اداری و آسایشگاه گارد بندر کنگان با 
همین اعتبار و مساحت ظرف مدت ۱۲ ماه احداث شده است.

وی عنوان کرد: پروژه اطاله اسکله و احداث اسکله تجاری کنگان نیز 
با عنوان یکی از پروژه  های مهم سفر ریاست جمهوری به  بوشهر با اعتبار 
یکهزار میلیارد ریال اجرایی خواهد شد.ارجمندزاده اظهار کرد: با اتمام پروژه 
یاد شده ظرف مدت ۲ سال بندر کنگان با تغییر و تحول اساسی از یک 
بندر سنتی به یک بندر مدرن با قابلیت پهلوگیری کشتی های فلزی، تبدیل 
خواهد شد.وی افزود: اسکله شناور کوچک کنگان به طول ۴۴۰ متر با ۴۹ 

میلیارد ریال اعتبار احداث و راه اندازی خواهد شد.
ارجمندزاده ادامه داد: احداث مجتمع  بندری نگین نیز به عنوان یکی 
از مصوبه های سفر رئیس جمهوری به بوشهر ) دی ماه سال ۹3( تاسیسات 

زیر بنایی آن تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
 وی بیان کرد: در این پروژه ترمینال ها، راه های دسترسی به ترمینال 
ها،  خیابان کشی ها، تاسیسات از قبیل آب برق گاز  و شبکه  و سیستم 
اطفای حریق آماده  و همچنین ۲ ترمینال کانتینری شامل یک ترمینال جنرال 
کارگو و همچنین ترمینال نفتی به طور کامل آماده برای پذیرش سرمایه 
گزار خواهد شد.ارجمندزاده گفت: در بندر گناوه نیز به عنوان مهم ترین بندر 
تجاری بوشهر بهسازی محوطه ها و پروژه ساختمان گارد در دست اقدام 

است و الیروبی خور این نیز تا یکماه آینده به اتمام خواهد رسید.
وی اظهار کرد: در بندر دیر به عنوان یکی از کانون های مهم صادراتی 
کشور و بویژه بوشهر به قطر مطالعات توسعه اسکله های بندر  به طول 
۲۸۰ متر مصوب شده که این مهم در راستای فراهم سازی زیرساخت های 

صادراتی است.

منابع طبیعی وآبخیزداری در هفته دولت  پروژه   14
افتتاح می شود

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از افتتاح ۱۴ پروژه 
آبخیزداری و آبخوانداری با اعتبار بیش از ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 

همزمان با هفته دولت خبر داد.
شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان در گفتگو 
با خبر نگار پیام طبیعت  با اعالم این خبر گفت :  اجرای این پروژه ها از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سطح ۴ هزار ۲۹۵ هکتار  بمنظور 

کنترل سیل و رسوب در سطح استان اجرا شده است   
اهداف  به تشریح  اردبیل  استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
از  ممانعت  سیل،  کنترل  افزود:  و  پرداخت  آبخیزداری  پروژه های  اجرای 
جمله  از  زمینی  زیر  آب های  سفره های  تغذیه  و  خاک  رویه  بی  فرسایش 

اهداف مهم برای اجرای پروژه های آبخیزداری است.
هدایت در ادامه با دعوت عمومی از اقشار مختلف مردم برای صیانت 
از منابع طبیعی، رسانه ها را به عنوان بازوان اصلی فرهنگسازی توسعه و 
حفاظت از این میراث ارزشمند دانست.وی حفظ منابع طبیعی را یک رسالت 
ملی دانست و یادآور شد: فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی با مشارکت 

آحاد مردم نیاز به نهادینه سازی دارد

هدیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اصحاب رسانه در هفته دولت
مشهد زهره وحیدی:رئیس 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
انعقاد  جهت  را  خود  آمادگی 
تفاهم نامه و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
اصحاب رسانه و نیز ارائه تسهیالت ویژه به 

خبرنگاران فعال استان اعالم کرد.
 دکتر سید محمد حسین بحرینی 
روابط  کل  اداره  سرپرست  با  دیدار  در 
استانداری،  بین الملل  امور  و  عمومی 
خراسان  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
افزود:  مطبوعات  مدیرخانه  و  رضوی 
رسانه  اصحاب  از  حمایت  راستای  در 
نشیز،  فرا هزینه  حذف  با  می توان 
را  فعال  خبرنگاران  موضوعات  درمانی 

پیگیری و انجام داد.
و  ساز  در خصوص  دیدار  این  در 
شد  مقرر  تسهیالت،  این  اجرایی  کار 
و  تسهیالت  ارائه  برای  ویژه ای  کارت 
خدمات  تمام  از  خبرنگاران  بهره مندی 
از  تخصصی و فوق تخصصی تعدادی 

درمانگاه های مشهد با همکاری روابط 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی 

آماده و در اختیار ایشان قرار گیرد.
ی  ه ها شیو و  ت  ا طر مخا

کرونا،  دوران  در  بهینه  اطالع رسانی 
رسانه ای  ورز  اندیشه  هیئت  تشکیل 
حوزه بهداشت و درمان، معرفی برخی 
آزمایش های  رسانه،  حامی  پزشکان 
ادواری )چکاپ( فصلی اصحاب رسانه از 
جمله موضوع های مطرح در این نشست 

صمیمانه بود.
در این دیدار مقرر شد تفاهم نامه 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  ئه  ا ر ا
رسانه  اصحاب  به  سالمت  بیمه  و 
خراسان رضوی مابین اداره کل روابط 
عمومی استاندار خراسان رضوی، خانه 
مطبوعات، بسیج رسانه و دانشگاه علوم 
پرشکی  نظام  سازمان  مشهد،  پزشکی 
رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  مشهد، 

به مناسبت هفته دولت منعقد شود.
علوم  دانشگاه  رئیس  از  تجلیل 
عمومی  روابط  مدیر  و  مشهد  پزشکی 
این نهاد مقارن با ایام روز پزشک نیز 

در بخشی از این دیدار انجام شد.

در راستای ایمن سازی فضای بازی کودکان در شهر 
دوستدار کودک، رسیدگی به وضعیت پارک ها و محوطه 
های بازی کودکان از اولویت های مدیریت شهری شهرداری 
منطقه دو سمنان می باشد که در این راستا عملیات تعویض و 
نوسازی کفپوش های محوطه بازی کودکان به جهت تامین 

امنیت و رفاه حال شهروندان انجام شده است
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، 
مجتبی اعوانی سرپرست اداره خدمات شهری منطقه 

یا  از آسفالت  استفاده  اظهار داشت:  این خصوص  در 
فراورده های بتنی مانند موزاییک در زمینهای بازی 
کودکان به دلیل ایمنی بسیار پایین و درصد خطر بسیار 
باال برای کودکان راه حل مناسبی نیست و کفپوش 
زمین بازی کودکان باید از لحاظ ایمنی کنترل شده 
ایمنی  به جهت  که  است  مواردی  جمله  از  که  باشد 
تمهیدات خاص خود را می طلبد، به همین منظور در 
بازی کودکان، تعویض و  ایمن سازی محل  راستای 

نصب کفپوش محوطه بازی در پارک و بوستان های 
سطح  منطقه انجام شد.

این مقام مسئول متذکر شد: این اقدام با هدف 
کودک  دوستدار  شهر  در  کودکان  سالمت  افزایش 
بیشتر شهروندان  استفاده  به  توجه  با  صورت گرفت، 
فصل  در  شهری  سبز  فضای  و  پارک ها  امکانات  از 
تابستان، وسایل بازی ویژه کودکان موجود در پارک ها 

باید ایمن سازی شود

روابط عمومی شهرداری منطقه سمنان خبر داد:

نصب کفپوش جهت ایمن سازی فضای بازی کودکان

به گزارش روابط عمومی جمعیت 
با  میقانی  فرهاد  گلستان؛  احمر  هالل 
راه  و  تشکیل  با  گفت:  خبر  این  اعالم 
اندازی خانه های هالل در سطح روستاها 
به  توجه  و ضرورت  و محالت شهری 
در  کنندگان  شرکت  سالمت  و  ایمنی 
این حوزه و لزوم بروزرسانی اطالعات و 
دانش مربیان جمعیت هالل احمر؛ اولین 
پروژه سلسله دوره های بازآموزی مربیان 
امداد و نجات استان با موضوع شیوه های 

اطفاء حریق به همت معاونت آموزش و 
پژوهش استان و با حضور مدرسان آتش 
نشانی و اطفاء حریق هالل احمر استان 
به مدت ۲ روز در تاریخ ۲۸ و ۲۹ مرداد 
هالل  جمعیت  شد.سرپرست  برگزار 
احمر گلستان با بیان اینکه این سلسه از 
دوره ها با توجه به خطرات شیوع کرونا 
بصورت پلکانی و شبکه ای برگزار می 
از  نفر   ۲۴ اول  مرحله  در  گفت:  شود؛ 
گروه ۱۲  در ۲  استانی  منتخب  مربیان 

برادر شرکت  و  تفکیک خواهر  به  نفره 
کردند که در نهایت این افراد منتخب در 
قالب گروه های ۱۰ نفره به ۲۴۰ مربی 
در سطح شهرستان های سراسر استان 
آموزش خواهند داد.وی در پایان خاطر 
نشان کرد: در این دوره های بازآموزی 
و  مطالب  انتقال  های  شیوه  با  مربیان 
مدل های آموزشی در شناخت و آنالیز 
آتش و عوامل مؤثر در بروز آتش سوزی 
های مختلف در اجرای دوره های اطفاء 

های  روش  با  عملی  بصورت  و  حریق 
کار با انواع خاموش کننده های دستی 
سبک و دستگاه های پرتابل سبک مانند 
واترمیس آشنا می شوند.گفتنی است ادامه 
سلسله بازآموزی ها با نیاز سنجی خانه 
های هالل و ایجاد وحدت رویه آموزشی 
مربیان؛ سایر دوره ها به ترتیب اولویت 
مباحثی همچون احیاء قلبی ریوی، حمل 
با برپایی و زندگی در  مصدوم، آشنایی 

اردوگاه برنامه ریزی می شوند.

اولین دوره بازآموزی مربیان جمعیت هالل احمر گلستان
 به مدت 2 روز با موضوع اطفاء حریق برگزار شد

نیشابور سید موسی الرضا حسینی : فوالد خراسان 
با شیوع ویروس کرونا و افزایش میزان اکسیژن مورد 
نیاز بیمارستان ها  تامین بخشی از این ماده حیاتی را 

برای بیماران متقبل شد.
سرپرست تولید واحد اکسیژن شرکت مجتمع فوالد 
خراسان با بیان اینکه برای رهایی نگرانی هموطنان از 
کمبود این نیاز حیاتی، مجتمع از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا حدود یک هزار تن اکسیژن مایع تولیدی این واحد 
را با خلوص حداقل ۹۹.۸ درصد به بیمارستان های کشور 
به خصوص شهرهای نیشابور، مشهد، تربت و تهران 

ارسال کرد. علیرضا حمیدزاده گفت: اکسیژن تولیدی 
این واحد به دو صورت گاز و مایع است که در شرایط 
نرمال برای بخش فوالدسازی از اکسیژن گازی استفاده 
قرار می گیرد و در شرایط اضطرای از اکسیژن مایع برای 

این بخش هم استفاده می گردد.
وی افزود: از اواخر سال گذشته با شیوع بیماری 
کرونا، با برنامه ریزی دقیق و تالش همکاران این واحد 
و  اجتماعی  های  مسئولیت  انجام  مسیر   در  صنعتی 
کمک به سالمت جامعه، برای افزایش  تولید اکسیژن 
مایع، هر ماه اکسیژن تولیدی مازاد شرکت  را برای 

رفع نیاز بیمارستان ها اختصاص داده است.
سرپرست واحد اکسیژن خاطرنشان کرد: انتقال 
اکسیژن مایع تولیدی توسط تانکرهای ویژه ۱۰ و ۲۰ 
تنی مخصوص حمل مایعات کرایوجنیک انجام می شود.

الزم به ذکر است که هر تن اکسیژن مایع معادل 
۱۲۰ کپسول ۴۰ لیتری اکسیژن بیمارستانی است.

گفتنی است این مجتمع دارای دو واحد اکسیژن 
هر کدام با ظرفیت ۴۷۰۰ و ۶۵۰۰ نرمال متر مکعب 
بر ساعت می باشد  که برای تامین اکسیژن مورد نیاز 

واحدهای نورد و ذوب احداث شده است

تامین بخشی از اکسیژن مایع مورد نیاز بیماران کرونایی توسط شرکت مجتمع فوالد خراسان
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مهندس شهمرادی مدیر 
که  گلستان  منطقه  مخابرات 
استان  جمعه  ئمه  ا درجمع 
از  مناسب  استفاده   : میگفت  سخن 
فضای مجازی را فرصتی برای ترویج 
و رشد فرهنگی و علمی جامعه دانست .  
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
شهمرادی  مهندس  گلستان  منطقه 
شورای  که  ای  درجلسه  حضور  با 
ائمه جمعه استان برگزار  سیاستگذاری 
کرده بود، با اشاره به جایگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات در توسعه کشور گفت 
: در اهمیت فناوری اطالعات همان بس 
که در تمامی بخشها مانند حوزه های 
علی   ، اقتصای   ، سیاسی   ، اجتماعی 
الخصوص امنیتی تاثیر گذار بوده و محور 
توسعه و پیشرفت محسوب میشود. وی 
دلیل اهمیت فناوری اطالعات را ارتقاء  
و ر شد تکنولوژی دانست و اضافه کرد 
حال  در  کارها  و  کسب  از  :بسیاری 
اینترنتی  و  مجازی  فضای  در  حاضر 
 ، خرید  عملیات  تمامی  و  یافته  رونق 
بازاریابی وفروش در همین فضا صورت 
زیرساختهای  باید  ین  برا بنا میگیرد 
این  از  مردم  بهینه  استفاده  برای  الزم 
مخابرات  مدیر  گردد.  فراهم  سرویس 
بعنوان  مخابرات  از   ، گلستان  منطقه 
متولی تامین زیرساختهای ارتباطی نام 
برد و گفت : با توجه به اقدامات انجام 
شده در این زمینه جزء سه استان برتر در 
کشور میباشیم و علی رغم اینکه جمعیت 
شهری  جمعیت  با  استان  روستایی 
جفرافیایی  لحاظ  از  و  میکند  برابری 
روستاهای صعب العبور بسیار در منطقه 

از  روستاها  درصد   ۹۴ ولی  وجوددارد 
میباشند  مند  بهره  پرسرعت  اینترنت 
که میتوان گفت خدمتی بسیار ارزشمند 
توسعه  از  شهمرادی  میباشد.مهندس 
از  و  گفت  سخن  نیز  سیار  ارتباطات 
تاسیس ۱۶۰سایت تلفن همراه و ارتقاء 
تکنولوژی در۲۴۰ سایت دیگر خبر داد 
و افزود: با پایان این عملیات ، ارتباطات 
از  استان  جای  جای  در  همراه  تلفن 
بود.   خواهد  برخوردار  کیفیت  بهترین 
در  مخابرات  فعالیتهای  تشریح  با  وی 
زمان بحرانی همچون سیل سال گذشته 
طبیعی  اتفاقات  وقوع  هنگام  در  گفت: 

ممکن  زمان  سریعترین  در  مخابرات 
نسبت به برقراری ارتباطات پایدار اقدام 
از هیچ تالشی  این زمینه  میکند و در 
دریغ نکرده است. مدیر مخابرات منطقه 
سرقت  افزایش  به  اشاره  با  گلستان 
تجهیزات مخابراتی ، عدم تعامل مردم 
با مخابرات درخصوص اجاره یا تملیک 
زمین به منطور راه اندازی سایت تلفن 
همراه و عدم پرداخت به موقع قبوض 
بعنوان مسائلی که هم اکنون مخابرات 
کندی  موجب  و  است  درچالش  آن  با 
از  است  شده  رسانی  خدمت  سرعت 
ایجاد  به  نسبت  خواست  جمعه  ائمه 

رهنمودهای الزم به مردم در موارد ذکر 
شده موجبات تعامل وهمکاری مردم با 

مخابرات را فراهم نمایند.
ن  یا پا ر د دی  ا شهمر مهندس 
محرم  یام  ا فرارسیدن  به  اشاره  با 
آنالین  هیئت  سایت  اندازی  راه  از 
 : وگفت  د  ا خبرد برات  مخا توسط 
سایت  به  مراجعه  با  نند  میتوا مردم 
و  مراسمات  از   heyatonline.ir
زنده  برنامه های مذهبی که بصورت 
و  مندشده  بهره  شد  خواهد  پخش 
کاربران  برای  آن  از  استفاده  ترافیک 

بود. رایگان خواهد  مخابرات 

مدیر مخابرات منطقه گلستان درجمع ائمه جمعه استان: 

استفاده از فضای مجازی فرصتی برای ترویج و رشد فرهنگی و علمی جامعه
شرکت توزیع برق استان اصفهان بزرگ ترین شرکت 

توزیع برق در منطقه مرکزی کشور است
ــوان یکــی از  ــه عن اصفهــان ب
تأثیرگــذار  و  بــزرگ  اســتان های 
و  د  می شــو خته  شــنا ر  کشــو
خدمــات  ئــه  ا ر ا ین جهــت  ا ز ا
و مدیریــت نویــن توزیــع بــرق 
یکــی از الزامــات حیــات ایــن پهنــه 
مهــم و اســتراتژیک ایران محســوب 
می شــود. در همیــن راســتا، شــرکت 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــرق اس ــع ب توزی
در نظــر گرفتــن تمامــی معیارهــای 
کمــی و کیفــی همچون گســتردگي 
و تعــداد بــاالی مشــترکین اســتان، 
ــوب و  ــانی مطل ــال خدمت رس در ح

شایســته بــه مردمــان ایــن اســتان اســت. شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــه تدویــن اهــداف، آرمان هــا و چشــم انداز  اصفهــان در همیــن راســتا، ب
آینــده بــا رویکــرد ارائــه خدمــات بهینــه؛ به کارگیــری تــوان تحقیقاتــی 
درون و بــرون ســازمانی؛ واگــذاری کارهــا بــه بخش خصوصی و اســتفاده 
ــای  ــتقرار نظام ه ــوتان؛ اس ــارب پیشکس ــازار و تج ــای ب از توانمندی ه
مدیریتــی کیفیت گــرا و دوراندیــش؛ توجــه بــه مشــتری و نیــروی 
ــزات  ــری تجهی ــی؛ به کارگی ــرمایه های اجتماع ــوان س ــه عن ــانی ب انس
ــت و  ــات و... پرداخ ــه ای؛ کاهــش خاموشــی ها؛ کاهــش تلف ــن رایان نوی
ــرق  ــرار داد. مرکــز فوریت هــای ب ــن مــوارد را در دســتور کار ق همــه ای
۱۲۱؛ ســامانه ثبــت درخواســت ها؛ ســامانه ضبــط مکالمــات؛ تلفــن گویــا؛ 
ــه درخواســت های  ــیدگی ب ــامانه های رس ــع مشــترکین؛ س سیســتم جام
مردمــی و ســامانه نظرســنجي الکترونیــک و ... در راســتای خدمت رســانی 
مطلــوب و شایســته بــه مــردم یکــی پــس از دیگــری در خدمــت عمــوم 
ــترده  ــانی های گس ــا اطالع رس ــرکت ب ــن ش ــن ای ــت. همچنی ــرار گرف ق
ــنا  ــود آش ــوق خ ــا حق ــترکین را ب ــف، مش ــانه های مختل ــق رس از طری
ــانی  ــی ها و اطالع رس ــش خاموش ــتاي کاه ــالش در راس ــد. ت می نمای
گســترده خاموشــی های برنامــه دار در ســطح اســتان از برنامه هــای 
تکریــم مشــترکین ایــن شــرکت اســت و در همیــن راســتا در ســال های 
مختلــف موفــق بــه کســب رتبــه برتــر تکریــم ارباب رجــوع شــده اســت. 
همچنیــن برنامــه اســتراتژی دوم بــا اولویــت رؤیت پذیــری، کنترل پذیــری 
و هوشمندســازی تــا ســال ۱۴۰۵ در ایــن شــرکت تدویــن شــده اســت.

بــا توجــه بــه اهمیــت اقدامــات گســترده شــکل گرفتــه در راســتای 
ــردم اســتان اصفهــان و در  ــه عمــوم م ــر ب خدمت رســانی هــر چــه بهت
ــا حمیــد عالقمنــدان، مدیرعامــل  آســتانه هفتــه دولــت بــه گفت وگــو ب
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان پرداختیــم تــا از اهــداف، برنامه هــا، 

اقدامــات و پروژه هــای ایــن شــرکت برایمــان بگویــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان با اشــاره بــه اینکه 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان بزرگ تریــن شــرکت توزیــع بــرق 
در منطقــه مرکــزی کشــور اســت، عنــوان کــرد: ایــن شــرکت در بیــن 
ــا ســرویس دهی  ــن شــرکت ب ــرق کشــور، چهارمی ــع ب 3۹ شــرکت توزی

بــه یک میلیــون و ۵۰۸ هــزار مشــترک بــه شــمار مــی رود.
ــواره  ــان هم ــتان اصفه ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــه داد: ش وی ادام
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــوآوری را ب ــت و ن ــی خدم ــر در تعال ــه برت رتب
ــم  ــا دهی ــور ارتق ــتان را در کل کش ــت در اس ــراز خدم ــته ایم ت و توانس
ــتان  ــن ۲3 شهرس ــم و در بی ــگاه نخســت کشــور دســت یابی ــه جای و ب
اســتان اصفهــان هــم شــاخص ها را بــه یــک میــزان تثبیــت کنیــم کــه 

ــی اســت. ــت بزرگ موفقی
عالقمنــدان افــزود: شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان بــه میزان 
قابــل قبولــی از کاهــش در شــاخص هــای تلفــات و میــزان خاموشــی بــه 
ازای هــر مشــترک رســیده اســت. وی ادامــه داد: ۸۰ درصــد مشــترکین 
خانگــی، 3 درصــد عمومــی، ۲/3 درصــد کشــاورزی، ۱/3 درصــد صنعتــی 
ــد  ــت و تولی ــای صنع ــن مصــرف در بخش ه ــی بیش تری و... هســتند ول

. ست ا

از  توانیر  شرکت  حراست  دفتر  کل  مدیر  بازدید 
وضعیت برقدار شدن پاسگاه های نظامی و انتظامی 

استان اردبیل

محبـی در جلسـه ارائه گزارش بازدید از برق رسـانی به پاسـگاههای 
مـرزی کـه بـا حضـور مدیـر عامـل و معاونـان شـرکت توزیع برق اسـتان  
برگـزار شـد ،ضمـن تسـلیت بـه مناسـبت ایـام سـوگواری سـید و سـاالر 
شـهیدان  عنـوان کـرد : همـکاران صنعـت بـرق بـه دلیـل وفـاداری بـه 
اهـل بیـت و نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی بـا جـان و دل در حـال 

هسـتند. تالش 
وی از تـالش همـکاران شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل 
در بـرق رسـانی و تامیـن بـرق پاسـگاههای مرزی  تقدیر کـرد و گفت : با 
توجه شـرایط جوی اسـتان اردبیل  و قر ار گرفتن  برجک ها  و پاسـگاهها 
در مناطـق صعـب العبـور تقریبـا صد در صـد کار انجام شـده و دغدغه ای 
بـرای مـا و وزارت نیـرو ، از جهـت  تامیـن بـرق  پاسـگاههای این منطقه 

و مرزبانـان مـرزی  اسـتان کـه حافظ امنیت هسـتند باقی نمانده اسـت .
مدیر کل حراسـت شـرکت توانیر عملکرد شـرکت توزیع نیروی برق 
اسـتان اردبیـل را در بحـث بـرق رسـانی به پاسـگاههای مرزی نسـبت به 
سـایر اسـتان هایی که دارای مرزهای مشـترک با سـایر کشـورها  هستند 
، را  قابـل تقدیـر عنـوان کـرد و گفـت:   خدمـت رسـانی  بـه مـرزداران با 
صالبت کشـورمان  ، در این اسـتان به خوبی و با توجه به وضیعت اقلیمی  
، منطقـه ای و آب و هوایـی در مقایسـه بـا شـرکتهایی که با سـایر کشـور 
ها مرز مشـترک دارند بسـیار خوب کار شـده  اسـت و رتبه اول را دارد  .

محبـی  در ایـن جلسـه  هـدف از ایـن  بازدیـد  هـا  را  تقدیـر از 
تـالش  نیروهـای مرزبانـی و وضیعـت بـرق پاسـگاهها برشـمرد و گفت :  
انتظـار اسـت  طـی ایـن نشسـت هـا و بازدیـد هـا شـرکتهای  توزیع برق 
مربوطـه  بـا همـکاری دسـتگاهها ی ذیربـط نسـبت بـه رفـع مشـکالت 
احتمالـی اقـدام کننـد .وی در ادامـه افـزود : خروجـی کل صنعـت بـرق 
توسـط شـرکت هـای توزیـع دیده می شـود در واقع شـرکت هـای توزیع  

پیشـانی صنعـت برق هسـتند.
مدیـر کل حراسـت شـرکت توانیر گفـت :  با مشـاهده وضیعت  برق 
رسـانی ،سـرویس و نگهـداری تاسیسـات الکترونیکی پاسـگاههای مرزی 
اسـتان اردبیـل  برخـود بالیدیـم  و ایـن اقدامات مایه ی سـربلندی صنعت 

برق می باشـد.
سـپس مدیر عامل شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل حسـین قدیمی 
گفت : شـرکت برق اردبیل در فراهم سـازی زیر سـاختها و تجهیزات برق 
و تامین برق مداوم و مسـتمر این پاسـگاهها از هیچ کوششـی دریغ نکرده 
و نخواهـد کـرد  و چنانچـه در ایـن بازدید مشـاهده شـد همـکاران در امر 

خدمـت رسـانی و تامیـن بـرق این مناطـق با جان ودل تـالش می کنند.
وی گفـت : ایـن کمتریـن کاری اسـت کـه مـی توانیـم در قبـال 
زحمـات شـبانه روزی ایـن مرزبانـان در دفـاع از خـاک کشـور و برقراری 

امنیـت انجـام دهیـم .

نیت واقف به هیچ وجه مانع سرمایه  گذاری
 رشد و توسعه نمی شود

معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در دیدار با 
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل گفت: نیت واقف به هیچ وجه 

مانع سرمایه  گذاری، رشد و توسعه نمی شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان اردبیل، 
حجت االسالم والمسلمین حسنی نیا معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و 
امور خیریه کشور با بیان اینکه موقوفات در زمینه های مختلف وقف شده است، 
گفت: وقف در زمینه امور درمانی و ساخت مراکز درمانی، کمک به حوزه های 
علمیه،کمک به نیازمندان  و احداث یتیم خانه ها از جمله این نیت هاست.

وی با اشاره به اینکه استان اردبیل در زمینه موقوفات و وجود واقفان 
خیر اندیش جایگاه باالیی در کشور دارد، اظهار داشت: موقوفات این استان 
باعث  موقوفات  سایر  و  وطن  محمدصالح،خادم  مرحوم  موقوفات  ویژه  به 

توسعه اردبیل شده است.
نیت واقف به هیچ وجه مانع سرمایه  گذاری، رشد و توسعه نمی شود

وی اضافه کرد: نیت واقف به هیچ وجه مانع سرمایه  گذاری، رشد و 
توسعه نمی شود و عوایدی که از وقف واقف حاصل شود در راستای توسعه 

بوده که اگر طرح اقتصادی باشد عواید بیشتری نصیب جامعه می شود.
معاون سازمان اوقاف کشور با تاکید بر نحوه صحیح مدیریت بر موقوفات 
گفت: در  بخش های مختلف اقتصادی مانند باغات ،پرورش بز سانن الپاین ، 

انرژی خورشیدی و غیره نیز اوقاف اردبیل ورود پیدا کرده است.
از ظرفیت موقوفات در بخش  استفاده  با  تونند  وی گفت: مردم می  
های مختلف اقتصادی زمینه سرمایه گذاری داشته و اوقاف نیز نظارت کند.

وقف و موقوفات به برکت انقالب احیا شده است
حجت االسالم والمسلمین دکتر ستوده مدیرکل اوقاف و امورخیریه 
استان اردبیل گفت: وقف و موقوفات به برکت انقالب اسالمي وخون پاک 

شهدا در کشور احیا و زنده شده است.
دکتر ستوده  در دیدار با معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امورخیریه 
کشور افزود: وقف و موقوفات پس از پیروزی انقالب اسالمی، احیا شد و 
این سرمایه عظیم در خدمت اسالم، انقالب، اهل بیت عصمت و طهارت 

)ع( و مردم قرار گرفته است.
اردبیل  در  موقوفات  احیای  زمینه  در  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مطلوب است، اظهار داشت:انتظار می رود تا پایان سال بتوانیم تعداد ۴۰ مورد 

حکم قضایی بر له موقوفات بگیریم و دست موقوفه خواران را قطع کنیم.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل گفت: نگاه به موقوفات یک 
نگاه تشکیالتی و اداری نیست و همگان باید نسبت به موقوفه و وقف نگاه 

مسئوالنه داشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی عنوان کرد:
1۵ روز از سال تحصیلی جدید اختصاص

 به مرور دروس سال قبل دارد
نیمه  از  مدارس  شروع  دالیل  از  یکی  گفت:  ابتدایی  اموزش  معاون 
شهریور این است که معلمان زمان کافی برای شناخت دانش آموز و مرور 

دروس سال قبل را داشته باشند.
رضوان حکیم زاده با اشاره به بازگشایی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱3۹۹ از 
۱۵ شهریورماه، اظهار کرد: بازگشایی مجدد مدارس نشانگر شروع با اطمینان 
جریان جدید زندگی است هرسال با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس این 
پیام به جامعه داده می شود که زندگی در جریان است. شرایط امسال و شیوع 
بیماری کرونا شروع سال را از سال های گذشته متفاوت کرده است و این 

تفاوت به ویژه در دوره ابتدایی از اهمیت خاصی برخوردار است.
حکیم زاده افزود: وقتی به بازگشایی مدارس می پردازیم الزاماً منظورمان 
باز کردن درب مدرسه نیست بلکه منظور شروع مجدد فرایند آموزش است 
در  آموزان  دانش  و مدارس شروع شود و حضور  مناطق  استان ها،  در  که 
یادآوری کند که  به جامعه  به آن ها  یادگیری و آموزش  یاددهی و  فرایند 
آموزش وپرورش به عنوان یک دستگاه کل به آموزش اهمیت داده و در هر 

شرایطی اجازه ایجاد وقفه در آموزش را نخواهد داد.
به  تصمیم  دلیل  چه  به  اینکه  به  اشاره  با  ابتدایی  آموزش  معاون 
بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور گرفته شده است گفت: با توجه به اینکه 
در سال گذشته دانش آموزان نتوانستند در تمام مدت در مدارس حضور 
شد.  بااهمیت تر  بسیار  جدید  سال  در  آموزش  برای  زمان  باشند،  داشته 
یکی از دالیل شروع مدارس از نیمه شهریور این است که معلمان زمان 
کافی برای شناخت دانش آموز و مرور دروس سال قبل را داشته باشند و 
با مرور بر آموخته های قبلی، آموزش دروس جدید را شروع کنند تا برای 
دانش آموزان در سال جدید مشکلی پیش نیاید. این امر مخصوصًا در دوره 
ابتدایی اهمیت باالیی دارد چون مفاهیم پایه آموزشی در کالس های اول، 
دوم و سوم ابتدایی ارائه می شود و کیفیت یادگیری دانش آموزان از این 

لحاظ دارای اهمیت است.
وی با اشاره به اینکه نمی دانیم تا چه زمانی شرایط به حالت عادی 
بازخواهد گشت، گفت: با شروع مدارس جریان یادگیری شروع می شود. در 
شرایط شیوع بیماری کرونا استمرار آموزش در تمام کشورهای دنیا یکی 
از رویکردهای اصلی برای حفظ روحیه و بازگشت به شرایط عادی زندگی 
است. ما نمی توانیم زندگی را به دلیل بی خبری از شرایط آتی تعطیل کرده 

و امید را از دست بدهیم.
حکیم زاده ادامه داد: کرونا یک فرصت طالیی در اختیار معلمان، دانش 
آموزان و بسیاری از مردم در جامعه قرارداد تا با فناوری آشنا شوند. همچنین 
باعث شد تا آموزش وپرورش با فناوری آشتی کند و ما امروز شاهد آن هستیم 
که معلمان و آموزگاران به صورت خودجوش محتواهایی را تولید و آن را از 
طریق شبکه آموزشی شاد در اختیار دیگران قرار می دهند. این موضوع از 
آن جهت که می تواند به غنی تر شدن فرایند یادگیری کمک کند برای ما 

بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اینکه هیچ نوع آموزشی جایگزین 
آموزش حضوری نخواهد شد، گفت: ما ناگزیر از ارائه آموزش مجازی در 
مناطق قرمز رنگ هستیم. در دستورالعمل بازگشایی مدارس که به استان ها 
ارسال شده است، معلمان و مدیران و کادر مدرسه مسئولیت اصلی نظارت 

بر فرایند آموزش را دارند.
وی با اشاره به اینکه بارها وزیر آموزش وپرورش بر رسالت این دستگاه 
و مسئولیت آن در قبال آموزش به تمام افراد الزم التعلیم تأکید کرده است، 
تصریح کرد: یکی از وظایف مهم مدیران مدارس ایجاد شرایط نظارتی کامل 
بر روند ارائه آموزش است و باید با استفاده از بسترهای متفاوت، بسته های 
افراد واجدالشرایط آموزش های الزم  آموزشی و راهبران آموزشی به تمام 

را بدهیم.
فضای  در  معلمان  توانمندسازی  در خصوص  ابتدایی  آموزش  معاون 
برنامه هایی  آموزش،  از شبکه شاد و شبکه  در حال حاضر  مجازی گفت: 
در دسترس معلمان قرار داده شده است که از طریق آن ها نحوه آموزش، 
کالس داری و دریافت بازخورد و به معلمان آموزش داده خواهد شد و آن ها 

را برای تدریس در فضای مجازی توانمند خواهد کرد.
کالس  مخصوصًا  آموزان  دانش  ثبت نام  خصوص  در  زاده  حکیم 
و  اولی ها  کالس  خصوص  در  گفت:  مدارس  در  نوآموزان  و  اولی ها 
طی  که  است  شده  برگزار  متعددی  جلسات  بی سوادی  انسداد  موضوع 
اختیار  در  ثبت احوال  طرف  از  افراد  این  تمام  مشخصات  شد  مقرر  آن 
آموزش وپرورش قرار گیرد تا بتوانیم با تطبیق آن با افراد ثبت نام شده، 
و  پیگیری  را  مسئله  و  داده  تشخیص  را  نشده  ثبت نام  آموزان  دانش 

کنیم. رفع 
وی گفت: مدیران مناطق باید به خانواده ها اطمینان دهند که سالمتی 
دانش آموزان برای ما بسیار مهم است و با ایجاد طیب خاطر در آن ها، از 

آنان در نظارت بر سیستم ثبت نام و فرایند آموزش کمک بگیرند.
معاون آموزش ابتدایی گفت: شورای مدرسه نقش راهبری را بر عهده 
خواهد داشت و الزم است با همکاری خانواده ها در خصوص حضور یا عدم 
حضور دانش آموزان در مناطق زرد تصمیم گیری کند. دانش آموزان باید 
همه بتوانند از طریق تلویزیون، شبکه آموزش شاد، بسته های آموزشی و 

راهبران این سال را به خوبی و با موفقیت پشت سر بگذارند.

در هفته دولت صورت پذیرفت ؛
بهره برداری از طرح آبرسانی به  روستاهای رحمت آباد و فیلور شهرستان نجف آباد

مدیرعامل شرکت آبفا 
مراسم   در  اصفهان  استان 
ی  پروژه  از  برداری  بهره 
آباد  رحمت  روستاهای  به   آبرسانی 
با  که  آباد،  نجف  فیلور شهرستان  و 
حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان نجف آباد برگزار شد اعالم 
این  اتصال شبکه توزیع آب  با  کرد: 
اصفهان  آبرسانی  طرح  به  روستاها 
بزرگ، آب شرب ساکنان این منطقه 

به صورت پایدار تامین گردید. 
هاشم امینی با بیان اینکه این 
سازی  یکپارچه  مثبت  آثار  از  اقدام 
روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب 
می باشد، افزود: با تحت پوشش قرار 
گرفتن روستاهای رحمت آباد و فیلور 

در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ، آب شرب جمعیتی 
بالغ بر  3 هزار و ۸۰۰ نفر از اهالی این روستاها  از نظر 
کمی و کیفی به طور قابل مالحظه ای ارتقا می یابد. 
وی با اشاره به اینکه تا قبل از اجرای این پروژه 
آب این دو روستا از طریق دو حلقه چاه با دبی ۱۷ لیتر 

بر ثانیه تامین می شد، عنوان کرد: آب شرب مورد نیاز 
این منطقه ۴۷ لیتر در ثانیه بوده است که با اجرای 
این پروژه مشکل افت فشار و بعضا قطعی آب شرب 

ساکنان این دو روستا مرتفع شد.
با  افزود:  استان اصفهان  آبفا  مدیرعامل شرکت 
رحمت  روستاهای  به  آبرسانی  طرح  از  بردری  بهره 

آباد و فیلور بیش از ۱۱۵۰  مشترک 
از آب با کیفیت بهره مند می شوند.  
آب  توزیع  شبکه  طول  گفت:  وی 
کیلومتر   ۱3 از  بیش  روستاها  این 
میلیارد   ۵ معادل  رقمی  با  که  است 
توزیع  شبکه  این  اتصاالت  ریال 
بزرگ  اصفهان  آبرسانی  طرح  به 
صورت گرفت.مهندس هاشم امینی 
در خصوص اجرای شبکه فاضالب در 
روستاهای رحمت آباد و فیلور اعالم 
مشارکت  با  هستیم  درصدد  کرد: 
دهیاران و بخشداران، اجرای شبکه 
در  که  روستاها  از  برخی  فاضالب 
در  را  دارند  قرار  شهرها  مجاورت 

دستور کار قرار دهیم.
استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان اعالم کرد: در هفته دولت ۱۷ پروژه عمرانی 
با اعتباری بالغ بر 3۱۸ میلیارد تومان، با بیش از ۴۰۰ 
و  شهر   ۹3 در  فاضالب  و  آب  گذاری  لوله  کیلومتر 
بیش از ۹۰۰ روستا در سطح استان به بهره برداری 

می رسد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جان محمد قرائی نسب دارای شناسنامه شماره ۲۲۴ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۹۰۰۲۷۴ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین بلوچ قرائی به شناسنامه ۲۱ در تاریخ ۱3۶۸/۶/۱۷ در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
جان محمد بلوچ قرائی فرزند حسین شماره شناسنامه ۲۲۴ متولد ۱3۴۴/۱۱/۲۷ فرزند 

متوفی
طاوس بلوچ قرائی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۸۰ متولد ۱3۲۲/3/۲۶ فرزند متوفی
علی محمد قرائی نسبت فرزند حسین شماره شناسنامه ۷ متولد ۱33۷/۶/۶ فرزند متوفی

حیدر بلوچ قرائی فرزند حسین شماره شناسنامه 3 متولد ۱3۲۸/3/۱۷ فرزند متوفی
محمد قرائی نسب فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۹۸ متولد ۱33۱/3/۲ فرزند متوفی

علی جان قرائی نسب فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۸۱ متولد ۱3۲3/۱۲/۱۵ فرزند متوفی
عطا محمد بلوچ قرائی فرزند حسین شماره شناسنامه ۹ متولد ۱33۶/3/3 فرزند متوفی

ربابه بلوچ قرائی فرزند حسن شماره شناسنامه ۸۱ متولد ۱۲۹۹/۱۰/۹ مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دبیر شورا شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زاوه

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سکینه ساکنی به شماره شناسنامه ۴۹ به شرح دادخواست به کالسه 
۸/۲۷/۹۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
معصومه رئوفیان به شماره شناسنامه ۲۰۰ در تاریخ ۱3۹۴/۱۱/۱ در اقامتگاه دائمی خود 

درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
حسین منیری زاده فرزند عباسعلی شماره شناسنامه ۶ متولد ۱3۱3 صادره تربت حیدریه 

همسر متوفی
سکینه ساکنی فرزند حسین شماره شناسنامه ۴۹ متولد ۱3۴۰ صادره از تربت حیدریه 

فرزند متوفی
صغری منیری زاده فرزند حسین شماره شناسنامه ۲۷۵ متولد ۱3۴۸ صادره از تربت 

حیدریه فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
سیدحسین حسین زاده

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد رشیدی نژاد  به شماره شناسنامه ۶ به شرح دادخواست به 
کالسه ۸/۹۲/۹۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی سرباشه به شماره شناسنامه ۲۰۰ در تاریخ ۱3۹۴/۱۱/۱ در اقامتگاه دائمی 

خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
فاطمه سرباشه فرزند علی شماره شناسنامه   متولد ۱3۵۵/۲/۱ صادره از   فرزند متوفی

لیلی سرباشه فرزند علی شماره شناسنامه ۵ متولد ۱3۴3 صادره ح ۷ تربت حیدریه 
فرزند متوفی

غالمعباس رشید نژاد  فرزند علی شماره شناسنامه ۱ متولد ۱3۵۱ صادره ح ۷ تربت 
حیدریه فرزند متوفی

محمد رشیدی نژاد فرزند علی شماره شناسنامه ۵ متولد ۱33۸ صادره ح 3 تربت حیدریه 
فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
سیدحسین حسین زاده

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد رشیدی نژاد  به شماره شناسنامه ۶ به شرح دادخواست به کالسه 
۸/۹۱/۹۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحومه مریم زهرا عباسی حصاری به شماره شناسنامه ۲۱۶۲ در تاریخ ۱3۹۱/۱۲/3۰ در 

اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱-علی سرباشه فرزند لطف اهلل شماره شناسنامه ۱۱۱  متولد  ۱3۰۴  صادره ازتربت 

حیدریه    همسر متوفی
۲-فاطمه  سرباشه فرزند علی شماره شناسنامه   متولد ۱3۵۵ صادره فرزند متوفی

3لیلی سرباشه فرزند علی شماره شناسنامه ۵ متولد ۱3۴3 صادره ح ۷ تربت حیدریه 
فرزند متوفی

۴-غالمعباس رشید نژاد  فرزند علی شماره شناسنامه ۱ متولد ۱3۵۱ صادره ح ۷ تربت 
حیدریه فرزند متوفی

۵-حسین  صفوی   فرزند علی شماره شناسنامه ۵ متولد ۱33۸ صادره ح 3 تربت 
حیدریه فرزند متوفی

۶-محمد رشیدی نژاد فرزند علی شماره شناسنامه ۶ متولد ۱3۴۵ صادره ح 3 تربت 
حیدریه فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
سیدحسین حسین زاده

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای کریم صفائی به شماره شناسنامه 3۴۶ به شرح دادخواست به کالسه 
۸/۹۶/۹۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالعلی صفایی به شماره شناسنامه ۱۸ در تاریخ ۹۸/۸/۱ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
صغری مکنتی فرزند محمد شماره شناسنامه ۲۹۱ متولد ۱3۵۲ صادره تربت حیدریه 

همسر متوفی
سکینه سیاه نوش فرزند سیدمحمد شماره شناسنامه ۲ متولد ۱33۹ صادره تربت حیدریه 

همسر متوفی
زهره صفایی فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه ۰۶۹۱۰۵۰۸۱3 متولد ۱3۸۴ صادره از 

تربت حیدریه فرزند متوفی
ملیحه صفایی فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه ۹۴۰ متولد ۱3۶۴ صادره مشهد فرزند 

متوفی
تربت حیدریه  متولد ۱3۶۲ صادره  عبدالعلی شماره شناسنامه ۵  فرزند  مریم صفایی 

فرزند متوفی
مطهره صفایی فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه ۰۶۹۱۵۱۹۹۰۰ متولد ۹۲ صادره تربت 

حیدریه فرزند متوفی
زهرا صفایی فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه ۰۶۹۰۷۷۹۱۶3 متولد ۷۸ صادره تربت 

حیدریه فرزند متوفی
حدیریه  تربت  متولد ۵۸ صادره  شناسنامه 3۴۷  عبدالعلی شماره  فرزند  اکرم صفایی 

فرزند متوفی
متولد ۱3۶۸ صادره  فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه ۰۹۲۰۱۲۰۶۶۰  وجیهه صفایی 

تربت حیدریه فرزند متوفی
تربت حیدریه  متولد ۵۷ صادره  فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه 3۴۶  کریم صفایی 

فرزند متوفی
مهال صفایی فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه ۰۹۲۴۴۲۹۵۰۱ متولد ۷۷ صادره تربت 

حیدریه فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
سیدحسین حسین زاده

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۸ کدکن
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شکسته شدن رکورد پرتاب چکش بزرگساالن توسط دختر نوجوان 
زمین   در  می گوید:  رستمی  عرب  زهرا 
خاکی ورامین تمرین می کنم و اگر حمایت شوم 

رکوردم را با ورودی المپیک کاهش می دهم.
در  دوومیدانی  بزرگ  جایزه  مسابقات 
بخش بانوان پس از مدت ها وقفه در برگزاری 
رقابت های ورزشی که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در کشور به وجود آمده بود، روز دوشنبه 
گذشته برگزار شد. در جریان این مسابقات زهرا 
عرب رستمی که ۱۸ سال دارد، ۲3 سانتی متر 

رکورد پرتاب وزنه بزگساالن را ارتقا داد. 
عرب رستمی به این رکوردشکنی اشاره کرد و گفت: با اینکه هنوز در رده نوجوانان 
هستم اما در این مسابقات رکورد ملی بزرگساالن را ارتقا دادم و به نام خودم ثبت کردم 
که از این بابت خیلی خوشحال هستم. از طرفی با اینکه بعد از یک سال مسابقه دادم، 

رکوردم بد نبود اما از خودم انتظار بیشتری داشتم.  
او افزود: در جریان رقابت های لیگ برتر سال گذشته مقام اول را کسب کردم 
که به خودم امیدوار شدم و از آن زمان تاکنون ۴ متر ارتقا رکورد داشته ام و مطمئن 
هستم که در آینده دوباره پرتاب های بهتری را ثبت می کنم.  در حال حاضر رقیب 
خاصی در ایران ندارم و هدفم ارتقا رکورد نوجوانان و بزرگساالن ایران است که هر 

دو را در اختیار دارم.
این ورزشکار به کسب سهمیه المپیک اشاره کرد و گفت: در زمین خاکی ورامین 
تمرین می کنم و تنها برای شرکت در مسابقات با ورزشگاه آفتاب انقالب می آیم اما هدفم 
کسب سهمیه المپیک است. با اینکه حدود ۱۵ متر با ورودی فاصله دارم اما اگر حمایت 
شوم این فاصله را کم تر می کنم. با این حال قطعا برای المپیک دور بعد سهمیه می گیرم.

انصراف ایران از میزبانی جام جهانی شمشیربازی جوانان 2۰2۰
فدراسیون ایران جام جهانی شمشیربازی 

سابر جوانان را در سال ۲۰۲۰ برگزار نمی کند.
با توجه به اینکه ایران میزبانی جام جهانی 
دارد،  عهده  بر  را  جوانان  سابر  شمشیربازی 
اعالم  ایران  فدراسیون  به  جهانی   فدراسیون 
باید  رقابت ها  این  برگزاری  صورت  در  کرده 

پروتکل هایی که مد نظر دارد  را رعایت کند.
از آنجا که پروتکل های بهداشتی مد نظر 
فدراسیون جهانی سخت گیرانه بود، فدراسیون 
ایران هم با بررسی آن و دیگر موارد  اعالم کرد 

که در سال ۲۰۲۰ این رقابت ها را برگزار نمی کند.
به این ترتیب جام جهانی جوانان در سال جاری برگزار نخواهد شد.

این رقابت ها سال گذشته درآذر ماه برگزار شد که تیم سابر ایران در آن رقابت ها 
هشتم شد و اوکراین هم به مقام قهرمانی رسید. در بخش انفرادی هم احمدرضا شاکر 

دوازدهم شد که بهترین مقام در بین ایرانی ها بود.
ویروس  شیوع  دلیل  به  نیز  جهان  سراسر  در  شمشیربازی  رویدادهای  دیگر 
باید خود را برای مسابقات  کرونا در سال ۲۰۲۰ کنسل شده است و شمشیربازان 

سال ۲۰۲۱ آماده کنند.

عبادی پور: لهستان خانه دوم من است
به  وقتی  گفت:  ایران  والیبال  ملی پوش 
اینجا خانه دوم  احساس کردم  آمدم،  لهستان 

من است.
تیم  ایرانی  ملی پوش  عبادی پور  میالد 
والیبال اسکرا بوهاتوف، هفته گذشته از طرف 
رئیس جمهور لهستان، تابعیت ورزشی این کشور 

را دریافت کرد.
 ملی پوش ۲۷ ساله ایرانی از سال ۲۰۱۷ 
به عضویت تیم اسکرا درآمده و به عنوان یکی 
از بازیکنان اصلی این تیم، فاتح لیگ لهستان 

در سال ۲۰۱۸ و سوپرکاپ در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شده است.
عبادی پور در مورد گرفتن تابعیت لهستانی گفت: وقتی به لهستان آمدم، احساس 
کردم اینجا خانه دوم من است. من پیش از این هم به خاطر برگزاری مسابقات مختلف 
با تیم ملی ایران به لهستان آمده بودم و به همین دلیل اقامت دائم در این کشور برایم 
آسان بود. وی ادامه داد: از رئیس جمهور لهستان تشکر می کنم که امتیاز شهروندی 
لهستان را به من داد. گرفتن این امتیاز بدون کمک مسئوالن باشگاه غیرممکن بود. 

حاال به راحتی می توانم به همراه تیم به ویژه در اروپا مسافرت کنم.

شیراز، میزبان هندبال جوانان آسیا در نوروز 14۰۰
نا  کرو ویروس  شیوع  به  توجه  با 
برگزاری  تاریخ  آسیا  هندبال  کنفدراسیون 
مسابقات آسیایی در سال ۲۰۲۱ را اعالم کرد.

مثل خیلی از رشته های دیگر ورزشی، 
رقابت های هندبال هم در سال ۲۰۲۰ برگزار 
نشد و حاال بعد از گذشت چند ماه از تعطیلی 
همه رویدادها کنفدراسیون هندبال آسیا تاریخ 
را   ۲۰۲۱ سال  در  آسیایی  مسابقات  برگزاری 

اعالم کرده است. 
- مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا 

)انتخابی قهرمانی جهان مجارستان ۲۰۲۱( که به میزبانی ایران و در شهر شیراز قرار 
است برگزار شود از ۲۰ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۱ یعنی3۰ اسفند تا ۹ فروردین ۱۴۰۰ انجام 

خواهد شد.
- دومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا )انتخابی جهان( 
۲۷ بهمن تا ۴ اسفند )۱۵ تا ۲۲ فوریه ۲۰۲۱( به میزبانی بانکوک تایلند برگزار می شود. 
-نهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا )انتخابی جهان( هم در ماه یکم 

تا ۱۲ مارس ۲۰۲۱ )۱۱ تا ۲۲ اسفند( به میزبانی آلماتی قزاقستان انجام خواهد شد.
- پنجمین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا زنان در الماتی قزاقستان از ۱3 
تا ۲۱ اسفند و مسابقات جام باشگاه های آسیا مردان از 3۰ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد 
۱۴۰۰ )۲۰ تا 3۰ ماه می ۲۰۲۱( در جده عربستان برگزار می شود. در میان این رقابت 

ها هندبال ایران تنها در مسابقات جام باشگاه های آسیا نماینده ندارد.

خیز سیتی برای معامله بزرگ؛ مسی در اتحاد؟
باشگاه   ESPN اعالم  اساس  بر 
و  وضعیت  بررسی  حال  در  منچسترسیتی 
صورتحساب های مالی باشگاه است تا دریابد 
که آیا تالش برای جذب لیونل مسی برای 

سیتیزن ها ممکن است یا نه.
منابع  از  شد  مدعی   ESPN شبکه 
نزدیک به باشگاه منچسترسیتی دریافته که 
این باشگاه انگلیسی در حال بررسی وضعیت 
تا  است  خود  مالی  صورتحسابهای  و  مالی 
برای  تابستان جاری  اگر بخواهد در  دریابد 

جذب لیونل مسی تالش کند قوانین بازی جوانمردانه مالی یوفا را نقض خواهد 
کرد یا نه؟

سیتی می داند که هر نوع اقدامی برای جذب مسی پیچیده خواهد بود ولی 
می خواهد از قبل آماده باشد تا زمانی که فرصت اقدام برایش فراهم شد سریعاً دست 
به کار شود. سیتی می خواهد بداند اگر بارسا با فروش مسی با قیمتی معقول موافقت 

کند این انتقال برای باشگاه سیتی چقدر هزینه خواهد داشت.
موضع رسمی بارسا این است که مسی فروشی نیست. بارسلونا باشگاه هایی 
که گوشه چشمی به مسی دارند را به بند آزادسازی ۷۰۰ میلیون یورویی او ارجاع 
داده و می ترساند. اما ESPN هفته گذشته فاش کرد که در صورتی که مسی برای 
ترک بارسا فشار بیاورد و پول دریافتی از فروش او صرف بازسازی تیم شود، بعضی 

از اعضای هیات مدیره بارسلونا با فروش ابرستاره آرژانتینی مخالفت نخواهند کرد.
قرارداد مسی در سال ۲۰۲۱ به پایان می رسد و او هفته گذشته با رونالد کومان 
دیدار کرده تا درباره آینده اش بحث و تبادل نظر کند. منابع نزدیک به باشگاه بارسا 
به ESPN گفته اند که مسی بعد از شکست ۸-۲ مقابل بایرن مونیخ از شک و 

شبهه های خود برای باقی ماندن در بارسا با مدیریت این باشگاه صحبت کرده.
مسی 33ساله می داند که سالهای زیادی برای فوتبال بازی کردن در پیش ندارد 
و می خواهد مطمئن باشد که سالهای پایانی فوتبالش در باشگاهی سپری می شود 
که می تواند از شانس های اصلی کسب موفقیت های بزرگ در دنیای فوتبال باشد. 
در نتیجه معدود باشگاه هایی هستند که می توانند چیزی که مسی می خواهد را به او 
عرضه کنند. هزینه باالی انتقال و دستمزد ساالنه مسی هم باعث شده تنها اندک 

باشگاه هایی بتوانند احتمال جذب مسی را مطرح کنند.
فینال  در  تیمش  شکست  از  بعد  ژرمن  سن  پاری  سرمربی  توخل  توماس 
چمپیونزلیگ گفت از مسی در این باشگاه پاریسی استقبال خواهد شد ولی متذکر 

شد که شخصاً معتقد است او در بارسا به فوتبالش پایان خواهد داد.
منابع ESPN در سیتی گفته اند که موضع باشگاه انگلیسی هم درباره مسی 
همیشه همین بوده و پپ گواردیوال چندین بار اعالم کرده که او به جذب مسی فکر 
نمی کند چرا که معتقد است او تا پایان دوره فوتبالش در بارسا خواهد ماند. اما اخیراً 
منابع دیگری به ESPN گفته اند که سیتی بر خالف این ادعاها همیشه شرایط مسی 
در بارسا را به دقت دنبال می کرده و حاال به صورت جدی در حال سبک و سنگین 
کردن هزینه های احتمالی توافق با بارسا برای به خدمت گرفتن ستاره آرژانتینی است.

کلوپ: بایرن مونیخ خوش شانس هم بود که قهرمان شد
سرمربی تیم فوتبال لیورپول عنوان کرد 
بایرن مونیخ برای قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا خوش شانس بود.
به گزارش SID، بایرن مونیخ توانست 
با برتری مقابل پاری سن ژرمن قهرمان لیگ 

قهرمانان اروپا شود. 
یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول 
بعد از این رویداد گفت: باید به هانسی فلیک، 
سرمربی بایرن تبریک گفت. او ۸ ماه رویایی با 
بایرن مونیخ داشته و افتخارات مهمی کسب 

کرد. البته بایرن در این راستا خوش شانس نیز بود. بوندسلیگا زودتر از سایر لیگ ها 
از سر گرفته شد و بازی های این کشور به پایان رسید و بایرن مونیخ یک ماه پیش 
از شروع مینی تورنمنت لیگ قهرمانان اروپا در پرتغال استراحت داشت و این مساله 

خیلی به سود بایرن مونیخ بود. 
کلوپ در بخش دیگری از سخنانش گفت: البته بایرن مونیخ االن واقعا تیم 
بسیار بزرگ و خوبی است و در هر پست دو بازیکن آماده دارد. کیفیت بازی این تیم 

فوق العاده است و فوتبال بی نقصی ارائه می دهد. 
بایرن مونیخ ماه آینده برای کسب سوپرجام اروپا به دیدار سویا خواهد رفت.

سوپرجام اروپا با حضور هواداران خواهد بود؟
مسابقه  است  ممکن  کرد  اعالم  یوفا 
سوپر جام اروپا با حضور هواداران در ورزشگاه 

برگزار شود.
اگرچه  قهرمانان  لیگ  نهایی  دور  در 
اما  خورد،  رقم  درخشان  و  زیبا  هایی  بازی 
بسیاری عدم حضور تماشاگران را نقطه تاریک 
این تورنمنت دانستند و حاال ممکن است به 
زودی زمینه بازگشت هواداران به استادیوم 
ها آنهم در شرایطی خاص فراهم شود و یوفا 

این وعده را به صورت تلویحی داده است.
بایرن مونیخ به عنوان قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ ۲۴ سپتامبر با 
سویا، قهرمان لیگ اروپا در بوداپست مجارستان مصاف خواهند کرد و یوفا ابراز 
امیدواری کرده تا هواداران تا 3۰٪ ظرفیت استادیوم و در واقع ۲۰ هزار تماشاگر 
اجازه حضور پیدا کنند. الکساندر سفرین رئیس یوفا تأیید کرد که هنوز تصمیمی 
در  عمومی  بهداشت  پروتکلهای  مطابق  نهایی  تصمیم  و  نشده  گرفته  قطعی 

مجارستان اتخاذ خواهد شد.
الکسندر سفرین گفت: »ثابت شد که فوتبال می تواند در شرایطی دشوار و 
بدون هواداران ادامه یابد، اما این ورزش بخشی از شخصیت خود از دست داده است. 
ما امیدواریم سوپر جام یوفا در بوداپست سرآغاز بازگشت هواداران به مسابقات باشد. 
ما با فدراسیون مجارستان و دولت این کشور همکاری نزدیکی داریم تا تدابیری 
برای اطمینان از سالمتی همه افرادی که در استادیوم حضور پیدت می کنند برقرار 

کنیم. البته ما در نهایت در مورد امنیت و سالمتی مردم ریسک نخواهیم کرد.«

لیس  سپو پر بی  مر سر
دفاع  دنبال  به  تیمش  می گوید 
کردن از عنوان خود در رقابت های 

جام حذفی است.
بی  مر سر  ، ی گل محمد یحیی 
بازی  قبل  خبری  نشست   در  پرسپولیس 
تیمش مقابل استقالل در نیمه نهایی جام 
جام حذفی گفت: داربی همیشه حساس بوده 
است و یک بازی حیثیتی برای هر دو تیم 
است. تیمی که بتواند از موقعیت های خود 
دقیقه  نود  در  خوبی  تمرکز  و  کند  استفاده 
تیم  بود.  خواهد  میدان  پیروز  باشد،  داشته 
ما آمادگی الزم را از لحاظ فنی دارد. من از 
این وضعیت راضی هستم و بازیکنان خیلی 
خوب تمرین کردند و امیدوارم بتوانیم تمرکز 

خوبی در مسابقه داشته باشیم.
او ادامه داد: تیم حریف بسیار خوب است 
و در خط حمله بسیار قوی است و باید مدافعان  
ما تمرکز الزم را داشته باشند. هر سه داوری 
که اسم شان مطرح شد، داوران بسیار خوبی 
را  داربی  داوری  نمی کرد چه  هستند. فرقی 
سوت خواهد زد اما با این اتفاق، شان داوری 
را زیر سوال بردیم. آن ها جایگاه سختی دارند 

و با این کارها به جایگاه داوری لطمه می زنیم. 
این که کمیته داوران از انتخاب داور مسابقه 
و  باشد، جای تعجب است  نداشته  اطالعی 
باشد.  داشته  وجود  درست تری  نظارت  باید 
و  دارم  موفقیت  آرزوی  حیدری  آقای  برای 

امیدوارم داور ستاره میدان باشد.
گل محمدی افزود: ما چند ماهی است 
که حسرت تماشاگران را به دوش می کشیم 
و دوست داشتیم بردهای خود را با هواداران 
تقسیم کنیم. از همه هواداران می خواهم برای 

تیم ما دعا کنند. امیدوارم هر چه زودتر ویروس 
کرونا نابود شود.

کرد:  خاطرنشان  پرسپولیس  سرمربی 
برنامه ریزی فدراسیون و سازمان لیگ طوری 
بود که برای تیم های آسیایی هیچ توجهی 
انجام نشده است. ما یک لیگ فرسایشی را 
سپری کردیم و تیم برای نقل و انتقاالت و 
برای فصل بعد نیاز به استراحت دارد و باید 
تمرین کند اما این زمان با انجام بازی های 
حذفی سلب می شود. اگر برنامه ریزی طوری 

بود که تیم های آسیایی فرصت آماده سازی 
وضعیت  اما  می شد  بهتر  شرایط  داشتند، 
برنامه ریزی سخت  این  با  تیم هایی آسیایی 
نتایج  وجود  این  با  که  امیدوارم  است.  شده 

خوبی کسب کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که دوست 
دقیقه   ۱۲۰ یا  دقیقه  نود  در  بازی  دارید 
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  شود؟  تمام 
بازیکنان در چه شرایطی هستند و  این که 
فکر  بیاورند،  دست  به  خوبی  موقعیت های 
میدان  پیروز  دقیقه  نود  در  بتوانیم  می کنم 

شویم.
الحاظ  از  ما  کرد:  تاکید  گل محمدی 
فردی، بهترین مدافعان لیگ را داریم و اگر 
نمی شدیم.  لیگ  قهرمان  بود،  این  از  غیر 
خوبی  روز  تیم  مدافعان  داربی  در  امیدوارم 
داشته باشند. مهاجمان استقالل باید توسط 

مدافعان ما تحت نظر قرار بگیرند.
او در پایان گفت: ما محروم و مصدوم 
با  و  دارند  خوبی  شرایط  بازیکنان  و  نداریم 
توجه به وضعیتی که داریم، بهترین تیم ایران 
هستیم و به دنبال دفاع کردن از مقام قهرمانی 

خود در جام حذفی هستیم.

دربی همیشه حساس است؛
گل محمدی: پرسپولیس بهترین تیم ایران است

مربی استقالل بازی تیمش 
را مقابل پرسپولیس در رقابت های 
جام حذفی سخت و دشوار قلمداد 

کرد.
مجید نامجومطلق، مربی استقالل در 
مقابل  تیمش  بازی  از  قبل  خبری  نشست 
پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی گفت: 
ما با توجه به این که برای لیگ قهرمانان آسیا 
برنامه ریزی کرده بودیم و تیمی که به فینال 
قهرمانان هم حضور  لیگ  در  باید  می رود  
داشته باشد.  این مسائل برای تیم هایی که 
در جام حذفی هستند، مشکل ساز است و با 
توجه به این که تیم هایی که در آسیا حضور 
داشته  حضور  موفق  و  پرقدرت  باید  دارند 
باشند، گفتیم مسابقات حذفی را قبل از فصل 
بعدی لیگ برتر برگزار کنند. این شرایط برای 
پرسپولیس هم وجود داشت چون این شرایط 
برای تیم های آسیایی سخت است. این که 
بازیکنان را چطور نگه داریم و کیفیت آن ها 

لطمه نخورد بسیار مهم است.
او ادامه داد: بعد از یک لیگ فرسایشی 
و کرونا، نیاز است که به بازیکنان استراحت 
داد. تیمی که به فینال حذفی می رود یک روز 
هم استراحت نمی کند. فدراسیون به تیم های 
آسیایی کمک نکرد و ما هم از این شرایط 
تبعیت می کنیم و با تمام توان خود وارد زمین 
می شویم. ما تیم پرسپولیس را به خوبی آنالیز 

کردیم و تیم ما هم شرایط خوبی  دارد اما 
چند بازیکن مصدوم داریم. خوشبختانه علی 
کریمی به تمرینات بازگشت. بازی سختی را 
باعث  شرایط  این  قطعا  بود.  خواهیم  شاهد 
و  ببینیم  کم تری  گل  فرصت های  می شود 
ببریم.  جلو  را  خود  برنامه های  که  امیدوارم 
کند،  استفاده  از فرصت های خود  که  تیمی 
بود. ما سعی کردیم در  برنده داربی خواهد 
بیاوریم  تیم  اردوی  به  را  آرامش  مدت  این 
فینال  به  خوب  بازی  یک  با  امیدوارم  و 

صعود کنیم.
بازی  این  در  افزود:  مطلق  نامجو 
هواداران حضور ندارند اما تیم ما انگیزه الزم 
خالی  بازی  این  در  هواداران  جای  دارد.  را 

است. فکر کنم این دومین بار است که داربی 
بدون تماشاگر برگزار می شود. امیدوارم یک 
بازی تماشگر پسند را شاهد باشیم. مهم این 
است که بازی برنده داشته باشد. با توجه به 
شرایطی که درفوتبال ما وجود دارد، بازیکنان 
ما خستگی در ساق های شان نمایان می شود. 
امیدوارم بازی در نود دقیقه به پایان برسد اما ما 
خودمان را برای ضربات پنالتی آماده کرده ایم.

مربی استقالل درباره مصدومان تیمش 
گفت: سیاوش یزدانی، روزبه چشمی و محمد 
هستند.  ما  تیم  مصدوم  بازیکنان  دانشگر 
سیاوش تحت هر شرایطی می خواست بازی 
کند اما بحث سالمتی بازیکن برای ما اولویت 
است و این بازیکن نمی تواند به داربی برسد.

اگر  گفت:  داوری  عملکرد  درباره  او 
شما از آغاز لیگ تا به اینجا داوری را آنالیز 
کنید، تیمی که از داوری بیش ترین ضرر را 
خورده است، استقالل بوده است. ما می دانیم 
حیدری  دکتر  است.  بوده  اشتباهات سهوی 
یکی از بهترین داورهای لیگ است. در بازی 
قبل به قایدی گفته شده که الکی خود را به 
زمین نزند چون پنالتی نمی گیرد و این حرف 
درست نیست و تمرکز بازیکن را به هم می زند. 
تقاضا ما این است که داوران اشتباهات خود را 
به حداقل برسانند. امیدوارم صحبت ها طوری 
باشد که ما یک آرامشی به داوران بدهیم چون 
باید عملکرد خوبی داشته باشند و کم ترین 

اشتباه را داشته باشند.
نامجو مطلق درباره سفر احمد سعادتمند 
به ایتالیا گفت: ما به خاطر مشکلی که در نقل 
و انتقاالت داریم باید این سفر انجام می شد 
که رضایت مربیان طلبکار را جلب کنیم و 
این  زمان  کنیم.  فراهم  را  مطلوب  شرایط 
سفر شاید مناسب نبود اما ممکن است آن ها 

مجبور شده باشند.
وی درباره ساعت هوشمندی که فرهاد 
می بندد  بازی ها  در  خود  دست  به  مجیدی 
خاطرنشان کرد: این اتفاق نیفتاده است. ایشان 
به فکر شرایط تیم شان است و مطمئن باشید 
که مشکل خاصی نیست و بهتر است که این 

حساسیت ها را نشان ندهیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای  علی بیگی فرزند رحیم دارای شناسنامه شماره ۲ به شرح دادخواست به کالسه 
۴۴۵/۹۹/۵ ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سکینه  عسگری فرزند عیدان و خاور به شناسنامه شماره ۵۲۴ در تاریخ ۱3۹۹/۴/۱۵ ذپدر 

اقامتگاه  دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
علی بیگی فرزند رحیم  به شماره شناسنامه ۲ متولد ۱3۲۶ همسر متوفی 

 مصطفی بیگی فرزند علی و سکینه به شماره شناسنامه ۶۴۴ متولد ۱3۵۰ فرزند متوفی 
 نبی بیگی فرزند علی و سکینه به شماره شناسنامه ۶ متولد ۱3۴۶ فرزند متوفی

مسعود بیگی فرزند علی و سکینه به شماره شناسنامه ۶۶۸ متولد ۱3۵۱ فرزند متوفی 
 مالک بیگی فرزند علی  و سکینه به شماره شناسنامه ۲۰۶ متولد ۱3۶۲ فرزند متوفی 
 مجتبی بیگی فرزند علی و سکینه به شماره شناسنامه ۹ متولد ۱3۵۶  فرزند متوفی 

روح اهلل بیگی فرزند علی و سکینه به شماره شناسنامه ۱۲۹ متولد ۱3۵۸ فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد . و اال گواهی صادر خواهد شد. 
            دفتر شعبه پنجم  شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱3۹۹۶۰3۲۹۱۲۶۰۰۰۷۹۸  هیات اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آرادان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /

خانم عباسعلی شیرمحمدی  فرزند حجت اله بشماره شناسنامه ۲۱۶صادره  از در یک قطعه  
زمین محصور به مساحت ۲۱۱.۷3متر مربع پالک ۱۷۵ فرعی از ۸۶ اصلیواقع در علی آباد 
بیع نامه عادی وبصورت مع الواسطه از طرف حسینعلی حسینی محرز  گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در ۲نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشوددر صورتی که شخص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 

اولین انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت ۱ 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 :۹۹/۵/۲۲

تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۹/۰۶/۰۵
م الف:۴۲۸ 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان آرادان –علی اکبر شاه حسینی

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
اصالحی  و   ۱3۹۹ /۰۵ /۲۷ -۱3۹۹۶۰3۰۶۰۲3۰۰۰۰۶3 شماره  رأی  بر  برا
۱3۹۹۶۰3۰۶۰۲3۰۰۰۰۷۱ – ۱3۹۹/۰۶/۰۱ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد کارگر زرنوخی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
3۷ صادره از در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۸۶۵۲3.۲۷ مترمربع قسمتی از پالک 
۵۴- اصلی واقع در اراضی چهلسر بخش ۲ مه والت خراسان رضوی خریداری از مالک رسمی 
آقای محمدحسن مهدیزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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.م/الف ۷/۹۹/۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۶/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۶/۲۰
علی اکبر شجاعی

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصروراثت
آقای فردین خزایی دارای شناسنامه شماره 3۷۲به شماره کالسه ۹۹۰۰3۷۴در این 
شورادرخواست گواهی حصروراثت  نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحوم علی 
محمد خزایی تشیع مذهب به شماره شناسنامه ۲در تاریخ ۱3۶۶/۱/۱ در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :همسر مرحوم بنام 
والیه اردالنی به شماره شناسنامه 3۱3وبه شماره ملی 3۸3۸۶۵۲۰۵3متولد ۱33۴/۶/۲ 
ملی  شماره  3۵۵وبه  شناسنامه  شماره  به  خزایی  فریدون  اسامی  به  پسر  فرزند  وسه 
به شماره شناسنامه 3۷۲وبه شماره  3۸3۸۶۵۲۴۷۹ متولد ۱3۵۴/۱۲/۲۹وفردین خزایی 
۷وبه شماره  به شماره شناسنامه  ومجتبی خزایی   ۱3۵۷/۷/۱ 3۸3۸۶۵۲۷۰3متولد  ملی 
ملی 3۸3۹۸۷۱۴۲۵ متولد ۱3۶۴/۵/۱ ویک فرزند دختر به نام مهتاب خزایی به شماره 
شناسنامه ۱ وبه شماره ملی 3۸3۹۶۷۴۲۲۰ متولد ۱3۵۹/۷/۱می باشند وبجز اینها ورثه 
دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
دارد واال  تقدیم  اختالف شماره یک کامیاران  به شورای حل  ماه  نزد مدت یک  آگهی 

گواهی صادر خواهد شد. م الف ۲۵۰
شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان کامیاران – ژیال خانی پور

ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری برابر رای شماره 
هیات  در  که   ۲۷/۰3/۱3۹۹ مورخ   ۱3۹۹۰3۱۰۴۵۶۰۰۴۲۸۵
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ۲ ساری تصرفات 
مالکانه رجبعلی عرب فرزند سلطانعلی بشماره ملی ۲۰۹۲۴۸۱۵۷۶ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
3۰/۵۸ متر مربع از 3۱ اصلی واقع در قریه قرق بخش ۲ ثبت 

ساری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.میم الف تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵/۰۶/۱3۹۹ تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۹/۰۶/۱3۹۹ حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
م الف ۱۹۹۰۴۴۶3

آگهی تغییرات شرکت سنگ و ستون شرق سهامی خاص به شماره ثبت 
۴3۰۹ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۷۲۹3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱.سرمایه شرکت 
از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )ششصد میلیون ریال( 
منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۶۰۰۰۰۰ ریالی از محل پرداخت نقدی سهام داران 
طی گواهی بانکی شماره۲۱۵/3۱/۱۴۲۰ مورخه ۲۸/۰۵/۱3۹۹ پست بانک 
شعبه چهارراه رسولی زاهدان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۹۶۱۴۷۰(

فدراسیون به تیم های آسیایی کمک نکرد؛

نامجومطلق: امیدوارم به فینال صعود کنیم!

انتخاب ۱۱ مرد آماده و با انگیزه جنگ برای 
فینال، مهمترین ماموریت یحیی طی ساعات باقی 

مانده تا دربی خواهد بود.
در  پرسپولیس برخالف رقیب، جنگ بزرگی برای حضور 
در ترکیب شکل گرفته است. جایی که شاید نیمکت پررنگ و 
قدرتمند سرخ ها در جریان بازی بتواند کلید دستیابی به فینال 
برای یحیی گل محمدی محسوب شود. با این حال سرمربی 
سرخ ها امیدوار است با انتخابی درست و بدون حاشیه و تنش، 
در راستای دستیابی به اهداف تیمش برای این بازی حساس، 

پیروز بازی لقب گیرد.
بوژیدار رادوشوویچ؛ پایان حسرت

گلر کروات پرسپولیس بعد از تماشای هشت دربی از 
پای نیمکت، اکنون فرصت حضور در این بازی بزرگ را به 
دست آورده است. او که در حضور بیرانوند شانسی برای تقابل 
با استقالل به دست نیاورده بود، با انتقال این گلر ملی پوش 
به بلژیک، اکنون در مهمترین دربی چند سال اخیر شانس 
اول و قطعی حضور در دربی خواهد بود و البته جدال سختی 
مقابل ارسالن مطهری، مهدی قایدی و شیخ دیاباته پیش 

روی او قرار دارد.
شجاع خلیل زاده؛ جنگ پرنده با شیخ و گیتاریست

ین  سخت تر ز  ا یکی  لیس  پرسپو نی  میا فع  ا مد
و  می بیند  خود  روی  پیش  را  اخیر  فصل  چند  دربی های 
گل  دو  دریافت  و  دربی  آخرین  غافلگیری  است  امیدوار 
اینبار تکرار نشود. شجاع که ادعای زیادی  مقابل آبی ها 
باید  بازی  این  در  دارد،  هوایی  نبردهای  در  پیروزی   در 
چه  استقالل  حمله وران  دیگر  و  دیاباته  شیخ  مقابل  دید 

نمایشی به جا خواهد گذاشت.
حسین کنعانی زادگان؛ یاغی کوچک دربی

مدافع جنوبی پرسپولیس بعد از نیم فصلی که در استقالل 
پشت سر گذاشت، اکنون با حضور در جمع سرخپوشان دو دربی 
جنجالی را پشت سر گذاشته است. یحیی امیدوار است اینبار با 
عدم حضور هواداران، این مدافع با تمرکز باالتر مانع از تحقق 
هدف حمله وران حریف شود و دومین پیروزی خود با پیراهن 

پرسپولیس در دربی را جشن بگیرد.

مهدی شیری؛ مورچه اتمی علیه باشو
پرسپولیس در بازی قبلی بزرگترین ضربه را از سمت 
خود  تکنیک  با  قایدی  مهدی  که  جایی  خورد،  خود  راست 
بالی جان مدافعان این تیم شد. شیری اما طی دیدارهای 
اخیر توانسته نمایش موفقی از خود در سمت راست دفاعی 
پرسپولیس به جا بگذارد تا امیدواری سرخ ها برای موفقیت در 

دربی را افزایش دهد.
محمد نادری؛ علیه شایعات

مدافع چپ پرسپولیس نیز بعد از مدت  ها مصدومیت در 
بازی قبلی در ترکیب اصلی به میدان رفت و نمایش خوبی نیز 
به جا گذاشت. قابلیت باالی تکنیکی و میل به هجوم باعث 
می شود تا پرسپولیس در این بازی حساب ویژه ای روی او باز 
کند و البته نگرانی بزرگ بابت وریا غفوری و آرش رضاوند 
خواهد بود و باید دید او چه نمایشی خواهد داشت و البته نادری 
امیدوار است با نمایش درخشان در این بازی به شایعات علیه 

جدایی اش در این تیم پاسخ روشنی بدهد.
کمال کامیابی نیا؛ فرمانده آماده است

محرومیت،  جلسه  یک  از  بعد  پرسپولیس  هافبک 
شده  بازی  این  مهیای  باالی  بدنی  آمادگی  با  اکنون 
نیا  کامیابی  لیگ،  در  تیم  دو  برگشت  بازی  در  است. 
شرایط سختی را مقابل نیروی تهاجمی حریف پشت سر 
نیز خاطره تلخی  به گل دوم  گذاشت و در صحنه منجر 
برابر مهدی قایدی برای او ثبت شده و اکنون امیدوار به 

پاک کردن آن خواهد بود.
احمد نوراللهی؛ طعم شیرین گلزنی

برای بازیکنی که لذت گلزنی در دربی را چشیده، پشت 
سر گذاشتن مصدومیت و حضور در این بازی می تواند انگیزه 
بزرگی برایش به همراه داشته باشد. نوراللهی قاعدتا کار سختی 
مقابل خط میانی استقالل با حضور علی کریمی، آرش رضاوند 

و ریگی خواهد داشت.
مهدی ترابی؛ ستاره سرخ ها

فصل به بهترین شکل برای مهدی ترابی پیش خواهد 
رفت اگر او موفق به گلزنی در دربی شود. شوت های غیرقابل 
از  مناسب،  بازیسازی  و  باال  تکنیک  کنار  در  او  بینی  پیش 

پوئن های مثبتی است که یحیی برای دستیابی به نتیجه در 
این بازی روی او حساب ویژه باز کرده. ترابی فصل گذشته 
در جام حذفی، زمینه حذف استقالل را شکل داد و اکنون 
باید دید با پیراهن پرسپولیس موفق به تکرار این درخشش 

خواهد شد یا خیر.
بشار رسن؛ نقشه های آخرین گلزن

هافبک عراقی پرسپولیس آخرین گلزن دربی محسوب 
می شود و با توجه به نمایشی که طی هفته های اخیر داشته 
توانسته از آمادگی باالی خود برای دربی خبر دهد. بشار که 
حرف و زیادی درباره ادامه همکاری او با پرسپولیس وجود 
به  دربی  کلید  شاید  که  است  نفراتی  از  یکی  اکنون  دارد، 

دست او باز شود.
علی علیپور؛ در سودای گل شماره ۴

مهاجم پرسپولیس در روزهای پایانی حضورش در این 
تیم، اکنون رویای جشن گل چهارم خود برابر استقالل را در 
ذهن مرور می کند. علیپور که دستش از عنوان آقای گلی لیگ 
کوتاه مانده، به عنوان زننده گل فینال و قهرمانی پرسپولیس در 
فصل گذشته، اینبار در سودای تکرار گلزنی خود مقابل حریف 
خواهد بود و باید دید در این مهم موفق عمل خواهد کرد یا 

مدافعان آبی مانع او خواهند بود.
وحید امیری؛ اولین جشن گل در دربی؟

فصل،  این  در  پرسپولیس  حاشیه  بی  و  موثر  بازیکن 
به  از خود  بهتری  نوزدهم گذشت عملکرد  لیگ  از  هر چه 
جا گذاشت و در هفته های پایانی نیز به مهره ای گلزن برای 
سرخ ها تبدیل شد. او با حضور در پرسپولیس تاکنون نتوانسته 
در دربی گلزنی کند و شاید این آخرین شانس او برای دستیابی 
به این مهم باشد. امیری با جشن گل خاص و کالسیک خود، 
است  امیدوار  و  گرفته  نظر  در  را  حسینی  سیدحسین  اینبار 

شانس به او رو کند.
بازیکنان نیمکت نشین:

سیدجالل حسینی، امید عالیشاه، کریستین اوساگوآنا، 
بیات، مهدی  امیرحسین  پور،  نعمتی، سعید حسین  سیامک 
عبدی و امیر روستایی بازیکنان احتمالی روی نیمکت خواهند 

بود که باید دید شرایط به چه شکل برای آنها خواهد بود.

ارتش یحیی به دنبال فینال تاریخی؛

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقالل
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از راست دکتر رضا ناظمیان ، موسی بیدج و دکتر صادق خورشا 
اختصاصی دنیای جوانان

نور هرگز در شب ظلمت
 نمی گردد هالک

فاضل نظری

با لبان تشنه آن ساعت که افتادی به خاک
لَم تَُقل شیئا ِسوا: ُقم یا اخا! أدِرک اخاک!

مشک دور از دست گریان است و قدری دورتر
مانده بر صحرا لبی خندان و جسمی چاک چاک

ِعنَدما ُکُل َیَروَن الَموَت اَحلی ِمن َعَسل
خاک گلگون را نمی شویند جز با خون پاک

کُلّ َمن ِفی الموکِب قاَل ُخذینی یا ُسیوف
تشنگان عشق را از جان فدا کردن چه باک؟

َیلَمُع الُنّور الذی َسّماُه مصباَح الُهدی
تا قیامت می درخشد این چراغ تابناک

داوری عادل تر از تاریخ در تاریخ نیست
نور هرگز در شب ظلمت نمی گردد هالک

هم زمان با دهه اول ماه محرم »هر روز یک شعر« و 
»هر روز یک کتاب« عاشورایی در صفحه های مجازی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مخاطبان معرفی می شود.

از  عاشورایی  شعر«  یک  روز  »هر  محرم  اول  دهه  در 
شاعران نام آشنای معاصر و »هر روز یک کتاب« با موضوع 
با هدف  نویسندگان سرشناس  از  )ع(  امام حسین  و  عاشورا 
به  نوجوانان  ترویج  و  آئینی  ارزشمند  و  فاخر  آثار  با  آشنایی 
مطالعه، در صفحه های اینستاگرام انجمن شاعران و نویسندگان 

نوجوان کانون منتشر می شود.
معلم دامغانی،  علی  از  مثنوی  تاکنون  اساس،  بر همین 
غزلی از محمدعلی مجاهدی )پروانه(، غزلی از قادر طهماسبی 
از  مثنوی  و  حسینی  سیدحسن  مرحوم  از  رباعیاتی  )فرید(، 
نوجوان  شاعران  انجمن  صفحه  در  امین پور  قیصر  مرحوم 
کانون منتشر شده و روزهای آینده نیز آثاری از احمد عزیزی، 
علیرضا قزوه، حسین منزوی، سیدعلی موسوی گرمارودی و 

مرتضی امیری اسفندقه منتشر خواهد شد.

همچنین کتاب های »تشنه لبان« به نویسندگی حمید 
گروگان از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
»پدر، عشق و پسر« نوشته سیدمهدی شجاعی از انتشارات 
انتشارات  از  قلم داوود غفارزادگان  به  نیستان، »فراموشان« 
انتشارات  از  زارع  محبوبه  نوشته  کربال«  »قاصدک  قدیانی، 
قلم حسین حداد  به  به مهر«  و »راز سر  قم  بوستان کتاب 
معرفی شد و تا پایان دهه اول محرم نیز کتاب های نویسندگان 
دیگری همچون مژگان شیخی، فریبا کلهر، مریم صباغ زاده، 
لیال قربانی و مهدی قزلی در صفحه انجمن نویسندگان نوجوان 

کانون منتشر می شود.
و  نوجوان  نویسندگان  انجمن  دبیر  جهانگیریان  عباس 
محمدسعید میرزایی دبیر انجمن شاعران نوجوان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان هستند. در حال حاضر بیش از ۱۱۰ 
انجمن شعر و داستان با ۲ هزار و ۵۰۰ عضو فعال نوجوان و 
ارشد، در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان در سراسر کشور، فعال هستند.

انجمن شاعران و نویسندگان نوجوان کانون

معتقد  شیخی  مژگان 
است نویسندگان نباید اینقدر 
از قالب های تکراری استفاده 
کنند و بهتر است در تولید آثار دینی به 
الگوسازی از شخصیت ها توجه بیشتری 

داشته باشند.
مژگان شیخی درباره پرداختن به 
و  کودک  حوزه  در  عاشورایی  ادبیات 
نوجوان، گفت: تحت تاثیر فرهنگ دینی 
حاکم بر کشور طبیعتا کارهای زیادی در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان در زمینه 
ادبیات عاشورایی انجام شده که برخی 

سفارشی است.
 این نویسنده و منتقد ادبی بابیان 
مهم  مساله  دینی  آثار  تالیف  در  اینکه 
مخاطب  بر  ثیرگذاری اش  تا میزان 
به  نویسنده چگونه  اینکه  افزود:  است، 
است.  مهم  خیلی  بپردازد  شخصیت ها 
باید داستان ها به گونه ای نوشته شوند که 
بچه ها تحت تاثیر آن ها قرار بگیرند و از 

شخصیت ها الگوبرداری کنند.  
* نویسندگان از قالب های تکراری 

استفاده نکنند
 شیخی بیان کرد: به این منظور 
قالب های  از  اینقدر  نباید  نویسندگان 
همه  در  نباید  کنند،  استفاده  تکراری 
در داستان ها فقط به چگونگی شهادت 
ایشان  یاران  و  اصحاب  و  آن حضرت 
این  در  بپردازیم.  زندگی نامه ها  بیان  یا 
شرایط فقط یکسری کتاب با موضوعات 
تکراری تولید می شود که روی بچه ها 
تاثیر عکس دارد و به جای اینکه آن ها 

را جذب کند، دلزده می شوند.
 به گفته وی، نویسندگان در تالیف 
داشته  باید خالقیت  دینی  داستان های 
باشند. گاهی حتی ذکر یک نکته خاص 

در جذب مخاطب تاثیرگذار است.
یک  خاطرات  »دفترچه  خالق   
کالغ« به اهمیت نحوه شخصیت پردازی 
در کتاب های دینی اشاره کرد و گفت: 
شخصیت پردازی در کتاب های دینی باید 
به گونه ای باشد که ما عکس موضوع 

اگر هدف نشان  را منتقل نکنیم. مثال 
دادن مهربانی یا شهامت شخص مورد 
نظر است نباید به گونه ای بیان شود که 
به جای شجاعت، ترس یا ذلتش به ذهن 

مخاطب متبادر شود.
* توجه به الگوسازی در آثار دینی 

کودک و نوجوان
ی  حه ها نو به  همچنین  ی  و
هیات های عزاداری اشاره کرد و گفت: 
مثال با گوش دادن به برخی از نوحه ها 
مخاطبان  به  دلسوزی  احساس  بیشتر 
ثیر  تا تحت  کمتر  و  می دهد  دست 
قرار  معصومان  شخصیتی  ویژگی های 
هدف  به  باید  ما  درحالی که  می گیرند، 
مطلبی  و  کنیم  توجه  نیز  الگوسازی 
حس  حالی که  عین  در  که  بنویسیم 
دلسوزی را در مخاطب ایجاد می کند، او 
را تحت تاثیر ویژگی های بارز اخالقی و 

شخصیتی معصومان قرار دهد.
و  کودکان  به  ادامه  در  شیخی   
در  را  کتابخوانی  کرد  توصیه  نوجوانان 
هر شرایطی فراموش نکنند و گفت: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا که امکان 
حضور بچه ها در مجالس عزاداری کم 
شده، آن ها می توانند با مطالعه کتاب های 
شده،  نوشته  زمینه  این  در  که  خوبی 
را  خود  عاشورایی  معارف  و  اطالعات 

افزایش دهند.
* بچه ها را به خواندن کتاب هایی 

که دوست ندارند، مجبور نکنید 
خالق »دستی برای دوستی« افزود: 
البته والدین نباید بچه ها را به خواندن 
مجبور  ندارند،  دوست  که  کتاب هایی 
کودک  دهیم  اجازه  است  بهتر  و  کنند 
مورد  کتاب  کنجکاوی اش  براساس 

نظرش را انتخاب کند. 
از  قبل  است  بهتر  کار  این  برای 
از کتابفروشی کتابی  اینکه پدر و مادر 
درباره محرم بخرند و به کودک بدهند 
و  کنند  او صحبت  با  بخواند،  را  آن  تا 
واقعه  شخصیت های  و  محرم  درباره 
عاشورا برایش توضیح دهند و سواالتی 
از کودک بپرسند و حس کنجکاوی او 
فرزندشان  از  سپس  کنند،  تحریک  را 
بخواهند براساس کنجکاوی اش کتابی 
انتخاب کند و اطالعات مورد نظرش را 
درباره اهل بیت کسب کنند. یا از فضای 
مجازی که در دسترس همگان است، 

استفاده کنند.
ادامه به کتابی که درباره  وی در 
عنوان  با  زینب)س(  حضرت  زندگی 
»خداحافظ درختان سرو« برای نوجوانان 
نوشته، اشاره کرد و گفت: این کتاب در 
قالب طرحی که از سوی حوزه هنری 
برای تولید مجموعه چهارده معصوم )ع( 
به همراه حضرت زینب )س( اجرا شد، 

به من پیشنهاد داده شد.
این نویسنده و منتقد ادبی درباره 

این  در  داد:  توضیح  اثر  این  محتوای 
زندگی  روایت  به  تازه  نگاهی  با  کتاب 
نوجوانان  برای  )س(  زینب  حضرت 
پرداخته ام و سعی کرده ام دید متفاوتی 
به این موضوع داشته باشم و داستان را 
اول شخص  روایت  با  اینکه  بر  عالوه 
یاران  و  )س(  زینب  حضرت  دید  از 
از دید  امام حسین )ع( روایت کرده ام، 
شخصیت های منفی مانند شمر و یزید 

هم داستان را روایت کرده ام.
نیز  کتاب  این  در  گفت:  شیخی 
زندگی  به  تاریخی   - داستانی  نگاهی 
سعی  و  داشتم  )س(  زینب  حضرت 
کردم مخاطبان را با دوره های مختلف 
واقعه  تا  تولد  زمان  از  ایشان  زندگی 
فصل   ۲۶ کتاب  این  کنم.  آشنا  کربال 
دارد و درهر فصل به طور جداگانه به 
بخشی از زندگی حضرت زینب )س( و 

حاشیه های آن پرداخته ام.
در   ۱3۴۱ متولد  شیخی  مژگان 
تهران و دارای مدرک مترجمی زبان 
کار   ۶3 سال  از  وی  است.  انگلیسی 
بچه ها شروع  کیهان  مجله  با  را  خود 
وی،  ادبی  کار  سال ها  حاصل  کرد. 
عنوان   ۲۰۰ از  بیش  ترجمه  و  تالیف 
مژگان  آثار  مهمترین  از  است.  کتاب 
»بلبل  کتاب های  به  می توان  شیخی 
نوک طال و باغ آرزوها«، »تابستان و 
دوستی«،  برای  »دستی  سفید«،  غاز 
سال«،  شب های  برای  قصه   3۶۵«
 ، کالغ« یک  ت  ا طر خا فترچه  »د
»مسافر  رضا)ع(«،  امام  از  قصه  »ده 
می دیدم«  ا  ر تو  »کاش  هشتم«، 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  حوزه  در 
مجنون«،  و  لیلی  « کتاب های  و 
»شنبه ای که نیامد« و »پنجمین زن« 
در حوزه ادبیات بزرگسال اشاره کرد.

شیخی همچنین به عنوان برگزیده 
کتاب  جایزه  دوره  ششمین  و  بیست 
تالیف  برای  اسالمی  جمهوری  سال 
سال  در  شب«   3۰ قصه،   3۰« کتاب 

۸۷ انتخاب شد.

الگوسازی در آثار دینی کودک و نوجوان را مورد توجه قرار دهیم

»سپیده دم ایرانی« به چاپ هفتم رسید
به گزارش خبرنگار مهر، رمان 
»سپیده دم ایرانی« نوشته امیرحسن 
انتشارات  توسط  به تازگی  چهلتن 
است.  رسیده  هفتم  چاپ  به  نگاه 
این کتاب نامزد دریافت جایزه کتاب 
سال در بیست و چهارمین دوره این 

جایزه شده بود.
به نام  مردی  درباره  این رمان 
ایرج است که حدود ۶۰ سال دارد 
و با پیروزی انقالب اسالمی، پس از 
۲۸ سال تبعید به ایران بازمی گردد. 
ایرج  می شود  باعث  بازگشت  این 

گذشته را مرور کند و تهران سال های دهه ۲۰ را پیش چشم خود بیاورد؛ 
در آن دوران که همسرش بازیگر تئاتر بوده است.

در ادامه داستان و پس از بازسازی رویدادهای گذشته، ایرج پس از دو 
ماه حضور در ایران، کشور را برای همیشه ترک می کند و ...

چهلتن در این کتاب دست به نگارش یک کار پژوهشی - تاریخی و 
داستانی زده و »سپیده دم ایرانی«  را طی سه سال نوشته است.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
ایرج نگاهش کرد. خودش هم به درستی نمی دانست. جوان روشن تر از 
پیش گفت: منظورم این است که شما به کدام جریان مربوط می شدید؟… 
کمونیست هستید؟ایرج مثل برق گرفته ها تکان خورد. شانه ها را با ابهام 
تکان داد و سرش را دور چرخاند. جوان گفت: همینطوری پرسیدم؛ از روی 
کنجکاوی! و مشغول کارش شد.نور چرکمرد مهتابی ها هنوز بر نور خفه ای 
که از پنجره ها به درون می تابید، غلبه  تام داشت. ایرج در همان حال که 

سر می چرخاند، گفت: چقدر همه چیز تغییر کرده است!
به تصویر محو خود نگاه کرد که روی شیشه ِی مات دیواره  اتاقک در 

برابرش قرار داشت. جوان گفت: همه همین را می گویند.
ُمهر را جوهری کرد و بر صفحه  گذرنامه کوبید و آنوقت آن را از سوراخ 
کوچک اتاقک به روی پیشخان باریک چوبی به جلو سراند و تا ایرج بار دیگر 
به او نگاه نکرد، پنجه را از روی آن برنداشت. ایرج سر تکان داد-گویی از 
اجتناب از امری محتمل اظهار رضایت می کردـ، لبخندی زد و گذرنامه را 

برداشت. حاال به ناگهان شاد بود!
چاپ پنجم این کتاب در  ۲۰۶ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر 

شده است.
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فرناز میرزالو

هدف طنز توجه دادن به مسائل بشری
 با زبانی نرم و خوشایند است

موسی بیدج گفت: ما با روزگار فست فود معاصر هستیم و به ناچار در تنگی 
حوصله ها داستان های مان فست استوری شده اند!

و سوپری محل  »نیچه  عنوان  با  داستان خود  درباره مجموعه  بیدج  موسی 
ما« که به تازگی منتشر شده گفت: ببینید! در تبیین ویژگی این مجموعه به طور 
مختصر باید بگویم که با کمک واقعیت و تخیل ۲۵ داستان خیلی کوتاه با موضوعات 
متنوع نوشته ام. در این داستان ها واقعیت و خیال، تاریخ و معاصر، اسطوره و افسانه، 
واقع گرایی، فرا واقع گرایی)سورئالیسم( و رئالیسم جادویی، با استمداد از رمز، اشاره، 
کنایه و با زبانی طنزآمیز در هم آمیخته است. اما اگر بپرسید چرا داستان ها این قدر 
کوتاه و دویست، سیصد کلمه ای ست باید بگویم که ما با روزگار فست فود معاصر 

هستیم و به ناچار در تنگی حوصله ها داستان های مان فست استوری شده اند!
بیدج درباره قیاس فضای اثر فعلی با آثار پیشین خود گفت: مسلما این اثر هم 
با آثار پیشین اتصال دارد. کتاب حاضر، دهمین کتاب تالیفی من است. پنج مجموعه 
شعر، یک کتاب پژوهشی و چهار مجموعه داستان در کارنامه ام دارم. پیش تر در 
طول سالیان دو مجموعه داستان آسمان زعفرانی و عاشق ناشی را چاپ کرده بودم. 
مجموعه فرودگاه های جهان را فعال در کشو نگه داشته ام و این هم چهارمین مجموعه 
است. اگر بخواهیم نوع قرابت میان داستان ها را بدانیم باید از یک خط فکری عریض 
حرف بزنیم که شاکله آن می تواند این عبارت داستایفسکی باشد که »اگر خدا نباشد 
همه چیز مجاز است«، و البته این سخن طعنه به کسانی است که به ترس یا طمع، 
خدا را دوست دارند، نه مانند حضرت امیر که خدا را  برای ذات خدا دوست داشته 
است. نخ نامرئی میان تمام نوشته های من ارائه گوشه هایی از زندگی بشر و دغدغه 

بازیگران دنیای ما در قبال هم نوعان و دیگر موجودات است.
وی درباره نام »نیچه« در عنوان اثر و جریان فلسفه در این کتاب افزود: این 
دارد که  بستگی  باید عرض کنم  نه  یا  فلسفی هستند  کتاب من  داستان های  که 
فلسفه را چطور تعریف کنیم. اگر منظور گنجاندن یا چسپاندن آرای فیلسوفان باشد، 
خیر. با این حال هر کسی در زندگی فلسفه و خط مشی خودش را دارد. مسلما من 
جهان بینی نیچه را خوانده ام و طبیعی است که با او موافقت و مخالفت داشته باشم. 
ولی عنوان کتاب من که نام یکی از داستان هاست از این عبارت مشهور نیچه گرفته 
شده که خدا مرده است. من در این عبارت خدا را به معنای وجدان بشر گرفته ام. در 
این داستان راوی وقتی با بد اخالقی های سوپری محل روبرو می شود به جای این 
که بگوید وجدان مرده است یا وجدان نداری این عبارت نیچه را بر زبان می راند. 
این عبارت در چند جای آثار نیچه تکرار شده و در کتاب »چنین گفت زرتشت« 
که یک جورهایی به فلسفه ایرانیان مربوط می شود هم آمده است. اما این که تمام 
۲۵ داستان کوتاه این کتاب در حیطه فلسفه باشد نه. ولی اغلب از کژتابی ها حرف 
می زنند، خالف قاعده و هنجارشکن به شمار می آیند؛ در کل تصاویری از دنیای پر 
اضطراب معاصر و فقر معنوی بشر ارائه می کنند، به نوعی مرگ وجدان را تداعی 

می کنند و این خود فلسفه ای است.
بیدج درباره جاری بودن طنز در طول این کتاب گفت: طنزی سیال در دل 
داستان ها جریان دارد. البته حکایت طنز را نباید با فکاهه اشتباه گرفت. هدف فکاهه 
و شوخی خنداندن مخاطب است و میتواند در خدمت تلطیف فضا قرار بگیرد. اما طنز 
حکایت نوش و نیش دادن است. یعنی در فکاهه صرف خنداندن مد نظر است که 
خیلی هم مهم است به خصوص در روزگار غم انگیز ما. اما طنز توجه دادن به مسائل 
البته نمی خواهم میان این دو، دیوار  مبتال به بشر به زبانی نرم و خوشایند است. 
چین بکشم و بگویم این دو مرزی نفوذ ناپذیر دارند نه، ممکن است در جاهایی نقش 
عوض کنند. مسلما طنز به خودی خود هدفی متعالی را دنبال می کند که نشان دادن 
کجی ها و کاستی هاست که شاید به پاالیش آن منجر شود. این هدف متعالی یعنی 

بازگویی قبح و جمال )زیبایی و زشتی( زندگی وظیفه تمام هنرهاست.
وی در خاتمه و در اشاره به ذائقه خود در طنز گفت: برای من کار چخوف در 
باالی لیست قرار دارد. ولی نویسندگان بی شماری در این راه قلم زده اند و موفقیت 
کسب کرده اند. با این یادآوری که طنز هر نویسنده را باید با تعریف خود نویسنده 
دنبال کرد. برای مثال طنز عزیز نسین ترک را نمی توان با ساموئل بکت ایرلندی 
ایرج  با جمال زاده و  را  تامر سوری  یا توفیق حکیم مصری و زکریا  یکی دانست. 
پزشکزاد در کنار هم قرارداد. هر چند که این ها در خط کلی اشتراکات فراوان دارند 
اما طبیعت جامعه محل زیست نویسنده هم در نوع نوشته ها نقش اساسی دارد. در 
آثار ادبی خودمان هم کار خیلی ها را می پسندم؛ از سعدی و عبید تا دهخدا، باستانی 

پاریزی، خسرو شاهانی، پرویز شاپور و دیگران.
کتاب »نیچه و سوپری محل ما« با ۹۰صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و بهای 

۲۰هزار تومان از طریق نشر آسنی منتشر و روانه بازار شده است.

هر سال انبوهی از کتاب های ضعیف 
روانه بازار می  شود

»علی مرادی« شاعر اهل چرام و نویسنده کتاب »بر روی ریل های نباید« 
می گوید: متاسفانه توجه چندانی به ظرفیت و پتانسیل هنری آثار صورت نمی گیرد و 
ساالنه انبوهی از کتاب های ضعیف که حتی اصول اولیه تکنیکی را رعایت نکرده اند، 

روانه بازار می شود.
ساالنه انبوهی از کتاب های ضعیف روانه بازار می  شود

علی مرادی گفت: انتخاب یک حوزه برای نویسندگی بر اساس توانایی های 
ذاتی و اکتسابی است و معموال توانایی ذاتی انسان درصورت کشف، منجر به ایجاد 

عالقه و تالش برای کسب مهارت و در نهایت تولید اثر خواهد شد.
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  شعر  جایگاه  در خصوص  شاعر  این 
جوان،  شاعران  مطالعه  و  تالش  و  پیشکسوتان  به همت  ما  استان  در  خوشبختانه 
استعداد های خوب و درخشانی هم در زمینه شعر کالسیک و هم در زمینه شعر سپید 
و تالش های  این شکوفایی ها  که  کرد  امیدواری  اظهار  است.وی  کرده  پیدا  نمود 
مجدانه، استمرار داشته باشد و جوانان هم استانی بتوانند با وجود همه حاشیه ها و 
کمبود ها، به جریان ادبی کشور ورود موفق و مداومی داشته باشند و استان کهگیلویه 

و بویراحمد در آینده بتواند در زمینه شعر درخشانتر از امروز باشد.
نباید«  ریل های  روی  »بر  عنوان  با  خالق مجموعه شعری  که  مرادی  علی 
است، ضمن اشاره به اینکه کتابش که شامل 3۰ قطعه شعر کالسیک در زمینه های 
گوناگون  آزاد، آیینی و دفاع مقدس است، در سال ۱3۹۲ توسط انتشارات فرهنگ 
مانا و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد چاپ شده 
است، غیر تخصصی بودن ناشر کتابش را یکی از مشکالتی عنوان کرد که در مراحل 

چاپ کتاب با آن روبرو شده است.
مرادی با بیان اینکه این مسئله باعث شد مراحل تصحیح و چاپ کتاب بسیار 
زمانبر و خسته کننده شود، یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید سعی در 
کاهش موانع مختلف چاپ کتاب نویسندگان و شاعران داشته باشد. آنچه که در این 
بین مهم تر است، تغییر نگاه و نگرش محتوایی به آثار از طرف متولیان چاپ، جامعه 

و حتی بخشی از نویسندگان است.

 ، می ا سر یش  نیا
»هر  نشر:  حوزه  کارشناس 
طی  در  بازاری  و  صنعتی 
چرخه  عمرش، فراز و فرودهای بسیاری 
را از سر می گذراند و بازار کتاب از این 
می کنم  فکر  نیست.  مستثنی  قاعده 
گذشته   با  قیاس  در  که  هم نظریم 
روزهای  این  حال  دور،  چندان  نه 
هزار  نیست؛  چندان خوش  کتاب  بازار 
بخواهم  اگر  نه!  یکی  درمان  و  درد 
دردها  آن  از  و  شوم  مصادیق  وارد 
قیمت گذاری  یکی  بازگویم  شمه ای 
کتاب است که چندان از قواعد مشخص 
جمعی ای پیروی نمی کند. فروش کتاب  
با تخفیف های باال در کتابفروشی های 
چادری، پلتفرم های فروشگاهی کتاب، 
وب سایت های فروش اینترنتی ناشران، 
نمایشگاه ها و کتابفروشی های شهر و... 
بدهنجاری یا مساله ی تازه ای نیست و 
پاشنه ی تخفیف  بر  در  سال هاست که 

فردمنفعت می گردد.
آزادی  آزاد،  تجارت  اصل طبیعی 
به  بسته  کاال  یک  قیمت  اعمال  در 
فروش  گونه گون  کانال های  وضعیت 
تا  و  است  بازار  یک  کنشگران  توسط 
آزادانه  شکلی  به  آن ها  میان  رقابت 
نقطه   به  تقاضا  و  نگیرد، عرضه  شکل 
فعالیت  آزادی  اما  نمی رسند.  تعادل 
اقتصادی بی هیچ قید و بندی نتیجه اش 

می شود منفعت طلبی فردمحور. در چنین 
زیان  عده ای  است  ممکن  شرایطی 
یقینًا  اما  شوند  منتفع  عده ای  و  ببینند 
یا  بازار  یک  کل  بازنده  درازمدت،  در 
صنعت است و چرخه  بقای یک صنعت 
به خطر می افتد. قانون را به دو شکل 
یا  استثناها  بر اساس  یا  وضع می کنند 
ذینفعان  که  کلی ای  منافع  برپایه ی 
گوناگون را در یک همزیستی پویا که 
در کل منافع آن ها را تأمین می کند. هر 
قدر نظام اقتصادی حاکم بر یک بازار یا 
صنعت به دومی نزدیک تر باشد براساس 
عجم اوغلو  آموزه ّهای  و  پورتر  الماس 

نسبت آن نظام با توسعه بیشتر است.
یکی  کتاب  ر  بازا تنظیم  برای 
دنیا  در  شده  آزموده  روش های  از 
است.  کتاب  ثابت  قیمت  موافقت نامه  
از  بسیاری  و  آلمان  چرا  اینکه  پاسخ 
قانون  امروزه  توسعه یافته  کشورهای 
ثابت کتاب را انتخاب کرده اند در یک 
بازار  تعادل  حفظ  است:  نهفته  نکته 
کتاب در جهتی که منافع همه  ذینفعان 
مصرف کننده  تا  کتابفروش  تا  ناشر  از 
حفظ  شده  برنامه ریزی  تعادل  یک  در 
شود. قانون قیمت ثابت کتاب در واقع 
است.  کتاب  قیمت گذاری  بر  افساری 
)کانال ها(  در  افراد  همه   قانون  این  در 
بخش های همسان از مشتریان به یک 
که  خط مشی ای  می شوند.  دیده  چشم 

بازار  در  قیمت ها  نظام مند کردن  برای 
کتاب ایران می تواند به اجرا درآید.

این  به  کتاب  ثابت  قیمت  قانون 
معنی و مفهوم است که در سراسر یک 
کشور چه در یک روستا و چه در مرکز 
جلد  پشت  قیمت  به  باید  کتاب  شهر 
فروخته شود و کسی حق ندارد قیمت 
قانون  این  در  مندرج  مفاد  از  خارج  را 
پایین بیاورد. البته استثناهایی هم هست 
مثاًل در آلمان در مورد مراکز علمی و 
کتابخانه ها تا سقف ۵۰ درصد تخفیف 
کتابخانه های  می شود.  گرفته  نظر  در 
رایگان  به صورت  که  نیز  شهرداری ها 
برای عامه  مردم قابل استفاده هستند ۱۰ 
درصد تخفیف می گیرند و کتابخانه های 
این  در  تخفیف.  درصد   ۱۵ مدارس 
قانون برای خرید خوِد نویسنده و ناشر 
و معلمان یا تخفیف قبل از چاپ یعنی 

نظر  در  تخفیف هایی  نیز  پیش خرید 
صراحتًا  نیز  موارد  این  تمام  گرفته اند. 
آن ها  از  تخلف  و  شده  ذکر  قانون  در 

جریمه دارد.
  وقتی قیمت ثابت کتاب رعایت 
شود، رقابت میان بسترها و مراکز فروش 
اگر  حتی  داشت.  نخواهد  وجود  کتاب 
کسی از یک کتابفروشی بخواهد تعداد 
بیشتری از یک کتاب را خریداری کند، 
کتاب مشخص  برای  ثابتی  قیمت  اگر 
شده باشد، کتابفروشی نمی تواند تخفیفی 

را در نظر بگیرد.
به  کتاب  ثابت  قیمت  خط مشی 
ناشران امکان می دهد تا برای کتاب ها 
قیمت ثابت خرده فروشی تعیین کنند و 
آن  پذیرش  به  ملزم  را  خرده فروشان 
را  دوگانه  هدفی  خط مشی  این  سازند. 
ناشران  به  سو  یک  از  می کند:  دنبال 

عناوین  عرضه   با  تا  می کند  کمک 
کم طرفدار،  کتاب های  خصوصًا  بیشتر 
تنوع فرهنگی انتخاب مصرف کنندگان 
را افزایش دهند و از سوی دیگر هدف 
آن حفظ بقای کتابفروشی های کوچک 
کتاب  ثابت  قیمت  است.  محلی  و 
این  می کند،  عمل  کپی رایت  همانند 
خط مشی برای ایجاد انگیزه در ناشران 
و کتابفروشی ها به منظور افزایش تنوع، 
قیمت ها را نسبت به بازار رقابتی باالتر 

از نگاه می دارد.
با این همه انتقاداتی به خط مشی 
قیمت ثابت وارد شده است یکی این که 
نمی شود  قائل  تفاوتی  کتاب ها  میان 
و  کیفیت  از  صرف نظر  قانون  این  و 
کتاب ها  تمامی  برای  ادبی  شایستگی 
این در  اعمال می شود،  به طور یکسان 
حالی است که هدف این خط مشی صرفًا 
افزایش تعداد عناوین نیست. انتقاد دوم 
این است که این قانون لزومًا مشوقی 
برای کتابفروشی ها  عرضه  طیف وسیعی 
از کتاب ها نیست. زیرا آن ها صرفاً قیمتی 
دریافت  را  کرده است  تعیین  ناشر  که 
می کنند. انتقاد سوم این است که هرچند 
ناشران از رهگذر این قانون منابع مالی 
موظف  ما  ا می کنند  کسب  بیشتری 
نیستند تا این مبلغ را برای کتاب های 
مواجه  با شکست  نشر  در  که  مولفانی 

شده اند، سرمایه گذاری کنند.

و  ژاپن  نظیر  کشورها  برخی  در 
است  داوطلبانه  قیمت،  تثبیت  بلژیک 
مدت  برای  تنها  دیگر  برخی  در  و 
محدودی اجرا می شود. مثاًل در بلژیک 
کشورهای  در  سال.   ۲ هلند  در  ماه   ۶
اتریش، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، 
اسپانیا  و  پرتغال  هلند،  مجارستان، 
قانونی  به طور  ثابت  قیمت  توافق نامه  

اعمال می شود.
روش های دیگری غیر از جلوگیری 
از رقابت قیمتی برای دستیابی به چنین 
ایاالت  ناشران  دارد.  وجود  اهدافی 
متحده و بریتانیا از خط مشی »حراج یا 
برگشت« برای کاالهای فروخته نشده، 
کتابفروشی  های  تا  می کنند  استفاده 
کوچک بدون این که ریسکی متحمل 
ورزند.  مبادرت  کتاب  به عرضه  شوند، 
می توان  را  کتاب ها  قیمت  بریتانیا  در 
با حذف مالیات بر فروش و مالیات بر 

ارزش افزوده کاهش داد.
در شرح این قانون به همین اندازه 
بسنده می کنم. این نوشتار تنها تلنگری 
باشد که  اینکه در نظرمان  برای  است 
اگر برای حل مشکالت مان »جهانی فکر 
کنیم و بومی عمل کنیم« شاید چند سال 
دیگر بخشی از مشکالت بازار نشرمان 
به  نکنیم  عادت  باشد که  کاسته شود. 
و  اما  و  کاش  ای  گزیدن های  انگشت 

اگرهای بی پایان....«

قیمت گذاری کتاب در ایران از جریان مشخص  پیروی نمی کند

سازمان  کتابخانه های  مدیریت  سرپرست  باباخانیان  عباس 
فرهنگی هنری شهرداری تهران از ویژه برنامه های این دفتر در ایام 
سوگواری حضرت سیدالشهداء)ع( خبر داد و گفت: این دفتر با هدف 
اشاعه فرهنگ عاشورایی، تحقق منویات مقام معظم رهبري )مدظله 
العالی( و رسالت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مبني بر 
اهمیت پاسداشت ایام محرم و صفر و دوام آرمان هاي مکتب حضرت 
اهل  اندیشه های  احیای  و  بصیرت افزایی  طریق  از  سیدالشهداء)ع( 
بیت)ع(، ویژه برنامه هایی با رویکرد ارتقای سطح آشنایی شهروندان با 
اهداف واقعه عاشورا و سیره اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران وفادار ایشان 

با محوریت کتاب و کتاب خواني برگزار می کند.
با اشاره به این برنامه ها افزود: محفل مقتل از مجموعه  وی 
اجرا  دان«  عنوان »کتاب  با  که  است  کتابخوانی  ترویج  برنامه های 
می شود. این ویژه برنامه به معرفی کتاب های عاشورایی معتبر و مستند 
پادکست،  قالب  در  عاشورایی  کتاب های  مطالعاتی  ارائه سیرهای  و 
موشن گرافی، اینفوگرافی، پوستر و دیگر قالب های قابل ارائه با همکاری 
ناشران، نویسندگان، کانون ها، هیئات  مذهبی و دیگر گروه های فعال 

در این حوزه می پردازد.
باباخانیان درباره اهداف این طرح توضیح داد: این برنامه با هدف 
ایجاد جریان فرهنگي در قالب برنامه های دیني در فضای مجازی، 
معرفی آثار برتر تألیفی در حوزه قیام عاشورا و زمینه سازي براي همراهي 
و همدلي بیشتر مردم به ویژه نسل جوان با شهدا طراحی شده و در 
ماه های محرم و صفر توسط تمام کتابخانه های سازمان تهیه و در 

فضای مجازی منتشر و معرفی می شود.
وی همچنین از برگزاری مسابقه کتابخواني مجازي در قالب 
سلسله مسابقات »کتاب ماه« خبر داد و عنوان کرد: این مسابقه با 
عنوان »زنان عاشورایي« است که با رویکرد معرفي و نشر ایثارگری های 
زنان در عرصه جهاد و شهادت و با استناد به کتاب های »نقش زنان در 
حماسه ی کربال« تألیف محمدصادق مزینانی، »مقتل مقرم« تألیف سید 
عبدالرزاق مقرم و »زنان عاشورایی و دختران شیطان« تألیف مؤسسه 
فرهنگی هنری قدر والیت توسط فرهنگ سرای امید تهیه و در فضای 

مجازی معرفی می شود.
به گفته باباخانیان، این طرح روزانه در قالب پادکست ویدئو با 

طرح سؤالی از محتوای تولیدی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
منتشر می شود و شرکت کنندگان  پاسخ های خود را روزانه به شماره  
دبیرخانه برنامه پیامک کنند تا به قید قرعه به پاسخ های صحیح، جوایز 

ارزشمندی اهدا خواهد شد.
وی با اشاره به بخش دیگر برنامه های پیش بینی شده برای ماه 
محرم و صفر گفت: نمایشگاه مجازی کتاب های عاشورایی با عنوان 
»تکیه کتاب« یکی دیگر از برنامه های ترویج کتابخوانی این مدیریت 
کتابخانه های  در  موجود  عاشورایی  کتاب های  معرفی  به  که  است 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران می پردازد.باباخانیان ادامه داد: این نمایشگاه در دو بخش انجام 
می شود؛ در بخش اول؛ فهرست تمام کتاب های عاشورایی موجود در 
کتابخانه های این سازمان به منظور آشنایی و بهره مندی شهروندان در 
دو بسته ویژه کودکان و نوجوانان و ویژه بزرگساالن، تهیه و در فضای 
مجازی منتشر می شود.وی درباره بخش دوم تکیه کتاب توضیح داد: 
در بخش دوم نیز به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و تسهیل 
دسترسی شهروندان به کتاب های عاشورایی، با اجرای طرح »کتاب 

رایگان،  ارسال  و  تخفیف  با  ناشران  کتاب های  از  فهرستی  رسان« 
معرفی و اطالع رسانی می شود و عالقمندان می توانند با تماس تلفنی 
و بدون نیاز به تردد در شهر، کتاب های مورد نیاز خود را سفارش داده 

و با تخفیف ویژه درب منزل تحویل بگیرند.
باباخانیان درباره برنامه های اتوبوس کتابگرد هدهد نیز گفت: 
لزوم برگزاری  به اهمیت فاصله گذاری اجتماعی و  با توجه  امسال 
مراسم های ویژه محرم و صفر در فضاهای باز سطح شهر با استفاده 
از ظرفیت حوزه های علمیه و مبلغان دینی برای تبیین حماسه تاریخ  
ساز عاشورای حسینی برای اقشار مختلف مردم بویژه جوانان، یکی 

از اتوبوس های کتابگرد هدهد در سطح شهر حضور خواهد داشت.
و افود: در اتوبوس کتابگرد هدد برنامه های متنوعی مانند اجرای 
مقتل خوانی به زبان های زنده دنیا، اجرای مسابقات کتابخوانی عاشورایی 
برای مقاطع مختلف سنی، پاسخگویی به شبهات عاشورایی و برپایی 
کرسی های پرسش و پاسخ، بیان احادیث امام حسین)ع(  و ... با عنوان 
»سیاره نور« با همکاری حوزه علمیه دارالسالم در مناطق ۲۲ گانه شهر 

تهران برگزار می شود.

اجرای طرح های کتابی در محرم و صفر
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بررسی تاریخچه تعزیه در رادیو نمایش

»کارگاه  دربرنامه  نمایش  رادیو 
به  نمایشی  مستند  قالب  در  تیاتر« 
و  ایران  در  تعزیه  نمایش  تاریخچه 
معرفی جزئیات این فرم نمایشی می 
پردازد. انسیه شمس اللهی تهیه کننده 
و نویسنده »کارگاه تئاتر« با اعالم این 

خبر گفت: برنامه »کارگاه تئاتر« در ایام ماه 
محرم در قالب مستند نمایشی به تاریخچه نمایش تعزیه می پردازد و از 
شخصیت ها و اتفاقات مهم و تاثیرگذار در تاریخ تعزیه می گوید و  بعضی 
نسخه های مهم تعزیه های به جامانده از قدیم توسط هنرجویان این کارگاه 
نمایشی خوانده می شود.»کارگاه تئاتر« با حضور بهنود بهلولی کارشناس 
بازیگری و با هنرمندی هنرجویان بازیگر نیکا قاسمی، محمد موفق اصل، 
هانیه رحیمی و رضا ملکی روز جمعه هفتم شهریور ساعت ۲۱ و از هفته  

آینده روز پنج شنبه ساعت ۱۹ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

مهدی سلطانی بازیگر سریال »افرا« شد

 » فرا »ا تلویزیونی  مجموعه 
و  توفیقی  بهرنگ  کارگردانی  به 
تهیه کنندگی مشترک مجید موالیی 
روز  چند  غز  دارابی،  محمدکامبیز  و 
پیش، وارد مرحله پیش تولید شد و 

مهدی سلطانی چهره شناخته شده سینما، 
بازیگر  تلویزیون و تئاتر به عنوان نخستین 
به این سریال پیوسته و مراحل انتخاب دیگر بازیگران اصلی و عوامل 
پشت دوربین در حال انجام است.این درام اجتماعی و خانوادگی که قصه 
آن در فضای معاصر می گذرد، برای پخش از شبکه یک آماده می شود.

مجید موالیی در کارنامه خود تهیه کنندگی سریال های بانوی عمارت، 
چرخ فلک، نابرده رنج  و... را دارد. محمدکامبیز دارابی نیز پیش از این 
به عنوان مجری طرح در پروژه های تلویزیونی وارش، چرخ و فلک، هفت 

سنگ و ... حضور داشته است.

»هامون«  برای  بمانی  روزبه  و  معتمدی  محمد 
خواندند

پایانی  و  ابتدایی  تیتراژ  قطعات 
برنامه اینترنتی »هامون« به سفارش 
شهرداری مشهد و برای ایام عزاداری 
محرم، ساخته شده به خوانندگی روزبه 

بمانی و محمد معتمدی آماده شد.
محوریت  با  برنامه ای  »هامون« 
نوستالژی های مربوط به دهه خاطره انگیز اول محرم در ایران و مناسک 
مربوط به این دوره است که با اجرای منصور ضابطیان و کارگردانی و 

تهیه کنندگی رضا خانکی، به زودی از شبکه خانگی پخش می شود.
در این برنامه، چهره های مختلف حوزه فرهنگی- هنری از تجربه های 
زیستی و خاطرات شان در این دهه می گویند.ویدیوی اصلی این دو اثر 
پنجشنبه ۶ شهریور ۱3۹۹ پخش می شود و پیش از آن قطعات موسیقی 

برای انتشار در اختیار عالقه مندان و رسانه ها قرار خواهد گرفت.
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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

مستندساز پیش کسوت درگذشت

گر  سینما  ، ب طیا چهر  منو
د  مدا با پیش کسوت  و  ز  مستندسا
حوالی ساعت یک بامداد روز سه شنبه 
چشم  وین  در  شهریورماه  چهارم 

به روی دنیا بست.
خردادماه امسال مرکز گسترش 

سینمای تجربی اعالم کرد منوچهر طیاب 
که از دی ماه ۹۸ و پس از چک آپ در بیمارستانی در شهر وین، متوجه 
بیماری سخت خود شده و مراحل درمان را از همان زمان آغاز کرده و 
پس از گذشت حدود شش ماه، حالش بهتر و از بیمارستان مرخص شد و 
متاسفانه روز گذشته بر اثر عوارض همان بیماری دار فانی را وداع گفت.

رشته  دانش آموخته  تهران،  در   ۱3۱۶ سال  متولد  طیاب  منوچهر 
معماری در دانشگاه فنی وین و فارغ التحصیل کارگردانی سینما و تلویزیون 
از دانشکده سینمایی آکادمی دولتی موسیقی و هنرهای نمایشی اتریش بود.
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مافیایي که اجازه کار نمي دهند...

امیرمحمد زند: اگر بازیگر دنبال 
حق و حقوقش باشد او را کنار مي گدارند!
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محمد حسین زاده

بازیگران  برخي  بود که  روزگاري 
جوان با بازي درخشان خود در یکي دو 
سریال به یکباره تبدیل به ستاره شدند 
و مدتها هم به کار خود ادامه دادند ولي 
در حالي که بسیاري انتظار داشتند آنها 
را در سینما هم درحشان ببینند، متاسفانه 
که  زند  امیرمحمد  نداد.  رخ  اتفاق  این 
سریال هاي  شاخص  بازیگران  از  یکي 
تلویزیوني است، در فیلم هاي سینمایي 
کمتر به کار گرفته شده و حاال مدعي 
مافیایي در سینما وجود دارد  است که 
که اجازه کار به او و خیلي هاي دیگر را 
بیشتر  تا  شدیم  همراه  او  با  نمي دهند! 

درباره این موضوع بدانیم...

کار جدیدي  مشغول  روزها  -این 
هستید؟

*در حال حاضر چندین کار پیشنهاد 
شده منتها هیچکدام به قرارداد نرسیده 
آینده  ماه  سه  یا  دو  تا  احتماال  و  است 
مشخص  آثار  این  در  حضورم  تکلیف 
به  مشکالت  دلیل  به  درواقع  می شود. 
شیوع  دلیل  به  تولیدات  در  آمده  وجود 
دچار  کارها  از  بسیاري  کرونا  بیماری 
مشکل شده اند. متاسفانه کرونا همه چیز 
را متوقف کرده است، تعداد پیشنهادات 
بسیار کم شده و طبیعتا بازیگران کمتر 
می توانند در پروژه ها حضور داشته باشند. 
بازي ام در سریال ایل دا به پایان رسیده و 

هنوز سر پروژه جدیدي نرفتم.

-نظر خودتان درباره وضعیت این 
روزهایي کرونایي چیست؟

این  که  است  این  امر  *واقعیت 
روزها به دلیل بیماری کرونا می ترسم 
سر کار خاصی حاضر شوم، زیرا رعایت 
بهداشتی  پروتکل های  دقیق  و  درست 
وسواس  سویی  از  است.  سخت  بسیار 
کاری همیشگی من هم مزید بر علت 
شده تا فعال کم کار باشم. درواقع همیشه 
سعي کرده ام که در کارهایم انتخاب هاي 
درستي داشته باشم و حاال با وضعیت 
ایجاد شده به واسطه کرونا و کم شدن 
هم  من  وسواس  طبیعتا  پیشنهادات، 

بیشتر شده است.

ز  ا بسیاري  که  است  -مدتي 
بازیگران درباره دستمزدهاي عقب افتاده 
این  خود صحبت مي کنند خصوصا در 
هنرمندان  اقتصادي  وضعیت  که  ایام 
دنبال  خیلي ها  نیست،  مناسب  چندان 
به  ره  ولي  هستند  خود  دستمزدهاي 

جایي نمي برند!
*راستش در گذشته هم برای من 
این اتفاق پیش می آمد ولي از یک جایی 
به بعد ترجیح دادم یا گرفتن مدیربرنامه، 
ببندم.  سخت  و  سفت  را  قراردادهایم 
پایان ۷۰ درصد  به محض  اکنون  هم 
می گیرم  کامل  را  دستمزدم  پروژه،  از 
ایجاد نشود. در هر صورت  تا مشکلی 
دستمزد  پرداخت  درست  عدم  مشکل 
و همیشه  نیست  تازه  اتفاقی  بازیگران 
وجود داشته است. واقعیت امر این اتفاق 
چندان قابل پیگیری نیست و بازیگر راه 
به  شرایط  سویی  از  نمی برد.  جایی  به 
نحوی پیش می رود و روند اداری چنان 
سخت است که بازیگر ترجیح می دهد 
دنبال پولش نرود! واقعا دریافت دستمزد 
عقب افتاده بازیگران اتفاقی دشوار است. 
که  است  نحوی  به  شرایط  متاسفانه 
حقش  دریافت  برای  بازیگر  یک  اگر 
شکایت کند اسمش بد درمی رود، برای 
وی حاشیه سازی می کنند و بعدا کسی 

با او کار نمی کند!

-یعني بازیگر را بایکوت مي کنند!؟
که  است  نحوی  به  کار  *شکل 
دستمزد،  دریافت  برای  شکایت  از  بعد 
تهیه کنندگان دیگر به سمت آن بازیگر 
نمی روند، زیرا می گویند اگر دستمزدش 
را نگیرد شکایت می کند به همین دلیل 
می گذرند.  حقشان  از  بازیگران  اکثر 
بازیگر  آن  زیرآب  همه  مسیر  این  در 
به  اگر  می داند  بازیگر  و  می زنند  را 
دنبال حقش برود ممکن است مدت ها 

بیکار بماند.

این  در  خود  شخصي  تجربه  -از 
زمینه بگویید؟

چنین  بقه  سا پیشتر  هم  *من 
به  را  همه  اما  داشته ام،  را  مشکالتی 
را  دستمزدم  من  کرده ام!  واگذار  خدا 
نگرفتم، زیرا اگر می خواستم این کار را 
بکنم مرا وارد حاشیه می کردند. البته در 
این میان نباید از این نکته غافل شویم 
که تهیه کنندگان هم مشکالت فراوانی 
دارند و گاها بسیاری از مواقع به دلیل 
سرمایه گذار  یا  و  اسپانسر  تعهد  عدم 

دستمزد را پرداخت نمی کنند.

-از حضور کمرنگ خود در سینما 
بگویید... باالخره شما یکي از بازیگران 
پرکار و شاخص تلویزیون هستید ولي 

در سینما حضور چنداني ندارید!
بگذارند  بازیگران  مافیای  *اگر 
بازی  سینما  در  دارم  دوست  هم  من 
کنم! این روزها سینما به طور کامل به 

دست یکسری از بازیگران افتاده است. 
مافیایی ایجاد شده به نام بازیگر اسپانسر 
و همین امر باعث شده تا اکثریت این 
افراد در همه فیلم ها بازی کنند، زیرا با 
خودشان هزینه و سرمایه ساخت فیلم 
گروه کشی  امروز  سینمای  می آورند.  را 
و باندبازی شده است، هرکسی در این 
آن  اما  است،  موفق  باشد  باند  و  گروه 
باید  ندارند  رفیق  و  کسانی که دوست 

مدت ها خانه نشین بمانند.

-یعني صرفا پول و سرمایه مهم 
است، نه بازیگري!؟

*بدون شک این اتفاق در بسیاري 
منکر  من  البته  است.  افتاده  مواقع  از 
این  که  شاخصي  و  خوب  بازیگران 
بازي  سینمایي  فیلم هاي  در  روزها 
مي کنند نیستم و به حق برخي از آنها 
ولي  هستند  هم  درجه یکي  بازیگران 
نگاهي به برخي دیگر از آثار سینمایي 
کامال صحبت هاي من را تایید مي کند.

و  این سمت  به  این سینما  -چرا 
سو رفته است؟

نیاز  موضوع  این  دلیل  *راستش 
ولي  دارد  فراوان  کارشناسي هاي  به 
چیزي که مشخص است این است که 
بحث اقتصاد در سینما در کشور ما به 
از  بسیاري  درواقع  دارد.  مشکل  شدت 
فیلمسازان با ترس اینکه مبادا فیلمشان 
در نهایت فروش خوبي نداشته باشد و 
نتواند سرمایه آنها را برگرداند، به سراغ 
خود  با  بتوانند  که  مي روند  بازیگراني 
یک  دیگر  طرف  از  بیاورند.  اسپانسر 
عده هم هستند که با هم تشکیل باند 
مي روند،  که  هرکاري  سر  دائم  و  داده 
و  کرده  معرفي  هم  را  خود  دوستان 
به دیگر عوامل  فعالیت  اجاره  درنتیجه 

هنري را نمي دهند.

-صحبت پایاني شما...
بیماري  اول  وهله  در  *امیدوارم 
به شدت  که  ریشه کن شود چرا  کرونا 
گذاشته  تاثیر  ما  همه  زندگي  روي 
فعالیت هاي  تمام  شده  باعث  و  است 
شود.  مواجه  زیادي  مشکالت  با  مردم 
هنر  وضعیت  امیدوارم  دیگر  طرف  از 
و  بگیرد  سروسامان  نیز  کشورمان  در 
از این حالت انحصاري در سینما خارج 
بتواند  نیز  تلویزیون  همینطور  و  شود 
کیفیت تري  با  و  شاخص تر  تولیدات 
چرا  کند  تولید  گذشته  سال هاي  مانند 
این روزها عالوه بر شبکه نمایش  که 
خانگي، صدها شبکه ماهواره اي هستند 

که با صداوسیما رقابت دارند.
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اگران آنالین و مصائب آن
عبداهلل علیخاني: اکران آنالین به سینماداران 

ضربه سنگیني وارد کرده است

ــر ســر اکــران آنالیــن فیلم هــاي ســینمایي  ــوز کشــمکش ب هن
ــي رود و در  ــمار م ــه ش ــینما ب ــث عرصــه س ــن مباح ــي از داغ تری یک
ــه یکــي از  ــارج از کشــور ب ــن موضــوع سالهاســت در خ ــه ای حالي ک
ارکان اصلــي تولیــدات هنــري و ســینمایي تبدیــل شــده، در کشــورمان 
بــه دلیــل عــدم وجــود زیرســاخت هاي مناســب و در عیــن حــال عــدم 
ــه  ــت مواج ــا شکس ــن ب ــران آنالی ــور، اک ــت در کش ــون کپي رای قان
ــتقبال بیشــتري از  ــته اس ــه گذش ــه نســبت ب ــا اینک ــده اســت و ب ش
ــا  ــاق فیلم ه ــت قاچ ــه وضعی ــا زماني ک ــا ت ــي طبیعت ــود ول آن مي ش
بــه همیــن منــوال باشــد، اتفــاق مثبتــي در ایــن زمینــه رخ نخواهــد 
داد. درواقــع ســرعت انتشــار نســخه قاچــاق فیلم هــاي ســینمایي کــه 
ــا  ــه تنه ــده ک ــاد ش ــدر زی ــده اند آنق ــران ش ــن اک ــورت آنالی ــه ص ب
چندســاعت بعــد از شــروع اکــران آنالیــن یــک فیلــم، نســخه قاچــاق 
آن در ســایت ها و کانال هــاي مختلــف بارگــذاري مي شــود! در عیــن 
ــا بازگشــایي  حــال عــدم اســتقبال مــردم از ســینماها باعــث شــده ت
مجــدد ســالن هاي ســینما و اکــران چنــد فیلــم شــاخص هــم کمکــي 
بــه آشــتي مــردم بــا ســینما در ایــام کرونــا نکنــد. درواقــع مــردم حتــي 
بــا رعایــت پروتکل هــاي بهداشــتي هــم ایــن اعتمــاد را ندارنــد کــه 
بــه ســینما برونــد چــرا کــه تــرس از شــیوع بیمــاري هنوزهــم در بیــن 
ــاي  ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــینماداران ب ــه س ــود دارد. در نتیج ــا وج آنه
ــه شــدت نابســاماني را  ــا اوضــاع ب ــن روزه ــد، ای ــه دارن ســنگیني ک

ــد. ــه مي کنن تجرب
عبــداهلل علیخانــی تهیه کننــده موفــق و شــاخص ســینما بــا توجــه 
بــه گســترش ویــروس کرونــا کــه منجــر بــه تعطیلــی برخی ســالن های 
ســینما و عــدم اســتقبال مــردم از ســینماها شــده در خصــوص وضعیــت 
اکــران آنالیــن گفــت: اکــران آنالیــن تهدیــد جدی بــرای حیات ســینما 
اســت و اگــر بخواهــد ادامــه پیــدا کنــد اصــل و معنــای ســینما را از بیــن 
می بــرد و باعــث می شــود تمامــی ســینماداران ورشکســته و خانه نشــین 
ــا ندانــم کاری حرمتــش  شــوند. ســینما شــأن و حرمــت دارد و نبایــد ب
از بیــن بــرود! متاســفانه ایــن روزهــا ســینماداران در اوضــاع اســفبار و 
ــا تکلیــف خودشــان، زندگی شــان و  ــد و واقع ــه ســر می برن بغرنجــی ب
آینده شــان روشــن نیســت. بی تردیــد اگــر ایــن رونــد نادرســت اکــران 
آنالیــن همچنــان بخواهــد اســتمرار پیــدا کنــد ســینماداران دســت روی 
ــده و شــوم  ــن اتفــاق ناراحت کنن ــه ای ــد گذاشــت و علی دســت نخواهن
موضــع خواهنــد گرفــت. اکــران آنالیــن بــرای ســینماداران فاجعه اســت 
ــا تدبیــر و درایــت باشــند هرگــز اجــازه نمی دهنــد  و اگــر مســئوالن ب

ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کنــد!
ایــن ســینماگر بــا بیــان اینکــه کرونــا ضــرر و ضربــه اصلــی اش را 
بــه ســینماداران وارد کــرد تصریــح کــرد: ایــن ســینماداران بودنــد که در 
ایــن ماه هــا مجبــور شــدند حقــوق کارگــر و حــق بیمــه آنهــا را پرداخــت 
کننــد، ایــن ســینماداران بودنــد کــه در ایــن روزهایــی کــه ســینماها بــه 
ظاهــر بــاز اســت همــه نــوع سرویســی را ماننــد گذشــته بــه مخاطبــان 
انگشت شــمار ســینما ارائــه دادنــد و از صبــح تــا شــب بــا روشــن نــگاه 
داشــتن چــراغ ســالن های ســینما، سیســتم خنک کننــده و... خــرج روی 
دســت خود گذاشــته اند! متاســفانه مســئوالن چشــم خود را روی ضرر و 
زیــان هنگفتــی کــه ســینماداران در ایــن مــدت دچــارش شــده بســته اند 
و توجهــی بــه آنهــا ندارنــد. عــالوه بــر ســینماداران، تهیه کننــدگان نیــز 
ــام اکــران  ــن ای ــی کــه در ای ضــرر جــدی متحمــل شــده اند. فیلم های
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــدند ک ــه ش ــا شکســت مواج ــدند ب ش
ــرر  ــه ض ــرد ک ــاره ک ــی اش ــش و صدرعامل ــای فرحبخ ــای آق فیلم ه
بســیاری دیدنــد. ایــن تهیه کننــده موفــق کــه آثــار شــاخصي در کارنامه 
دارد در خاتمــه ایــن گفتگــو متذکــر شــد: بنــده بایــد در نهایــت تاکیــد 
ــه  کنــم اکــران آنالیــن باعــث ضــرر می شــود و جــز اینکــه منجــر ب
تعطیلــی ســالن های ســینما، بیــکار و خانه نشــین شــدن پرســنل آنهــا 
و... شــود هیــچ دســتاورد دیگــری نخواهــد داشــت و از این رو مســئوالن 
ذیربط در ســازمان ســینمایی و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی موظف 
هســتند تــا هرچــه ســریع تر تدبیــری جــدی بــرای جلوگیــری از ایــن 

رونــد شــوم و ناعادالنــه اتخــاذ نماینــد.

امسال، سال بسیار سختي براي سینماگران است چرا که 
از اکران فیلمشان  آنهایي که فیلم ساخته بودند حاال به نوعي 
ناامید هستند چرا که مي دانند هزینه هاي سرسام آور تولید را به 
آنها برنمي گرداند و وضعیت اقتصادي این روزهاي کشور آنقدر 
اسفناک است و تورم آنقدر نسبت به سال گذشته باال رفته که 
حاال اگر کل هزینه هاي فیلمي که سال گذشته ساخته اند را هم 
دریافت کنند، نمي توانند با نرخ تورم برابري کرده و فیلم جدیدي 
بسازند! از طرف دیگر تورم بخشي از اقتصاد کشور ماست و همه 
مي دانیم که سال بعد هم این تورم وجود دارد و سال هاي بعد 
هم همینطور... در نتیجه برحي از فیلمسازان هم مي دانند که اگر 

همین امروز فیلم بسازند، برایشان به صرفه تر از فرداست.
پروانه  تهیه کننده کهنه کار سینما که  سیدمحسن وزیری، 
قدرت اهلل  کارگردانی  به  لعنتی،  جذاب  سینمایی  فیلم  ساخت 
در گفتگویي  است،  دریافت کرده  پیش  را چندي  صلح میرزایی 
کوتاه با دنیاي جوانان درباره وضعیت تولید این فیلم در روزهاي 
کرونایي بیان کرد: ما مراحل پیش تولید را آغاز کردیم، اما به دلیل 
شیوع ویروس کرونا کار متوقف شد و فعال منتظر هستیم تا کمی 
این وضعیت آرام شود. در حال حاضر مشغول بازنویسی مجدد 
فیلمنامه هستیم که یک کار طنز است و امیدواریم تا پایان سال 
بتوانیم کار را کلید بزنیم، چرا که اگر امسال بسازیم قطعا ازنظر 

هزینه ای برای ما ارزان تر تمام می شود تا سال آینده، سال به سال 
قیمت ها تغییر می کنند و وضعیت اقتصادی نامشخص است. 

را در  فیلم هاي موفقي  این تهیه کننده شاخص سینما که 
کارنامه دارد، درباره وضعیت سینما گفت: ما در حال حاضر ۱۲۰ تا 
۱3۰ فیلم آماده اکران داریم درحالی که سینماها این روزها تعطیل 
هستند و اگر هم باز باشند کسی به سینما نمی رود، بنابراین من اگر 

این فیلم را حتی در این شرایط تولید کنم باز هم در صف اکران 
می ماند، اما نکته اینجاست که اگر در این شرایط این ریسک را 
بپذیرم و فیلم را بسازم چنانچه در حین تولید اتفاقی برای هرکدام 
از عوامل رخ دهد و مبتال به این ویروس شوند من نمی توانم خودم 
را ببخشم چون مسئول پروژه من هستم. بنابراین فعال دست نگه 
داشته ایم تا کرونا تمام شود و همه بتوانیم با خیالی آسوده دورهم 

جمع شویم و فیلم بسازیم.سیدمحسن وزیري در پاسخ به این 
سوال که فکر می کند آینده سینمای ایران به چه شکل خواهد 
بود، گفت: نه تنها در ایران بلکه در جهان همه می گویند که امسال 
این دلیل که مخاطب می ترسد وارد  سینما نخواهیم داشت به 
سالن سربسته سینما شود. امیدوارم با توجه به فیلم هایی که داریم 
مخاطبان سال آینده به سالن های سینمایی بیایند تا سینماها راه 
بیفتند و چرخه سینما به گردش درآید. قشر بسیاری از این راه نان 
می خورند و حداقل برای هر فیلم بین ۵۰۰ تا ۵هزار نفر از عوامل 
به همراه خانواده هایشان درگیر سینما هستند و امروز متاسفانه به 
خاطر شیوع کرونا همه لطمه دیده اند. طبیعتا این وضعیت باعث 
مي شود تا در شرایط اقتصادي کنوني، سختي بیشتري به اهالي 
هنر وارد شود چرا که حقوق و بیمه بیکاري هم ندارند و گذران 

زندگي در این شرایط واقعا سخت و طاقت فرساست.
این تهیه کننده در پایان صحبت هاي خود از مردم خواست 
که پروتکل هاي بهداشتي را بیشتر رعایت کرده و افزود: امیدوارم 
غیرضروری  سفرهای  از  و  بزنند  ماسک  کنند،  مراعات  مردم 
خودداری کنند تا این وضعیت بهتر شود و همه بتوانند به زندگی 
با  که  است  طوري  بیماري  این  درواقع  بازگردند.  خود  عادی 
رعایت پروتکل هاي بهداشتي مي توانیم با آن مبارزه کنیم و فعال 

راه دیگري نداریم.

تورم و اتفاقات سینمایي

محسن وزیري: امسال سینما نداریم!


