
سهم آموزش رایگان در نظام آموزش عالی ناچیز است
 ۹۹ سال  سراسری  کنکور  رشته  انتخاب  دفترچه 
منتشر شد و روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده 
است. داوطلبان می توانند به منظور اطالع از نتیجه آزمون 
به سایت  از آن  پرینت  اولیه و تهیه  نتایج  خود و مشاهده کارنامه 
سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، 
نام،  نام خانوادگی،  داوطلبی،  شماره  یا  شماره شناسنامه  و  ورود  رمز 
شماره شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره 

انتخاب رشته های  اقدام کنند.همچنین دفترچه راهنمای  شناسنامه 
 ۱۳۹۹ سال  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  برای  تحصیلی 
حاوی تمامی شرایط و ضوابط اختصاصی رشته های مختلف تحصیلی 
دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، مجازی، پردیس خودگردان و 
ظرفیت مازاد، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و 

غیردولتی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.
صفحه 2

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اعالم کرد: 

آغاز مطالعات برای مرمت
 مدرسه تاریخی دارالفنون

نقدینگی در بورس به سفته بازی دامن زده است
اینکه  بیان  با  اقتصادی  تحلیلگر  یک 
حرکت نقدینگی در بورس به سمت تولید تورم 
را کاهش می دهد، گفت: نقدینگی خلق شده در 
بازار سرمایه نه تنها به تولید تزریق نشده بلکه 
در  داللی  و  سفته بازانه  فعالیت های  شکل گیری  به  منجر 
بورس شده است زیرا، به دلیل بازدهی باالی این بازار برخی 
شرکت ها از بانک ها تسهیالت دریافت می کنند تا با آن سهام 
خرید و فروش کنند.حیدر مستخدمین حسینی درباره دالیل 
رشد نقدینگی و نقش بازار سرمایه در آن، اظهار کرد: خلق 
نقدینگی زمانی می تواند نقطه ضعفی برای اقتصاد باشد که 
تامین کسری بودجه از طریق نظام بانکی با خلق اعتبار و 
نقدینگی همراه باشد. درحالیکه اگر نقدینگی به سمت تولید 
هدایت و تزریق شود و رشد نقدینگی با رشد تولید برابر باشد، 
آنگاه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و 

ایجاد اشتغال می شود.
صفحه 3

در دیدار فرماندار و دادستان شهرستان مبارکه با مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید شد؛

تعامل هرچه بیشتر بین منطقه و صنعت 
در جهت توسعه پایدار

4
صفحه 3لزوم احراز هویت برای درج آگهی مسکن و خودرو
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مائده طهماسبي: 
بازیگري هميشه 

انسان را به چالش 
مي كشد

6ورزش
حاللی: 

داور به وضوح 
سر پرسپوليس را

 برید

هنگ 7فر

مائده طهماسبی بازیگر شاخص و كهنه كار و كارگردان تئاتر، 
سينما و تلویزیون كه در سال هاي اخير بسيار فعال بوده و در 
عين حال عضو تيم اسكواش بانوان هنرمند هم مي باشد، این 
روزها در حال بازي در سریال برف آهسته مي بارد، به كارگرداني 
پوریا آذربایجاني است. هرچند كه كار كردن در شرایط كرونایي 

براي هنرمندان كار سختي است.

پيشكسوت تيم فوتبال پرسپوليس معتقد است كه الدحيل 
قطر در دیدار دوشنبه شب گذشته  برابر سرخپوشان از لحاظ 
فوتبالی تيم برتر ميدان نبوده است. اسماعيل حاللی، اظهار 
داشت: قبل از اینكه در مورد مسائل فنی صحبت كنم باید 

در مورد مسائل غيرفنی صحبت كرد. 

پرونده 10 تن از نویسندگان، تصویرگران و مروجان 
كتابخوانی حوزه كودک و نوجوان برای ارائه در رقابت ها 
و گرد هم آیی های جهانی با حمایت معاونت امور فرهنگی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوین می شود.

تدوین پرونده  
بين المللی ۱۰ 

نویسنده  تصویرگر 
 و مروج كتابخوانی

دفترچه انتخاب رشته كنکور سراسری ۹۹ منتشر شد مدیرعامل ویتول:
 نیمه دوم ۲0۲0 دوره سختی است

مدیرعامل ویتول انتظار دارد که نیمه دوم سال سختی در پیش باشد 
زیرا مبادالت نفتی در حال رکود است.به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، 
پس از نوسان های شدید قیمت نفت در نیمه نخست سال جاری میالدی که 
سودهای هنگفتی را نصیب معامله گران کرد، اکنون روند بازار کندتر شده و واقعیت های 

ویروس کرونا سبب تضعیف آن شده است.
صفحه ۳

سال  پایان  تا  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
طرح  این  و  می شود  تکمیل  مهر  مسکن  پروژه   ۹۹
ستاد  نشست  در  جهانگیری  یابد.اسحاق  استمرار  باید 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به شروع عملیات مسکن مهر 
در دولت گذشته، تصریح کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش های 
کنونی می توان گفت طرح مسکن مهر امسال تکمیل و پرونده آن 

بسته خواهد شد.وی افزود: بخشی از مشکالت این طرح قضائی 
است که مسئوالن دستگاه های قضائی در استان ها باید آن ها را 
رفع کنند، بخش دیگر نیز مشکالت زیربنایی است که وزارت نیرو 
و سازمان برنامه و بودجه و سایرین باید کمک کنند تا اعتبار مورد 

نیاز تأمین شود تا این پروژه تکمیل شود.
صفحه 2

پروژه مسکن مهر تا پایان سال ۹۹ تکميل می شود
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کل  اداره  سرپرست   : نوروزی  حامد   - مرکزی 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 

مرکزی خبر داد:
در  فردقان  چهارطاقی  از  دیگری  های  بخش 

شهرستان فراهان کشف گردید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
مصطفی  مرکزی  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
مرزبان سرپرست اداره کل امروز ۳۱ شهریور۹۹ گفت: 
»در نتیجه فصل اول کاوش های باستان شناسی آتشکده 
فردقان که به سرپرستی محسن کریمی انجام شد، بخش 
های دیگری از چهارطاقی فردقان در شهرستان فراهان 

کشف گردید.«
 او افزود:  »این فصل از کاوش باستان شناسی به 

دنبال دو فصل گمانه زنی سال های ۹4 و ۹5 آغاز شده است.«
محسن کریمی سرپرست تیم  باستان شناسی 
آتشکده فردقان در این باره توضیح داد:  »مطالعات 
انجام شده نشانگر آن است که  این چهارطاقی به 
احتمال همان آتشکده ای است که در متون تاریخی 
به ویژه کتاب تاریخ قم )مربوط به سده سوم هجری( 

به آن اشاره شده است.«
هایی  بخش  فصل  این  »در  افزود:  کریمی 
و  بنا  غربی  جنوب  ضلع  چهاروجهی  ستون  از 
درگاههای ضلع جنوبی مورد کاوش قرار گرفت. 

آمده،  دست  به  معماری  جدید  های  داده  اساس  بر 
بنای آتشکده فردقان بنایی مربع به ضلع ۱7 متر با 
ستونهای چهار ترک آجری است و دارای یک درگاه 
یک  متر،   80/۱ عرض  به  شرقی  ضلع  در  ورودی 
درگاه در ضلع غربی به عرض 20/2 متر ،  دو درگاه 
ضلع  در  متری   80/۱ درگاه  یک  و  سانتیمتری   ۹0
جنوبی است  در حالیکه ضلع شمال و شمال غربی 
قاجار  دوره  منازل مسکونی  بقایای  زیر  در  هنوز  بنا 
مدفون است . عرض دیوارهای بنا 5/۱ متر است و 
با استفاده از مصالح اصلی سنگ احداث و از درون 

دارای اندود است.«
 )Fardaghan(او افزود: »روستای تاریخی فردقان
در شمال غرب شهرستان فراهان قرار دارد. بر اساس 
مطالعات صورت گرفته بر روی متون تاریخی، از سده سوم هجری به نام 
فردقان و برخی وقایع تاریخی مرتبط با آن اشاره 
شده است. در این متون به فردقان، آتشکده واقع 
در آن، تصرف و تخریب آن توسط حاکم قم در 
سال 288 هجری، انتقال درب مّطالی آتشکده 
به کعبه در زمان حجاج بن یوسف، شکست 
بن  محمود  بن  مسعود  از  کاکویه  عالءالدوله 
سبکتکین و پناه گرفتن او در قلعه فردقان و نیز 
زندانی شدن بوعلی سینا در قلعه مذکور پرداخته 

شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی خبر داد؛

کشف ابعاد تازه معماری آتشکده فردقان

آگهی 
مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

 اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان ایالم در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح زیر 
را به اشخاص حقيقی و حقوقی دارای صالحيت واگذار نماید.

مبلغ ضمانتنامه )ریال(اعتبار مناقصه )میلیون ریال(نوع عملیات و حجم آنحوزه اجراشهرستان

سنگی مالتی-۱000 مترمکعبپارسل 5 و 6 سد ایالم ایالم
خشکه چینی-2000 مترمکعب

6۹۳2۳46600000

سنگی مالتی-۱۱00 مترمکعببدرهبدره
خشکه چینی-۱500 مترمکعب

7۱۱2۳55600000

سنگی مالتی-۱000 مترمکعبماهیزانهلیالن
گابیون بندی-450 مترمکعب خشکه چینی-

۱500 مترمکعب

8۹8۹44۹450000

سنگی مالتی-۱۱00 مترمکعبپارسل ۳آبدانان
خشکه چینی-۱500 مترمکعب

7428۳7۱400000

WWW. نشانی  به  )ستاد(  دولت  الكترونيكی  تداركات  سامانه  اسنادمناقصه:  دریافت  محل 
SETADIRAN.IR

تاریخ رویت در سامانه ستاد دولت: ساعت 15 روز چهارشنبه   1399/07/02
آخرین مهلت دریافت اسناد:  ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09

آخرین مهلت ارائه پيشنهادات:  ساعت 15روز شنبه مورخ 1399/07/19
تاریخ  بازگشایی پاكات الف: ساعت 9 صبح روز  یكشنبه مورخ 1399/07/20

پایه 6كشاورزی ومنابع  یا  پيمانكاری )حداقل رتبه 5 آب  بودن گواهی صالحيت  صالحيت: دارا 
طبيعی(از سازمان مدیریت و برنامه ریزی الزاميست، پيشنهاد قيمت پيمانكارانی كه ظرفيت و 

صالحيت نداشته باشند بازگشایی نمی شود.
ضمانت نامه معتبر بانكی جهت شركت در مناقصه الزامی است و پيشنهاد های بدون ضمانت نامه 
بانكي باز نخواهند شد. پاكتهای حاوی اصل ضمانت نامه به اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری 

استان ایالم به نشانی : ایالم – ميدان دفاع مقدس تحویل داده شود.
شرط الزم برای بازگشایی پاكات پيشنهادی ثبت نام و طی مراحل در سامانه ستاد می باشد. 

ارائه آناليز اقالم كار بر اساس بخشنامه 96/1232579-1396/03/31 سازمان برنامه و بودجه 
كشور ضروری است و در سامانه ستاد الزاما بارگذاری گردد. 

به هر شركت یا پيمانكار یك پروژه واگذار مي شود. پيمانكاران طرف قرارداد این اداره كل كه 
پيشرفت فيزیكی پروژه آنها كمتر از 70 درصد باشد حق شركت در مناقصه را ندارند.

برنده مناقصه موظف است حداكثر هفت روز پس از تاریخ برگزاری كميسيون مناقصات نسبت به 
عقد قرارداد اقدام نماید، در غير اینصورت ضمانت نامه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

هزینه درج آگهی روزنامه  بعهده برنده مناقصه ميباشد.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ایالم

نوذر شفیعی

مکانیسم ماشه اگر از سوی ایاالت متحده آمریکا به 
صورت یکجانبه اجرا شود شاید در داخل ایران نگرش ضد 

آمریکایی را تقویت کند.
به  نسبت  ایران  اسالمی  نظر می رسد جمهوری  به 
تحریم های آمریکا عادت کرده باشد، اما اگر فشار تحریمی 
که وزیر امور خارجه ایاالت متحده به دنبال آن است تا از 
طریق اعضای سازمان ملل دنبال شود، در نهایت اجرایی 

گردد؛ ممکن است کشور را با مشکل مواجه کند.
باید منتظر واکنش کشورهای مختلف نسبت به بیانیه 
ماشه  مکانیسم  خصوص  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 

بمانیم، زیرا جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریمی 
کنونی توانسته از چند مسیر بخشی از تحریم های موجود 
را بی اثر کند، اما اگر کشورهایی همانند چین مجاب به 
تبعیت از آمریکا در اعمال تحریم شوند، کار برای کشورمان 

سخت خواهد شد.
آنچه تا کنون رخ داده این است که آمریکا از لحاظ 
حقوقی نتوانسته جامعه بین الملل را برای اعمال تحریم 
علیه ایران متحد کند، این مهم نیز در سایه تالش های 
حقوقی  پشتوانه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دیپلماتیک 

شکل گرفته است.
احتمال اینکه ایاالت متحده در گام بعدی کشورهای 
جهان را مجبور به تبعیت از خود کند وجود دارد، در همین 
راستا الزم است دیپلماسی کشورمان در قبال این اتفاق نیز 

برنامه داشته باشد و با فعالیت بیشتر مانع تحقق برنامه های 
ایاالت متحده شود.

در شرایط کنونی باید قوای سه گانه در باالترین سطح 
ممکن وحدت خود را حفظ کنند، در همین مسیر تعاملی نیز 
الزم است مشکالت موجود در داخل کشور حل و فصل شود 
تا مردم و حاکمیت در کنار هم توانایی عبور از مشکالت 
پیش آمده را داشته باشند. از سوی دیگر وحدت و همدلی 

می تواند به فعال شدن دیپلماسی کشور نیز کمک کند.
دیپلماسی رسمی کشور که از سوی وزارت امور خارجه 
پیگیری می شود باید از سوی دیپلماسی پارلمانی تقویت 
شود، مجلس شورای اسالمی می تواند ضمن ایجاد ارتباط 
با پارلمان کشورهای مختلف که برآمده مردم آن کشورها 
هستند، نوعی پیوند بین ملت ایران و مردم سایر کشورها 

دیدگاه
دیپلماسی پارلمانی و مقابله با جریان تحریمی آمریکا

صفحه 2



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1563- چهارشنبه 2 مهر 21399 معه جا

بررسی راهکارهای کاهش آسیب های اقتصادی کرونا 
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: این کمیسیون به دنبال 
ویروس  شیوع  اقتصادی  پیامدهای  کاهش  برای  راهکارهایی  بررسی 

کرونا است.
جعفر قادری با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت 
بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در حال بررسی طرح هایی در 
زمینه حمایت از تولید است، گفت: همچنین طرح هایی برای اصالح اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار این کمیسیون است.

وی گفت: طرح هایی برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب 
و کار نیز تهیه شده و کمیسیون ویژه جهش تولید در حال بررسی دقیق 
توجه  با  و  فعلی  در شرایط  کرد:  تصریح  قادری  است.جعفر  این طرح ها 
به محدودیت های بودجه ای، این کمیسیون به دنبال آن است که منابع 
بودجه ای کشور به خوبی تخصیص داده شود و در حال بررسی راهکارهایی 
در این زمینه هستیم.قادری افزود: مردمی سازی اقتصاد، توجه به اقتصاد 
دانش بنیان، بهبود فضای کسب و کار و هدایت پروژه های عمرانی به 
بخش های غیردولتی و افزایش تجارت با کشورهای منطقه از جمله دیگر 
برنامه های کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس است و طرح هایی در این 

زمینه در دستور کار قرار دارد.

 گزارش تخلفات دپوی نهاده های کشاورزی
 به مجلس ارائه شود

تخلفات  از  باید  کشاورزی  کمیسیون  گفت:  مجلس  رئیس  نایب 
گسترده دپوی نهاده های کشاورزی گزارشی را به صحن علنی ارائه کند.

های  نهاده  قیمت  شدید  افزایش  از  انتقاد  با  دلخوش  سیدکاظم 
کشاورزی گفت: متاسفانه شاهدیم که نهاده های کشاورزی در گمرکات 

کشور دپو شده است که در صورت ماندگاری دچار قاچاق خواهد شد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکالت آن است که اخیراً وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرده کشاورزان برای کاشت درخت باید پروانه اخذ کنند 
که چنین مساله ای در تاریخ سابقه نداشته و وزیر جهاد کشاورزی نباید 

چنین بخشنامه هایی صادر کند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه 
گفت: بخشی از مربیان پیش دبستانی هنوز بالتکلیفند و وضعیت استخدام 
آنها تعیین تکلیف نشده و الزم است مساله هر چه سریع تر رسیدگی شود.

دیوان محاسبات به نحوه هزینه کرد بودجه مقابله با کرونا 
ورود کند

دیوان  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  نجف آباد  مردم  نماینده 
محاسبات باید بررسی کند مبالغی که برای مقابله با کرونا به دولت داده 

شد، در چه جاهایی هزینه شده است.
ابوالفضل ابوترابی گفت: در حوزه انتخابیه بنده و سراسر کشور برای 
مقابله با کرونا و درمان آن مشکل  وجود دارد و دولت تنها ۳0 درصد از 
مبلغی را که برای کرونا از صندوق توسعه ملی برداشت کرده بود، به این 
بخش تخصیص داده است. نماینده مردم نجف آباد اظهار داشت: دیوان 
محاسبات باید بررسی کند مبالغی که برای مقابله با کرونا به دولت داده 

شد، در چه جاهایی هزینه شده است.
پنج  از  کتاب  دهم سه  در مجلس  کرد: همچنین  تصریح  ابوترابی 
کتاب قانون تجارت به تصویب رسید و آن را به شورای نگهبان ارسال 

کردیم که شورای نگهبان باید ظرف ۱0 روز نظر خود را اعالم می کرد.
وی گفت: اکنون چندین ماه از آن زمان گذشته و رئیس مجلس باید 

این قانون مهم را برای اجرا، ابالغ کند.

پروژه مسکن مهر تا پایان سال ۹۹ تکمیل می شود
پایان سال ۹۹ پروژه مسکن مهر تکمیل  تا  معاون اول رئیس جمهور گفت: 

می شود و این طرح باید استمرار یابد.
اسحاق جهانگیری در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به شروع 
عملیات مسکن مهر در دولت گذشته، تصریح کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش های 
کنونی می توان گفت طرح مسکن مهر امسال تکمیل و پرونده آن بسته خواهد شد.

وی افزود: بخشی از مشکالت این طرح قضائی است که مسئوالن دستگاه های 
قضائی در استان ها باید آن ها را رفع کنند، بخش دیگر نیز مشکالت زیربنایی است 
که وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و سایرین باید کمک کنند تا اعتبار مورد 

نیاز تأمین شود تا این پروژه تکمیل شود.
معاون اول رئیس جمهور به اقدامات بانک مسکن در افزایش سقف تسهیالت 
مسکن مهر از ۳0 به 40 میلیون تومان طبق مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره کرد 
و گفت: سایر بانک های مسئول نیز باید بر اساس مصوبه امروز ستاد به مسئولیت 

خود در این باره عمل کنند.
حوزه  در  مهم  موضوع  یک  همیشه  مسکن  تأمین  کرد:  تصریح  جهانگیری 
اقتصاد  از  عمده ای  بخش  حوزه،  این  شدن  فعال  با  چون  است،  مقاومتی  اقتصاد 

کشور نیز فعال خواهد شد.
وی ادامه داد: خانه ها در این پروژه متعلق به ضعیف ترین افراد جامعه بود و 
تا  اقتصاد مقاومتی مطرح شد  این موضوع در ستاد فرماندهی  نیز  به همین دلیل 

مشکالت پیگیری و رفع شود و پروژه به نتیجه برسد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: خوشبختانه طبق گزارشی که امروز وزیر راه 
تا آخر سال ۹۹ پروژه مسکن  انشااهلل  ارائه کردند؛  ایشان  و شهرسازی و معاونان 
مهر تکمیل می شود، وزارت راه و شهرسازی هم حتمًا باید آسیب شناسی دقیقی از 
این طرح انجام دهد چرا که این طرح یکی از طرح هایی است که باید استمرار یابد.

در  مسئوالن  امروز  گزارش های  است  ممکن  کرد:  نشان  خاطر  جهانگیری 
خصوص مسکن محرومان نیز به وزارت راه و شهرسازی کمک کند تا به سرعت 

طرح بزرگی تهیه کند.
وی بیان کرد: باید اشکاالت این طرح را رفع کنیم تا برای افراد نیازمند به 

مسکن در جامعه راهکاری برای صاحبخانه شدن بیابیم.
معاون اول رئیس جمهور بر سرمایه گذاری برای افزایش تولید گیاهان دارویی 
تاکید کرد و گفت: یکی  اقتصاد مقاومتی  اولویت دار  از طرح های  به عنوان یکی 
از اولویت های اقتصاد مقاومتی درون زایی است که طرح تولید گیاهان دارویی به 
ظرفیت های داخلی اتکاء دارد و مشمول رویکرد درون زایی اقتصاد مقاومتی است.

جهانگیری عدالت محوری را از دیگر رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانست و 
افزود: طرح تولید گیاهان دارویی به معنای واقعی، عدالت بنیان است و اگر به اشتغال 
زایی و درآمد زایی برای مناطق محروم کمک کند به توسعه عدالت منجر می شود.

ایران در مورد مساله مذاکره شده، دوباره گفت وگو نخواهد کرد
وزیر خارجه گفت: ایران برای مساله مذاکره شده، دوباره گفت وگو نخواهد کرد. 

آمریکا طرف نقض کننده برجام است.
آمریکا  خارجی  روابط  شورای  در  مجازی  صورت  به  که  ظریف  محمدجواد 
گفت:  است،  برجام  کننده  نقض  طرف  آمریکا،  اینکه  اعالم  با  می کرد،  سخنرانی 

ایران برای مساله مذاکره شده، دوباره گفتگو نخواهد کرد.
ظریف خاطرنشان کرد: ما به قوانین بین المللی احترام می گذاریم، ما به برجام به 
عنوان یک توافق بین المللی احترام می گذاریم و هیچ گاه به کشوری یورش نبرده ایم. 
این آمریکاست که باعث نگرانی جامعه بین المللی در نقض هنجارهای بین المللی 
شده است. درباره بازگشت آمریکا به برجام، این آمریکا است که باید نشان دهد به 
این توافق احترام می گذارد، ما همچنان عضو برجام هستیم. ایران امروز حتی به 
خاطر عدم صدور مجوزهای آمریکا نمی تواند حتی واکسن آنفلوانزا را سفارش دهد. 

خریدی که با پول خودمان انجام می شود نه آنها.
وزیر امور خارجه کشور همچنین در ادامه، از آمادگی ایران برای مبادله همه 

زندانیان در آمریکا خبر داد.

سهم آموزش رایگان در نظام آموزش عالی ناچیز است
یبان  غا که  لی  حا در 
 ۹۹ سال  سراسری  کنکور 
دوره های  در  می توانند  هم 
کنند  نام  ثبت  دانشگاه ها  آزمون  بدون 
این  به  داوطلبان  بی رغبتی  دلیل  اما 
دوره  بر  پردازها  شهریه  غلبه  رشته ها، 

آموزش رایگان است.
دانشجو  پذیرش  برای  نام  ثبت 
تحصیلی  بق  ا سو ساس  ا بر  فًا  صر
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در 
مردادماه  پنجم  از   ۱۳۹۹ سال  مهرماه 
آغاز شد و با توجه به تمدید مهلت ثبت 
نام، داوطلبان تا دوشنبه 7 مهرماه ۹۹ 
رشته  انتخاب  به  نسبت  دارند  فرصت 

و ثبت نام در این رشته ها اقدام کنند.
با وجود حدود 400 هزار ظرفیت 
در  کشور  ه های  نشگا ا د در  لی  خا
انسانی،  علوم  هنر،  مختلف  رشته های 
زبان های خارجی، علوم ریاضی و فنی 
و علوم تجربی به صورت محدود تاکنون 
در  شرکت  برای  نفر  هزار   ۱00 حدود 
پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق 
تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی )مهرماه ۱۳۹۹( ثبت نام کرده اند.

 24 جلسه  مصوبه  به  توجه  با 
پذیرش  و  سنجش  شورای   ۹۹ تیرماه 
دانشجو، ثبت نام و اعالم نتایج پذیرش 
سوابق  اساس  بر  صرفًا  رشته های  در 
برای  دیپلم(  کتبی  )معدل  تحصیلی 
)شامل  آموزشی  زیرنظام های  تمامی 
پردیس  نه،  شبا نه،  ا روز دوره های 

مؤسسات  و  دانشگاه ها  خودگردان 
نور،  پیام  ه  نشگا دا لی،  عا آموزش 
و  آموزشی عالی غیرانتفاعی  مؤسسات 
دانشگاه آزاد اسالمی( جداگانه از انتخاب 

رشته کنکور صورت می گیرد.
به نظر می رسد یکی از دالیل عدم 
استقبال از این رشته ها غلبه دوره های 
شهریه پرداز است. در حال حاضر ثبت 
آموزشی  زیرنظام های  تمامی  برای  نام 
شامل دوره های روزانه، شبانه، پردیس 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  خودگردان 
نور،  پیام  ه  نشگا دا لی،  عا آموزش 
و  آموزشی عالی غیرانتفاعی  مؤسسات 
می گیرد  صورت  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
تنها دوره روزانه شامل  این میان  از  و 
دوره ها  سایر  و  است  رایگان  آموزش 

شهریه پرداز محسوب می شوند.
و  هزار   ۳۹4 ظرفیت  مجموع  از 
 ۳۱ در  پذیرش  ظرفیت  نفری   2۳8

تغییرات  گرفتن  نظر  در  )بدون  استان 
تغییرات  و  نام  ثبت  راهنمای  دفترچه 
ظرفیت پذیرش تاکنون( تعداد 22 هزار 
و ۳۳۳ نفر ظرفیت معادل 5 درصد به 
دوره روزانه اختصاص دارد و ۳7۱ هزار 
و ۹00 نفر ظرفیت به دوره های شهریه 

پرداز اختصاص دارد.
پرداز  شهریه  دوره های  میان  از 
۱۹0 هزار و 4۹0 نفر ظرفیت دانشگاه ها 
غیرانتفاعی  عالی  آموزش  موسسات  و 
ظرفیت  از  نیمی  از  بیش  که  است 
اختصاص  خود  به  را  آزمون ها  بدون 
داده است. بعد از آن ظرفیت ۱65 هزار 
نفری دانشگاه پیام نور بخش عمده ای 
اشغال  را  پردازها  شهریه  ظرفیت  از 

کرده است.
دوره های شبانه با ۱۱ هزار و 465 
دارند.  قرار  بعدی  رده  در  ظرفیت  نفر 
شهریه  ظرفیت  کمترین  میان  این  در 

پردازها به دوره های پردیس خودگردان 
با 765 نفر ظرفیت اختصاص دارد.

غیر  مجازی  و  مجازی  دوره های 
و  هزار  یک  با  ترتیب  به  نیز  انتفاعی 
480 نفر و 2 هزار 700 نفر ظرفیت در 

رده های بعدی قرار دارند.
ر  د ن ها  ستا ا بررسی  وضعیت 
میان ظرفیت های کل بدون آزمون ها 
میزان  بیشترین  که  می دهد  نشان 
ظرفیت بدون آزمون ها برای پذیرش 
مهرماه ۹۹ متعلق به استان مازندران 
است. اما درباره دوره روزانه وضعیت 
متفاوت است. بیشترین ظرفیت دوره 
ن  سا ا خر ن  ستا ا به  متعلق  نه  ا ز و ر

است. رضوی 
کمترین ظرفیت دوره های روزانه 
نیز به ترتیب به استان تهران با 45 نفر، 
استان البرز با 60 نفر و استان قزوین با 

60 نفر اختصاص دارد.
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زیر نظر: علی هوشمند

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ منتشر شد
دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۹ منتشر شد و روی سایت سازمان 
سنجش قابل مشاهده است. داوطلبان می توانند به منظور اطالع از نتیجه آزمون 
خود و مشاهده کارنامه نتایج اولیه و تهیه پرینت از آن به سایت سازمان سنجش 
مراجعه و با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا 
شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده، 

کد رهگیری و شماره شناسنامه اقدام کنند.
و  دانشگاه ها  برای  تحصیلی  رشته های  انتخاب  راهنمای  دفترچه  همچنین 
اختصاصی  ضوابط  و  شرایط  تمامی  حاوی   ۱۳۹۹ سال  عالی  آموزش  مؤسسات 
رشته های مختلف تحصیلی دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، مجازی، پردیس 
خودگردان و ظرفیت مازاد، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و 

غیردولتی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.
هر یک از متقاضیان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، 
علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، باید دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی ذیربط را منحصراَ از طریق سایت سازمان 

سنجش دریافت و مطالعه کنند.
سال  سراسری  آزمون  تحصیلی  رشته های  انتخاب  به  مجاز  متقاضیان  به 
۱۳۹۹ از تاریخ انتشار نتیجه اولیه 4 روز فرصت داده شده است که ابتدا نسبت 
شماره  )دفترچه  تحصیلی  رشته های  انتخاب  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  به 
به بخش پیوست ها و دستورالعمل  آزمایشی مربوط، توضیحات مندرج  2( گروه 
نظر  مورد  محل های  کدرشته  و سپس  کنند  اقدام  اینترنتی  رشته  انتخاب  نحوه 
انتخاب رشته استخراج و به ترتیب تقدم  برابر ضوابط دفترچه راهنمای  خود را 

عالقه مرتب کنند.
پس از آن، کدرشته های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش نویس مندرج در 
دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج و پس از اطمینان از صحت کدرشته محل های 
انتخابی به مدت 4 روز )از روز چهارشنبه 2 مهر ۹۹ تا روز شنبه 5 مهر ۹۹ بر اساس 

دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی تکمیل کنند.
پس از تائید نهایی کدرشته های انتخابی توسط متقاضی، شماره ۱5 رقمی توسط 
سیستم به عنوان رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرارداده خواهد شد. این رسید 

پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطالعات در یک صفحه مجزا ارائه می شود.
متقاضیان باید توجه داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر 
متقاضی داده می شود. ضمنًا پس از انتخاب رشته و دریافت رسید ۱5 رقمی نیز 
فرم  می توانند  رشته  انتخاب  انجام  برای  زمان مشخص شده  پایان  تا  متقاضیان 

انتخاب رشته خود را تصحیح و یا ویرایش کنند.

فراخوان تدریس در مراکز علمی کاربردی اعالم شد
فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی غیردولتی 

تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۹۹ اعالم شد.
جامع  دانشگاه  اجرایی جذب  هیات  دبیر  و  دبیرخانه  رییس  ابراهیمی  مریم 
علمی کاربردی از فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزش 
غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۹۹ از روز دوشنبه ۳۱ 

شهریور ماه سالجاری خبر داد.
 ۳۱ تاریخ  از  توانند  می  شرایط  واجد  متقاضیان  اساس  این  بر  افزود:  وی 
شهریورماه تا ۳0 مهرماه سالجاری به مدت چهار هفته با مراجعه به سامانه جذب 
برای  انجام  به  اقدامات الزم   http://jam.uast.ac.ir آدرس   به  و مدرسان 

مراحل ثبت نام را انجام دهند.
ابراهیمی گفت: مالک ثبت نام متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم های 

سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت نام و اخذ کد رهگیری است.
بر  استان  هر  در  نام  ثبت  فرایند  اتمام  و  انجام  تقویم  داشت:  اظهار  وی 
بنابراین  است.  بوده  متفاوت  متقاضیان  تعداد  و  شده  انجام  نیازسنجی  اساس 
تقویمی  تنظیم  با  تا  کنند  اتخاذ  ترتیبی  استانی  واحدهای  روسای  است  الزم 
متناسب با شاخصه های اعالم شده نسبت به اجرای به موقع فرایند ثبت نام، 

اقدام الزم انجام شود.

دو کشته و سه مصدوم در سانحه رانندگی بامدادی
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از کشته و زخمی شدن 5 نفر در حادثه 

واژگونی سمند در پل صاحب االمر تبریز خبرداد.
وحید شادی نیا گفت: این حادثه بر اثر برخورد و واژگونی خودروی سمند با 
دیواره پل ساعت ۱:۳0 بامداد روز دوشنبه اتفاق افتاد و بر اثر آن ۳ نفر مصدوم 
شدند که به بیمارستان امام رضا )ع( تبریز انتقال یافتند و متاسفانه  2 نفر مرد 

نیز جان خود را از دست دادند.

رانش زمین، نیمی از یک روستا را تخریب کرد
رانش زمین نیمی از روستای کرکسر بخش چهار دانگه هوراند را تخریب 

کرد و نصف دیگر روستا هم در خطر رانش قرار دارد.
با وجود  افتاده و  اتفاق  این منطقه  بارها در  این هم رانش زمین  از  پیش 
هشدارهای مسئوالن به ساکنان روستا مبنی بر تخلیه روستا و کوچ به دیگر مناطق، 
اهالی نسبت به این موضوع بی اعتنایی کرده و از تخلیه روستا خودداری کرده اند.

البته کرکسری ها بیشتر به علت نداشتن تمکن مالی و ناتوانی در تأمین 
خانه و کاشانه جدید از تخلیه روستا خودداری کرده اند.روستای کوهستانی کرکسر 

با ۱8 خانوار و 60 نفر جمعیت در ۳0 کیلومتری شهرستان هوراند واقع است.

نجات کارگر جوان از عمق چاه ٣۵ متری
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سقوط 

یک کارگر به داخل چاه ۳5 متری خبر داد.

سید جالل ملکی گفت: این حادثه در خیابان آذربایجان نرسیده به خیابان 
اردیبهشت و در محل یک ساختمان در حال ساخت  اتفاق افتاد و و کارگری 

حدود 22 ساله به علت بی احتیاطی به داخل چاه سقوط کرد.
وی گفت: آتش نشانان به سرعت خود را به محل رسانده و کارگر جوان را  

که خوشبختانه آسیبی جدی هم ندیده بود، از عمق چاه خارج کردند.

کارگاه تریکوبافی آتش گرفت
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع یک حادثه آتش سوزی در 

کارگاه تولیدی تریکو در خیابان جمهوری خبر داد.
جالل ملکی محل حادثه را کارگاهی در خیابان جمهوری نرسیده به میدان 
بهارستان، نبش کوچه ممتاز عنوان کرد و افزود  محل آتش سوزی ساختمانی 
چهار طبقه بودو در زمینه تهیه تولید پارچه های تریکو فعالیت داشت. حریق در 
طبقه سوم  و در یک مکان حدوداً 20 متری  رخ داده و آتش کلیه دستگاه ها و 

پارچه های موجود در محل را فراگرفته بود. 
وی خاطرنشان کرد: با وجودی که به علت وسعت حریق،  آتش در حال سرایت 
به طبقات باال دیگر و اماکن هم جوار بود، به دلیل این که آتش نشانان در موقعیت 

زمانی مناسبی به محل رسیدند، موفق شدند از گسترش آتش جلوگیری کنند.
به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات 

و مصدومیت جانی نداشت.

ریزش آوار در دماوند چهار کشته و مصدوم برجای گذاشت
آبعلی هنگام  در شهر  آوار  ریزش  از  تهران  استان  احمر  مدیرعامل هالل 
خاکبرداری با بیل مکانیکی خبر داد و گفت:  بر اثر این حادثه دو کارگر مصدوم 

و دو کارگر دیگر کشته شدند.
شاهین فتحی گفت: افراد گرفتار زیر آوار در کم ترین زمان ممکن نجات 
یافتند، که دو نفر از آن ها مصدوم شده بود و با کمک عوامل اورژانس حاضر در 
محل به مراکز درمانی انتقال یافتند  و متأسفانه دو کارگر دیگر که ۳5 و 40 ساله 

بودند، بر اثر شدت جراحت جان باخته بودند.
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افزایش منابع شبکه  اپراتورها باعث 
اختالل در شبکه  موبایل شد

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی رگوالتوری، علت بروز اختالل در شبکه 
اپراتورهای موبایل را افزایش ظرفیت شبکه اعالم کرد و از برطرف شدن مشکالت 

ارتباطاتی کاربران تا چند روز آینده خبر داد.
قبل از شیوع ویروس کرونا، کندی و قطعی هایی که حین مکالمه و استفاده ی 
کاربران از اینترنت در شبکه ی اپراتورهای تلفن همراه گزارش می شد، کمتر بود؛ 
ولی با شیوع کووید ۱۹ و افزایش مصرف اینترنت، گزارش اختالل در عملکرد 

اپراتورها افزایش یافت.
سیدمحمد امامی، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی رگوالتوری، دالیل 
اختالالت، کندی و قطعی های رخ داده حین مکالمه و استفاده کاربران از اینترنت 
امامی، درحال حاضر  به گفته ی  داد.  تلفن همراه شرح  اپراتورهای  در شبکه ی  را 
اختالف ترافیک مصرفی مشترکین سی درصد و حتی بیشتر از آن افزایش پیدا 
کرده است و از طرفی افزایش ترافیک مصرفی مشترکان نیازمند ارتقای تجهیزات 
اپراتور و شبکه اپراتور برای پاسخگویی به این میزان درخواست است. مدیرکل 
نظارت بر خدمات ارتباطی رگوالتوری اعالم کرد که الزم است تا بخش افزودن 
منابع به شبکه، برای پاسخگویی به افزایش درخواست انجام و در همین راستا 

منابع جدیدی از تجهیزات به شبکه اپراتورها اضافه شود.
در  اپراتورها  شبکه  کیفیت  کاهش  از  گزارش هایی  که  داد  توضیح  وی 
استان های تهران و البرز و گاه در سراسر کشور به دست آمده است. به گفته ی امامی 
این گزارش ها عمدتا مربوط به افزایش ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه بوده است؛ 
چرا که اپراتور مجبور بوده ظرفیت شبکه را افزایش داده و به تجهیزاتش اضافه کند 

تا بتواند ترافیکی را که به شبکه تحمیل شده است مدیریت کند.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری با 
تأکید بر اینکه رگوالتوری از بروز اختالالت در شبکه اپراتورهای موبایل مطلع 
است، اضافه کرد که این اختالالت طی ۳ روز اخیر تقریبا در تهران برطرف شده 
است. به گفته ی امامی مطابق با آنچه که اپراتورها اعالم کرده اند در استان البرز 
مشکالت  و  پاور  بحث  به  مربوط  که  شده  دیده  محدود  و  نقطه ای  قطعی های 
سیستمی در برخی سایت ها است. امامی اعالم کرد که بخش عمده ای از مشکالت 
در حال برطرف شدن است و این مشکالت به زودی برطرف شده و ظرف چند روز 

آینده شرایط استان البرز نیز پایدار و نرمال خواهد شد.
امامی همچنین تأکید کرد که در مجموع، شبکه ی موبایل در  سیدمحمد 
تمام استان هایی که با مشکل مواجه بوده است نیز ظرف چند روز آینده کامال 
اینکه عمده ی تغییرات، مربوط به شبکه همراه  با اشاره به  نرمال می شود. وی 
اول بوده و اپراتورهای دیگر هم تغییرات کمتری داشتند، ادامه داد که به روزسانی 
شبکه بستگی به حجم تغییرات دارد و اپراتورها ملزم هستند که کیفیت شبکه را 
حفظ کنند؛ از این رو رگوالتوری نیز کیفیت شبکه را به طور مستمر رصد می کند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی رگوالتوری، به روزرسانی شبکه را یک 
فرایند طبیعی دانست که از طرف اپراتورها به رگوالتوری اعالم می شود. وی در 
مورد کیفیت کار اپراتورها و زمان برطرف شدن مشکالت نیز افزود که این موارد 
برای  معمول  به طور  اپراتورها  امامی  به گفته ی  دارد.  تغییرات  حجم  به  بستگی 
اینکه رضایت مشترکان را از دست ندهند، در حداقل زمان ممکن این مشکالت 
را برطرف می کنند. امامی تأکید کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در خصوص بروز اختالالت و کیفیت پایین سرویس اپراتورهای موبایل، چندین بار 
موضوع را به اپراتورها تذکر داده و برای حل مشکل با آن ها در تعامل بوده است.

این مقام مسئول در رگوالتوری با تأکید بر اینکه هم اکنون نیز مشکالت 
قبلی برطرف شده و تنها قطعی های مقطعی و محدود یا لزوم افزایش ترافیک 
وجود دارد، اعالم کرد که چنانچه پایداری شبکه اپراتورها از چند روز آینده تثبیت 
نشد و مشترکان همچنان با مشکالتی مواجه بودند، می توانند موضوع شکایت 
خود را ازطریق تماس با مراکز تماس اپراتورها یا تماس با شماره پیگیری شکایات 

۱۹5 دنبال کنند.
بر گرفته از زومیت

با توجه به شیوع کرونا 
برگزاری  تقویم  کشور  در 
که  شد  ر فیلم  ه  ر ا جشنو
فیلم هایی  ساخت  برای  جشنواره ای 
و  تعلیم  حوزه  موضوعات  با  مرتبط 
تربیت است و توسط وزارت آموزش و 
دستخوش  نیز  می شود  برگزار  پرورش 
برگزاری  احتمااًل  و  است  شده  تغییر 
است.  شده  موکول  ماه  بهمن  به  آن 
جشنواره فیلم رشد در تمام این سال ها 
رسیده  خوبی  دستاوردهای  به  گرچه 
است اما عدم تأثیرگذاری آن بر جامعه 
از یک سو و همچنین  تربیت  تعلیم و 
رشد و پرورش ندادن فیلمسازانی که در 
حوزه آموزش و پرورش متمرکز شوند 
بسازند  گذاری  اثر  و  درخشان  آثار  و 
مشخص  همچنین  و  دیگر  سوی  از 
دانش  با  جشنواره  این  ارتباط  نبودن 
ارتقای  و  رشد  و  معلمان  و  آموزان 
گری  مطالبه  یا  آنها  سینمایی  دانش 
آنها از حوزه سینما برای بیان دغدغه ها 
و حتی عدم شناسایی استعدادهایی در 
این زمینه باعث شده است، گرچه این 
جای  و  دارد  طوالنی  عمری  جشنواره 
سینمایی  جشنواره های  میان  را  خود 
کشور باز کرده است اما به نظر می رسد 
را  جشنواره ای  چنین  که  وزارتخانه ای 
برگزار می کند به اهمیت رسانه تصویر 
نقاط  چالش ها،  دغدغه ها،  بیان  برای 
رسیده  و…  خالقیت ها  امیدبخش، 
فیلم ها چرا  این  اینکه عمومًا  اما  است 
به بایگانی می روند، جای پرسش جدی 
است و اینکه مخاطبان واقعی فیلم های 

این جشنواره چه کسانی هستند نیز محل 
سوال است.ذی نفعان آموزش و پرورش 
والدین  و  آموزان  دانش  معلمان،  یعنی 
عقب  این جشنواره  برگزاری  از  عمومًا 
می مانند و در نهایت نیز کارکردی برای 
تکمیل فرایند تعلیم و تربیت ایفا نمی کند 
و به نظر می رسد این جشنواره نیاز به 
یک بازنگری جدی درباره جایگاه خود 

در فرایند تعلیم و تربیت دارد.
مدیرکل  محمدی  ابراهیم  محمد 
در  آموزشی  فناوری  و  انتشارات  دفتر 
تمهیدات  و  جشنواره  این  خصوص 
به  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان 
عنوان متولی این جشنواره برای تحول 
حال  در  ما  گفت:  آن  کارکردهای  در 
تالش هستیم تا کم کم به یک بانک 
اطالعاتی از معلمانی که می توانند فیلم 
تولید کنند دست پیدا کنیم تا به مرور 
از  بخشی  که  برسیم  جایی  به  بتوانیم 

توسط  رشد  فیلم  جشنواره  فیلم های 
می دانند  آنها  چون  شود  تولید  معلمان 

موضوعات به روز این حوزه چیست.
معلمان  باشگاه  ما  داد:  ادامه  وی 
االن  می کنیم.  اندازی  راه  را  فیلمساز 
فیلمسازان  با  رشد  فیلم  رابط جشنواره 
شده  مشخص  خودشان  استان  معلم 
اند و با مدیرکل آموزش و پرورش هر 
سفارش  آنها  هستند.  ارتباط  در  استان 
کار می دهند و به شناسایی این معلمان 
که  است  این  ما  هدف  می پردازند. 
فیلم های جشنواره رشد بتوانند کارکرد 
تسهیل گری داشته باشند. ما باید بتوانیم 
جشنواره فیلم رشد را به سمت حمایت 
از برنامه درس ملی و تولید محتواهای 

درسی سوق دهیم.
محمدی در پاسخ به این پرسش 
که آیا فراخوانی هم در زمینه شناسایی 
معلمان فیلمساز داده شد با تأیید آن بیان 

کرد: پیش بینی ما این است که در فاز 
اول 500 معلم فیلمساز را شناسایی کنیم 
فیلمساز  برخی  و  حرفه ای  برخی  که 

تجربی و نیمه حرفه ای هستند.
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری 
ادامه داد: جشنواره فیلم رشد  آموزشی 
در چرخه و ریل یاد دهی و یادگیری باید 
بلکه در  نرود  بایگانی  به  بگیرد و  قرار 
چرخه آموزش قرار بگیرد. باید بتوانیم 
ظرفیت های خودمان را بهسازی کنیم 
و با هدفمندی پیشین فیلم ها تولید شود. 
البته این با این مساله که ما هنرمندان 
راستای  در  که  داریم  فیلمسازانی  و 
تولید  فیلم  ما  پیشنهادی  موضوعات 
می کنند و خوب است. اما باید تولیدات 
به زحمتی  توجه  با  برود که  به سمتی 
که برای آنها کشیده می شود، در بسته 
یادگیری بنشیند. یعنی باید فیلم ها یک 
برای کتاب های درسی  افزوده  واقعیت 

داشته باشد.
وی گفت: یک موضوع دیگر این 
است که نهادها و بخش های مختلفی 
کتاب های  در  می خواهند  که  هستند 
درسی محتواهایشان وجود داشته باشد. 
مثاًل شهرداری می خواهد شهروند وظیفه 
شناس را معرفی کند و یا بحث محیط 
نهادها  را  و…  یاری  پلیس  یا  زیست 
میان  در  آموزان  دانش  با  می خواهند 
بگذارند. یکی از راه هایش این است که 
آنها متولی تولید فیلم هایی در این راستا 
باشند و حاال که ما به سمت بسته های 
یادگیری حرکت می کنیم، از این طریق 

محتواها را در اختیار بچه ها بگذاریم.

جایگاه و تاثیر جشنواره فیلم رشد بر فرایند تعلیم و تربیت

خشایار بوذرجمهری

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور 
گفت: صدور مجوز ثبت نام برای فرزندان اتباع خارجی 
در سال تحصیلی جدید نسبت به سال گذشته 4و نیم 

درصد رشد داشته است.
و  مالحظات  اهمیت،  درباره  محمودی  مهدی 
و  پناهندگان  برای  شده  ارائه  آموزشی  ظرفیتهای 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  گفت:  خارجی  اتباع 
به جامعه  4 دهه خدمات خالصانه  از  تداوم بیش  در 
به  آموزش  موضوع  به  همواره  کشور  در  پناهندگان 
اتباع  از  معنوی  حمایت  در  رکن  مهمترین  عنوان 
توجه  دانشجو،  و  آموز  دانش  نسل  ویژه  به  خارجی، 

است. داشته 
یت  حما کاهش  وجود  با   : کرد فه  ضا ا وی 

فشار  به خاطر  اخیر  سال های  در  بین المللی  های 
ئه  ا ر ا به  ی  خدشه ا کوچکترین  حتی   ، یم ها تحر
مهاجرین  و  تباع  ا فرزندان  به  آموزشی  خدمات 
تا  پرورش  و  موزش  آ ز  ا پناهندگان  و  خارجی 

است. نشده  وارد  عالی  آموزش 
از سال  اینکه  به  اشاره  با  اتباع خارجی  مدیرکل 
وزارت  رهبری،  معظم  مقام  منویات  اساس  بر   ۱۳۹4
کشور گستره این خدمات را وسعت بخشیده و همواره از 
این فرصت برای احقاق حق شرعی و قانونی پناهندگان 
کشور  وزارت  نیز  امسال  افزود:  است،  نموده  استفاده 
در  را  خود  توان  و  عزم  تمام  گذشته  سالهای  همانند 
ارائه خدمات هر چه بهتر و مناسب تر آموزش به اتباع 
جزم نموده و با ساماندهی دقیق تر فرایند ثبت نام و 

استعالمات ضروری از سواستفاده های احتمالی از ارائه 
خدمات مذکور جلوگیری کرده است.

محمودی با اشاره به اینکه هیچ مانعی برای ثبت 
خاطر  ندارد،  و  نداشته  وجود  مجاز  اتباع  فرزندان  نام 
نشان کرد: در بررسی آمار ثبت نام حتی در مورد دانش 
آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک، مشاهده می شود که 
سال  به  نسبت   )۹۹-۱400( جاری  تحصیلی  سال  در 
تحصیلی گذشته، تعداد دانش آموزانی که جهت ثبت 
نام در مدارس، برگه حمایت تحصیلی دریافت کرده اند، 
حدود چهار و نیم درصد بیشتر از تعداد مشابه در سال 
قبل است، که این افزایش آمار، نمود خوب و مناسبی 
از ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان فاقد مدرک 

در کشور است.

ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی جدید افزایش یافت
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صنف  یه  د تحا ا ئیس  ر
با  گفت:  مخابراتی  دستگاه های 
و  عرضه  نسبت  گرفتن  نظر  در 
وجود  همراه  گوشی  بازار  در  که  تقاضایی 
دارد، اگر بانک مرکزی و مرکز جامع تجارت، 
ارز مناسب برای این کار را تخصیص دهند 
موبایل  سریع  واردات  آمادگی  شرکت ها 

را دارند.
مهدی محبی درباره وضعیت موبایل 
اجناس  قیمت  گفت:  دستگاه  این  گرانی  و 
با  و  دارد  بستگی  دالر  قیمت  به  در کشور 
می کنند.  پیدا  افزایش  ارز،  قیمت  باالرفتن 
البته شخصا فکر می کنم تلفن همراه نسبت 
به کاالهای دیگر گران نشده و همچنان در 
بازار وارد می شود. البته عرضه و تقاضا برای 
گوشی همراه در این مدت افزایش پیدا کرده 
است و از آن جا که ثبت سفارش انجام نمی 
شود و بانک مرکزی نیز ارز تخصیص نداده، 

گوشی در بازار کم شده است.
دستگاه های  صنف  اتحادیه  رئیس 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان 
تهران، اضافه کرد: زمانی که واردات گوشی 
موجودی  و  انجام می شود  روال خود  روی 
شرکت ها زیاد است، آن ها دستگاه را با سه 
تا چهار درصد سود به فروش می رسانند اما 
اجازه  آن ها  زمان کمبود دستگاه  در  زمانی 
دریافت  بازرگانی  سود  درصد   ۱8 تا  دارند 
کنند و گوشی را بر اساس همان ۱8 درصد 
به فروش می رسانند. زمانی که گوشی کم 

می شود شرایط بازار فرق می کند.
او درباره این که طرح رجیستری چقدر 
این  افزود:  توانسته به کاربران کمک کند، 
موبایل  صنف  به  را  آرامش  توانست  طرح 

خیلی  کاربران  برای  و  برگرداند  فروش ها 
در  اگر  رجیستری  طرح  نداشت.  تفاوتی 
شرایطی انجام بگیرد که دولت کاال را تامین 
کند و در مغازه ها به وفور پیدا شود، آن زمان 
مساله صرفا  این  البته  راضی هستند.  همه 
برای صنف ما نیست و تمام صنف ها اکنون 
این مشکل را دارند. کاال در کشور کم شده و 
حتی کاالهای داخلی که درصدی از قطعات 

آن خارجی هستند، به مشکل برخورده اند.
هزینه  گذشته  در  کرد:  اشاره  محبی 
رجیستری گوشی اینقدر باال نبود که مردم 
از عهده پرداخت آن برنیایند. زمانی که این 
طرح آغاز شد، دالر ارزان بود اما اکنون کشور 

در شرایط خاص است.   
 ۹0 که  فرضیه  این  خصوص  در  او 

درصد گوشی آیفون در کشور قاچاق می شود، 
گفت: گوشی قاچاق که نمی تواند در سامانه 
کردن  وارد  برای  افراد  شود.  رجیستر  همتا 
مسافری  پاسپورت  امتیاز  از  خود  گوشی 
استفاده می کردند که این امتیاز نیز از امروز 
مسافر  و  نیست  استفاده  قابل  مهر-  -اول 
تنها با اظهار حضوری می تواند گوشی وارد 

کشور کند.
بازار  بر  طرح  این  تاثیر  درباره  وی 
گوشی همراه گفت: تا زمانی که طرح اجرایی 
نشود نمی توانیم درباره آن اظهار نظر قطعی 
بدهیم. در گذشته با استفاده از امتیاز پاسپورت 
مسافری، تعدادی گوشی وارد کشور می شود 
که اکنون قرار است این تعداد محدود شود. 
باید دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

برنامه  از  استفاده  کرد:  اشاره  محبی 
گوشی  به  نیاز  مجازی  آموزش  و  شاد 
نظر  در  با  است.  داده  افزایش  را  هوشمند 
در  که  تقاضایی  و  عرضه  نسبت  گرفتن 
بازار وجود دارد، اگر بانک مرکزی و مرکز 
جامع تجارت، ارز مناسب را تخصیص دهند 
شرکت ها آمادگی دارند موبایل را سریع وارد 

کشور کنند.
راه  افزود:  نیز  افق  طرح  درباره  او 
اندازی سامانه افق، یک طرح مویرگی بسیار 
نتوانسته  طرح  این  هنوز  اما  است.  خوب 
ورود  برای  نهایی  تحقیقات  شود.  اجرایی 
بی اشکال این سامانه به عرصه موبایل در 
سامانه  این  امیدواریم  و  است  انجام  حال 

اجرایی شود.

بانک کارآفرین آماده اعطای تسهیالت ویژه به بخش صنعت و معدن
بانک کارآفرین در اجرای حمایت عملی از بخش تولید و اشتغال 
کشور در سال جهش تولید و با توجه به افزایش سرمایه از مبلغ هشت 
هزار و 500 میلیارد ریال به 40 هزار میلیارد ریال، آماده است تا تسهیالت 

مورد نیاز فعاالن بخش صنعت و معدن را در اختیار آنان قرار دهد.
کل  که  است  ذکر  به  الزم  ظرفیت،  این  اندازه  درک  برای 
سرمایه گذاری انجام شده در بخش صنعت کشور در سال ۱۳۹8 حدود 

4۳77 هزار میلیارد ریال و در بخش معدن ۳57 هزار میلیارد ریال بوده است. یعنی بانک 
کارآفرین با افزایش توان ظرفیت بالقوه تسهیالت دهی، می تواند بخشی از نیازهای سرمایه گذاری 

در بخش صنعت و معدن و همچنین سایر بخش های تولیدی کشور را تامین نماید.
با حضور  بانک کارآفرین، مورخ 26 شهریور ماه ۱۳۹۹  در مجمع عمومی فوق العاده 
مالکان بیش از 76 درصد سهام، با هدف رعایت دستورالعمل بانک مرکزی و همچنین ارتقاء 
جایگاه بانک در نظام بانکی و توسعه فعالیت های آن در اقتصاد ایران، افزایش سرمایه این 
بانک از 8500 میلیارد ریال به 40 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید و بدین ترتیب مقرر شد 
مرحله اول این افزایش سرمایه به میزان 2۱7 درصد، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر 

اندوخته ها انجام شود و سرمایه بانک به رقم 26 هزار و 84۳ میلیارد ریال برسد.
همچنین مقرر شد مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان ۱4۹ درصد و از محل مطالبات 
حال شده و آورده نقدی سهامداران، ظرف مدت حداکثر دو سال عملیاتی شود و نهایتًا حداکثر 
ظرف یک بازه زمانی دو ساله، سرمایه بانک با بیش از ۳70 درصد افزایش، به 40 هزار میلیارد 
ریال برسد. بی تردید این افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه بانک کارآفرین را در وضعیت 
بسیار مطلوب تری نسبت به شرایط کنونی قرار خواهد داد.در خصوص عملیات بانک در عرصه 
تخصیص منابع در حال حاضر مانده تسهیالت اعطایی بانک کارآفرین حدود ۱80 هزار میلیارد 
ریال است که با افزایش سرمایه پرداختی بانک به 40 هزار میلیارد ریال ظرفیت اسمی اعطای 
تسهیالت افزایش چشم گیری خواهد یافت. استفاده از این ظرفیت، بستگی به جذب سپرده ها 
و سایر منابع نیز خواهد داشت که مسلمًا بانک کارآفرین با اتکاء به ظرفیت نیروی انسانی، 

تخصص و فناوری های بانکی این موضوع را محقق خواهد نمود.

چقازردی تشریح کرد:
اجرای بزرگ ترین طرح سندیکایی نظام بانکی کشور با عاملیت بانک سپه

پاالیشگاه  شرکت  پروژه های  گفت:  سپه  بانک  مدیرعامل 
بیدبلند خلیج فارس؛ یکی از اثرگذارترین طرح های ملی کشور ازطریق 
بزرگ ترین طرح سندیکایی نظام بانکی کشور با محوریت بانک سپه 
اجرا شد و طرح شرکت پاالیش گاز بیدبلند )2( عالوه بر کمک به رونق 
اقتصادی و توسعه منطقه کمتر توسعه یافته از هدر رفت گازهای غنی 
چاه های نفت و گاز جلوگیری می کند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

راهبری  با  سپه  بانک  افزود:  فوق،  مطلب  اعالم  ضمن  چقازردی  محمدکاظم  سپه،  بانک 
گاز  و  نفت  استراتژیک  ذخایر  از  بهینه  استفاده  به  بانکی  نظام  سندیکایی  بزرگ ترین طرح 
کشور کمک کرد و زمینه تکمیل طرح ملی بیدبلند )2( را پس از ۱7 سال توقف فراهم کرد.

* اجرای طرح مهار آب های مرزی افتخار ماندگار برای بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به عاملیت این بانک در تخصیص مبلغ 8 میلیارد 
و 500 میلیون دالر اعتبار برای اجرای مهار آب های مرزی کشور، تصریح کرد: با همکاری 
وزارت خانه های کشاورزی، نیرو و بانک سپه ۹6 درصد پروژه های طرح ملی مهار آب های 
مرزی عملیاتی شده و مشارکت این بانک در ابر پروژه آب های مرزی جزو افتخارات بزرگ 
نخستین بانک ایرانی است.وی یادآور شد: اجرای پروژه مهار آب های مرزی به مدیریت بیش 
از 5.5 میلیارد مترمکعب آبی که از مرزهای کشور خارج می شد، منجر و 224 هزار هکتار زمین 
زراعی زهکشی و به شبکه آبیاری مجهز شد اضافه شد و ۱80 هزار هکتار زمین کشاورزی برای 
اولین بار زیر کشت آبی رفت.چقازردی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه بخش آب و کشاورزی، 
تصریح کرد: حمایت از احداث بزرگ ترین باغ مرکبات، انگور و خرما و احداث سد خاکی در 
شهرستان قصر شیرین در نقطه صفر مرزی و کمک به راه اندازی واحد بزرگ پرورش گاو 
شیری در استان قزوین ضمن اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم برای صدها نفر به تأمین 
امنیت غذایی کشور هم کمک می کند.وی یادآور شد: بانک سپه برای احداث دو واحد یادشده 

2 هزار میلیارد ریال منابع اختصاص داده است.
* تأمین ۱۱ میلیارد دالر منابع ارزی برای بخش نفت و گاز

مدیرعامل بانک سپه در مورد ارقام کلی قرارداد بانک سپه با صندوق توسعه ملی در حوزه 
ارزی، گفت: این بانک با رویکرد کمک به توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و محرومیت زدایی در 
کشور، هرسال قرارداد ارزی با صندوق توسعه ملی منعقد کرده و بخشی از منابع این صندوق 

را به مسیر توسعه کشور سوق می دهد.
وی ضمن تأکید بر نقش تأثیرگذار بانک سپه در تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز 
به ثروت های ماندگار و سرمایه های مولد در ایران، تصریح کرد: این بانک یکی از بانک های 
تأثیرگذار در توسعه صنعت نفت و گاز کشور است و تأمین مالی صنایع باالدستی و پروژه های 
مهم حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاهی توسط بانک سپه به ویژه در میدان های مشترک 

ضمن کمک به افزایش درآمد ملی از تضییع حقوق کشور در این میدان جلوگیری می کند.
وی ضمن اشاره به طرح های مهم در حال اجرا با حمایت بانک سپه در حوزه نفت و 
گاز، گفت: بر اساس مبلغ مصوب در قراردادهای بانک سپه و صندوق توسعه ملی این بانک ۹ 
میلیارد و 500 میلیون دالر منابع مالی طرح های حوزه نفت و گاز و یک میلیارد و 528 میلیون 

دالر پروژه های بخش پتروشیمی را تأمین می کند.
* توجه ویژه به توسعه مناطق مرزی و کم برخوردار

وی بر توجه ویژه بانک سپه به توسعه اقتصادی در مناطق مرزی و کم برخوردار اشاره 
کرد و افزود: حدود 60 درصد از مبالغ قراردادهای امضاشده بین بانک سپه و صندوق توسعه 
ملی به طرح های تکمیلی و ایجاد و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در 

مناطق کم برخوردار اختصاص یافته است.
چقازردی در مورد مراوده بانک سپه با صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی، اظهار داشت: 
این بانک طی پنج سال اخیر با مسئولیت پذیری، عاملیت تأمین منابع ارزی طرح های بزرگ 
در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و سایر بخش های راهبردی را به عهده گرفته و 

کارنامه درخشانی دارد.
* بازگشت واحدهای تولیدی تعطیل شده به چرخه تولید با حمایت بانک سپه

از  بسیاری  تعداد  احتمالی  تعطیلی  از  بانک سپه در جلوگیری  تأثیرگذار  به نقش  وی 
واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: این بانک با تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای 
به چرخه  اقتصادی  واحدهای  از  تعداد چشمگیری  بازگشت  به  تبصره ۱8  قالب  در  تولیدی 

تولید کمک و زمینه افزایش ظرفیت تولید برای بسیاری از واحدهای تولیدی را فراهم کرد.
مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک برای تأمین سرمایه در گردش ارزان قیمت واحدهای 
تولیدی از اواخر سال ۱۳۹7 تا پایان سال گذشته ۱2 فقره قرارداد با صندوق توسعه ملی امضا 

کرد و مبالغ آنها را در قالب تبصره ۱8 دراختیار فعاالن اقتصادی در سراسر کشور قرار داد.
* کمک به خوداتکایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و شرکت های دانش بنیان

وی ضمن تأکید بر همسویی بانک سپه با سیاست های اقتصادی دولت، تصریح کرد: 
این بانک با تأمین مالی واحدهای تولیدی و طرح های اقتصادی از محل منابع صندوق توسعه 
ملی در بخش های صنعت، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری نقش مهمی در 
تولید و اشتغال ایفا می کند.چقازردی اظهار داشت: بانک سپه هم زمان با حمایت از بخش های 
مختلف اقتصادی سعی کرد از محل منابع صندوق توسعه ملی از طرح هایی نظیر خوداتکایی 
دانش بنیان  شرکت های  رونق  و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانواده های 

پشتیبانی کند و طی پنج سال اخیر در این زمینه 25 قرارداد با صندوق ملی به امضا رساند.
* پشتیبانی از اجرای طرح های تکمیلی و ایجادی

مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک با رویکرد کمک به توسعه اقتصادی، اشتغال زایی 
و محرومیت زدایی در کشور، هرسال قراردادهای متعدد ارزی و سپرده گذاری ریالی با صندوق 
توسعه ملی منعقد کرده و با سوق دادن بخشی از منابع این صندوق به مسیر توسعه نقش 

کلیدی و مؤثری در تبدیل نفت به ثروت و سرمایه پایدار در کشور ایفا می کند.
چقازردی افزود: این بانک برای حمایت از تولید و اشتغال، با صندوق توسعه ملی 70 
فقره قرارداد سپرده گذاری ریالی به مبلغ ۳8 هزار و ۱20 میلیارد ریال طی سال های ۱۳۹4 تا 
۱۳۹8 امضا کرده است.مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: ۳8 فقره از این قراردادها برای اختصاص 
به طرح های تکمیلی و احداثی و ۳2 فقره آن هم برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای 

تولیدی بین بانک سپه و صندوق توسعه ملی امضا شده است.
وی مبلغ قرارداد امضاشده بین بانک سپه و صندوق توسعه ملی، برای تأمین سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی در پنج سال اخیر را ۱8 هزار و 568 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
این بانک در مقطع زمانی ذکرشده ۱۹ هزار و 555 میلیارد ریال قرارداد نیز به منظور تأمین 

مالی پروژه های تکمیلی و ایجادی با صندوق توسعه ملی منعقد کرده است.

ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سالمت و تجهیزات 
پزشکی

از  ایران  صادرات  توسعه  بانک  گرگان  شعبه  رئیس 
آمادگی این بانک برای ارائه تسهیالت به شرکت های دانش 
بنیان فعال در حوزه سالمت و تجهیزات پزشکی و سالمت در 

گرگان خبر داد.
ایران،  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

مصطفی مومنی مقدم اظهار داشت: با توجه به حساسیت شرایط فعلی و اهمیت تولید 
محصوالت بهداشتی و پزشکی، بانک توسعه صادرات در راستای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان مصمم است از شرکت های فعال در حوزه تولید تجهیزات بهداشتی از 
قبیل ماسک N95 و N99 و دستکش و بسیاری از تجهیزات صادرات محور 
دیگر حمایت کند.وی تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع و هم راستا بودن فعالیت 
واحدهای دانش بنیان تولیدی صادرات محور با رسالت اصلی بانک توسعه صادرات 
ایران، این شعبه از ابتدای مرداد ماه سال جاری با مذاکره با معاونت پارک علم و 
فناوری استان گلستان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت و شرکت درجلسات و 
کارگروه های مختلف استانی شرکت های دارای ظرفیت صادراتی را شناسایی و 
در ادامه خدمات و تسهیالت مختص شرکت های دانش بنیان را در قالب جلسات 

مشاوره ای برای این شرکت ها تشریح کرده است.
رئیس شعبه گرکان بانک توسعه صادرات در پایان گفت: این شعبه تا امروز 
بر  را  داروی ضد سرطان  تولید  در عرصه  فعال  دارویی  مالی یک شرکت  تامین 
برای  نیز  را  مکمل  تولید  و  دارویی  شرکت  یک  نظر  دارد  تالش  و  داشته  عهده 

همکاری جلب کند.

مدیرعامل ویتول: نیمه دوم ۲۰۲۰ دوره سختی 
است

مدیرعامل ویتول انتظار دارد که نیمه دوم سال سختی در پیش باشد 
زیرا مبادالت نفتی در حال رکود است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، پس از نوسان های شدید قیمت 
نفت در نیمه نخست سال جاری میالدی که سودهای هنگفتی را نصیب 
معامله گران کرد، اکنون روند بازار کندتر شده و واقعیت های ویروس کرونا 

سبب تضعیف آن شده است.
کاهش مجموع ذخیره سازی نفت در پی کاهش تولید ائتالف اوپک 
قیمتی  تغییرات  تضعیف  سبب  سوخت  کم  تقاضای  همچنین  و  پالس 

می شود.
راسل هاردی، مدیرعامل ویتول، بزرگترین معامله گر جهان گفت: اگر 
به نقدینگی بازار، کاغذبازی، حجم معامالت بین قاره ای یا عملیات ها سواپ  
بنزین یا سوخت جت توجه کنید، همه شرایط در سه ماه دوم سال بسیار 

فعال بود، اما به نظر می رسد فعالیت در سه ماه سوم کاهش یافته است.
برای نخستین بار در چند سال اخیر، مراکز تجاری عمده قرار نیست 

در پایان سال گزارشی از افزایش حجم نفت معامله شده ارائه دهند.
مدیرعامل ویتول هفته گذشته در کنفرانسی در سنگاپور گفت که 
انتظار ندارد تقاضای بنزین و گازوئیل تا سه ماه چهارم سال 202۱ به 

سطح پیشین برگردد.
هاردی گفت: ما از زمان شیوع ویوع ویروس کرونا در چشم انداز ۱0 
ساله خود بازنگری نکرده ایم. هنگام بررسی دوباره، احتمال می رود با کاهش 
اوج تقاضای نفت روبه رو شویم اما فکر می کنیم رشد تقاضای آسیا افزایش 

یابد و در سال های آینده فراتر از سال 20۱۹ باشد.

هفته آینده شروع می شود؛
افزایش تولید نفت لیبی به ۲۶۰ هزار بشکه در روز 

شرکت ملی نفت لیبی اعالم کرد که مجموع تولید نفت این کشور 
هفته آینده به حدود 260 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

 )NOC( به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، شرکت ملی نفت لیبی
روز دوشنبه )۳۱ شهریورماه( در بیانیه ای در صفحه فیسبوک این شرکت 
انتظار می رود مجموع تولید نفت لیبی در هفته آینده به  اعالم کرد که 

حدود 260 هزار بشکه در روز برسد.
شرکت ملی نفت لیبی افزود: نفتکش ها از 2۳ سپتامبر )دوم مهرماه( 
به طور پیاپی و ظرف 72 ساعت نفت خام موجود در مخازن ذخیره سازی 
را حمل خواهند کرد و در چند روز آینده این روند در دیگر پایانه های امن 

ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که شرکت ملی نفت لیبی در این بیانیه از بازگشت 
تدریجی مهندسان و کارکنان بومی به سایت های خود در میدان ها و بنادر 
پایانه های  از  تولید  نخست  گام  داد.  خبر  تولید  عملیات  آغاز  برای  امن 
الحریقه و برقه برداشته خواهد شد و گام دوم از بقیه پایانه ها خواهد بود.

داده های رفینیتیو ایکون هم نشان داد یک نفتکش در حال نزدیک 
شدن به پایانه الحریقه است.

سخنگوی دولت:
برای  مهمی  اقدام های  بلوچستان  و  سیستان  در  دولت 

گازرسانی انجام داده است
سخنگوی دولت گفت: خوشبختانه دولت در سیستان و بلوچستان 
اقدام های مهمی درباره گازرسانی و بیش از وعده رئیس جمهوری انجام 

داده است.
گذشته  روز  ربیعی،  علی  دولت،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بلوچستان  و  در سیستان  که  نشست خبری  در  مهرماه(  یکم  )سه شنبه، 
انجام شد، با اشاره به ادعای آمریکا در رابطه با بازگشت تحریم ها گفت: 
ایاالت متحده آمریکا در ادعای خود بسیار منزوی است، امروز همه اعضای 
شورای امنیت و همه ملت های جهان اذعان دارند که هیچ پایه حقوقی 

برای بازگشت تحریم های شورای امنیت وجود ندارد.
آن است، یک گردن کشی  دوباره در پی  آمریکا  آنچه   افزود:  وی 
دیگر است. اگر آقای ترامپ منتظر بود که کارآمدی قلدری را در پیشبرد 
دستور کار یکجانبه آمریکا راستی آزمایی کند امروز اوج نقطه شکست 

این سیاست و مرحله پایانی آن است.
سخنگوی دولت در ادامه به شرایط استان سیستان و بلوچستان اشاره 
و تصریح کرد: متأسفانه از ابتدای دولت مدرن در ایران، این استان مورد 
غفلت قرار گرفته است و در تحلیل دولت یازدهم علت اصلی این مسئله 

فقدان زیرساخت های مناسب تشخیص داده شد.
ربیعی عنوان کرد: نبود سرمایه گذاری های زیرساختی، علت کاهش 
نیافتن فقر و نابرابری در سیستان و بلوچستان بوده و نگاه دولت ایجاد 
زیرساخت ها برای پرش و تغییر وضع منطقه است و از این رو در دولت تدبیر 
و امید دو راهبرد توسعه زیرساخت ها و توانمدسازی و فقرزدایی در دستور 
کار قرار گرفت.وی گفت: با جهش گازرسانی در سیستان و بلوچستان در 
دولت تدبیر و امید که یکی از مهم ترین آنها، آغاز بهره مندی مردم زاهدان 
از نعمت گاز طبیعی از سال ۱۳۹5 بود، تاکنون ۳۳ هزار و ۳00 علمک گاز 

در این شهر نصب شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: عملیات شبکه گذاری و نصب علمک در 
ایرانشهر به اتمام رسیده و در مجموع، تعداد خانوارهای زیر پوشش شبکه 
گاز، از ۳ هزار و 704 در پیش از سال ۱۳۹2 به 48 هزار و ۱42 خانوار در 
سال ۱۳۹8 یعنی حدود ۱۳ برابر شده است.ربیعی با اشاره به گازرسانی به 
سیستان و بلوچستان افزود: گازرسانی یکی از اقدام های مهم زیرساختی، 
فقرزدایی و ارتقای سالمت شهروندان ایرانی بوده که مجموعه اقدام های 
بی نظیر توسط دولت اجرا شده است.وی تصریح کرد: طبیعی است این 
گازرسانی در استان هایی با فاصله های زیاد و گسترده با دشواری هایی همراه 
باشد، خوشبختانه دولت در سیستان و بلوچستان اقدام های مهمی درباره 

گازرسانی و بیش از وعده رئیس جمهوری انجام داده است.
سخنگوی دولت عنوان کرد: ای کاش در بیان رسانه ای ما از تعداد 
سیلندرهایی که دیگر بر دوش ها حمل نمی شود، یا خانه هایی که دارای 

آب آشامیدنی شدند هم سخن گفته می شد.

بررسی مقدار تولید از پارس جنوبی در نیمه دوم امسال
نشست بررسی عملکرد تولید پنج  ماه نخست سال ۱۳۹۹ و پیش بینی 
تولید از چاه های میدان مشترک پارس جنوبی در نیمه دوم امسال و نیمه 

نخست سال ۱400 برگزار شد.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، در این نشست ویدئوکنفرانسی 
که روزدوشنبه، ۳۱ شهریورماه بین دفاتر تهران و عسلویه شرکت نفت و 
گاز پارس و همچنین مدیریت های برنامه ریزی تلفیقی و نظارت بر تولید 
تولید  مقدار تحقق  ابتدا  برگزار شد،  ایران  نفت  گاز شرکت ملی  و  نفت 
چالش های  همچنین  و  امسال  نخست  ماه  پنج   برای  برنامه ریزی شده 
عملیاتی موجود به منظور تداوم تولید از سوی همکاران معاونت عملیات 

و پشتیبانی ارائه شد.
در ادامه این نشست، کارشناسان مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت 
نفت و گاز پارس، پیش بینی تولید از هر یک از سکوهای میدان گازی 
پارس جنوبی در ۱2 ماه آینده را ارائه کردند و در انتها، به پرسش ها و 
ابهام های نمایندگان شرکت ملی نفت ایران در زمینه عملکرد و برنامه تولید 
از میدان پارس جنوبی از سوی یحیی رشیدی، معاون عملیات و پشتیبانی، 
علی اکبر ماجد، مدیر مهندسی نفت و گاز، مرتضی الهی، مشاور مدیرعامل 

و همچنین نمایندگان طرح های توسعه ای پاسخ داده شد.

یک مقام مسئول خبر داد؛

آرامش در بازار تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

بسته  از  کار  وزیر  معاون 
شدن پرونده تعاونی های مسکن 
مهر تا پایان دولت خبر داد و گفت: 
خط اعتباری ویژه ای برای تکمیل واحدهای 
تعاونی مسکنی که بیش از 60 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته باشند، اختصاص داده ایم.
در  کرد:  اظهار  کبیری،  جعفر  محمد 
تعاونی  واحدهای  تکمیل  و  توسعه  راستای 
مسکن طی تفاهمی که با بانک توسعه تعاون 
تومانی  میلیارد   500 اعتباری  خط  داشتیم 
اختصاص یافته تا تعاونی های مسکنی که 
باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند ولی 
با افزایش قیمتها روبه رو شدند و نتوانسته اند 
پروژه های خود را تکمیل کنند از این خط 
اعتباری بانک توسعه تعاون بهره مند شوند.

های  تعاونی  بر  جدی  نظارت  اعمال 
مسکن جدید

های  تعاونی  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
مسکن جدیدی هم که شکل می گیرند، از 
تعاون  بخش  جامع هوشمند  سامانه  طریق 
نحوی  به  شود  می  اعمال  جدی  نظارت 

طریق  از  می توانند  تعاونی  اعضای  که 
سامانه، گزارش عملکرد مدیرعامل و هیات 
مدیره را در کارتابل خود ببینند و در جریان 
برگزاری مجامع قرار گیرند.به گفته معاون 
سامانه  اندازی  راه  با  کار،  وزیر  تعاون  امور 
جامع بخش تعاون زمینه سوء استفاده هایی 
که بعضا در گذشته وجود داشته و اقداماتی 
که بدون اطالع اعضای تعاونی صورت می 
در جهت  بزرگی  گام  و  رفته  بین  از  گرفته 

عمومی  اعتماد  احیای  و  شفافیت  توسعه 
مسکن  تعاونی های  ویژه  به  تعاونی ها  به 

برداشته شده است.
بسته شدن پرونده تعاونی های مسکن 

مهر تا پایان دولت
و  تکمیل  درباره  ادامه  در  کبیری 
تحویل واحدهای مسکن مهر گفت: مجموع 
واحدهای مسکن مهر تحویل شده 840 هزار 
واحد بوده که از ۱4 درصد واحد تحویل شده 

در دولت گذشته به ۹۱ درصد در این دولت 
رسیده است لذا با توجه به آنکه ۹۱ درصد 
واحدهای مسکن مهر در دولت تدبیر و امید 
تحویل شده تالش ما این است که ۹ درصد 
پایان دولت تحویل دهیم و  تا  را  باقیمانده 
پرونده تعاونی های مسکن مهر بسته شود.

وی درباره ساخت مسکن کارگری در 
جوار شهرک های صنعتی و نگرانی کارگران 
از عدم تامین آورده مورد نیاز، اظهار کرد: این 
طرح به منابع زیادی نیاز دارد و ما از بانک 
کردیم  درخواست  آن  تامین  برای  مرکزی 
که هنوز پاسخی به ما داده نشده است ولی 
برای اینکه کار متوقف نشود، در چهار نقطه 

و شهرک صنعتی کار را شروع کرده ایم.
آغاز ساخت مسکن کارگری از پاییز

به گفته معاون امور تعاون وزارت کار، 
درحال حاضر شناسایی زمین ها صورت گرفته 
و پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت صمت، 
کار ساخت و ساز در پاییز آغاز خواهد شد و 
از محل منابع داخلی و با کمک کارفرمایان 

تسهیالت الزم اختصاص خواهد یافت.

معاون وزیر کار خبر داد؛

بسته شدن پرونده تعاونی های مسکن مهر تا پایان دولت

دی  قتصا ا تحلیلگر  یک 
نقدینگی  حرکت  اینکه  بیان  با 
تورم  تولید  سمت  به  بورس  در 
خلق  نقدینگی  گفت:  می دهد،  کاهش  را 
شده در بازار سرمایه نه تنها به تولید تزریق 
نشده بلکه منجر به شکل گیری فعالیت های 
است  شده  بورس  در  داللی  و  سفته بازانه 
زیرا، به دلیل بازدهی باالی این بازار برخی 
دریافت  تسهیالت  بانک ها  از  شرکت ها 
می کنند تا با آن سهام خرید و فروش کنند.

حیدر مستخدمین حسینی درباره دالیل 
رشد نقدینگی و نقش بازار سرمایه در آن، 
می تواند  زمانی  نقدینگی  خلق  کرد:  اظهار 
تامین  که  باشد  اقتصاد  برای  ضعفی  نقطه 
کسری بودجه از طریق نظام بانکی با خلق 
اعتبار و نقدینگی همراه باشد. درحالیکه اگر 
نقدینگی به سمت تولید هدایت و تزریق شود 
و رشد نقدینگی با رشد تولید برابر باشد، آنگاه 
موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد 

اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود.
وی افزود: در صورتی که نقدینگی به 
تولید تزریق نشود، ما به تفاوت آن بر تورم 
می نشیند و میزان تورم افزایش می یابد. به 
عبارت دیگر، هر چه رشد تولید پایین باشد، 
رشد نقدینگی برابر با تولید نیست و بر تورم 
نشسته است که این امر، مرحله بحرانی برای 

اقتصاد ایجاد می کند.
داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
به سمت  موجود  نقدینگی  که  در شرایطی 
تصمیمم  دولت  است،  نشده  هدایت  تولید 
می گیرد تا در بورس دخالت کند که انگیزه 
برای خرید و فروش در آن بازار ایجاد کند. 
رفت،  بورس  سمت  به  که  نقدینگی  وجوه 
قطعا  می کرد  حرکت  تولید  سمت  به  اگر 
اما  تورم کمک کند  به کاهش  می توانست 
نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سفته بازی 

دامن زده است.
به گفته مستخدمین حسینی اشخاص 

تسهیالت  از  بخشی  شرکت ها  و  حقوقی 
دریافت کرده از بانک ها را به دلیل بازدهی 
فروش  و  خرید  سهام  و  بورس  وارد  باال 
مکانیزم  بورس  در  دولت  دخالت  می کنند. 
منجر  و  می زند  بهم  را  بازار  آن  خودکار 
و  باال  بورس  شاخص  روز  یک  تا  می شود 

روز دیگر پایین برود.
در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با بیان 
اینکه برای کنترل نقدینگی دولت باید سعی 
باشد، گفت:  نداشته  بودجه  کند که کسری 
بانک مرکزی نیز نظارت بیشتری بر بانک ها 
در زمینه خلق اعتبار داشته باشد تا خلق اعتبار 
به سمت سمت تولید برود زیرا، اگر نقدینگی 
تورم  افزایش  به  وارد سوداگری شود منجر 
می شود. دولت و مجلس باید سعی کنند تا پایه 
پولی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند و با هدف 
تقویت بورس از صندوق توسعه ملی برداشت 
نکنند که این امر، پایه پولی بانک مرکزی را 

افزایش می دهد و تورم را باال می برد.
حتی  و  بورس  براینکه  تاکید  با  وی 
خود  استانداردهای  مطابق  باید  بانک ها 
عمل کنند و دولت و مجلس نباید دخالتی 
در آن داشته باشند، تصریح کرد: هدف اصلی 
بورس تامین منابع مالی است و در این راستا، 
دولت باید توضیح دهد که امسال برای چه 
پروژه هایی تامین مالی از طریق بازار سرمایه 

صورت گرفته است درحالیکه وضعیت فعلی 
بیانگر  بورس  در  سوداگری  و  بازی  سفته 
تولید  وارد  بورس  نقدینگی  که  است  این 
نشده است و تنها دست به دست شده است.

پایان  در  اقتصادی  کارشناس  این 
همچنان  که  کرد  خاطرنشان  سخنانش 
تامین  برای  بورس  در  تولیدی  بنگاه های 
مالی باید به بانک ها مراجعه کنند درحالیکه 
بازار سرمایه با این حجم از نقدینگی نتوانسته 

است برای تولید تامین مالی داشته باشد.
***

سهامداران ترسیده اند!
رسید  می  نظر  به  که  سرمایه  بازار 
چشمگیر  صعودهای  با  و  رسیده  تعادل  به 
مجددا وارد کانال یک میلیون و 700 هزار 
واحدی شده بود، دوباره روندی نزولی به خود 
به کانال یک میلیون  گرفته و روز گذشته 
و 500 هزار واحد عقبگرد کرد. اتفاقی که 
یک تحلیلگر بازار سرمایه آن را منطقی نمی 
داند و بر این باور است که باید ترس موجود 

در بازار به سمت منطق و تحلیل برود.
با اشاره به جلسه سه  روزبه شریعتی 
هفته پیش مجلس شورای اسالمی با فعاالن 
بازار سرمایه اظهار کرد: فعاالن بازار سرمایه 
در این جلسه راهکارهایی برای تعادل بخشی 
نشده  خبری  فعلی  اما  کردند  مطرح  بازار 

توسط  بررسی  مرحله  در  اینکه  مگر  است؛ 
کمیسیونها باشد.

وی با تاکید بر اینکه با حمایت زبانی 
افتد،  نمی  مثبتی  اتفاق  سرمایه  بازار  برای 
گفت: بازار در تیرماه با قیمتهای جهانی که 
۳0 درصد پایین تر از قیمتهای کنونی بود، 
با دالر نیمایی که در محدوده ۱7 هزار تومان 
آزاد که حدود 20 هزار تومان  بازار  و دالر 
بود پر شتاب جلو می رفت اما این روزها با 
توجه به قیمت دالر بازار آزاد و دالر نیمایی 
و افزایش قیمتهای جهانی به این شکل رو 

به کاهش است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به 
وضعیت بازارهای موازی، ابراز کرد: با این 
شرایط بازارهای موازی انتظار نمی رود بازار 
سرمایه با بحران مواجه شود. متاسفانه جو 
ترس در بازار وجود دارد. باید ترس از بازار 
به سمت منطق و تحلیل برود. هیچ دلیلی 
ندارد سهمی که بی دلیل رشد کرده بود و 
سهم های با پشتوانه و سودده نیز در کنار 

هم در صف فروش باشند.
شریعتی ادامه داد: از سوی دیگر نباید 
به بازار از صندوق توسعه ملی یا منابع دیگر 
پول تزریق کرد. عوامل واقعی باید به بازار 
کمک کند. مهمترین عامل می تواند تجدید 
ارزیابی  تجدید  اجبار  و  دستوری  ارزیابی 
همه  که  شود  اجبار  باید  باشد.  ها  شرکت 
شرکتها دارایی های ثابت خود را هر سه تا 

پنج سال یکبار تجدید ارزیابی کنند.
از  عادی  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
وضعیت کنونی بازار در ضرر هستند، گفت: 
بسیاری از مردم درحال فروش سهم های 
خود هستند که طبیعی است. بازار پرنوسان 
است اما به نظر من سقوط نمی کند. برایم 
قیمتهای  به  توجه  با  ریال  که  است  سوال 
برود؟  به کجا می خواهد  موازی  بازارهای 
به  نقدینگی  که  نیست  منطقی  خیلی  این 

سمت بازار مسکن و دالر برود.

مستخدمین حسینی:

نقدینگی در بورس به سفته بازی دامن زده است

قصد  که  افرادی  پس  این  از  دادستانی،  اعالم  طبق 
درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند 

باید احراز هویت شوند.
نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی 
اردیبهشت ماه امسال درج قیمت در  از  تا  را بر آن داشت 
در سایت های   بازارها  این  به  مربوط  آگهی های  فروش 

اینترنتی را ممنوع کند.
هر چند از آن زمان تا کنون روند افزایش قیمت در 
این بازارها ادامه یافته اما به ادعای برخی مسئوالن، تالطم 

این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.
به دنبال ایجاد نوسانات بازارهای ارز، طال، خودرو و 
مسکن،  به باور برخی کارشناسان و مسئوالن، اعالم قیمت 
جمله  از  خودرو  و  مسکن  فروش  اینترنتی  سایت های  در 
دالیل ایجاد رشد قیمت ها در این بازارها بود؛ تا جایی که 
وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه امسال از انتشار گزارش 
بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد. قبل از آن هم در 
اردیبهشت ماه، دادستانی درج قیمت در آگهی های اینترنتی 

فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی معتقد است که 

اعالم قیمت مسکن در تهران می تواند بر بازار مسکن دیگر 
شهرهای کشور تاثیر گذار باشد. بر این اساس چند روز قبل 
محمود محمودزاده معاون اسالمی به ایسنا خبر داد که قرار 
استان  تمامی  مسکن  بازار  گزارش  نزدیک  آینده  در  است 
های کشور اعالم شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود.

شهرسازی،  و  راه  وزیر  ایده  با  موافق  افراد  از  یکی 
امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس   - قلی خسروی  مصطفی 
تهران است که  معتقد است اعالم  مداوم قیمت  مسکن 

در اپلیکیشن ها و سایت های فروش ملک منجر به التهاب 
در این بازار می شود.

طی  دادستانی  ماه،  شهریور  اواسط  از  اساس  این  بر 
نامه ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی 
خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول 
مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود 
کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در 
صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی  خواهند داشت. نامه 
دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی 
است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم هایی 
است که در حوزه فروش خودرو و امالک فعالیت می کنند.

در این خصوص احمد محرم زاده - عضو کمیسیون 
عمران مجلس، برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت 
آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: این اقدام می تواند به وضعیت بی ضابطه سایت های 
اعالم  زاده،  محرم  گفته  به  دهد.  نظم  و  ساختار  اینترنتی، 
ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط 
دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تالطم ها به میزان 

قابل توجهی در این بازارها شده است.

دادستانی اعالم کرد؛
لزوم احراز هویت برای درج آگهی مسکن و خودرو
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حجت االسالم محرابی 
انقالب  و  عمومی  دادستان 
ضمن  که  ر مبا ن  ستا شهر
 8 شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
های  حمایت  به  مقدس،  دفاع  سال 
از  حمایت  انجمن  از  مبارکه  فوالد 
خانواده های زندانیان و مساعدت های 
این شرکت در احداث سوله های اشتغال 
اشاره  زندانیان  برای  آموزی  مهارت  و 
کرد و گفت: سازمان زندان ها معموال 
بخشی از هزینه های خود را از محل 
کمک های نهادها و مراکز مردم نهاد 

تامین می کرده است.
وی در ادامه افزود: در سال های 
اخیر با نگاه مثبت مدیریت فوالد مبارکه 
شاهد کمک های قابل توجهی از جانب 
این شرکت بوده ایم  که از آن جمله می 
توان به تامین هزینه ساخت سوله سه 
بعنوان  اسدآباد  زندان  مربعی  متر  هزار 

یک اردوگاه استانی اشاره کرد.
که  ر مبا ن  ستا شهر ن  ستا د ا د
مشارکت در تکمیل پروژه زندان اسدآباد 
را به عنوان یک اقدام اجتماعی بسیار 
و  برشمرد  باال  اولویت  با  و  ارزشمند 
بهره مندی اقشار آسیب پذیر و دریافت 
دالیل  جمله  از  را  اشتغالزایی  خدمات 
اهمیت تکمیل این طرح استانی  دانست.

هدایت  اصغر  دیدار  این  ادامه  در 
فرماندار شهرستان مبارکه نیز هدف از 
حضور در شرکت فوالد مبارکه را تشکر 

و قدردانی از مدیریت فوالد مبارکه به 
جهت اقدامات صورت گرفته در عرصه 
و  برشمرد  اجتماعی  های  مسئولیت 
ضمن درخواست استمرار حمایت های 
صورت گرفته، بر نقش اینگونه کمک 
ها در کاهش آسیب های اجتماعی در 

خانواده ها و مردم منطقه تاکید کرد.
کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
مبارکه  فوالد  مشارکت  شاهد  همواره 
در خصوص حمایت از زندانیان و اقشار 
اذعان  باید  و  ایم   بوده  پذیر  آسیب 
که حمایت های صورت  باشیم  داشته 
گرفته در حوزه تکمیل زندان اسدآباد به 
عنوان یک اردوگاه استانی، تنها بخشی 
از اقدامات تاثیرگذار و قابل تقدیر این 

شرکت در این عرصه است.
که  ر مبا ن  ستا شهر ر  ا ند ما فر
شرکت  های  یت  حما به  همچنین 
حضرت  بیمارستان  از  مبارکه  فوالد 
بهداشت  شبکه  و  اهلل  رسول  محمد 
مقابله  در  شهرستان  این  درمان  و 
افزود:  و  کرد  اشاره  کرونا  بیماری  با 
شریف  مردم  همکاری  با  خوشبختانه 
شهرستان مبارکه و حمایت های بسیار 
خوب فوالد مبارکه، وضعیت شهرستان 
و  قرمز  محدوده  به  گاه  هیچ  مبارکه 
دارد  جا  که  است  نشده  وارد  بحرانی 
قدردانی  مراتب  ایرانی  یک  عنوان  به 
خود را به جهت کمک های قابل توجه 
فوالد مبارکه به دانشگاه علوم پزشکی 

درمان  و  بهداشت  سیستم  و  استان 
شهرستان مبارکه ابراز نمایم.

عامل  مدیر  دیدار  این  ادامه  در 
فوالد مبارکه نیز بر تعهد فوالد مبارکه در 
عمل به مسئولیت های اجتماعی تاکید و 
خاطر نشان کرد: فوالد مبارکه با افزایش 
قابل توجه کمک ها و حمایت های خود 
به منطقه پیرامونی تالش نموده است 
در چارچوب قوانین شرکت و با توجه به 
بضاعت موجود، سهم کوچکی در جهت 
رفع مشکالت منطقه ای داشته باشد. 

کرد:  تاکید  عظیمیان  مهندس 
رویکرد مدیریت فوالد مبارکه در سال 
توسعۀ  و  افزایش  بر  مبتنی  اخیر  های 

همکاری ها و تعامالت بوده است. 

در دیدار فرماندار و دادستان شهرستان مبارکه با مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید شد؛

تعامل هرچه بیشتر بین منطقه و صنعت در جهت توسعه پایدار
رییس کمیسیون عمران شورای شهر کرج:

انجام  باشد  نداشته  مهندسی  توجیه  که  هایی  پروژه 
نمی شود

شهروندان یقین بدانند اگر شورای شهر پروژه ای را در این شرایط مالی 
مصوب می کند اجرای آن ضرورت و توجیه مهندسی داشته است.به گزارش 
پایگاه خبری کرج امروز، مهدی حاجی قاسمی در چهل و پنجمین جلسه 
کمیسیون عمران، به اجرای پروژه زیرگذر میدان جمهوری و مباحثی که 
حول آن در فضای مجازی و رسانه ها بیان می شود، اشاره و تصریح کرد: 
اخیرا در پی اعالم شروع به ساخت تقاطع غیرهمسطح جمهوری کمپینی در 
خصوص عدم قطع درختان محدوده پروژه راه اندازی شده است که ضرورت 
دارد افکار عمومی اغناء شوند.وی تصریح کرد: طبق مطالعات اولیه و طرح 
ارائه شده از سوی مشاور، مقرر شده برای فراهم آوردن مقدمات شروع پروژه 
تعدادی از درختان محدوده به مکان دیگری جابه جا شوند که البته این اقدام 
مرسوم بوده و در حین اجرای صدها طرح عمرانی صورت پذیرفته است و 
در این خصوص از شهردار انتظار داریم پاسخ شفافی به دغدغه های مطرح 
شده ارائه بدهد و بر اینکه شورای اسالمی شهر به شرط رعایت ضرورت 
های زیست محیطی و کمترین آسیب به درختان و فضای سبز موافق انجام 
کار است، که این موضوع محقق شد. دبیر دوم شورای اسالمی شهر کرج 
ویژه  ارتباط جلسه  این  در  و سالمت  زیست  کمیسیون محیط  داد:  ادامه 
ای را با حضور نمایندگان شهرداری و مشاورین طرح برگزار کرده و ابعاد 
مختلف پروژه را به لحاظ توجه به حیات درختان محدوده و کمترین آسیب 
به فضای سبز سنجیده است و اگر شورای اسالمی شهر در شرایط کمبود 
منابع مالی پروژه ای را مصوب می نماید، شهروندان یقین بدانند که اجرای 
آن ضرورت و فوریت و توجیه مهندسی داشته است.به گفته حاجی قاسمی، 
به طور مثال اگر بزرگراه سپهبد شهید سردار سلیمانی به بهره برداری برسد 
این محدوده )میدان جمهوری اسالمی( به یکی از گره های ترافیکی تبدیل 
شده و شهروندان از شورای اسالمی شهر گالیه مند خواهند بود که چرا قبل 
از بهره برداری این بزرگراه، به دنبال حل مشکل ترافیکی درون شهر نبوده 
است، هرچند احداث زیرگذر با کمترین جابه جایی درخت تاکید نمایندگان 
مردم نیز هست.وی گفت: در خصوص پروژه فوق برخی از افراد هدفدار به 
دنبال تخریب مدیریت شهری کرج هستند. همین مسئله در خصوص پیاده 
راه رجایی شهر نیز صادق است که در بازدید میدانی با رضایت اکثر کسبه 
و شهروندان همراه بود اما اکنون دو دیدگاه درباره آن وجود دارد که یکی 

بر انسان محور بودن پروژه و دیگری بر ترافیک زا بودن آن تاکید دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم خبر داد:
در  برق  حوزه  های  طرح  برای  تومان  میلیارد   1۰۰

ایالم اختصاص یافت 

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت: ۱00 میلیارد تومان اعتبار 
برای طرح های حوزه برق در ایالم در سال جاری اختصاص یافته است.

»هادی شیرخانی« اظهار داشت: میزان بدهی انباشته شده مشترکان 
برق در استان ایالم تاکنون بالغ بر 80 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: برنامه شرکت برق برای وصول مطالبات استفاده حداکثری 
از ظرفیت پیمانکار است، در ابتدا به صورت اخطار و در نهایت استفاده از 

ابزار قطع جریان برق مشترکان بدحساب است.
 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم تصریح کرد: وضعیت 
وصول مطالبات بدهی مشترکان برق در استان در شرایط نامطلوبی قرار دارد 
به شکلی که فعاًل حدود 60 درصد از انرژی فروخته شده وصول می شود.

»هادی شیرخانی« اضافه کرد: یکی دیگر از مهمترین چالش های 
شرکت های توزیع در کشور عدم مدیریت مصرف هوشمندانه توسط مشترکان 

به علت واقعی نبودن قیمت برق است.

۲ هزار و ۷۰ بیمار کرونایی استان مرکزی در قرنطینه 
خانگی هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: 2 هزار و70 بیمار مبتال به 
ویروس کرونا در این استان اکنون پس از تشخیص پزشکی در قرنطینه 
خانگی به سر می برند و اقدامات و مراقبت های درمانی برای آنان انجام 

می شود.
موارد  و  کرونا  به  مبتالیان  شمار  افزود:  جمالیان«  »محمد  دکتر 
استان مرکزی   در  بدحال در موج سوم شیوع کووید ۱۹  بیماران  بستری 
رو به افزایش است و مردم باید رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورات 
با جدیت دنبال کنند تا شرایط دشوار و نگران کننده کنونی   بهداشتی را 

ابعاد وسیع تری پیدا نکند.
وی اظهار داشت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی 2۳0 مورد جدید 
ابتال به کرونا در استان مرکزی شناسایی شده که مجموع مبتالیان از آغاز 
بیماری )اسفند ۹8( تاکنون در این  استان به ۱2 هزار و 727 نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت:  ۳0 بیمار کرونایی تنها در 
بیماران  شبانه روز اخیر در بیمارستان های استان بستری شده اند و شمار 
بستری تحت درمان در مراکز بیمارستانی استان اکنون  ۱8۱ نفر است و 
اگر شمار مبتالیان بدحال افزایش یابد مشکالت جدی در خدمات بستری 
خواهد بود.دکتر جمالیان تاکید کرد: 200 مورد جدید شناسایی شده کرونا 
در استان به صورت سرپایی  درمان شده اند و باید تا زمان منفی شدن جواب 

آزمایش و درمان نهایی در قرنطینه خانگی بمانند.
و 664  هزار  از ۱۱  بیش  اراک گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نفر از مبتالیان و بیماران بهبود یافته کرونا تاکنون از مراکز درمانی استان 

ترخیص شده اند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم:
برداشت پسته در سطح 1۶۲ هکتار از باغات 

ایالم آغاز شد
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از آغاز برداشت پسته در سطح 

۱62 هکتار از باغات استان ایالم خبر داد.
آیت جمالی« با اشاره به رونق کشت پسته در استان، گفت: برداشت 

پسته در سطح ۱62 هکتار از باغات ایالم آغاز شده است.
وی یادآور شد: هم اکنون ۱62 هکتار باغ پسته در ایالم وجود دارد که 
بیش از یک سوم این میزان یعنی 40 هکتار در شهرستان سیروان قرار دارد 

و باعث رونق اشتغالزایی در این منطقه شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اشاره به آغاز برداشت 
از  استفاده  و  کرمانی  باغداران  افزود: حضور  سیروان،  در شهرستان  پسته 
تجارب آنها و همچنین گسترش ایستگاه های پمپاژ آب نویدی برای توسعه 
این باغات در سیروان است وپیش بینی شده است از هر هکتار سطح زیر 
کشت پسته یک تن محصول برداشت ودر مجموع بیش از ۳0 تن پسته در 

استان برداشت می شود.
» جمالی« بیان داشت: در چند سال اخیر بیشتر درخت های پسته در 
باغات استان با به کارگیری افراد مجرب و با توجه به شرایط اقلیمی مناطق 
تحت کشت پسته در استان پیوند زده شده و عمده باغات استان از دو نوع 

پسته احمدآقایی و اکبری است.
وی افزود : کودهای مورد نیاز کاشت این محصول در استان توسط 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:
کسری آب در برخی دشت های استان مرکزی متوقف 

شده است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: بارندگی های 
اخیر موجب شده تا کسری آب در برخی دشت های استان متوقف شود و 

سطح آب های زیرزمینی نیز بهبود نسبی یابد.
کسری  متوسط  مترمکعب  میلیون   250 افزود:  ای   آمره  اله  عزت 
مخازن دشت ها در سال بود که با بارندگی های اخیر به ۱۹0 میلیون متر 

کاهش رسیده است.
وی اظهار داشت: بارندگی های مطلوب در 2 سال اخیر موجب شده تا 

مخازن سدهای استان ُپر و رودخانه های استان جاری شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: 477 میلیمتر 
بارندگی در سال آبی ۹7 و ۹8 در استان به ثبت رسیده و درسال جاری 
نیز ۳56 میلیمتر بارش ثبت شده که نشان می دهد بارندگی های استان 
نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش و نسبت به دراز مدت ۳۱ درصد 

رشد داشته است.
آمره ای افزود: این استان سال ۹7 و ۹8 سال استثنایی در بارندگی را 

تجربه کرد که تاثیر مطلوبی بر سفره های زیرزمینی داشته است.
وی اظهار داشت: سه میلیارد مترمکعب آب در استان مرکزی تجدید 
پذیر است که از این میزان 700 میلیارد مترمکعب جریان آبهای سطحی 
است و 2 میلیارد و ۳00 میلیون مترمکعب مربوط به آبهای زیرزمینی است.

اجراي طرح آبخیزداري در شهرستان گرمسار 
رئیس اداره منابع طبیعي و آبخیزداري شهرستان گرمسار گفت :طرح 
آبخیزداري بازحجم 2870متر مکعب در شهرستان گرمسار اجرایي مي شود.

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  معصومي   عرب 
گرمسارگفت: پروژه آبخیزداری با حجم 2870 مترمکعب سنگ و مالت در 

امسال در حوزه چنداب شهرستان گرمسار عملیاتی خواهد شد.
محل  از  شهرستان  این  چنداب  حوزه  آبخیزداری  عملیات  افزود:  او 
اعتبارات صندوق توسعه ملی شامل عملیات سنگ و مالت اجرایی می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار تصریح کرد: 
اعتبارات این پروژه بالغ بر یازده میلیارد ریال بوده که از محل صندوق توسعه 

ملی تأمین خواهد شد.
عرب معصومي  ابراز داشت اهمیت آبخیزداری در کنترل سیالب وجمع 
شدن آب پشت سیل بندها مانع از فرسایش خاک و افزایش پوشش گیاهی در 
منطقه می شود، این در حالی است که نبود آب در بسیاری از مناطق موجب 
فرسایش خاک می شود که اگر بتوانیم آب را جمع آوری کنیم می توانیم هم 
از فرسایش خاک جلوگیری کنیم و هم موجب افزایش پوشش گیاهی شویم

تجلیل از برترین عکاسان و مداحان مسابقه ما حسینی 
هستیم

اختتامیه مسابقه مجازی عکس و فیلم ما حسینی هستیم )هر خانواده 
یک هیات( با حضور شهردار سمنان، مدیر عامل بانک مسکن استان، مدیر 
اداره شهر دوستدار کودک،  بانوان و خانواده شهرداری سمنان، سرپرست 
سمنان  شهرداری  ترحمی  شهید  سالن  در  هایشان  خانواده  و  ها  برترین 

برگزار شد .
الملل شهرداری سمنان،  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به   
خانواده  استقبال  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نشست  این  در  سمنان  شهردار 
مسابقه  این  برگزاری  گفت:  مذهبی  فرهنگی  های  برنامه  از  استان  های 
مواجه  هم  ها  خانواده  همراهی خوب  و  مشارکت  با  که  بود  خوبی  ابتکار 
شد و گامی هر چند کوچک در راستای اعتالی فرهنگی عاشورا و کربال و 

عزاداری سیدالشهدا برداشته شد.
سید محمد ناظم رضوی حفظ سالمت شهروندان و به ویژه کودکان 
به ویروس کرونا  ابتال  تا خطر  افزود: تالش کردیم  را ضروری دانست و 
را کاهش داده و در عین حال هدف فرهنگی مان را که ترویج و توسعه 
مفاهیم بلند عاشورایی بود بین کودکانمان افزایش دهیم و از آنها خواستیم 
تا در محیط منزل و در جمع خانواده به عزاداری پرداخته و ارادت قلبی و 

عشق خود را به ائمه اطهار نشان داده و عکس و فیلم آن را ارسال کنند.
وی با تشکر از مشارکت بانک مسکن در این کار فرهنگی اظهار داشت: 
باید تالش کنیم تا موضوعات فرهنگی در جامعه بسط و گسترش بیشتری 
یابد.شهردار سمنان خواستار تالش همه دستگاه های اجرایی و مردم برای 
تحقق شعار سمنان شهر دوستدار کودک شد و گفت: باید همه برنامه ریزی 

ها در راستای تربیت و رشد و بالندگی آینده سازان مملکت باشد.
این  در  استان سمنان هم  بانک مسکن  عامل  مدیر  بابایی   محسن 
مراسم گفت: بانک مسکن یک بانک تخصصی است و خوشحالیم که در کنار 
شهرداری سمنان در راستای فرهنگ سازی نسل آینده مملکت گام برداریم.

مدیر بانوان و خانواده شهرداری سمنان هم گفت: شرایط ویژه کرونایی 
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی سبب شد شهروندان عزیز شرایط ویژه و 
تجربه ای خاص را در خصوص عزاداری سیدالشهدا تجربه کنند و حسینیه 
ها و عزاداری ها به خانه ها منتقل شد و ما هم از خانواده ها خواستیم از 

این تجربه جدید فیلم و عکس گرفته و برایمان ارسال کنند.
  سمیه قاسمی از شرکت بیش از ۳00 نفر از سراسر استان در این 
مسابقه خبر داد و افزود: هیات داوران از بین آثار رسیده شش عکس و 5 
فیلم را به عنوان منتخب برگزید و در این مراسم از برگزیدگان تجلیل شد.

عکس های روتک باجالن،بشرا لشکری، محمدعرفان رستم زاده، ثنا 
احسانجو، امیررضا کردی و گودرز گودرزی به عنوان برتر انتخاب شد و در 
بخش مداحی و عزاداری های خانگی هم محمد طه وفایی نژاد ،امیرعلی 
پور  قاسم  حسنا  فاطمه  و  محقق  امیرعلی  نورانیان،  امیرعلی  جاویدپور، 

منتخب شدند

رشد ۶.۵ درصدی مصرف انرژی مشترکان برق استان اردبیل
مصرف انرژی برق مشترکان شرکت توزیع برق استان اردبیل در 6 ماهه 
اول سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد رشد داشته است .

انرژی  مصرف  رشد  درصد  بیشترین   : داشت  اظهار  قدیمی  حسین 
تولید  و  صنعت  بخش  در  و  درصد   ۱5 کشاورزی  بخش  های،  تعرفه  در 

8.5درصد بوده است.
بخش  نوید  استان  برق  رشد  درصد  این  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
افزایش مصرف انرژی برق در بخش های مولد و تولیدی استان می باشد.

طرح آبرسانی پایدار به  3۲ روستا در استان اصفهان آغاز  شد
نیرو،  وزیر  حضور  با 
و  کنفراس  ویدئو  طریق  از 
همزمان با طرح های آبرسانی 
به 400 روستا در 20 استان کشور در 
الف-ب  هفته  هر  پویش  طرح  قالب 
به  پایدار  آبرسانی  ، ۳2 طرح  ایران   –
روستاییان در استان اصفهان افتتاح شد. 
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه 
روستاهای  از   جمعیتی  طرح   این  در 
سمیرم،  اردستان،  اصفهان،  شهرستان 
نجف آباد، گلپایگان و چادگان دسترسی 
بهداشتی  و  سالم  شرب  آب  به  پایدار 
خواهند داشت، تصریح کرد: هم اکنون 
ی  وظیفه  اصفهان  استان  آبفا  شرکت 
برای  پایدار  و  سالم  شرب  آب  تامین 
با  حدود ۱000 روستای تحت پوشش 
بر  را  جمعیت  نفر  هزار   600 از  بیش 

عهده دارد.
استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
سازی  یکپارچه  طرح  اجرای  اصفهان 
روستایی  و  شهری  آبفا  های  شرکت 
و  دانست  موفق  را  اصفهان  استان  در 
سازی  یکپارچه  از  پس  کرد:  عنوان 
روستایی  و  شهری  آبفا  های  شرکت 
به  پایدار  آبرسانی  اصفهان،  استان  در 
سال  های  برنامه  اولویت  در  روستاها 

۹۹ قرار گرفته است.
مهندس هاشم امینی در خصوص 

در  روستاییان  شرب  آب  پایدار  تامین 
استان خاطرنشان ساخت: در سال جاری 
برنامه ریزی برای تامین پایدار آب شرب 
بیش از 70 روستا که در حاشیه شهرها 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  دارند  قرار 
اکنون  هم  که  حالیست  در  این  است 
آب شرب ۳2 روستا در 6 شهرستان با 
اتصال به شبکه آب شهری به صورت 

پایدار تامین می شود.
که  ماتی  قدا ا درخصوص  وی 
پایدار  آبرسانی  طرح  اجرای  به  منجر 
بیان  شده،  استان  در  روستا   ۳2 به 
 ۱0 از  بیش  توسعه  و  اصالح  داشت: 

توزیع  شبکه  و  انتقال  کیلومتر خطوط 
آب، احداث، بهسازی و ارتقای 5 باب 
حوضچه شیرآالت و شیرخانه تاسیسات 
بهسازی،  گیری،  انشعاب  به  مربوط 
تعویض پمپ و شیرآالت، اصالح لوله 
جمله  از  پمپاژ  ایستگاه   2 در  گذاری 
طرح  این  اجرای  راستای  در  اقدامات 

بوده است. 
مندآباد،  روستاهای  افزود:  وی 
امامزاده  مشکنان،  آباد،  علی  جزه، 
میرهمایون،  سسناباد،  جندابه،  قاسم 
ن؛  صفها ا ن  شهرستا ز  ا ن  ا گر هما
علی  آباد،  رحمت  فیلور،  روستاهای 

نجف  شهرستان  از  خونداب  و  آباد 
فاویان  آسمان،  دم  روستاهای  آباد؛ 
گلپایگان؛  شهرستان  از  شادگان  و 
آباد  معروف  و  عرب  علی  روستاهای 
روستاهای  دگان؛  چا شهرستان  ز  ا
ریگستان، امیرآباد، جهان آباد، حسین 
آبادموغار،  عباس  آباد،  خالق  آباد، 
باد،  جعفرآ آباد،  دولت  باد،  آ رحمت 
حسن آباد و خشک آباد از شهرستان 
علیا،  کاسگان  روستاهای  اردستان؛ 
ر  د د  با آ حسن  و  سلفی  ن  سگا کا
این  پوشش  شهرستان سمیرم  تحت 

طرح قرار می گیرند. 

به  اشاره  با  ایالم  بهزیستی  مدیرکل 
پیشرفت فیزیکی ۹4.5 درصدی روند احداث 
این  اجتماعی  دیدگان  آسیب  جامع  مرکز 
از 85 میلیارد ریال اعتبار  استان گفت: تاکنون بیش 

برای ساخت این مرکز هزینه شده است.
بازدید  ای  رسانه  تور  حاشیه  در  همتی  زهرا 
توضیح  خبرنگاران  جمع  در  مرکز  این  ساختمان  از 
دیدگان  آسیب  جامع  مرکز  احداث  عملیات  داد: 
این  های  آسیب  از  پیشگیری  هدف  با  اجتماعی 
سال  نیمه  از  دیده  آسیب  افراد  ساماندهی  و  حوزه 

۹6 آغاز شده است.

وی افزود: این مرکز در زمینی به گستره 2 هزار 
و ۳00 متر مربع با سه هزار مترمربع زیربنا و در سه 
طبقه احداث و برای تکمیل آن ۱0 میلیارد ریال اعتبار 

دیگر نیاز دارد.
مدیرکل بهزیستی ایالم ادامه داد: احداث این 
کاهش  و  کنترل  که  آن  رسالت  به  توجه  با  مرکز 
یکی  و  ضروری  بسیار  است  اجتماعی  های  آسیب 
محسوب  استان  اجتماعی  حوزه  مهم  نیازهای  از 

می شود.
شبانه  بصورت  که  را  مرکز  این  خدمات  همتی 
آسیب  نگهداری  شامل  داشت،  خواهد  فعالیت  روزی 

از زنان و دختران و همچنین  دیدگان اجتماعی اعم 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست عنوان کرد.

ساختمان  جایگزین  مرکز  این  شد:  یادآور  وی 
اورژانس اجتماعی این اداره کل می شود که اکنون 
بصورت استیجاری است و پیش بینی می شود تا پایان 

امسال مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی با ذکر اینکه اکنون ورودی افراد آسیب دیده 
و یا در معرض آسیب اجتماعی استان افزایش یافته، 
ایجاد و افتتاح این مرکز را در ارایه خدمات مطلوب تر 
به این افراد مهم دانست. ۳8هزار نفر در استان ایالم 

زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.

85 میلیارد ریال برای ساخت مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی ایالم هزینه شد

به گزارش اداره ارتباطات 
و اطالع رسانی اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان، 
توسط  اراضی  حافظان  مشترک  مانور 
»اداره  اراضی  حفاظت  های  یگان 
جهاد  کل  اداره  شهرسازی،  و  راه  کل 
و  زیست  محیط  کل  اداره  کشاورزی، 
در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی 
اراضی  صیانت  جهت  در  اصفهان« 
حفاظت  یگان  محوریت  با  المال  بیت 

اراضی ملی و به فرماندهی »سرهنگ 
امیرسعید باقری« برگزار شد.

ی  قر با سعید  میر ا هنگ  سر
و  راه  اراضی  حفاظت  یگان  فرمانده 
از  هدف  اصفهان  استان  شهرسازی 
سازی  ناامن  را  مانور  این  برگزاری 
متعرضین،  متصرفین،  برای  محیط 
افراد  و  قانون شکنان  خواران،  زمین 
سودجو و فرصت طلب دانست و تصریح 
سایر  با  هم افزایی  و  همکاری  با  کرد؛ 

بتوانیم  امیدواریم  اجرایی  دستگاه های 
در حفاظت از عرصه های ملی و دولتی 

گام های مؤثری برداریم.
وی با بیان اینکه این مانور بمنظور 
حفظ و حراست از انفال و حقوق بیت 
المال انجام پذیرفته است عنوان کرد؛ 
متشکل  خودرویی  عملیاتی  واحد   ۱۳
های  دستگاه  حفاظت  های  یگان  از 
اجرایی استان و به تعداد 40 نفر نیروی 
عملیاتی جهت اجرای مانور مشترک به 

کار گرفته شده بود.
فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی 
 ۱656 تلفن  شماره  شد:  یادآور  استان 
با هدف رسیدگی به گزارشات مردمی 
راه اندازی شده است لذا از عموم مردم 
درخواست می شود در صورت مشاهده 
موارد تصرف و تعرض به اراضی ملی 
این  با  تماس  طریق  از  فوراً  را  مراتب 
شماره به یگان حفاظت از اراضی ملی 

اطالع دهند.

مانور مشترک یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی استان اصفهان 
امروز برگزار شد

از  مقدس،  دفاع  هفته  نکوداشت  در 
همسر شهید علی بابائی، از شهدای منتسب 
به کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان 

سمنان تجلیل به عمل آمد.
دیدار  در  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گرامیداشت  ضمن  شهید،  خانواده  این  با  مجازی 
چهلمین سالگشت حماسه پرشکوه دفاع مقدس بیان 
داشت: مناسبت های طول سال، فرصت شایسته ای 
است تا تکریم خانواده معظم شهدا بیش از پیش و به 

نحو شایسته ای انجام شود.

که  این  به  اشاره  با  زاده  موسوی  سیدمحمد 
چنـانچه در حال حـاضر کشـور ما با افتخار در مقابـل 
دشمـنان ایستـادگی می نماید و این امنیت و آرامش و 
هر آن چه که داریم مرهون ازخودگذشتگی و فداکاری 
شهدای واالمقام می باشد گفت: خانواده معزز شهدا نیز 

با صبر و بردباری، سهم بسزایی در این زمینه دارند.
طریق  بهترین  شهادت  که  این  عنوان  با  وی 
رسیدن به اوج نقطه انسانیت است یادآور شد: انقالب 
ما، انقالب زینبی است و در هشت سال دفاع مقدس 
نیز نقش زنان، از نقش مجاهدان، اگر سنگین تر نبود، 

یقینًا کمتر نبوده است.
کرونایی  شرایط  به  توجه  با  شود:  می  یادآور 
و مجازی  به صورت غیرحضوری  دیدار  این  موجود، 
تقدیر توسط فرزند شهید که  لوح  انجام رسیده و  به 
شاغل شرکت توزیع برق استان می باشد به محضر 

والده مکرمه اعطا شد.
خاطرنشان می سازد: شهید علی بابائی متولد اول 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۳0 می باشد که در تاریخ هفتم 
مرداد ۱۳6۱ در جبهه جنوب به فیض عظیم شهادت 

نایل آمده است.

در پاسداشت هفته دفاع مقدس انجام شد؛

تقدیر از همسر شهید بابائی در شرکت توزیع برق استان سمنان

ملی  شرکت  کارکنان  از  جمعی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 
، نفرت و انزجار خود را از اهانت وقیحانه 
صورت گرفته اخیر در کشورهای غربی به 
کالم اهلل مجید و ساحت قدسی نبی مکرم 

اسالم)ص( اعالم کردند. 
روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی 
به  توهین  محکومیت  مراسم   ، اردبیل 
قرآن کریم و اهانت به ساحت مقدس 

پیامبراعظم)ص( با حضور جمعی از مردم 
و اهالی شهرستان اردبیل در ساعت ۱0 
این  شهیدگاه  میدان  در  پنجشنبه  روز 
شهرستان برگزار شد.مدیر منطقه و جمعی 
از اعضاء پایگاه شهید بهفر منطقه اردبیل 

با حضور در این مراسم دوشا دوش مردم 
صهیونیسم ستیز  ایران اسالمی انزجار و 
نفرت خود را از اهانت وقیحانه هفته نامه 
محلی فرانسوی به ساحت مقدس رسول 

اکرم )ص( اعالم داشتند .

محکومیت اهانت به پیامبر اسالم و قرآن کریم توسط کارکنان منطقه اردبیل
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 ، ز  گا نشت  نور  ما
در  سوزی  آتش  و  انفجار 
فشارشهر  تقلیل  ایستگاه 
کورائیم از توابع نیر در استان اردبیل 

برگزار شد.
عمومی  بط  ا رو گزارش  به 
امور  ، اردبیل  استان  گاز  شرکت 

HSEبا مشارکت گروه های درون 
سازمانی درگیر در مانور و با حضور 
رؤسای واحدهای مرتبط شرکت گاز 
استان اردبیل و رئیس اداره گاز شهر 
نیر، مانور نشت گاز ، انفجار و آتش 
گاز  فشار  ایستگاهتقلیل  در  سوزی 
شد.سردار  برگزار  کورائیم  شهر  در 
گاز  شرکت  عامل  مدیر  اسماعیلی 
برگزاری  درحاشیه  اردبیل  استان 
این مانور ضمن مفید ارزیابی کردن 
 ، انفجار  و  گاز  نشت  مانور  اجرای 
هدف از انجام این رزمایش را ایجاد 
های  توانمندی  افزایش  و  آمادگی 
توسعه  برای  عملیاتی  واحدهای 
به  بحران  با  مقابله  های  حل  راه 
منظور کاهش آسیب پذیری، حفظ 
مدیریت  و  حیاتی  ساختهای  زیر 
بحران ناشی از تهدیدات و حوادث 
احتمالی طبیعی کرد و افزود: کاهش 
تهدیدات،  برابر  در  پذیری  آسیب 
مقابله  برای  بیشتر  آمادگی  ایجاد 
با بحران ها و کنترل آن، مشخص 
ها  مسئولیت  و  ها  نقش  نمودن 
ضعف  نقاط  شناسایی  همچنین  و 
در  کننده  عمل  نیروهای  قّوت  و 
عمل  سرعت  سنجش  و  رزمایش 
اساسی  اقالم  تامین  درخصوص 

بعد از حادثه فرضی برای نیروهای 
درون سازمانی از نکات قابل توجه 
شهر  در  انفجار  و  گاز  نشت  مانور 
با  رابطه  در  باشد.وی  می  کورائیم 
شناسایی نقاط قوت و ضعف مانور 
نیز چنین گفت: پس از اتمام مانور 
کارگاه آموزشی مانور با رعایت کلیه 
محل  در  بهداشتی  های  پروتکل 
اداره گاز شهر کورائیم برگزار شده 

درگیر  واحدهای  کلیه  عملکرد  و 
گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  مانور  در 
نقاط  بررسی  و  بحث  با  نهایتًا  و 
عملیاتی  نیروهای  ضعف  و  قّوت 
وی  یان  پا در  گردید. یی  شناسا
شرایط  در  زمان  مدیریت  بحث 
بحران و اضطراری و تست عملکرد 
تی  عملیا نیروهای  و  ین  مور مأ
از  یکی  را  سوانح  بروز  زمان  در 

قبیل  این  دستاوردهای  ترین  مهم 
بحمداهلل  گفت:  و  برشمرد  مانورها 
امور  ریزی های منسجم  برنامه  با 
HSE شرکت و همکاري واحدهای 
عملیاتی  پرسنل  مانور،  در  درگیر 
ارتباط  و  تعامل  نحوه  و  شرکت 
بیش  مانور  در  درگیر  واحدهای 
آمادگی  از  و  شده  تقویت  پیش  از 

برخوردارند. مناسبی 

برگزاری مانور نشت گاز ، انفجار و آتش سوزی 
در ایستگاه تقلیل فشار شهر کورائیم

به  آجر  طرح  به  اردبیل  دانشجویان  جهادی  گروه 
آجر پیوستند

گـروه جهـادی دانشـجویان اردبیـل ضمن پیوسـتن بـه پویش 
ملـی طـرح آجـر بـه آجر بـا تامیـن نیـروی متخصص مهندسـی در 
زمینـه احـداث ، تعمیـر و بازسـازی مـدارس نیـز آمـاده خدمـت و 
همـکاری بـا نوسـازی مدارس اسـتان اردبیل شـدبه گـزارش روابط 
عمومی اداره کل نوسـازی ، توسـعه و تجهیز مدارس استان اردبیل؛ 
دولـت لطفی مدیرکل نوسـازی مدارس اسـتان اردبیـل ضمن تقدیر 
و تشـکر از فعالیت ها و مشـارکت های بسـیج و گروه های جهادی 
دانشـجویی و دانش آموزی سـپاه پاسـداران اسـتان اردبیل در سـال 
هـای گذشـته ، ایـن چنیـن مشـارکت هـا بـا نوسـازی مـدارس را 
سـبب محرومیـت زدایـی از مناطـق محروم اسـتان و کاهش هزینه 
و سـرعت بخشـیدن بـه پیشـرفت پـروژه هـا دانسـت.دولت لطفی 
آمادگـی مجموعه نوسـازی مدارس اسـتان اردبیـل را جهت هرگونه 
همـکاری و مشـارکت بـا گروه جهادی دانشـجویی اسـتان اردبیل ، 
چه در زمینه تعمیر و اسـتاندارد سـازی و چه در زمینه احداث پروژه 
هـای جدیـد اعـالم نمود و افزود : نوسـازی مـدارس اردبیل همواره 
چندین پروژه پیشـنهادی جهت مشـارکت با خیرین حقیقی و ارگان 
هایـی کـه تمایـل به مشـارکت دارند را داشـته و از انعطـاف پذیری 
باالیـی جهـت عقـد هـر گونه تفاهـم نامه مشـارکت احـداث پروژه 
هـای خیـری برخـوردار مـی باشـد.لطفی در خصوص طـرح آجر به 
اجر و پویش همگانی مربوطه ضمن شـفاف سـازی و شـرح اهداف 
ایـن پویـش گفـت : طـرح آجـر به آجـر بهانـه ای بـرای همدلی و 
همـکاری تمامـی آحاد مردمی و ارگان هـای دولتی حتی با کمترین 
نـذورات جهـت قدمـی بـزرگ در امـر محرومیـت زدایی و مدرسـه 
سـازی مـی باشـد که گـروه های جهادی دانشـجویی بـا عملکرد و 
روحیـات جهـادی کـه در گذشـته از خـود نشـان داده اند مسـلما در 
این امر خداپسـندانه نیز یارای نوسـازی مدارس اسـتان خواهند بود 
.مدیر کل نوسـازی مدارس اسـتان اردبیل تشـریح کرد : با توجه به 
فـراخ بـودن زمینـه مشـارکت در طـرح آجر بـه آجر و وسـعت نفوذ 
و حضـور بسـیج و گـروه های جهـادی دانشـجویی در بطن جامعه ، 
خواسـتاریم گروه های جهادی دانشـجویی عالوه بر حضور فیزیکی 
در طـرح اجـر به آجر در نشـر محتوا و گسـترش فرهنگ مشـارکت 
عامـه در ایـن پویـش با نوسـازی مدارس اسـتان اردبیـل همکاری 
نمایند.محمدرضـا امانـی دبیـر شـورای جهـادی ناحیـه دانشـجویی 
اسـتان اردبیـل گفـت : گروه های جهـادی در قالب نیروی انسـانی 
و نیـروی انسـانی متخصـص مهندسـی آماده خدمـت و همکاری با 
نوسـازی مـدارس اسـتان اردبیـل در زمینـه احداث و یـا تعمیرات و 
بازسـازی مـدارس اسـتان می باشـند.محمد رضـا امانی افـزود : در 
صـورت عقـد تفاهـم نامه های مشـارکت جهت احـداث مدارس در 
مناطق محروم می توان از پتانسـیل های بسـیج مهندسـی اسـتان 
جهت پیشـبرد اهداف و محرومیت زدایی بهره گرفت .دبیر شـورای 
جهـادی ناحیـه دانشـجویی اسـتان اردبیل پـس از آشـنایی با طرح 
آجـر بـه آجـر و اهـداف و برنامـه هـای پیشـروی آن ، از پیوسـتن 
شـورای جهـادی دانشـجویی به ایـن پویش و همکاری در راسـتای 

ایـن پویش خبـر داد .

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی:
کمیته  مددجویان  به  الکترونیکی  خدمت   ٣۶ ارائه 

امداد
خدمت  ۳6نوع  گفت:  مرکزی  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
الکترونیکی به نیازمندان تحت حمایت ارائه می شود و مددجویان 
خدمات  این  از  نهاد  این  به  حضوری  مراجعه  بدون  توانند  می 

بهره مند شوند.
با توجه به شرایط فعلی و شیوع  اینکه  با بیان   مجید مومنی 
بیماری کرونا مراجعه حضوری مددجویان تحت حمایت به منظور 
افزود:  باشد،  داشته  آنها  برای  خطراتی  تواند  می  خدمات  دریافت 
خدمت   ۳6 ارائه  با  و  شده  آماده  خدمات  الکترونیکی  بسترهای 
با مراجعه  این نهاد می توانند  الکترونیکی مددجویان تحت حمایت 
درخواست های   e.emdad.ir آدرس  به  امداد  کمیته  سایت  به 
خود را ثبت و ارسال کنند.وی بابیان اینکه مددجویان برای ورود به 
این سامانه باید با واردکردن کد ملی و شماره شناسنامه خود اقدام 
یادآورشد: هر  باز شود،  تا صفحه مربوط به مشخصات آن ها  کنند 
مددجو بعد از ورود به این سامانه و ورود به صفحه خودش می تواند 
درخواست خود را ثبت و ارسال کند.مومنی ادامه داد: این خدمات بر 
اساس مشخصات و اطالعات هر خانوار نشان داده شده و مددجویان 
می توانند بر اساس سطح نیاز و خدماتی که برای آن ها فعال شده 
از ثبت، کد رهگیری خود را برای  نیاز کند و بعد  است درخواست 

پیگیری های بعدی دریافت کند
وی گفت: این خدمات شامل پوشش خدمات بیمه، اجاره مسکن، 
پوشش بیماری، خرید لوازم منزل، کمک هزینه درمانی، کمک هزینه 
ازدواج، پوشش نخبگان، کمک هزینه درمانی، بهسازی مسکن روستایی، 
کمک هزینه  اشتغال،  عمومی  درخواست  دانشجویی،  کمک هزینه 
بازپرداخت وام، وام قرض الحسنه، کمک هزینه سفر زیارتی، پرداخت وام 
دانشجویی، کمک آزادی محکومین دیه، بخشودگی وام، کمک آزادی 
محکومین مالی، استمهال وام، مشاوره خانواده، تأمین ودیعه مسکن، 
مشاوره تحصیلی، تأمین هزینه مسکن، مشاوره ازدواج، تأمین هزینه 

زندگی و مشاوره روانشناسی و سایر خدمات است.

آغاز مطالعات برای مرمت مدرسه تاریخی دارالفنون
انجام  آموزشی،  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  اعالم  بنابر 
تاریخی  مدرسه  مرمت  برای  فنی-مهندسی  آزمایشات  و  مطالعات 

دارالفنون آغاز شد.
تاریخی  مدرسۀ  سطحی  زیر  ارزیابی  و  شناسایی  منظور  به 
انجام  بنا،  بهسازی  ضرورت های  و  شاخص ها  تعیین  و  دارالفنون 
کار  دستور  در  مصالح  مقاومت  و  ژئوتکنیک  ژئوفیزیک،  مطالعات 

قرار گرفت.
در این مرحله از آزمایشات مدرسه دارالفنون مطالعات ژئوفیزیک 
جهت شناسایی حفرات و قنات های زیر سطحی و مطالعات ژئوتکنیک 
شامل حفاری گمانه و گالری، آزمایش تحکیم یک بعدی، آزمایش 
برش مستقیم، آزمایش تک محوری و مطالعات مقاومت مصالح شامل: 
تعیین مقاومت فشاری و کششی آجر و مالت، آزمایش برش مالت 

و غیره انجام خواهد شد.
برای  را  زمینه  آن،  بررسی  و  تحلیل  و  آزمایش ها  این  نتایج 
دارالفنون  بهسازی  و  مرمت  مصوب  طرح  عمرانی  عملیات  اجرای 

فراهم می کند.
گفتنی است این مطالعات منطبق بر نظر اساتید و متخصصین 
طراحی و تعیین شده و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
بناهای تاریخی و  اقتضائات و مالحظات  با رعایت  استان تهران و 

میراثی صورت می گیرد.

آموزش دانش آموزان فقط در اپلیکیشن شاد 
صورت بگیرد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا 
گفت: برای جلوگیری از آسیب ها و تهدیدات موجود علیه دانش آموزان 
حتما معلمان تمام فعالیت درسی خود را در اپلیکیشن شاد اجرا کنند.

وجود  با  متاسفانه  اظهارداشت:  رجبی  علی محمد  سرهنگ 
»اپلیکیشن شاد« بعضی معلمان برای آموزش دانش آموزان به دالیلی 
اپلیکیشن  این  از  امکانات وغیره  مثل کندی سرعت، محدود بودن 
استفاده نمی کنند و اپلیکیشن های خارجی مثل تلگرام و واتساپ را 
پیشنهاد و یا در کنار آموزش در اپلیکیشن شاد از اپلیکیشن های خارجی 
نیز استفاده می کنند و ارسال و دریافت تمرین و آموزش بیشتر را در 

سایر اپلیکیشن ها انجام  می دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه استفاده از اپلیکیشن های فیلتر شده 
معلمان  به  دارد،  فیلترینگ  از  عبور  نرم افزارهای  از  استفاده  به  نیاز 
دانش  و  والدین  الزام  از  می شود  توصیه  مدارس  محترم  مدیران  و 
آموزان جهت حضور در کالس های مجازی آموزشی تحت شبکه های 

اجتماعی فیلتر شده و خارجی پرهیز کنند.
رجبی ادامه داد: استفاده از اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی 
نصب  به  نیاز  دسترسی،  برای  اینکه  جهت  به  شده  فیلتر  خارجی 
گونه  هر  به  را  آموزان  دانش  دسترسی  امر  این  و  دارد  فیلترشکن 
محتوا امکان پذیر می سازد، خطرناک است و می تواند باعث وارد آمدن 

آسیب های روحی و روانی به دانش آموزان  شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا 
با بیان اینکه امکان ارتباط گیری مجرمان سایبری در اپلیکیشن های 
خارجی با دانش آموزان وجود دارد، گفت: ورود و حضور دانش آموزان 
در اپلیکیشن های خارجی و عضویت در گروه های مختلف می تواند 
آسیب های محتوایی برای دانش آموزان داشته باشد و آنان را در دام 

مجرمان سایبری و یا اخاذان و زورگیران سایبری گرفتار کند.
اطالعات  و  آموزان  دانش  کنجکاوی  حس  به  اشاره  با  وی 
محدود آن ها از تهدیدات و آسیب های فضای مجازی به خصوص 
شبکه های اجتماعی خارجی اظهارکرد: احتمال افتادن در دام شیادان 
آنها  برای  تبهکاران فضای مجازی و آسیب های روحی و روانی  و 

دور از انتظار نیست.
به گفته رجبی دسترسی به محتوای غیر اخالقی و نامناسب از 
نباید  که  است  اپلیکیشن های خارجی  آسیب های  و  تهدیدات  دیگر 

نادیده گرفته شود.
این مقام مسئول توصیه کرد: معلمان تحت هیچ شرایطی با توجه 
به تهدیدات و آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی فلیتر شده نه 
تنها در این اپلیکیشن ها آموزشی برای دانش آموزان ارائه ندهند بلکه 

حتی این دست اپلیکیشن ها را هم به دانش آموزان توصیه نکنند.

محض اطالع
رتبه اول کنکور تجربی: در هیچ کالس 

کمک آموزشی شرکت نکردم
ن  مو ز آ ل  و ا تبه  ر
بی  تجر م  علو ی  سر ا سر
که  بود  ولم  ا سال  گفت: 
کردم  شرکت  کنکور  در 
نداشتم  سهمیه ای  هیچ  و 
به  توکل  و  برنامه ریزی  و 
خداوند دلیل اصلی موفقیت 

بنده در کنکور است.
سیدامیر سیدشنوا اظهار داشت: از کالس هفتم در مدرسه تیزهوشان 
تحصیل می کردم، در ایام مطالعه برای کنکور تفریحاتم را کنار نگذاشتم، 
سال اولم بود که در کنکور شرکت کردم و هیچ سهمیه ای نداشتم و 
برنامه ریزی و توکل به خداوند دلیل اصلی موفقیت بنده در کنکور است.

کتاب های  از  مطالعه کردم،  به  یازدهم شروع  از سال  افزود:  وی 
کمک آموزشی استفاده می کردم، اما نیازی به استفاده از کالس تقویتی 
نداشتم، چون سطح مدرسه ای که در آن تحصیل می کردم خیلی باال 
بود و در ایام تعطیالت کرونا معلمان و مربیان آموزشی با من همکاری 

تنگاتنگی داشتند.
نفر اول کنکور رشته تجربی ادامه داد: رشته مورد نظرم پزشکی 
دانشگاه تهران است و موضوعی که باید به داوطلبان کنکور سال های 
بعد بگویم این است که ساعت های بیشتر مطالعه منجر به موفقیت در 
آزمون نمی شود و کمیت بهتر از کیفیت است که به همین دلیل توصیه 
می کنم پشت کنکور نمانند چرا که پشت کنکور ماندن پدیده سختی به 

شمار می رود.
تا 7 ساعت   6 کنکور  برای  مطالعه  در مدت  سیدشنوا گفت: من 
مجازی  شبکه  عنوان  هیچ  به  کنکور  از  قبل  و  داشتم  روز  در  مطالعه 
تلویزیونی  برنامه  نهایتًا دو ساعت  یا  اما روزی یک  استفاده نمی کردم 

مشاهده می کردم.
از رسانه ها و خبرگزاری ها رصد  را  اخبار کنکوری  بیان کرد:  وی 
می کردم و با برنامه ریزی جدی برای تمام کارهایم قدم برمی داشتم که 
این مسئله بیش از هر مسئله دیگری رمز موفقیت بنده بود که توانستم 

پله های ترقی را با موفقیت طی کنم.
آموز  دانش  این  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اعالم  براساس 
اردبیلی توانسته است با درخشش در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها 
و مراکز آموزش عالی کشور در سال ۹۹ به عنوان برترین نفر شرکت 
کننده در رشته علوم تجربی، بیشترین امتیازات علمی این آزمون را به 

خود اختصاص دهد.

طرح های توسعه ای بنادر در اولویت برنامه های استان بوشهر قرار گیرد

دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
بوشهر گفت: زندگی عمده جمعیت 
طور  به  استان  این  نشین  ساحل 
مستقیم و غیرمستقیم با دریا مرتبط 
می طلبد  شرایطی  چنین  و  است 
ر  د ر  بند ی  توسعه ا ی  طرح ها

اولویت های اصلی استان قرار گیرد.
به گزارشگروه استان های باشگاه 
سیاوش  ازبوشهر،  جوان  خبرنگاران 
ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر بیان کرد: بندر بوشهر 
پذیرش  امکان  تنها  تا سال گذشته 
داشت  را  تنی  هزار   20 کشتی  های 

از طرح الیروبی  بهره  برداری  با  که 
اکنون  بندر،  این  دسترسی  کانال 
شرایط برای پذیرش کشتی های ۳0 

هزار تنی فراهم است.
از  یکی  حال  این  با  افزود:  او 
رویکرد های استان برای رونق بندری 
کاالی  حامل  کشتی  های  پذیرش 
 50 تا   40 ظرفیت  های  با  اساسی 

هزار تنی است.
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
به  اگرچه  داد:  ادامه  بوشهر  استان 
امکان  کانال  کنونی  عمق  لحاظ 
پذیرش مستقیم کشتی  های یاد شده 

در  سازی  سبک  با  اما  ندارد،  وجود 
غیرمستقیم  پذیرش  امکان  لنگرگاه 
با  تنی  هزار   50 تا   40 کشتی های 
هزینه قابل رقابت با سایر بنادر جنوبی 

کشور وجود دارد.
ارجمند زاده عنوان کرد: با این 
کانال دسترسی  افزایش عمق  حال 
مستقیم  پذیرش  برای  بوشهر  بندر 
اولویت  در  کشتی های 50 هزارتنی 
انتظار است مسئوالن  دارد که  قرار 
استان از جمله نمایندگان برای تحقق 

این مهم تالش جدی داشته باشند.
او افزود: از سال گذشته تاکنون 

6 کشتی حامل حدود 70 هزار تن  
برنج در بوشهر پهلو گرفته است و 
در روز های آینده نیز یک کشتی 28 
هزار تنی حامل کاال های اساسی در 

این بندر پهلو خواهد گرفت.
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
استان بوشهر گفت: امرارمعاش عمده 
جمعیت ساحل نشین این استان به 
طور مستقیم و غیرمستقیم از راه دریا 
صورت می  گیرد که چنین شرایطی 
بندر  توسعه ای  طرح های  می طلبد 
در اولویت های اصلی و مهم استان 

قرار گیرد

آگهی ابالغ دعوتنامه افراز 
به  نسبت  فرزند غالمحسین  فریمانی  نکوتی  آقای محمدی  اینکه  با  نظر 
2۱8/60 سهم مشاع از 2۱۹28 سهم ششدانگ پالک 8۱86 فرعی از 276 اصلی 
واقع در اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد درخواست افراز مالکیت مشاعی خویش 
را نموده است لذا نماینده و نقشه بردار این اداره در ساعت ۱0 صبح روز شنبه 
مورخ ۹۹/7/۱2 جهت اجرای عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند 
. بدینوسیله به سایر مالکین مشاعی که برابر اعالم متقاضی مجهول المکان می 
باشند در اجرای ماده ۱8 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابالغ میگردد که 
در تاریخ فوق الذکر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند . بدیهی است عدم 
از انجام عملیات افراز نخواهد شد . ضمنا نقشه و  حضور مالکین مشاعی مانع 

صورتمجلس افرازی متعاقبا آگهی خواهد شد .
محمدرضا رجایی مقدم

رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

آگهی ابالغ دعوتنامه افراز 
نظر با اینکه آقای علی اصغر حمیدی فریمانی فرزند محمد نسبت به ۱۹2۹/20 
سهم مشاع از 2۱۹28 سهم ششدانگ پالک 8۱86 فرعی از 276 اصلی واقع 
در اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد درخواست افراز مالکیت مشاعی خویش را 
نموده است لذا نماینده و نقشه بردار این اداره در ساعت ۱0 صبح روز شنبه مورخ 
۹۹/7/۱2 جهت اجرای عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند . 
بدینوسیله به سایر مالکین مشاعی که برابر اعالم متقاضی مجهول المکان می 
باشند در اجرای ماده ۱8 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابالغ میگردد که 
در تاریخ فوق الذکر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند . بدیهی است عدم 
از انجام عملیات افراز نخواهد شد . ضمنا نقشه و  حضور مالکین مشاعی مانع 

صورتمجلس افرازی متعاقبا آگهی خواهد شد .
محمدرضا رجایی مقدم

رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اسماعیل محمودی اقدم با وکالت ماماش خالد آباد دارای شناسنامه 
شماره -8- بشرح دادخواست به کالسه ۹۹00645/۹۹  ش 5 /ح  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه 
محمودی اقدم بشناسنامه 757 مهاباد در تاریخ ۱۳۹۹/5/۳ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به یک برادر .
اسماعیل محمودی اقدم فرزند محمد دارای ش ش -8- برادر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳62 قانون 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دار واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقد سند رسمی

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

موضوع  اول  هیات   .....۱۳۹۹60۳0۱06000۱۹۱0......... شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
 === در  از  صادره  شناسنامه00۱507۱2۳  بشماره  اصغر  فرزند  عبدالوند  بهاره 
با بنای احداثی در آن=== به مساحت2۱0/۱5 متر  ششدانگ یک قطعه زمین 
مربع پالک شماره ۱5 فرعی از 2۳ اصلی واقع در قریه ریحان آباد تهران بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین=== از مالکیت شرکت تعاونی مسکن شهرداری ورامین 
=== محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به صدور سند مالکیت  ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
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 2۱8

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/7/2
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/7/۱6

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مفقودی 
برگ سبز رنو سواری  مدل ۱۳۹6 ال ۹0 
۱000۱7827RR08۹08۳ شماره موتور  

  NAALSRBYWHA602888 شماره شاسی
شماره پالک ایران 82-۳8۳ س 6۳   

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1563- چهارشنبه 2 مهر 61399 ورزش دنیای 

حمیده ایرانمنش:
دختران پینگ پنگ باز تمرینات خود را متوقف نکرده اند

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان می گوید با شیوع ویروش کرونا در 
کشور دختران پینگ پنگ باز تمرینات خود را متوقف نکرده اند و حتی جدی تر کار 

خود را دنبال می کنند.
حمیده ایرانمنش، در مورد برنامه ریزی برای تیم ملی بانوان گفت: فدراسیون 
جهانی تنیس روی میز 28 سپتامر)7مهر( با فدراسیون های کشورها جلسه ای را برگزار 
و تصمیم گیری می کند که مسابقات جهانی در تاریخ فعلی )۱0 اسفند( برگزار شود 
یا اینکه دوباره تغییر کند، بنابراین بر اساس نتیجه این جلسه برنامه ریزی جامعی را 
برای بانوان انجام می دهیم. از طرف دیگر مطابق با جلسه فدراسیون های آسیایی، 
مسابقات انتخابی المپیک اردیبهشت ماه ۱400 برگزار می شود و اگر مسابقات جهانی 
اسفند باشد آمادگی خوبی برای بانوان محسوب می شود چون احتماال در سال 2020 
مسابقه ای نداریم و اگر مشکلی پیش نیاید و شرایط تغییر نکند، اردوهای تیم ملی را 

از  مهر ماه شروع می کنیم.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در مورد برگزاری لیگ برتر بانوان و 
تاثیر آن در آمادگی بازیکنان بیان کرد:  از آنجایی که قبل از رقابت های جهانی، مسابقه 
تدارکاتی نداریم، پیشنهاد داده ام که لیگ با کیفیت باالیی برگزار شود چون رقابت 
نزدیکی بین بازیکنان شکل می گیرد و تالش آنها بیشتر می شود. از طرفی تیم های 
خوبی تاکنون اعالم آمادگی کرده اند و بازیکنان خوب بین آنها تقسیم شده اند، در 
نتیجه انگیزه بیشتری برای پیگیری تمریناتشان پیدا کرده اند. من هم که از ابتدای 
شیوع کرونا با بازیکنان در تماس بودم و برنامه هایشان را دنبال می کردم اکنون این 
پیگیری جدی تر شده است؛ از بازیکنان هر هفته گزارش کار می خواهم، گاهی فیلم 
می فرستند، هر روز تمرین می کنند و تمریناتشان تخصصی تر شده است. به طور کلی 
برنامه ریزی می کنیم تا عقب نمانند و زمانی هم که در اردو شرکت کنند، تمریناتشان 

بهتر می شود تا آمادگی الزم برای مسابقات را کسب کنند.
او با بیان اینکه اولویتم تیم ملی است، افزود: برای رقابت های جهانی دیگر مسابقه 
انتخابی تیم ملی برگزار نمی کنیم و اعضای فعلی پنج نفر هستند که برنامه هایشان را 
به صورت جدی پیگیری می کنیم؛ خانم ندا شهسواری در خانه سالن دارد و از ابتدای 
شیوع کرونا شرایط تمرین را داشت از طرفی چون به خاطر این بیماری در خانه مانده، 
تمریناتش را جدی تر دنبال کرده است. خانم اشتری در ابتدا شرایط نامساعدی داشت 
اما با هماهنگی هیات استان میز در اختیارش قرار گرفت تا در خانه تمرین کند، یعنی 
هیات ها هم با بازیکنان همکاری می کنند تا در شرایط خوبی قرار بگیرند. عالوه بر 
این تمرینات بازیکنان باشگاهی را هم دنبال می کنم و اگر قرار باشد لیگ از اواخر 
آبان برگزار شود حتما یک اردوی طوالنی برگزار می کنیم تا آنها در حالت مسابقه 

قرار بگیرند و آماده شوند.
ایرانمنش در پاسخ به این سوال که به جز لیگ چه برنامه دیگری برای بازیکنان 
دارید تا آماده حضور در مسابقات جهانی شوند؟ گفت: با توجه به اینکه اختالف بازیکنان 
برتر ایران با هم خیلی کم است، پیش از این تصمیم گرفته بودیم که بین ۱2 بازیکن 
برتر مسابقه برگزار کنیم و آنها در مدت زمانی طوالنی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

با هم مسابقه بدهند. این برنامه به آمادگی آنها کمک می کند.
سرمربی تیم شهرداری شهر بابک در مورد حواشی پیش آمده در پی بازدید رئیس 
فدراسیون تنیس روی میز از این باشگاه بیان کرد:  لیگ سال گذشته بدون پلی آف 
برگزار شد و قرار بود مثل سایر رشته ها اختتامیه ای گرفته شود، حتی فدراسیون زمان 
آن را تعیین کرد اما در آن تاریخ ستاد مقابله با گسترش کرونا اجازه برگزاری چنین 
جشن هایی را صادر نکرد به همین دلیل اعالم کردند که نماینده باشگاه ها با مراجعه 
به فدراسیون حکم و مدال خود را بگیرند که ما هم این کار را کردیم اما باشگاه 
شهرداری شهر بابک نوپا است و دو سال در بخش بانوان تیم داری کرده، مسئوالن 
باشگاه دوست داشتند که مسئوالن فدراسیون از زیرساخت های باشگاه بازدید کنند، 
بنابراین طی نامه ای خیلی رسمی از رئیس فدراسیون دعوت کردیم و آقای قارداشی 

هم قبول و به شهر بابک سفر کرد. 
او در ادامه افزود: وقتی آقای قارداشی در شهر بابک بود، با هماهنگی فدراسیون 
و به صورت نمادین کاپ قهرمانی به شهردار شهر بابک اهدا شد. این موضوع رسانه ای 
شد و برخی گفتند که آقای قارداشی فقط به یک تیم کاپ داده است اما هدف اهدا 
کاپ نبود، ما مدال و حکم خود را اول مرداد از فدراسیون گرفتیم و آقای قارداشی 
هم ۱5 یا ۱6 مرداد به شهر بابک سفر کرد. رئیس فدراسیون هیچ تفاوتی بین تیم ها 
قائل نشده است و این کار کامال نمادین بود اما حضور او انگیزه زیادی به باشگاه داد 

تا فعالیتشان را در بخش تیمداری بیشتر کنند.

مصطفی کارخانه یک  جلسه  محروم شد
فدراسیون  انضباطی  کمیته  رای  با 
والیبال، سرمربی تیم  والیبال سایپا یک  جلسه 

از همراهی تیم خود محروم شد.
به گزارش از روابط عمومی فدراسیون 
والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های 
برتر مردان ایران جام سردار شهید حاج قاسم 
شهریورماه   ۱۹ چهارشنبه  روز  از  سلیمانی، 

آغاز شد.
در هفته نخست این رقابت ها تیم های 
سایپا و هورسان رامسر در تهران به مصاف 

یکدیگر رفتند که در جریان این مسابقه، عیسی ناصری بازیکن سایپا که پیراهن 
شماره ۱7 برای او ثبت شده بود، با پیراهن شماره ۱۱ بازی کرد.

نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال برای بررسی این تخلف، روز دوشنبه ۳۱ 
شهریورماه برگزار شد و این کمیته آرای خود را پس از شنیدن اظهارات بازیکن متخلف و 
سرپرست تیم والیبال سایپا، صادر کرد که در فرجه قانونی قابل تجدید نظر خواهی است.

جلسه  یک  به  ناصری  عیسی  سید  انضباطی،  کمیته  صادره  آرای  اساس  بر 
محرومیت تعلیقی و 20 میلیون ریال جریمه نقدی، مصطفی کارخانه سرمربی تیم سایپا 
به یک جلسه محرومیت و ۱00 میلیون ریال جریمه نقدی و مازیار قربانی سرپرست 
تیم به ۱00 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. امیر حسینی کاپیتان تیم والیبال 

سایپا نیز تذکر کتبی با درج در پرونده دریافت کرد.

استارت کاراته کاهای ایرانی برای المپیک
ماهها  از  بعد  کاراته  ملی  تیم  اردوی 
از  با رعایت پروتکل های بهداشتی  تعطیلی 

هفته اول آبان آغاز می شود.
بعد از مجوزی که برای برپایی اردوهای 
تیم های ملی در رشته های مختلف از جمله 
کاراته صادر شد، سید شهرام هروی سرمربی 
نعیما  و  پور  سعید حسنی   ، روحانی  ، حسن 
خواجوی مربیان تیم ملی کاراته ایران امروز 
سید  با  کاراته  فدراسیون  محل  در  حضور  با 
حسن طباطبایی رئیس فدراسیون در خصوص 
و  دیدار  کاراته  ملی  تیم  اردوهای  برگزاری 

گفت و گو کردند.در این جلسه مقرر شد ملی پوشان ایران از روز شنبه 5 مهر طبق 
برنامه مربی بدنساز و زیر نظر مربیان تیم، تمرینات خود را به صورت انفرادی و خارج 
از اردو آغاز کنند. بعد از گذشت یک ماه از این تمرینات، اردوهای تیم ملی کاراته از 

هفته اول آبان ماه با رعایت پروتکل بهداشتی آغاز خواهد شد.
قرار است در مرحله نخست اردوی تیم ملی ذبیح اهلل پورشب، سجاد گنج زاده، امیر 
مهدی زاده و بهمن عسگری حضور داشته باشند. البته ممکن است تعداد ورزشکاران 
حاضر در اردو به 6 نفر نیز افزایش یابد که تصمیم گیرنده نهایی درباره این موضوع 

سید شهرام هروی است.
ملی پوشان کاراته ایران خود را آماده حضور در رقابت های انتخابی کاراته در 
رباط مراکش می کنند. البته تا به امروز دو سهمیه المپیک کاراته ایران در بخش 

مردان قطعی شده است.

رسوایی جدید برای بارسلونا؛
A تقلب لوئیس سوارز برای رفتن به سری

رسانه های ایتالیایی ادعا کردند لوئیس 
این  داشت  قصد  که  بارسلونا،  مهاجم  سوارز، 
برای  کند،  ترک  ایتالیا  مقصد  به  را  باشگاه 
دریافت مدرک زبان، دست به تقلب زده است.

لوئیس سوارز ستاره اروگوئه ای بارسا که 
در فهرست مازاد رونالد کومان قرار گرفته، این 
روزها در تالش برای دریافت مجوز جدایی خود 

و فسخ قرارداد با بارسلوناست.
روز گذشته ادعا شد که او موفق به فسخ 
شده و راهی اتلتیکو خواهد شد اما در حالی که به 
نظر می رسید همه چیز تمام شده، جوزپ ماریا 

بارتومئو رئیس بارسا با فسخ قرارداد او مخالفت کرد و گفت که اتلتیکو نیز جزو باشگاه 
هایی مثل رئال، سیتی، یونایتد، لیورپول و پی اس جی است که برای انتقال به آن 
مجوز فسخ داده نخواهد شد و او نمی تواند به عنوان بازیکن آزاد راهی این تیم ها شود.

سوارز چندی پیش با یوونتوس به توافق دست پیدا کرده بود اما انتقال او 
منتفی شد. او برای اینکه یک بازیکن اروپایی در ترکیب یووه محسوب شود، باید 
آزمون زبان ایتالیایی را با موفقیت پشت سر می گذاشت. سوارز 27 شهریور در پروجا 
توانست از این مهم سربلند خارج شود. سوارز با تایید پرفسور لورنزو روکا از دانشگاه 

پروجا توانست مدرک B۱ زبان خود را دریافت کند.
او در مصاحبه با خبرگزاری آنسا گفته بود:» آزمون سطح B۱ یک آزمون شفاهی 
است و بیشتر به تسلط گفتاری و شنیداری فرد ارتباط دارد. یک ربع با سوارز در مورد 
مسائل غیرفوتبالی صحبت کردیم و باید بگویم او هیچ مشکلی در درک زبان نداشت 
و به خوبی هم ایتالیایی صحبت می کرد. در مورد اروگوئه، زندگی شخصی و مسائل 
فرهنگی حرف زدیم و مشخص بود که او قبال به خوبی از زبان ایتالیایی شناخت 

داشت و در یکی دو هفته اخیر هم یک دوره فشرده زبان را پشت سر گذاشته بود.
در مجموع مصاحبت لذتبخشی بود و او بدون مشکل مدرکش را دریافت کرد. 

سوارز بسیار سمپاتیک بود و رفتاری کامال دوستانه داشت.«
امروز اما گاتزتا دلو اسپورت فاش ساخت که لوئیس سوارز از قبل سواالت 
آزمون را در اختیار داشته و حتی نمره قبولی نیز پیش از امتحان به وی داده شده 
بود. در واقع حضور سوارز در پروجا تنها جنبه تشریفاتی داشت و ستاره اروگوئه ای 

از قبل توسط مسئوالن امتحان از همه چیز آگاه شده بود.
پلیس ایتالیا از چند روز پیش تحقیقات در این زمینه را شروع کرد و اکنون به 
شواهد و مدارک جالبی دست یافته است. گاتزتا بخشی از صحبت های مسئوالن 
امتحان را نیز منتشر کرده است. صحبت هایی که پلیس ایتالیا به آن دست یافته 
است:» سوارز باید امتحان را پاس کند چون او سالی ۱0 میلیون یورو دستمزد می 
گیرد..... اگر او را مردود کنیم، مثل بمب صدا می کند...... بگویید چه نمره ای بهش 
بدهم و تمام.....اما او نمی تواند افعال را به درستی در جمالت به کار ببرد .... او را به 

خوبی آماده کرده ام و در حال حفظ کردن سوال و جواب هاست.«
این قضیه می تواند یک رسوایی بزرگ برای ستاره بارسا تلقی شود و هرچند 
انتقال او به یوونتوس منتفی شده ولی در اختیار داشتن سواالت از قبل و هماهنگی 
با مسئوالن امتحان می تواند برای هر دو طرف تبعات بدی داشته باشد. پلیس ایتالیا 
به این نتیجه رسیده است که سوارز هرچند از طریق آموزش از راه دور ایتالیایی نسبت 
به این زبان شناخت داشته ولی او در اندازه های پاس کردن آزمون B۱ نبوده است.

لمپارد: نظر اصلی در خرید مندی را پیتر چک داد
فرانک لمپارد می گوید پیتر چک 
فرد تصمیم گیرنده باشگاه چلسی برای 
خرید ادوارد مندی، دروازه بان رن، بوده 
و او نیز اطمینان زیادی به نظر هم تیمی 

سابقش در مورد دروازه بان تیم دارد.
مندی که در حال حاضر در حال 
پزشکی  تست های  گذاشتن  سر  پشت 
باشگاه چلسی است آماده است تا برای 
رقابت با کپا آریزاباالگا به استمفوردبریج 
منتقل شود چرا که دروازه بان اسپانیایی 
در طول یک سال اخیر اشتباهات زیادی 
را مرتکب شده است. این بازیکن 28 

ساله از باشگاه رن به چلسی خواهد آمد که همان باشگاهی است که پیتر چک در 
سال 2004 از آن به شمال لندن منتقل شد. چک در طول ۱۱ سال حضورش در 
این تیم ۱۳ جام مهم به دست آورد و حاال مشاور فنی باشگاه است. لمپارد در آستانه 
جذب مندی گفت: » پیتر شخصی مهمی در این انتقال بود چون دروازه بان پست 
خاصی به حساب می آید. پیتر چک مدتها در این پست در دنیا بهترین بود بنابراین 
نظر اصلی را در این موقعیت او داد. من شخصا تکیه بسیاری در زمینه دروازه بانی به 
او دارم و در آینده نیز همینطور خواهد بود. بنابراین بله او نقش تاثیرگذاری در خرید 

ادوارد مندی برای باشگاه چلسی ایفا کرد. »

مسابقات  سوم  گروه  در 
که  سیا  آ ن  نا ما قهر لیگ 
حاضر  آن  در  هم  پرسپولیس 
است، همه تیم ها شانس صعود دارند و 
از سویی خطر حذف شدن را هم حس 

می کنند.
 2 انجام  با  سوم  گروه  مسابقات 
بسیار  شرایط  به  پنجمش  هفته  بازی 
خاصی رسیده است. هر چهار تیم شانس 
صعود دارند و هر چهار تیم ممکن است از 
گروه باال نروند و حذف شوند. هر 2 بازی 
باقی مانده این گروه که باید پنجشنبه شب 
از ساعت 2۱:۳0 دقیقه آغاز شود، مملو از 

حساسیت است.
در حال حاضر تیم الدحیل قطر با 
۹ امتیاز صدرنشین این گروه است. این 
تیم با بردی که برابر پرسپولیس به دست 
آورد، از رده سوم به رتبه نخست آمد و 
حاال شانس اصلی صعود است. شاگردان 
رکراکی در هفته پایانی در صورت پیروزی 
سرگروه خواهند شد. اگر مساوی کنند به 
مرحله بعدی می روند اما سرگروهی شان 
برابر  الشارجه  موفقیت  به عدم  بستگی 
هم  الدحیل  باخت  دارد.  پرسپولیس 
هم  و  کند  حذف  را  تیم  این  می تواند 
می تواند آنها را به مرحله بعدی برساند. 
چطور به دور یک هشتم می رسند؟ در 
صورتی که بازی پرسپولیس و الشارجه 

برنده نداشته باشد.
گروه  سورپرایز  امارات  الشارجه 
بر صفر   6 برد  با  تیم  این  است.  سوم 
برابر التعاون هفت امتیازی شد و از رده 
چهارم به رتبه دوم آمد. آنها در صورت 
پیروزی مقابل پرسپولیس صعود می کنند 
باید منتظر لغزش  برای سرگروهی  اما 
الدحیل باشند. اگر به تساوی برسند هم 
ممکن است صعود کنند و هم احتمال 
بتواند  الدحیل  اگر  شوند.  حذف  دارد 
التعاون را متوقف کند، شاهد صعود تیم 
سد  از  التعاون  اگر  اما  هستیم  اماراتی 
الدحیل بگذرد، این تیم اماراتی در گروه 
سوم می شود. باخت الشارجه هم یعنی 

حذف این تیم اماراتی.
شایسته  نماینده  پرسپولیس.  اما 
چهارم  هفته  اینکه  از  بعد  کشورمان 
با قبول دومین  سرگروه شد خیلی زود 
سوم  رده  به  الدحیل  برابر  در  شکست 
سقوط کرد. تیم تهرانی در صورتی که 
بتواند در هفته پایانی الشارجه را شکست 
دهد قطعا راهی مرحله بعد می شود اما 
تیم  شکست  نیازمند  سرگروهی  برای 
الدحیل است؛ حتی تساوی تیم قطری 
هم پرسپولیس را دوم خواهد کرد. کسب 
هر  طبق  شکست  یا  و  مساوی  نتیجه 
حالی دستور به حذف پرسپولیس خواهد 
داد. پس شاگردان یحیی برای صعود همه 
چیز به دست خودشان خواهد بود اما برای 
سرگروهی احتیاج به پیروزی التعاون برابر 
الدحیل دارند که کمی سخت و بعید به 

نظر می رسد.
می رسیم.  گروه  قعرنشین  تیم  به 
تیمی که پیش از کرونا صدرنشین بود 
و حاال با سه باخت پیاپی به قعر جدول 
آمده است. با این حال مردان کارتینو، در 
صورت پیروزی مقابل الدحیل بدون تردید 
صعود خواهند کرد اما برای سرگروهی 
باید منتظر تساوی در بازی پرسپولیس 
و الشارجه باشند. آنها در این صورت به 
خاطر عملکرد بهتر در بازی رو در رو برابر 
الدحیل صدرنشین می شوند. هر نتیجه ای 
به غیر از پیروزی حکم به حذف نماینده 
عربستان خواهد داد. آنها به نوعی تنها 
تیم عربستانی هستند که هنوز به مرحله 
بعدی نرسیده اند. الهالل، النصر و االهلی 

راهی دور بعدی شده اند.
حال باید دید پرسپولیس تهران در 
هفته پایانی چه کار می کند و کدام 2 تیم 
به مرحله بعدی می رسند. در گروه چهارم 
النصر و السد صعود کرده اند اما همچنان 
وضعیت سرگروهی مشخص نشده است. 
تیم های صعود کرده از گروه سوم باید به 

مصاف این 2 تیم قدرتمند بروند.
***

سورپرایز آسیا و حریف پرسپولیس 
را بشناسید؛ CWC و دیگر هیچ

سه  درخشش  واسطه  به  الشارجه 
ستاره برزیلی خود توانست به یک باره 
دوم  رده  به  سوم  گروه  چهارم  رده  از 
اصلی  بخت های  از  یکی  و  کند  صعود 

صعود شود.
مسابقات گروه سوم لیگ قهرمانان 
اتمام  به  را  پنجم  هفته  حالی  در  آسیا 
رساند که تیم الشارجه امارات سورپرایز 
بزرگ بود. تیمی که کسی رویش حساب 
نمی کرد و در معادله صعود جایی نداشت 
به یک باره با 2 برد متوالی از قعر جدول به 
رده دوم رسید و حاال ترس را به جان همه 
تیم ها انداخته است. از حریف پرسپولیس 

بیشتر صحبت می کنیم.

الشارجه در 2 بازی نخست پیش 
امتیاز  از شیوع ویروس کرونا تنها یک 
داشت. آنها بعد از بازگشایی مسابقات ابتدا 
با نتیجه 2 بر یک به الدحیل باختند اما در 
ادامه همین تیم را با نتیجه عجیب چهار 
بر 2 شکست دادند و اوج شاهکارشان 
بود  التعاونی  برابر  صفر  بر   6 پیروزی 
فقط 2 گل  نخست  بازی  چهار  در  که 

دریافت کرده بود.
اما الشارجه چگونه اوج گرفت؟ اگر 
بازی های اخیر این تیم را نگاه کنیم به 
سه  نقش  که  می شویم  متوجه  راحتی 
بازیکن در موفقیت های اخیر تیم اماراتی 
برزیل  از  نفر  سه  هر  که  بوده  پررنگ 
لوکاس  کایو  سوارز،  ولیتون  می آیند. 
فرناندز و ایگور کورونادو این سه بازیکن 
اخیر  بازی  سه  در  که  نفراتی  هستند. 
هفت گل از ۱۱ گل را ثمر رسانده اند و 
رد پایشان روی اکثر گل ها دیده می شود.

ساله ،   ۳۳ مهاجم  سوارز  ولیتون 
ریز جثه و درشت اندامی است که پیش 
امارات  الوصل  از  مسابقات  شروع  از 
خریداری شد تا به خط حمله اضافه شود. 
او حدفاصل سال های 20۱7 تا 20۱۹ 
نیز برای الشارجه بازی کرده بود. این 
بازیکن ۱72 سانتی متری سابقه حضور 
در تیم های سلتاویگو، گویاس، اسپارتاک 
مسکو، گرمیو، سائوپائولو، کایسری اسپور 
و ... دارد. ولیتون در بازی برابر التعاون 
سه گل زد و نمایش فوق العاده ای داشت 

و بهترین بازیکن هفته شد.
کایو لوکاس فرناندز 26 ساله دیگر 
بازیکن برزیلی الشارجه است. وینگری 
عنوان  به   2020 سال  ابتدای  از  که 
بازیکن قرضی از بنفیکا آمده است. کایو 
اگر یادتان باشد در بازی برابر استقالل با 
پیراهن العین خوش درخشید؛ دیداری که 
با نتیجه 6 بر یک به سود نماینده امارات 
سابقه  تکنیکی  بازیکن  این  شد.  تمام 
حضور در تیم کاشیما آنتلرز ژاپن را هم 

در کارنامه خود دارد. کایو در برابر الدحیل 
و التعاون گل زد و پاس گل داد و در بازی 

رفت با پرسپولیس هم خوش درخشید.
قدیمی ترین مهره برزیلی الشارجه، 
برزیلی  بازیکن  است.  کورونادو  ایگور 
حمالت  مهندس  که  ساله ای   28 و 
الشارجه است. او از سال 20۱8 به این 
برای  آن  از  پیش  اما  آمده  اماراتی  تیم 
پالرموی  چون  شناخته شده ای  تیم های 
ایتالیا و میلتون کینز دانز انگلیس بازی 
بهترین   20۱۳ سال  در  او  است.  کرده 

بازیکن خارجی مالت شد.
صورتی  در  تهرانی  سرخپوشان 
بازیکن  سه  این  بطه  را نند  بتوا که 
امارات  نماینده  تقریبا  کنند  قطع  را 
مقابل  احتماال  کایو  کرده اند.  فلج  را 
این  و  می کند  بازی  نعمتی  سیامک 
یحیی.  برای  بزرگ  هشدار  یک  یعنی 
چرا که سیامک روی کارهای تدافعی 
به قدرت الزم نرسیده است. کورونادو 
بازی   ۱4 زون  در  و  مهاجم  پشت 
او کمال کامیابی  یار مستقیم  می کند. 
نوراللهی  احمد  یا  و  میالد سرلک  نیا، 
خواهد بود. ولیتون هم احتماال روبروی 
یا سید  محمدحسین کنعانی زادگان و 
جالل حسینی و شجاع خلیل زاده قرار 
این  مهار  برای  است  بهتر  می گیرد. 
مثل  چابک  بازیکنی  تکنیکی  بازیکن 
بگیرد.  قرار  یا شجاع  و  کنعانی زادگان 
روی  خاصی  توانایی   CWC مثلث 
و  دارد  ایستگاهی و کرنر هم  ضربات 
تا حد امکان نباید به این تیم اماراتی 
سه  این  جز  به  داد.  ایستگاهی  ضربه 
به  ازبکستانی  شوکوروف  اوتابک  نفر 
همراه محمد عبدالباسط و سیف رشید 
اماراتی  دیگر مهره های کارآمد هستند. 
یادمان نرود الشارجه فقط در بازی آخر 
خود گلی دریافت نکرد و در تمام چهار 
بازی قبلی دروازه اش باز شده است. این 
یعنی آنها در امور دفاعی مشکل دارند.

لبه تیغ صعود یا حذف؛

بررسی تمام معادالت گروه عجیب پرسپولیس

فوتبال  تیم  پیشکسوت 
که  است  معتقد  پرسپولیس 
الدحیل قطر در دیدار دوشنبه 
شب گذشته  برابر سرخپوشان از لحاظ 

فوتبالی تیم برتر میدان نبوده است.
خصوص  در  حاللی،  اسماعیل 
شکست پرسپولیس مقابل الدحیل قطر در 
چارچوب هفته پنجم مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار داشت: قبل از اینکه 
در مورد مسائل فنی صحبت کنم باید در 
مورد مسائل غیرفنی صحبت کرد. با وجود 
اتفاقات غیر فنی که رخ داد صحبت کردن 
در مورد مسائل فنی درست نیست. شما 
دیدید که مدافع الدحیل به شکلی خنده 
بازی  از  قبل  ساعت  دو  عجیب  و  دار 
کارت قرمزش بخشیده می شود و مقابل 
پرسپولیس به زمین می رود. همچنین داور 
پنالتی برای الدحیل گرفت اصال خطا هم 

نبود، چه برسد به پنالتی.
وی ادامه داد: همه دیدیم که داور 
یک پنالتی مسلم هم برای پرسپولیس 
به  را  تمام خطاهای 50-50  نگرفت و 
نفع الدحیل گرفت. حاال در این شرایط 
مگر می شود در مورد مسائل فنی صحبت 
را  بازی  عمال  سریالنکایی  داور  کرد؟ 
پرسپولیس  پای  و  دست  و  کرد  خراب 

را بست. تا زمانی که ما در کنفدراسیون 
فوتبال آسیا کرسی قوی نداشته باشیم 
تیم های  حق  راحتی  به  و  است  همین 
ایرانی را می خورند.پیشکسوت پرسپولیس 
که  هستم  ناراحت  انقدر  واقعا  افزود: 
نمیدانم چه بگویم. آخر چطور می شود 
یک داور به این وضوح سر یک تیم را 
ببرد؟ مطمئن باشید بعدا مشخص می شود 

پشت پرده ماجرا چه بوده است.
به  یکی  کرد:  خاطرنشان  حاللی 
من بگوید چطور می شود 2 ساعت قبل 
بازیکن  یک  قرمز  کارت  بازی  یک  از 
بخشیده شود؟! شک نکنید که با پول و 
با برخی البی ها چنین اتفاقی رخ داده و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا چنین تصمیمی 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  است.  گرفته 

که  است  غیرورزشی  بیشتر  نهاد  یک 
اما در  را سیاسی می گیرد،  تصمیماتش 
تصمیم  کرسی  هیچ  هم  نهاد  همین 
هنوز  وقتی  البته  نداریم.  گیرنده ای 
رییس  و  است  هوا  روی  ما  فدراسیون 
به  آسیا  در  که  نمی رود  توقعی  ندارد، 
هنوز  وقتی  ما  کنند.  گوش  ما  حرف 
فدراسیون درستی نداریم چطور می توانیم 
از نمایندگان کشورمان در AFC در آسیا 

دفاع کنیم؟!
مدیران  خاطر  به  کرد:  تاکید  وی 
فوتبالی خوبی که داریم و البته وکالی 
قوی که فدراسیون دارد در تمام پرونده ها 
و رویه های afc و فیفا شکست میخوریم! 
آن هم به خاطر اینکه واقعا افراد کاربردی 
شرایط  که  زمانی  تا  هستند!  کار  روی 

داشته  نباید  انتظاری  هیچ  باشد  چنین 
باشیم.

پیشکسوت پرسپولیس در پاسخ به 
این سوال که آیا این تیم شانس صعود 
به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا را 
دارد یا خیر؟ گفت: باالخره شانس داریم 
و می توانیم با پیروزی در بازی آخر به دور 
بعد صعود کنیم اما کار ما خیلی سخت 
است. تیم الشارجه نشان داد که تیم خوبی 
است و دیدید که 6 گل به التعاون زد، به 
خاطر همین می گویم کار ما سخت است، 

اما نشدنی نیست.
فعلی  شرایط  مورد  در  حاللی 
پرسپولیس عنوان کرد: تیم خوبی داریم 
البته در پست های دفاع راست و دفاع چپ 
واقعا مشکل داریم. نمی توان با یکی دو 
بازیکن در این پست ها وارد لیگ شویم. 
در خط حمله هم مشکالتی وجود دارد 
هرچند آل کثیر عالی بازی کرده اما سوال 
بازی  عبدی  به  چرا  که  است  این  من 
نمی رسد. ما زمانی می توانیم از بازیکنانی 
مانند آرمان رمضانی استفاده درست بکنیم  
که به خوبی توپ ها را به کناره ها ببریم 
و بتوانیم سانتر درست انجام بدهیم ولی 
تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد بازیکنی 

مثل رمضانی اصال کارایی ندارد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی رای هیات 
سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
میگردد. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد         تاریخ نوبت اول :۹۹/6/۱8        تاریخ 

نوبت دوم : ۹۹/7/2 
بنام آقایان عبداهلل و جبار و  بخش ۱۱: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
محمد و مختار و جمال شهرتین مالئی فرزندان محمد رحیم صادره مریوان کد ملی 
۳82۱4۹۳۹۳۳و۳8۱02۹۱60۹و۳820866825۳7۳0۳0۳686 و ۳82086862 هر کدام 
به نسبت ۱۹/2 شعیر مشاع از ششدانگ تحت پالک 64۱ فرعی از ۱66و246و252فرعی 
از ۱8 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱۱۱۹2 متر مربع که مقدار ۱66۳ متر مربع 
حریم رودخانه میباشد خریداری از به صورت سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب 

نسق آدرس سنندج روستای توار مال زمین مشهور به چم الیه 
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقایان عبداهلل و جبار و محمد و مختار 
و جمال شهرتین مالئی فرزندان محمد رحیم صادره مریوان کد ملی ۳82۱4۹۳۹۳۳و۳8۱

02۹۱60۹و۳820866825۳7۳0۳0۳686 و ۳82086862 هر کدام به نسبت ۱۹/2 شعیر 
مشاع از ششدانگ تحت پالک 642 فرعی از ۱66و246و252فرعی از ۱8 اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۱2۹4۳ متر مربع که مقدار ۱56۹ متر مربع حریم رودخانه میباشد 
خریداری از به صورت سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب نسق آدرس سنندج 

روستای توار مال زمین مشهور به چم الیه  
۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقایان عبداهلل و جبار و محمد و مختار 
و جمال شهرتین مالئی فرزندان محمد رحیم صادره مریوان کد ملی ۳82۱4۹۳۹۳۳و۳8۱

02۹۱60۹و۳820866825۳7۳0۳0۳686 و ۳82086862 هر کدام به نسبت ۱۹/2 شعیر 
مشاع از ششدانگ تحت پالک 64۳ فرعی از ۱66و246و252فرعی از ۱8 اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۳877 متر مربع که مقدار 4۹6 متر مربع حریم رودخانه میباشد 
خریداری از به صورت سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب نسق آدرس سنندج 

روستای توار مال زمین مشهور به چم الیه جلو جاده 
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقایان عبداهلل و جبار و محمد و مختار 
و جمال شهرتین مالئی فرزندان محمد رحیم صادره مریوان کد ملی ۳82۱4۹۳۹۳۳و۳8۱

02۹۱60۹و۳820866825۳7۳0۳0۳686 و ۳82086862 هر کدام به نسبت ۱۹/2 شعیر 
مشاع از ششدانگ تحت پالک 644 فرعی از ۱66و246و252فرعی از ۱8 اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۳۹87 متر مربع که مقدار 754 متر مربع حریم رودخانه میباشد 
خریداری از به صورت سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب نسق آدرس سنندج 

روستای توار مال زمین مشهور به زیر جوب آسیاب
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای جمال مالئی فرزند محمد رحیم 
صادره مریوان کد ملی ۳82086862 تحت پالک  645 فرعی از ۱66 و 246و252 فرعی 
از 4۱8 اصلی بخش ۱۱کالترزان به مساحت ۱285۳/28 متر مربع خریداری از به صورت 
سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب نسق آدرس سنندج روستای توار مال زمین 

مشهور به دول بیر 
م الف ۱5027

حاللی: داور به وضوح سر پرسپولیس را برید

فوتبـال  تیـم  سـرمربی 
بـازی  گفـت:  سـتقالل،  ا
سرنوشت سـازی داریـم و بـا 
احتـرام به حریـف، محکوم به برد مقابل 

هسـتیم. االهلـی 
»مجیـد نامجـو مطلق« سـرمربی 
اسـتقالل در نشسـت خبـری پیـش از 
دیـدار برابـر االهلـی عربسـتان، اظهـار 
داشـت: در ابتـدا بایـد اعتـراض کنـم 
سـاعت  یـک  همراهانـم  و  مـن  کـه 
بـرای رسـیدن بـه محـل کنفرانـس در 
راه بودیـم. دلیـل آن هـم ایـن بـود که 
راننـده مسـیر را بلـد نبـود و از این بابت 

بسـیار عصبانـی هسـتم. 
ی  ز بـا  : د ا د مـه  ا د ا ی  و
سرنوشت سـازی داریـم و فقـط دنبـال 
گرفتـن امتیـاز هسـتیم. آنالیـز خوبی از 
االهلـی داریـم و بـا احتـرام بـه حریف، 

هسـتیم. بـرد  بـه  محکـوم 

خاطرنشـان  اسـتقالل  سـرمربی 
کـرد: همانطـور کـه بعـد از بـازی قبل 
گفتـم، تیـم مـا از شـرایط بـازی دور 
مـا  بازیکنـان  همیـن  بخاطـر  و  بـود 

نیمـه اول خوبی نداشـتند امـا نیمه دوم 
شـرایط عوض شـد و حتی می توانستیم 
گل هـای بیشـتری بـه ثمر برسـانیم. از 
بازی گذشـته درس می گیریم و به امید 

خـدا تـالش خواهیم کرد کـه بازی فردا 
باشـیم. برنده  را 

بـه  مـا  واقـع  در  افـزود:  وی 
کاری  آن هـا  تفکـر  و  مقابـل  تیـم 
نداریـم و انگیـزه بازیکنـان خودمان 
مهم اسـت. بـا انگیـزه وارد مسـابقه 
هدف مـان  بـرای  و  شـد  خواهیـم 

جنگیـد. خواهیـم 
نامجو مطلق در پایان این نشسـت 
خبـری، گفـت: ایـن اتفاقـی کـه امروز 
بـرای مـا رخ داد و یـک سـاعت در راه 
بودیـم، امیـدوارم آخریـن اتفاق باشـد و 
تکـرار نشـود. بـازی مهمی پیـش روی 

ماسـت و نیاز بـه تمرکـز داریم.
دیـدار تیم هـای فوتبال اسـتقالل 
و االهلی عربسـتان امروز چهارشـنبه 2 
مهـر و سـاعت ۱8.۳0 برگزار می شـود. 
اسـتقالل برای صعود از گـروه خود باید 

تیم عربسـتانی را شکسـت دهد.

نامجومطلق: محکوم به برد مقابل االهلی هستیم
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تصویری دیده نشده از منصور ضابطیان و محمدعلی بهمنی
اختصاصی دنیای جوانان

چندروزی ست که
ازحال دلت بی خبرم

منیژه  درتومیان

چندبیتی غزل ازحال پریشان بفرست
سمت شهریورتقویم من، آبان بفرست

سفرت خوش، کمی ازنم نم باران شمال
توی پاکت بگذار و به خراسان بفرست

چندروزی ست که ازحال دلت بی خبرم
عطری ازبوی تن کوچه - خیابان بفرست

تا که شیرین شود ازخنده تو، کام دلم
ازمیان دو لبت، قندفراوان بفرست

توی این شعرچه اندازه تو را دلتنگم
عکسی از گودی آن چاه زنخدان بفرست

سفرت خوش! به وطن تاکه رسیدی، گل من
سرفرصت خبری ، جان دوتامان، بفرست 

معاون اسبق فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
تاثیر جشنواره های ادبی از جمله کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
گفت:دیده شدن در جشنواره های ادبی تنها با اعالم یک اسم نیست 

بلکه کتاب برگزیده باید معرفی و تبلیغ شود.
محسن پرویز درباره کارکرد جشنواره های ادبی و اهداف آن ها، 
گفت: اهداف اصلی جشنواره ها دو هدف هستند که بخش نخست به 
رونق بخشی به حوزه کتاب و معرفی و عرضه این محصول فرهنگی 
است که با توجه به انتشار کتاب های متعدد در کشور امکان شناخت 
و مطالعه همه آن ها امکان ندارد. پس کارشناسان با معیارها و 
شاخص هایی کتاب هایی را برگزیده و به مخاطب معرفی می کنند 

که این یکی از کارکردهای جشنواره های ادبی است.
 وی ادامه داد: هدف دوم برگزاری جشنواره های ادبی حمایت 
از مولف و ناشر است. در برگزیده شدن یک اثر، مولف دلگرم شده 
و اشتیاق به نوشتن بیشتر داشته و ناشر هم که کتاب مناسب منتشر 
کرده نسبت به ناشری که در پی منفعت اقتصادی بدون درنظرگرفتن 
مسائل فرهنگی است مشخص شده و دلگرم می شود تا این مسیر 

را ادامه دهد.
 رئیس هیات مدیره انجمن قلم در خصوص جشنواره ها افزود: 
بخش دوم این هدف با توجه به اینکه رسانه ها در پوشش اخبار این 
حوزه کمتر به ناشر توجه دارند و در جشنواره ها ناشران کمتر حمایت 

می شوند به این بخش مربوط می شود.
در  اهدایی  جوایز  میزان  کاهش  گفت:  همچنین  وی   
جشنواره های ادبی در چندسال اخیر نشان می دهد نگاه مسئوالن 

به این حوزه نسبت به قبل کمرنگ تر شده است.
 پرویز عنوان کرد: دیده شدن در جشنواره های ادبی تنها با 
اعالم یک اسم نیست بلکه کتاب برگزیده باید معرفی و تبلیغ شود 
و برای دیده شدن  یک اثر باید از سوی برگزارکنندگان جشنواره 

برنامه ریزی مدون وجود داشته باشد.
پرویز افزود: برخی ناشران تنها چاپ کننده کتاب هستند که 
این معضل حوزه نشر است که ناشر تخصصی به ارزیابی و ویرایش 
اثر نمی پردازد. پس پروانه نشر نباید دائمی باشد و از سویی به راحتی 

نباید پروانه نشر صادر کرد.

هدف جشنواره های ادبی، حمایت از مولف و ناشر است

ن  مد آ منتظر  همه 
که  سه شنبه  بودند،  سه شنبه 
نمی آمدی،  زود  اگر  می رسید 
نه تنها روی نیمکت های کهنه کالس 
بلکه روی زمین هم جایی برای نشستن 
نبود. یک عده هم می آمدند که عکس 
بگیرند؛ یکی برای رسانه اش و دیگری 
برای صفحه اینستاگرامش. عده ای دیگر 
کالس درس خودشان را رها می کردند 
صحبت های  پای  را  سه شنبه  این  تا 
این کالس شماره  آخر  بنشینند،  استاد 
لیست  در  اسم  بودن  و  دانشجویی 
نمی خواست، درش به روی همه باز بود. 
پیش از رسیدن استاد به مجسمه 
دبیات  ا دانشکده  در  جلو  فردوسی 
عالقه مندان  جمعیت  تهران،  دانشگاه 
به سوی او سرازیر می شد؛ یکی سوال 
بی جواب مانده ای داشت، دیگری امضایی 
آن یکی می خواست که  و  می خواست 

یک عکس یادگاری با استاد بیندازد. 
سال هاست که هر کس می خواهد 
با محمدرضا شفیعی کدکنی دیدار کند، 
می دهند،  او  به  را  سه شنبه ها  نشان 

سه شنبه هایی که تاریخ درازی دارد. 
محمدرضا شفیعی کدکنی در یکی 
از این سه شنبه ها درباره عالقه اش برای 
آمدن به این کالس با بیان این که عشق 
او را  و عالقه دانشجویان به کالسش 
است:  گفته  چنین  می کند،  خجالت زده 
دارم.  ناتمام  کار  خیلی  من  »بچه ها! 
باورتون نمیشه! با این همه من با کمال 

عشق و عالقه می آیم این جا.«
هر  شروع  جلسه  نخستین  در  او 
ترم از حاضران می خواست تا آن چه را 
می خواهند درباره اش برای شان صحبت 
کند روی یک برگه بنویسند تا کالس 
موضوعات  و  سوال ها  همان  براساس 

پیش برود. 
کرونا،  ویروس  شیوع  امسال  اما 
ر  د کنی  شفیعی کد ی  سه شنبه ها
خیلی  همانند  نیز  را  تهران  دانشگاه 
است؛  کرده  تعطیل  برنامه ها  از  دیگر 
راه  از  پاییز  آغاز  با  همراه  سه شنبه 
رسید، اما عالقه مندان به کالس درس 

شفیعی کدکنی نرسیدند. به قولی
قاصِد روزاِن ابری،

داروگ!
ِکی می رسد باران؟

کالس  از  دانشجویان  فراق  در 
محمدرضا  که  روزهایی  و  استاد  درس 
ز  ا شاگردانش  برای  شفیعی کدکنی 
حافظ، سعدی، داستایفسکی، محمدرضا 
رفتن  سوگ  در  و  گفت  و. ..  شجریان 
از  بخشی  کرد،  بغض  مصفا  مظاهر 
سخنان او را در سه شنبه هایی که گذشت 

مرور می کنیم.
سخن  معروف ترین  منشاء   *  

داستایفسکی، کالم سعدی  است
هیچ چیزی از تجربه زیبایی فراتر 
انسانی،  درک  حد  باالترین  نیست. 
فاتح  که  است  زیبایی   است،  زیبایی  
نهایی همه مباحث جهان است. می گن 
داستایفسکی گفته که »آخرین حرف رو 
زیبایی و تجربه جمال شناسانه می زند« 
یعنی وقتی تجربه زیبایی آمد همه چیز 
رو  این  می دونید  شما  اونه.  به  مغلوب 
داستایفسکی از کجا میاره؟ بچه ها شما 
هیچ وقت فکر کردید سعدی چی گفته؟ 
سخن  منشا  کنید.  دقت  خوب 

معروف، معروف ترین سخن داستایفسکی 
یک سخن سعدی است؛ می گه 

پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم
گفتم این منزلت از قدر تو می بینم 

بیش
که  کس  هر  که  خاموش  گفت 

جمالی دارد
هر کجا پای نهد دست ندارندش 

پیش
شعر  این  درون  از  نظریه  اصل 
داستایفسکی  به نام  درومده،  سعدی 
معروف است، تمام کره زمین این جمله 
و  می شناسند  داستایفسکی  به نام  را 
زیباترین سخنی است که داستایفسکی 
در دهن یکی از قهرمانان داستان هایش 
قرار داده. ولی وقتی تامل کنید همین 

حرف را می زند. 
* آزادی و خاطره ای از عبدالحسین 

زرین کوب 
آدم وقتی خودش اجتماعی و دارای 
گرایش های سیاسی می شود، توقع دارد 
سیاسی  گرایش های  دارای  همه  که 
باشند و عینًا هم گرایش های سیاسی او 
رو داشته باشند. اگر گرایش های سیاسی 
نه  باباش!  گور  داشتند،  رو  او  مخالف 

اول ْحرف، دموکراسی و آزادی است؛ تو 
می خوای اون جوری بری، من می خوام...

بچه های  از  عّده ای  هست  یادم 
کانون نویسندگان ایران، زمان شاه رفته 
این  استاد زرین کوب که  بودند خدمت 
اعالمیه ای ما نوشتیم، شما امضا کنید. 
گفته بود که من نمی خوانم، موضوعش 
است.  آزادی  راجع به  بودند  گفته  چیه؟ 
گفته بود: آیا من این آزادی را دارم که 

این رو امضا بکنم یا نکنم؟ 
 ، ست ا قشنگی  ف  حر خیلی 
که  دارم  رو  آزادی  این  من  می گفت: 
بکنم...،  امضا  رو  شما  اعالمیه  این 
اولین آزادی شما رو می خواهید از من 
سلب کنید به بهانه این که شما مدافع 
آزادی هستید، من نمی خوام امضا کنم، 
این آزادی رو دارم... بنابراین ما نباید از 
همه به اصطالح افراد توقع داشته باشیم 
که مثل ما فکر کنند. این توتالیتر بودنه، 
االن بعضی از قدرت مندان ما توتالیرند. 
در صورتی که اگر شما دم از احترام به 
مردم  فکر  به  و  مردم  رای  به  و  مردم 
می زنید، معنی ندارد که همه تون بیایید 
مثل من فکر کنید. توتالیتر یعنی چی؟

* فرم ایده آل شعر حافظ حاصل 
تصادف نیست

فنی.  است  دبیاتی  ا ما  دبیات  ا
این  جهان  در  شاعری  هیچ  شعر  در 
نمی شود.  دیده  ادبی  ظرایف  مقدار 
منسجم  و  پیچیده  این صورت هنری 
و این فرم ایده آل شعر حافظ )صنایع 
تصادف  حاصل  تردید  بدون  بدیعی( 
خالقیتی  و  بهتر  ذوق  حاصل  نیست. 
پیش  هنری  تجارب  همه  که  است 
و  آزموده  و  کرده  جذب  را  خود  از 
کرده  ایجاد  ذهنی  گلچین  و  سنجیده 
و با معیار آن گلچین ذهنی یک معیار 
هنری برای خود خلق کرده است. این 
معیار هنری را می توان تا حدی تجزیه 
و  شناخت  را  آن  فرمول های  و  کرد 
آن  در  که  را  قانون مندی  محورهای 
البته  کرد.  معین  دارد  وجود  غزل ها 
این  همه  که  ندارد  وجود  هیچ کس 

فرمول ها و رمزها را بشناسد. 

سه شنبه هایی که با شفیعی کدکنی گذشت

»واقعیت ناپیدا« رونمایی شد
ا  پید نا قعیت  ا و « ب  کتا
کوانتومی(«  گرانش  به  )سفری 
با  به تازگی  روِولّی  کارلو  نوشته 
شاهی  خدادادی  علی  ترجمه 
راهی  و  منتشر  نو  نشر  توسط 
بازار نشر شده است. نسخه اصلی 
توسط   20۱7 سال  این کتاب 
انگلستان  در  پنگوئن  انتشارات 

چاپ شده است.
)رازگشایی  زمان  »نظم 
کتابی  دیگر  زمان(«  معمای 
است که این ناشر پیش تر از کارلو 
روولی با ترجمه مزدا موحد منتشر 

کرده است. کارلو روولی فیزیکدان مشهور ایتالیایی است که در این »نظم 
زمان«، علم، فلسفه و هنر را با یکدیگر جمع کرده بود تا از راز یکی از 
بزرگ ترین معماها یعنی زمان پرده بردارد. او درباره زمان می گوید: ما را با 
خود می برد. شتاِب ثانیه ها و ساعت ها و سال ها که ما را به سوی زندگی پرتاب 
می کند و بعد ما را به سمت نیستی می کشد... ما ساکن زمان هستیم همچو 
ماهیان در آب. وجود ما، وجود در زمان است. موسیقی باشکوهش ما را تغذیه 
می کند، دریچه ای رو به جهان برای ما بازگو می کند، نگران مان می کند، ما 
را می ترساند و به ما آرامش می دهد. عالم در حالی که توسط زمان کشیده 

شده به سمت آینده گشوده می شود؛ و وجودش مطابق نظِم زمان است.
برای  که  نوشته  ایتالیایی  زبان  به  را  ناپیدا«  »واقعیت  کتاب  روولّی 
اولین بار سال 20۱4 منتشر شد و کمی پس از آن هم، چند مقاله درباره 
فیزیک بنیادی نوشت که در یکی از روزنامه های ایتالیا چاپ شدند. سپس 
آدلفی یکی از ناشران معتبر ایتالیا از او نسخه ای کامل تر خواست و در نتیجه 
او کتاب »هفت درس مختصر درباره فیزیک«  را نوشت که خالف انتظارش 
تبدیل به یک کتاب پرفروش شد. »هفت درس مختصر درباره فیزیک« 

که پس از »واقعیت پیدا« نوشته شد، تکمله ای بر آن محسوب می شود.
از  یکی  درباره  سفرنامه ای  را  رو  پیش  کتاب  ایتالیایی،  این محقق 
تماشایی ترین سفرهای تاریخ بشر می خواند؛ سفری به خارج از درک محدود 
و تنگ انسان از واقعیت، به سوی درکی عمیق و گسترده تر از ساختار چیزها. 
سفری جادویی به بیرون از درک معمولی از چیزها که تازه شروع شده و 
انسان ها هنوز در ابتدای راهش هستند. او می گوید »واقعیت پیدا«  کتابی 

درباره قطعیت ها نیست بلکه کتابی درباره سفر به سوی ناشناخته هاست.
کتاب »واقعیت ناپیدا« 4 بخش اصلی با این عناوین دارد: »بخش اول: 
ریشه ها«، »بخش دوم: شروع انقالب«، »بخش سوم: فضای کوانتومی و 

زمان رابطه ای« و »بخش چهارم: فراسوی فضا و زمان«.
این کتاب با 26۳ صفحه، شمارگان هزار و ۱00 نسخه و قیمت 40 

هزار تومان منتشر شده است.

انتشار نخستین »گاهنامه نقد کتاب کودک و نوجوان«
»گاهنامه نقد کتاب کودک 
خود،  شماره  اولین  نوجوان«  و 
بیژن  یاد  با  را   ۱۳۹۹ بهار  ویژه 
ابوالقاسم  و  رئوف  علی  پیرنیا، 

سبطی منتشر کرد.
ادامه دهنده  گاهنامه  این 
و  کودک  کتاب  نقد  »فصلنامه 
نوجوان« است که از سال ۱۳۹۳ 
تا ۱۳۹8 در 22 شماره از سوی 

خانه کتاب منتشر شد.
در  کاشفی خوانساری  علی 
سرمقاله این گاهنامه توضیح داده 
که تمامی نویسندگان و همکاران 
همکاری  رایگان  به  شماره  این 

کرده اند و اظهار امیدواری کرده که وعده معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مبنی بر حمایت از نویسندگان این گاهنامه محقق شود.

او از منتقدان ادبیات کودک دعوت کرده آثار خود را به این نشانی 
  kashefi.ali@gmail.com :ارسال کنند

این شماره از »گاهنامه نقد کتاب کودک و نوجوان« در ۳00 صفحه و 
با قیمت 68 هزار تومان از سوی نشر آرون منتشر شده است.

تاریخ شروع ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، 
هنر و رسانه 

در  هنر  اعتباری  صندوق 
اطالعیه ای اعالم کرد، ثبت نام 
اصحاب  تکمیلی  درمان  بیمه 
نیمه  از  رسانه  و  هنر  فرهنگ، 
ثبت نام  از  پس  و  مهر  اول 

هنرکارت آغاز می شود.
در این اطالعیه آمده است:

با توجه به ثبت نام هنرکارت و ارائه تمامی خدمات صندوق اعتباری 
هنر صرفًا بر بستر هنرکارت، ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه هنرمندان، 
نویسندگان و روزنامه نگاران عضو صندوق اعتباری هنر از نیمه اول مهر و 

از طریق هنرکارت آغاز می شود.
زمان  تا  می رساند؛  هنر  اعتباری  صندوق  محترم  اعضای  اطالع  به 
انجام  وقفه  بدون  گذشته  همچون  تکمیلی  درمان  بیمه  خدمات  ثبت نام، 

خواهد شد.
همچنین بالفاصله پس از اتمام ثبت نام، دریافت الکترونیک مدارک 
درمانی آغاز و هزینه های درمانی برابر با ضوابط در سریع ترین زمان ممکن 
رسیدگی و پرداخت می شود. اطالعات تکمیلی درباره نحوه و زمان ثبت نام 

متعاقبًا از طریق کانال های ارتباطی این صندوق اطالع رسانی خواهد شد.
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جایزه »کافکا« به »میالن کوندرا« رسید
»فرانتس  جایزه  برگزارکنندگان 
کوندرا«  »میالن  کردند  اعالم  کافکا« 
نویسنده سرشناس اهل جمهوری چک 
ادبی  این جایزه  دریافت کننده  بیستمین 

خواهد بود.
»میالن کوندرا« نویسنده ۹۱ساله 
متولد جمهوری چک که از سال ۱۹75 
در کشور فرانسه زندگی می کند، بیستمین 
برنده این جایزه ادبی خواهد بود که ویژه 

نویسندگان معاصر ادبیات جهان است.
»والدیمیر زلزنی« رئیس انجمن فرانتس کافکا گفت که هیات داروان 
این جایزه ادبی آثار »کوندرا« را تحسین کردند که نقش مهمی در فرهنگ 

جمهوری چک داشته و به بیش از 40 زبان دنیا ترجمه شده است. 
»میالن کوندرا« از دهه ۹0 میالدی رمان هایش را به زبان فرانسوی 

می نویسد.
از جمله برندگان پیشین جایزه ادبی کافکا می توان به »فیلیپ راث«، 
»هارولد پینتر«، »هاروکی موراکامی«، »پیتر هاندکه« و »مارگارت اتوود« 

اشاره کرد.
»کوندرا« اولین رمانش به نام »شوخی« را در سال ۱۹67 منتشر کرد 
و در سال ۱۹75 نیز کتاب »خنده و فراموشی« را به چاپ رساند که ترکیب 

عجیبی از یک رمان، مجموعه  داستان  کوتاه و تفکرات نویسنده  است.
سال ۱۹84 همزمان شد با انتشار رمان »سبکی تحمل ناپذیر هستی« 
که در ایران با نام »بار هستی« هم ترجمه شده است. این رمان محبوب ترین 
کتاب »کوندرا« به حساب می آید که به مشکالت یک زوج چک با یکدیگر 
و دشواری سازگاری با زندگی در چک اسلواکی می پردازد. در سال ۱۹88، 
کارگردان آمریکایی »فیلیپ کافمن« فیلمی بر اساس این کتاب به همین 
نام ساخت. با وجود این که کوندرا معتقد است رمان هایش برای ساخت فیلم 

مناسب نیستند، اما در ساخت این فیلم به عنوان مشاور همکاری داشت.
در ادامه و در سال ۱۹۹0 رمان »جاودانگی« از »کوندرا« به بازار آمد 
که در مقایسه با سایر آثار او، که بیش تر تفکرات سیاسی را مطرح می کنند، 
این کتاب از درون مایه  فلسفی بیش تر و عمیق تری برخوردار است و مفاهیم 

جهانی تری را در خود می گنجاند. 
او در سال ۱۹87 جایزه  ملی اتریش برای ادبیات اروپا را دریافت کرد. 
همچنین در سال 2000 برنده  جایزه  بین المللی »هاردر« شد. در سال 2007 

هم جایزه  ملی ادبیات جمهوری چک به این نویسنده تعلق گرفت.
از دیگر آثار معروف کوندرا که در ژانرهای ادبی رمان،  داستان کوتاه، 
شعر، مقاله و نمایشنامه نوشته شده اند می توان به »عشق های خنده دار«، 
»دون ژوان«، »زندگی جای دیگری است«، »میهمانی خداحافظی«، »والس 
خداحافظی«، »صاحب کلیدها«، »ژاک و اربابش«، »هیچ کس نمی خندد«، 
رمان«،  »هنر  فراموشی«،  و  »خنده  کلمنتیس«،  »کاله  می«،  »آخرین 

»آهستگی«، »وصایای تحریف شده«، »هویت« و »جهالت« اشاره کرد. 
آخرین رمانی که از »میالن کوندرا« منتشر شده، »جشن بی معنایی« 

نام دارد که او در سال 20۱4 و در سن 86سالگی به نگارش درآورد.

تدوین پرونده  بین المللی 1۰ نویسنده 
 تصویرگر و مروج کتابخوانی

ن،  یسندگا نو ز  ا تن   ۱0 نده  و پر
حوزه  کتابخوانی  مروجان  و  تصویرگران 
و  رقابت ها  در  ارائه  برای  نوجوان  و  کودک 
معاونت  حمایت  با  جهانی  گرد هم آیی های 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تدوین می شود.
فتر  د یرکل  مد حیدری،  هیم  ا بر ا
مطالعات و برنامه ریزی های فرهنگی وزارت 
راستای  در  اسالمی گفت:  ارشاد  و  فرهنگ 
دیپلماسی فرهنگی و تحقق برنامه های وزیر، 
فعالیت های متعددی در  معاونت امور فرهنگی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای معرفی  محصوالت و خدمات فرهنگی فعاالن 
فرهنگی ایران در سطح بین الملل انجام می شود.

از آن جمله می توان به برنامه های حضور در نمایشگاه های بین المللی کتاب، 
تهیه و تدوین  فیلم های مستند از برنامه های ترویج کتابخوانی در مناطق مختلف 
کشور با زیرنویس انگلیسی، تهیه کاتالوگ معرفی کتاب های کودک و نوجوان ایران به 
زبان های دیگر، کمک به تهیه و تدوین مقاالت و گزارش هایی از فعالیت های داوطلبانه 
ترویج کتابخوانی به زبان انگلیسی برای ارائه به مجامع بین المللی همچون ایفال و 
اعطای گرنت به ترجمه و انتشار کتاب های ایرانی در کشورهای دیگر و... اشاره کرد.

وی با اعالم خبر آماده سازی پرونده ۱0 نویسنده، تصویرگر و مروج کتابخوانی 
گفت: در سال جاری هم در ادامه برنامه دو سال گذشته درصدد گسترش فعالیت های 
حمایتی برآمدیم و پس از مشورت با متخصصان ادبیات کودک و نوجوان و نهادهای 
نویسندگان و تصویرگران برجسته  بین المللی  پرونده   غیردولتی تصمیم گرفته شد 
کودک و نوجوان ایران و فعالیت های مروجان کتابخوانی تدوین شود تا معرفی آن ها 
به مجامع بین المللی تسهیل و به حضور کتاب های کودک و نوجوان ایران در بازارهای 
جهانی کمک شود.از سوی دیگر کمک به برقراری ارتباط های ادبی با کشورهای دیگر 
و دیپلماسی فرهنگی و همچنین آشنا کردن نویسندگان و کارشناسان ادبیات کودک 
و نوجوان با تدوین پرونده بینالمللی از  دیگر مزیت های این کار است. در تدوین این 
پرونده ها مقرر شد اطالعات و زندگی نامه و آثار هشت نویسنده و تصویرگر حوزه 
کودک و نوجوان و همچنین دو مروج کتابخوانی مستند و به انگلیسی تدوین شود.

معرفی  نشان  می دهد،  تجارب  و  مشورت ها  و  بررسی ها  داد:  ادامه  حیدری 
نویسندگان و فعاالن حوزه کتاب ایران به برخی از جوایز معتبر بین المللی مثل جایزه 
تدوین چنین  و  است  آندرسن« ضروری  و »هانس کریستین  لیندگرن«  »آسترید 
پرونده ای به انگلیسی تخصصی، وقت گیر و هزینه بر است. همچنین همه نویسندگان 
از عهده آن بر نمی آیند و به همین دلیل تصمیم گرفته شد در این زمینه کمک کنیم.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی گفت: با همکاری نمایندگان 
با  مذاکره  همچنین  و  نوجوان  و  کودک  ادبیات  تخصصی  و  غیردولتی  نهادهای 
انجمن ها و مراکز و نهادهای مرتبط با حوزه کودک و نوجوان به دنبال آن هستیم 
۱0 فرد یاد شده را انتخاب و پس از آن به تکمیل پرونده های آن ها اقدام کنیم. این 
پرونده ها متشکل از زندگی نامه، کارنامه و فعالیت ها، کتاب شناسی، فهرست مقاالت 
و یادداشت ها، مرور کلی آثار و مجموعه اقدامات ترویجی است که بدون همکاری 

نویسندگان تهیه آن ممکن نیست.

محمد امامی پروانه رسولی خوشبخت

بررسی  و  نقد  در نشست  کارشناسان 
برای  موفق  نوشتن  رایتینگ؛  کتاب »کپی 
تبلیغات برندینگ و بازاریابی« درباره جایگاه 
کپی رایتینگ، ترجمه و ضرورت توجه بیشتر 

به منابع این کتاب تاکید کردند.
»کپی  کتاب  بررسی  و  نقد  نشست 
تبلیغات  برای  موفق  نوشتن  یتینگ؛  ا ر
آتنا مقدم،  با حضور  بازاریابی«  و  برندینگ 
با  و  منتقد  داداشی،  علیرضا  کتاب،  مترجم 
دبیری اسماعیل سعادت فرد، در سرای اهل 

قلم موسسه خانه کتاب برگزار شد.
* کپی رایتینگ چیست؟

سعادت فرد، درباره مفهوم کپی رایتینگ، 
گفت: این مفهوم به معنای نوشتن موثر برای 
ترغیب مخاطب و اقدام او به خرید است و 
از  استفاده  در  محدودیت  به  توجه  با  البته 
واژه ها، فرآیند دشوار و پیچیده  ای محسوب 
می شود. به اعتقاد کارشناسان، به ازای هر 
پنج نفر که تیتر مطلبی را می خوانند، یک 
نفر به خواندن متن می پردازد و به ازاری هر 
۱0 نفر از افرادی که متن را می خوانند، دو 
نفر تا انتها ادامه می دهد. بنابراین تیتر پنج 
نیز  کیپرز  جان  می شود.  خوانده  متن  برابر 
را ۱۹  تاثیر گذاری  می گوید: »عنوان خوب 

برابر افزایش می دهد.«
مقدم با اشاره به دالیل ترجمه کتاب 
کتاب  دوم  نسخه  کتاب،  این  کرد:  بیان 
سال  در  که  می شود  محسوب  نویسنده 
20۱2 منتشر شده است. ترجمه من در فضای 
بازار یابی و همچنین کمبود منبع در این حوزه 
موجب انتخاب و ترجمه این کتاب شده است. 
»کپی رایتینگ؛ نوشتن موفق برای تبلیغات 
کتاب من  بازاریابی« هشتمین  و  برندینگ 
است. این کتاب قاعده نوشتن  اثربخش در 
محتوا  تولید  و  تبلیغات  بازاریابی  حوزه  های 
با اهداف مختلف از جمله خرید و یا اهداف 

دیگر تشریح می کند.            
داداشی با بیان این مطلب که انتشار 
برای  موفق  نوشتن  رایتینگ؛  کتاب »کپی 
منابع  بازاریابی« خالء  و  برندینگ  تبلیغات 
در حوزه کپی رایتینگ را برطرف کرده است، 
این کتاب و همچنین  انتخاب  عنوان کرد: 
برای  کپی رایتنیگ  تخصصی  واژه  حفظ 
ترجمه اقدام قابل توجه و تحسین برانگیزی 

است.
وی افزود: ترجمه بسیار قوی و قابل 
 دفاع و بدون سکته مترجم در سراسر متن، 
فارسی  زبان  به  مترجم  تسلط  نشان دهنده 
حساب شده  و  فصل ها  توالی  حفظ  است. 

ناشر و مترجم که براساس متن اصلی انجام 
است.  کتاب  این  دیگر  مثبت  نکته  شده، 
نویسنده ابتدا به مفاهیم، بعد به شکل گیری 
پنجم  تا  سوم  فصل های  در  کپی رایتیگ، 
بازار یابی،  کپی رایتینگ  کابرد های  انواع  به 
برای  نوشتن  مستقیم،  بازار یابی  و  تبلیغات 
برند و بازایابی و نوشتن برای خرده فروشی 
نوشتن  به  بعدی  فصل  سه  در  محصول  و 
به  پایان  در  و  مختلف  فضای های  برای 
نوشتن در مجالت و خبرنامه ها، کانال های 
ارتباطی و کاتولوگ و محیط دیجیتال است؛ 
بنابراین کپی رایتینگ، برای نوشتن آگهی و 

تبلیغ نیست.
انتخاب  اهمیت  به  اشاره  با  داداشی 
ترجمه  داد:  ادامه  ترجمه،  کتاب  در  عنوان 
عنوان کتاب »کپی رایتینگ؛ نوشتن موفق 
برای تبلیغات برندینگ و بازاریابی« می شود، 
و  تبلیغات  طراحی،  برای  موفق  نوشتن 
بازار یابی که با عنوان فارسی متفاوت است. 
هرچند در تناقض با عنوان اصلی نیست اما 
خود ترجمه اصلی نسخه اصلی هم قلمداد 

نمی شود.     
به  توجه  با  کتاب  رنگی  چاپ  وی 
تخصی بودن کتاب مهم ارزیابی کرد و گفت: 
از وضعیت بازار نشر کشور با خبر هستیم اما 
اگر در چاپ  های بعدی برخی تصاویر ینگنی 

چاپ شود بهتر است.  
این  که   مطلب  این  بیان  با  مقدم 
کتاب نویسنده آخرین اثر او است، درباره 
ترجمه عنوان کتاب گفت: با توجه به اینکه 

بازار نشر از این دست کتاب ها تقریبا خالی 
واژه کپی رایتینگ  از  است، تالش کردیم 
برند  طراحی  از  کتاب  در  و  شود  استفاده 
استفاده شده است؛ بنابراین واژه طراحی را 
تغییر و واژه برندینگ انتخاب شد. همواره 
تالش کردم به زبان مادری ام تسلط داشته 
باشم از سوی دیگر ترجمه و انتظار کتاب 
با  و  نباشد  رزومه  کردن  پر بار  فقط  را 
این  به  آثارم  کاربردی  مباحث  به  توجه 
رسا  ترجمه  اگر  که  داشتم  توجه  موضوع 
در  بود.  نخواهد  بخش  اثر  چندان  نباشد، 
سال 20۱2 تا زمان ترجمه در سال 2020 
گفت: مورد کاوی های کتاب از جمله موارد 
که  می روند  به شمار  صنعتی  دنیای  موفق 
حتی در آن زمان نیز از نمونه های مشابه 
جلوتر بودند و با گذشت سال ها در کشور 
ما  کشور  در  امید وارم  اما  است  دشوار  ما 

نیز قابل اجرا باشد.
نیز  * کپی  رایتینگ در حوزه سیاسی 

کاربرد دارد
داداشی به تاثیر گذاری این کتاب گفت: 
برای  موفق  نوشتن  رایتینگ؛  کتاب »کپی 
تبلیغات برندینگ و بازاریابی« به مخاطبان 
با  کپی رایتینگ  که  کرده است  کمک  خود 
که  بسته بندی  در  حتی  مختلف  حوزه های 
نشده،  گرفته  نظر  در  تبلیغات  برای  حتی 
کاربرد پیدا کند.حتی در تبلیغات سیاسی نیز 
چهره های  شاید  دارد.  اهمیت  نوشتن  متن 
به واسطه  انتخاباتی  رقابت های  در  سیاسی 

همین نوشته ها موفق شوند.

»کپی  کتاب  نویسنده  افزود:  وی 
تبلیغات  برای  موفق  نوشتن  یتینگ؛  ا ر
هر  داده  نشان  بازاریابی«  و  برندینگ 
باید  می نویسند  تبلیغاتی  متن  که  کس 
بازاریابی و یا تبلیغات و بسته بندی را نیز 
یا  و  شرکت  کدام  برای  فرد  اینکه  بداند. 
نهاد می نویسد، یک بحث و بخش مهم تر 
کپی  در  اگر  چیست؟  هدف  است  این 
به  حتما  هستیم؛  مشکل  دچار  رایتنیگ 
این معنا است که فرد با مفاهیم بازار یابی 

است. بیگانه 
دلیل  را  نشر  حوزه  مشکالت  مقدم 
و  اعالم  کتاب  سفید  و  سیاه  چاپ  اصلی 
منتشر  رنگی  تمام  اصلی  کتاب  کرد:  بیان 
شده اما با توجه به افزایش قیمت کتاب با 
چاپ رنگی  و احتمال منصرف شدن مشتری 
این کتاب سیاه و سفید منتشر و  از خرید، 
قیمت گذاری  رنخ  کمترین  با  شده  تالش 
شود. احتماال در آینده نسخه pdf  کتاب 
»کپی رایتینگ؛ نوشتن موفق برای تبلیغات 
انتشارات  سایت  در  بازاریابی«  و  برندینگ 

سیته بار گذای شود.  
کشور های  در  یتینگ  ا کپی ر وی 
پیشرفته را دارای جایگاه بسیار باال ارزیابی 
و بیان کرد: کتاب »کپی رایتینگ؛ نوشتن 
موفق برای تبلیغات برندینگ و بازاریابی« 
در حال حاضر به کپی رایتر ها، دانشجویان، 
کارفرما ها و عالقه مندان به این حوزه پاسخ 
می دهد شاید در پنج سال آینده حرفه ای ها در 

این شاخه مشغول به فعالیت شوند.

خالء منابع در حوزه کپی رایتینگ در بازار کتاب
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تولید تئاتر فعال عاقالنه نیست

هنرمندان  ز  ا باستانی  حسن 
به شرایط  توجه  با  است  معتقد  تئاتر 
کاری   تئاتر  تولید  فعلی،  اقتصادی 

عاقالنه نیست.
وی گفت: قبل از شیوع ویروس 
کرونا برای اجرای یک اثر در مجموعه 

تئاتر شهر مذاکراتی انجام شده بود، که با 
و  »شیطان  رمان  اساس  بر  افزود:  شد.باستانی  متوقف  چیز  همه  فعال 
دوشیزه پریم« اثر پائولو کوئیلو نمایشنامه یی نوشته  و تأکید کرد: هر چه 
به لحاظ مالی برآورد می کنم، می بینم کار کردن با این شرایط که حمایت 
چندانی هم از تولیدات تئاتری صورت نمی گیرد، کار عاقالنه ای نیست. تا 
تدبیری برای این وضعیت هنرمندان اندیشیده نشود، تولید تئاتر و اجرای 
آن مقرون به صرفه نیست. از این رو، ترجیح می دهم با شرایط فعلی کار 

نکنم تا تکلیف فعالیت هنرمندان مشخص شود.

»جشن سربرون« به آزادراه تهران- شمال رسید

تاریخی  سریال  تصویربرداری 
»جشن سربرون« به کارگردانی مجتبی 
نجاریان  تهیه کنندگی حسن  و  راعی 
در اطراف آزادراه تهران- شمال ادامه 
دارد. »جشن سربرون« مجموعه یی ۳0 

قسمتی و روایتگر حودث دوران قبل از دوره 
مشروطیت  است و داستانش از این قرار است 
که بهادر، کدخدای ایل پوسان با کدخدای طایفه همسایه »سرخو«، رقابت و 
مخالفتی دیرینه دارد. مدتی است آتش کینه ها خاموش شده است تا اینکه 
سرخو با اعتماد به نفس به خواستگاری دختری زیبا و کم سن و سال بهادر، 
جهان پسند می آید. غافل از اینکه قرار است مدتی بعد جهان پسند به عقد 
پسرعموش درآید. بهادر قاطعانه با این وصلت مخالفت می کند. زخم های 
کهنه سرباز می کنند. هر دو طایفه از کدخدای خود حمایت می کنند. درگیری 

ابعاد بزرگ تری می یابد و بهادر تالش بزرگی را آغاز می کند.

دولت آبادی با یک ارکستر جهانی همکاری می کند

نخستین اثر تولید شده از سوی 
مهران  سرپرستی  به  »پاکو«  ارکستر 
دولت  محمود  روایت  علیرضایی، 
آبادی و همراهی نوازندگان 24 کشور 

مختلف، آماده انتشار شد.
»هنر  پروژه  قالب  در  پاکو  ارکستر 
کشور   24 از  نوازنده  حضور74  با  صلح« 
جهان تشکیل شده و نوازندگان اصلی اجرای قطعه نخست ۳2 نفر از ۱۹ 
کشور هستند و ارکستر در حال تکمیل نوازندگان است به نحوی که از 
تمام  کشورهای جهان حداقل یک نوازنده برای اجرای قطعات بعدی در 
آن حضور داشته باشد. اجرای نوازندگان ارکستر »پاکو« به صورت آنالین 
ضبط شده و به زودی نخستین قطعه تولیدی این ارکستر با دکلمه یی از 
محمود دولت آبادی رونمایی خواهد شد. در این ارکستر از سازهای باستانی 

و اصیل تمدن های مختلف استفاده شده است.
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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

۲ فیلم ایرانی برای جشنواره فیلم »بوسان«

 » مطهر ب  آ ر  د ن  د مر «
و  محمودی  نوید  نی  کارگردا به 
امینی  عباس  ساخته  »کشتارگاه« 
نامزد دریافت جایزه کیم جوسئوک از 
جشنواره جهانی فیلم »بوسان« شدند.

جشنواره جهانی فیلم »بوسان« 
شود.علی  می  برگزار  مهرماه   25 تا   ۱5
خلیق  سوگل  عسگری،  صدف  حیدرنیا،  متین  جبرائیلی،  ندا  شادمان، 
علیرضا آرا، امیررضا رنجبران، خیام وقار، پیمان مقدمی، مهتاب جعفری، 
فرید اسحاقی، فاطمه شکری، محیا رضایی، فاطمه میرزایی و علیرضا 
مهران بازیگران فیلم مردن در آب مطهرهستند.فیلم »کشتارگاه« نیز در 
نخستین حضور بین المللی خود در بخش پنجره یی به سینمای آسیا در این 
جشنواره به نمایش در می آید. به اضافه این که یکی از شش اثر منتخبی 
است که در این دوره برای دریافت جایزه کیم جوسئوک رقابت می کند.
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مدیران و عدم حمایت از سینماي دفاع مقدس

جواد هاشمي: مسئوالن از ژانر دفاع مقدس حمایت نمي کنند!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲63058۲4- فکس: ۲63058۲4 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲75۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

سینما  به  عالقمندان  از  بسیاري  شک  بدون 
مقدس  دفاع  ژانر  فیلم هاي  با  را  هاشمي  سیدجواد 
ژانر  این  در  بارها  و  بارها  که  بازیگري  مي شناسند. 
حضور داشته و نقش هاي جذابي را خلق کرده است. 
اما این ژاتر مدتهاست که مهجور مانده و دیگر خبري 
حتي  نیست.  ژانر  این  در  شاخص  فیلم هاي  تولید  از 
ابراهیم  مانند  ژانر  این  شاخص  فیلمسازان  از  برخي 
حاتمي کیا هم به نوعي تغییر سبک داده و فیلم هاي 
نمي شود  این حال  با  آورده اند.  زمان حال  به  را  خود 
فیلم هاي شاخصي که در سینماي ایران در این ژانر 
تولید شده را نادیده گرفت و همواره بخش مهمي از 
فیلم هاي مطرح سینماي کشور بوده و هستند. سیدحواد 
هاشمي در تازه ترین گفتگوي خود که به نوعي همزمان 
با هفته دفاع مقدس هم مي باشد، نسبت به مسئوالن 
حمایت  ژانر  این  از  چرا  که  دارد  زیادي  گالیه هاي 
در  موفق  و  باکیفیت  فیلم هاي  دیگر  بار  تا  نمي کنند 

سینماي کشور ساخته شود.
سیدجواد هاشمی همزمان با برگزاری جشنواره 
از  که  می گویند  دروغ  مدیران  گفت:  مقاومت  فیلم 
سینمای دفاع مقدس حمایت می کنند. متاسفانه ما که 
رسما هیچ نوع حمایتی را از سمت مدیران برای تولید 
آثار سینمای مقاومت و دفاع مقدس شاهد نبوده ایم و 

برعکس آنچه شاهد هستیم عدم حمایت همه جانبه 
مقدس  دفاع  سینمای  و  فیلم ها  از  ذیربط  مسئوالن 
است! عالوه بر دروغ گویی مدیران مبنی بر حمایت 
یکی  مقدس،  دفاع  و  مقاومت  ارزشمند  سینمای  از 
سینمایی  مهم  گونه  این  مهجوریت  دالیل  از  دیگر 
این است که نویسندگان به صورت مستقیم به جنگ 
می پردازند و در فیلمنامه های خود تنها خاکریز و جبهه 
باعث  مسئله  این  که  دارد  وجود  تفنگ  و  جنگ  و 
حوزه  در  فیلم هایی  اندک  سرمایه  با  نتوان  می شود 

دفاع مقدس تولید کرد.
طبیعتا بحث سرمایه گذاري در سینما یک بحث 
مهم است خصوصا که در سال هاي اخیر شاهد باالرفتن 
هزینه هاي تولید فیلم ها و همینطور دستمزد بازیگران 
و عوامل بودیم و در نتیجه فیلم هاي ژانر دفاع مقدس 
که نیاز به پروداکشن هاي بزرگتري دارند، هزینه هاي 
بیشتري هم خواهند داشت و حاال که سرمایه گذاران 
بخش خصوصي در این حوزه سرمایه گذاري نمي کنند، 
باید ارگان هاي دولتي دست به این کار بزنند. سیدجواد 
هاشمي در این رابطه مي گوید: متاسفانه شرایط تولید 
در سینمای مقاومت و دفاع مقدس بسیار دشوار است. 
را  فیلم ها  در  شده  استفاده  فشنگ های  پول  حتی 
تهیه کنندگان باید تقبل کنند! ُخب چه کسی می تواند 

این همه پول جمع کند تا فقط بتواند بودجه هنگفتی 
برای خرید فشنگ اختصاص دهد؟ این در حالی است 
و  فرهنگی  مدیران  میان  در  دغدغه مندی  اگر  که 
سینمایی وجود داشته باشد آنها می توانند این امکانات 
را به صورت مجانی در اختیار تهیه کنندگان سینما قرار 
دهند. مثال همین شهرک سینمایی دفاع مقدس باید به 
صورت مجانی در اختیار دغدغه مندان حوزه سینمای 
دفاع مقدس و مقاومت اسالمی قرار بگیرد. اگر قرار 
و  ساخته  نبرد  هنگامه  در  مقدسی  دفاع  فیلم  است 
تولید شود مسئوالن باید امکانات مکفی را در اختیار 
تهیه کنندگان و کارگردانان قرار بدهند نه اینکه هزینه 
تک تک این لوکیشن ها و امکانات را هم از تهیه کننده 
بگیرند! واقعا چه کسي مي تواند این میزان سرمایه را 
جمع آوري کند تا بتواند هزینه هاي سنگین لوکیشن و 

همینطور ادوات جنگي را بپردازد!؟
در  خود  که  شاخص  کارگردان  و  بازیگر  این 
گرایش  کودک  ژانر  سمت  به  بیشتر  اخیر  سال هاي 
پیدا کرده و فیلم هاي موفقي در این ژانر تولید کرده 
است، در بخش دیگری از این گفتگو متذکر شد: در هر 
صورت پرداختن به مقوله دفاع مقدس در هر دوره ای 
تازه است. ما نباید دوران دفاع مقدس را تنها از جنبه 
ببینیم. دفاع مقدس مقوله ای  تیر و تفنگ و خاکریز 

است که می تواند با سوژه های ناب کمدی و اجتماعی 
نگاه  زاویه  آنکه  شرط  به  شود  تولید  خانوادگی  و 
نویسنده و کارگردان تنها به سمت جبهه و خاکریزها 
نباشد. آنچه در این خصوص تا امروز در سینمای دفاع 
مقدس تبلور پیدا کرده اندک بوده، به عنوان نمونه فیلم 
لیلی با من است، فیلمی دفاع مقدسی در ژانر کمدی 
بوده، همینطور فیلم های انتقادی راجع به دفاع مقدس 
ساخته شده اما اینها کافی نیست! ما همین مسئله عشق 
شهدا به خانواده و همسر و فرزندان و خاک میهن را 
می توانیم دستمایه قرار دهیم تا عاشقانه هایی ناب و 
ماندگار در سینمای دفاع مقدس تولید کنیم. بی شک 
می توان با سرمایه های کمتر، فیلم های نابی در حوزه 
دفاع مقدس تولید کرد. همه ما می دانیم فیلم جنگی 
سخت و گران است اما همانطور که اشاره کردم اگر 
به هنگامه نبرد توجه نکنیم و شهدا را از ریشه بررسی 
کنیم می توانیم راحت هرجور فیلم با هر موضوعی با 

مبالغ کمتر تولید کنیم.
از صحبت هاي خود  دیگري  در بخش  هاشمی 
با بیان اینکه باید راجع به اسطوره های تکرارنشدنی و 
گنجینه های ارزشمند دفاع مقدس آثار متعددی تولید 
اوقات حرف هایی  پاره ای  بنده در  شود اظهار داشت: 
می شنوم که درد تمام وجودم را می گیرد. مثال می گویند 

راجع به فالن شهید فیلم نسازید چرا که بچه هایش 
با چه کسی است؟  پیدا کرده اند! حساب شهدا  زاویه 
من واقعا متوجه نمی شوم. باید از باکری و بروجردی 
و همت ها فیلم هایی ناب ساخت. نباید مدیران اعمال 
به  خیانت  همه  اینها  کنند،  سلیقه  اعمال  و  نفوذ 
همگی  باید  ما  است،  مقدس  دفاع  گرانقدر  شهدای 
دست در دست هم بدهیم تا سینمای ارزشمند دفاع 
مقدس را احیاء کرده و خونی تازه در رگ های آن به 

جریان بیندازیم.

سیدجواد هاشمي در پایان این مصاحبه بار دیگر 
از مسئوالن درخواست حمایت کرد و گفت: به نظرم 
این  از  بیش  تا  و  شوند  کار  به  دست  باید  مسئوالن 
مخاطب سینما، ژانر دفاع مقدس را فراموش نکرده، 
تولید کنند. ما  از آن حمایت کنند و فیلم هاي خوب 
فیلمسازان شاخصي داریم که مي توانند آثاري در این 
زمینه خلق کنند که در تاریخ سینما ماندگار شود ولي 
جانب  از  فقط  حمایت  این  و  دارند  حمایت  به  نیاز 

مسئوالن میسر مي شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده

و  کهنه کار  و  شاخص  بازیگر  طهماسبی  مائده 
کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون که در سال هاي اخیر 
بسیار فعال بوده و در عین حال عضو تیم اسکواش 
بانوان هنرمند هم مي باشد، این روزها در حال بازي 
پوریا  کارگرداني  به  مي بارد،  آهسته  برف  سریال  در 
شرایط  در  کردن  کار  که  هرچند  است.  آذربایجاني 
که  چرا  است  سختي  کار  هنرمندان  براي  کرونایي 
نمي توانند زماني که مقابل دوربین هستند، از ماسک 
استفاده کنند ولي با این حال بسیاري از آنها این روزها 
مائده طهماسبي  با  فعالیت هاي خود هستند.  مشغول 
و  روزهایش  این  فعالیت هاي  درباره  تا  شدیم  همراه 
ایجاد  هنرمندان  براي  کرونا  که  شرایطي  همینطور 

کرده، گفتگو داشته باشیم...

-این روزها مشغول بازي در سریال برف آهسته 
مي بارد هستید... از حضور در این کار برایمان بگویید 

خصوصا در ایام کرونا!؟
شیوع  از  پیش  قراردادی  به  مربوط  کار  *این 
تاخیر،  و  توقف  از  بود که پس  و سال گذشته  کرونا 
مقررات  و  شرایط  کردیم.  شروع  را  کار  تیرماه  اواخر 
بهداشتی روی صحنه تا به اندازه زیادی رعایت می شود 
در غیر اینصورت کاری با این ابعاد و تعدد عوامل را 
بدون رعایت کامل بهداشتی نمی شد انجام داد. همه 
عوامل پشت صحنه ماسک می زنند و شیشه الکل هم 
همراه خود دارند. وسائل ضدعفونی همراه است ولی 
بازیگر ماسک  به هرحال کار خطرناکی است چراکه 
نمی زند، به گریمور و به طراح لباس نزدیک است و 
موقعیت بغرنجی است و اینگونه نیست که آدم بگوید 
خیالش راحت است از این بابت و به هرحال مشکل 
اجتماعی است و باید رفت و کار کرد و چاره ای نیست.

-کار کردن و کار نکردن در این ایام چطور است؟
در  شعار  این  و  کنیم  کار  باید  حال  هر  *به 
خانه بمانیم تبعات خود را دارد، زیرا در خانه ماندن، 
گرسنگی و رنج و زجر دارد! اما به هرحال همه دنیا 
شروع کرده اند به کار کردن ولی نکته این است که 
خارج از ایران مراعات وضعیت را بیشتر به عهده خود 
اعالم می کنند که رعایت کنند و  و  مردم می گذارند 
تقریبا رعایت می شود. در ایران هم بیشتر افراد رعایت 
می کنند ولی عده ای هم یا از سر بی خیالی یا به دالیل 
بودن  روزمزد  نمی کنند.  رعایت  معیشتی  و  اقتصادی 
این  باعث می شود  بغرنجی است که  از مسائل  یکی 

موضوع تشدید شود.

قرنطینه  ایام  در  سریال،  این  شروع  از  -پیش 
چه مي کردید؟

*در ایام قرنطینه که اواخر سال بود و پس از آن 

هم در فرودین، عمال تهران و عمدتا در خانه بودیم. 
بیرون می رفتیم اما معاشرتی نداشتیم. االن به جز اینکه 
سر کار می رویم، صرفا با اعضای خانواده درجه یک و 
دوستان درجه یک که می بینیم و می دانیم که رعایت 
می کنند، معاشرت می کنیم. ماسک یکی از مهمترین 
مواردی بوده است که در این ایام استفاده کردیم و به 
شخصه از اول اسفند که حرف و حدیث های متعددی 
بود که ماسک بزنیم یا نزنیم یعني زمانی گفتند صرفا 
بیماران باید ماسک بزنند یا کسانی که در معرض خطر 
هستند و زمانی گفته شد که ماسک ضروری هست و 
یا بحث هایی که درباره پوشیدن دستکش مطرح شد 
که ضروری هست یا نیست، ماسک زدم و دستکش 
را هم  و ماسک هایم  دائما ماسک می زنم  پوشیده ام. 
شستشو  قابل  ماسک  ابتدا  همان  از  چون  می شویم 
محض  به  و  دارم  نخی  دستکش  و  ماسک  خریدم. 
رسیدن به منزل آنها را با آب گرم و صابون می شویم.

-از شرایط بازیگري براي خودتان در سال هاي 
اخیر بگویید؟

*یک بازیگر احتماال بسیار دوست دارد که در تمام 
نقش ها خودش را به چالش بکشد و من هم خداراشکر 
شرایط این چالش را تا به حال داشته ام و در بسیاری از 
ژانرها کار کرده ام. ضمن اینکه باید توجه داشت که در 
هر ژانری که کار کنید، تجربه کاری شما باال می رود و 
من هنوز هم در کار در حال یادگرفتن هستم و کشف و 
شهود دارم. این شغل همیشه جای کار دارد و همواره 

می شود در آن کار کرد و خود را به چالش کشید.

خود  سینمایی  کارنامه  در  را  آثار  از  -کدام یک 
محبوب تر می دانید؟

سال   ۳0 من  زیرا  است  عجیبی  سوال  *این 

است که کار می کنم، هم در تئاتر و سینما و هم در 
تلویزیون کار کرده ام و نمی توانم بگویم از کدام کارم 
که  کارهایی  ۹۹درصد  درواقع  می آید.  خوشم  بیشتر 
انجام داده ام را دوست داشتم، مگر یک درصد کاری 
بوده که دوست نداشتم و شاید به من خوش نگذشته 
است. ولی همیشه گزیده کار بودم و کارهایی که انجام 
را به دالیل مختلفی چون عالقه به سناریو،  داده ام 
کرده ام،  کار  خودم  که  تئاتری  یا  و  کارگردان  فیلم، 
دوست داشتم چرا که جنس کار فرق می کند و مثال 
من کار بازاری انجام نداده ام که بگویم فالن پروژه 
را دوست داشتم یا نداشتم یا در آن پروژه خاص به 
اجبار رفته ام. در نتیجه تفاوتی از نظر میزان عالقه در 
کارهایی که انجام داده ام و در رزومه کاری ام وجود 

دارد، برایم شاخص نیست.

)فرهاد  همکار  یک  با  مشترک  زندگی  -تجربه 
آئیش( چگونه است؟

*من و فرهاد مشکلی به لحاظ این که همکار 
هستیم در زندگی خصوصی نداریم. اتفاقا این موضوع 
بسیاری از اوقات خیلی هم خوب است که کارهایی 
را که انجام می دهیم که پروژه و تولید خودمان است، 
بسیار خوب است که می توانیم با هم کار و مصاحبت 
کنیم و کاری را جلو بیاوریم، به همین دلیل نه رقابتی 
در  موارد  اینگونه  معموال  که  چرا  جدالی  نه  و  داریم 
از  یکی  که  وقتی  می شود.  ایجاد  رقابتی  موضوعات 
دیگری معروف تر باشد و زن یا شوهر به این جریان 
بازیگر هستند و درگیر  یا هر دو  و  حسادت می کنند 
چنین مواردی می شوند. خداراشکر ما چنین مشکالتی 
نداشته ایم و نداریم. ضمن اینکه زندگی هنری ما از 
زندگی خصوصی ما جدا نیست و اینگونه نبوده که در 
بیرون از منزل ادعای هنری بودن داشته و در منزل 

سنتی باشیم.

زندگي  به  نگاه تان  کال  پایاني  سوال  -براي 
مشترک چگونه است؟

*از نظر من قرار نیست در زندگی مشترک کسی 
تصمیم گیرنده اصلی باشد و مرد و زن باید همراه هم به 
تصمیم و نقطه مشترک برسند. این شعار نیست چرا که 
زندگی مشترک این نیست که آنچه را که من دوست 
دارم تو هم باید دوست داشته باشی و برعکس. دنیای 
زنان و مردان تفاوت زیادی دارد که شناخت این دو 
دنیا سخت است. باید دید حاال و به رغم همه تفاوت ها 
چطور می توان چیزهایی که شبیه هست و دوست داری 

را با عشق و عالقه همراه کرد.

از کار در کرونا تا زندگي با یک هنرمند

مائده طهماسبي: بازیگري همیشه انسان را به چالش مي کشد

آگهی 
مزایده

شهرداری در جزین در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر اقدام نماید 
، متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 99/07/01 الی پایان وقت اداری 99/07/10 به نشانی 

: در جزین ، خیابان شهرداری ، ساختمان شهرداری ، واحد دبیرخانه مراجعه نمایند .

آدرسقیمت پایهمتراژکاربریشماره قطعهردیف

اسالم آباد – بلوار شهید همتیان5۳4۱4،000،000تجاری - مسکونی۱۳4

انقالب2۱5۱2،000،000مسکونی2۱8

انقالب۱7۱۹،000،000مسکونی۳2۳

انقالب278۱2،000،000مسکونی426

سید محمد شاهمیری – شهردار در جزین


