
۱.۶میلیون تومان، »خرج بخورنمیر« یک خانواده!
ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  و  نیر یر  ز و ون  معا
انرژی  تأمین  روش  ارزان ترین  تجدیدپذیرها 
روزها  این  گفت:   هستند،  دنیا  حتی  و  ایران  در 
مجلس یکی از بی سابقه ترین حمایت ها را از توسعه انرژی   

تجدیدپذیر داشته است.
سیدمحمد صادق زاده در مراسم تجلیل از فعاالن حوزه 

انرژی تجدیدپذیر که به همت شرکت نیرونویان قشم انجام 
شده است با تأکید براینکه قاطعانه اعالم می کنیم که مجلس 
انرژی های  توسعه  از  را  حمایت ها  بی سابقه ترین  از  یکی 
تجدیدپذیر داشته است، گفت:  تجدیدپذیرها ارزان ترین روش 

تأمین اجتماعی در دنیا و حتی ایران هستند.
صفحه 3

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: 

همدستی آلودگی هوا و کرونا 
اقدامی شبیه نسل کشی را ممکن می کند

قیمت بلیت هواپیما افزایش یافت!
هواپیمایی  عالی  شورای  تصویب  با 
پروازهای  برای  هواپیما  بلیت  قیمت  کشوری 
داخلی با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به جدول 
نرخی اعالم شده در خرداد ماه امسال مواجه 
شده و حداقل قیمت ها و محدودیت حداقل قیمت ها از این 

نرخ نامه حذف شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، 
جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور نمایندگان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو 
ناظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، سازمان 
برنامه و بودجه، دادستانی عمومی و انقالب تهران، عضو 
مطلع شورای عالی هواپیمایی کشوری، رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« و 

نماینده شرکتهای هواپیمایی داخلی برگزار شد.
صفحه 3

در هفت ماهۀ اول سال جاری صورت گرفت؛

تولید 44 درصد فوالد خام کشور
 در گروه فوالد مبارکه

4
صفحه 2این روزها، دانش آموزان چه رنجی می برند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شیوا خسرومهر: یك 
بازیگر اجازه ندارد 

بمیرد تا كارش 
تمام شود!

4ایران زمین
ارائه ۲۴ خدمت 

در قالب طرح برق 
»امید« در اردبیل 

هنگ 7فر

طي  پله پله  را  ترقي  مدارج  كه  هنرمندان هستند  از  برخي 
مي كنند و چون اصولي و درست مسير كاري خود را طي كرده اند، 
درنتيجه مي توانند در زمان رسيدن به اهداف، باثبات بيشتري 
كار كنند. شيوا خسرومهر در دو دهه فعاليت بازیگری خود، 
بسيار پركار بوده و در تئاتر، سينما و تلویزیون به یک ميزان 

حضور جدی داشته است.

قدیمی، مدیرعامل شركت توزیع برق اردبيل از ارائه ۲۴ 
خدمت نوین در قالب طرح برق »اميد« و اپليکيشن »من« 
در استان خبر داد.حسين قدیمی اظهار كرد: در قالب طرح 
برگ اميد، مشتركان كم مصرف از تخفيف ۱۰۰ درصدی در 
مصرف برق بهره مند می شوند كه اجرای این طرح را از اول 

آبان ماه آغاز كردیم.

هومان حسن پور رئيس با اشاره به تغيير قيمت كتاب و اجازه 
الصاق برچسب بر روی كتاب ها گفت: بر اساس قانون، فروش 
هر كاالیی بر اساس قيمتی است كه بر روی آن الصاق شده 
است و كارشناسان تعزیرات و بازرسی اگر ببينند كاالیی قيمت 

ندارد با فروشندگان آن برخورد می كنند.

ناشران حق دارند 
روی كتاب هایشان 

قیمت جدید 
بچسبانند 

حمایت مجلس از انرژی های تجدیدپذیر جزئیات پرداخت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان
 وام کرونایی

تا امروز ۵۶درصد از کل درخواست های رسته های چهارده گانه یعنی 
مجموعا بیش از ۵۵۸3میلیارد تومان به پرداخت رسیده و ۴۴رصد دیگر که 

معادل ۴۲۰۰میلیارد تومان است در فرایند پرداخت قرار دارد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جزئیات پرداخت بیش از 7 هزار میلیارد تومان 

وام کرونایی را منتشر کرد. 
صفحه 3

آذرماه سال گذشته رییس جمهور دستور داد که 
بانکها ۲۰ درصد از تسهیالت خود را به حوزه مسکن 
اختصاص دهند ولی آمار نیمه نخست امسال نشان می 

دهد فقط ۵.۵ درصد وامها به بخش مسکن پرداخت شده است.
خردادماه سال گذشته سهم مسکن از وامهای بانکی ۱3.۵ 
درصد اعالم شد. سپس حسن روحانی رییس جمهور در آذرماه 

۱3۹۸ دستور داد این رقم به ۲۰ درصد از کل تسهیالت افزایش 
پیدا کند. ۱۹ آذرماه نیز محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی اعالم 
کرد: »به منظور وحدت رویه تمامی بانک ها برای تخصیص ۲۰ 
درصدی منابع بانک های کشور به بخش مسکن، کمیته کاری 
مشترک بین بانک ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود«.
صفحه 3

دست مسکن از تسهیالت كوتاهتر شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR
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صفحه 3

سید شهاب الدین چاوشی
برگزاری انتخابات مشارکت جویانه بی سابقه درآمریکا و فضای دلمرده سیاسی 
ناشی از اختالفات، کرونا ومشکالت معیشتی مردم،نگرانی های زیادی درمیان وطن 
دوستان نسبت به سرنوشت انتخابات آتی و احتمال کاهش مشارکت مردم نظیرآنچه 
درانتخابات مجلس افتاد، ایجادکرده است . عالوه براینکه جمهوری اسالمی ایران 
همواره با مشارکت گسترده مردم در عرصه های مختلف به طورنسبی موفق به حفظ 
حضورمردم بوده است ، نکته مهم دیگر اینجاست کشوری با مشارکت حداقلی قدرت 
چانه زنی و مذاکرات را درعرصه نظام بین المللی ازدست خواهدداد. ولذا پیشنهادمی شود:

۱. همه گروه ها و جناحها وشخصیت های دوستدارکشورهمه اختالفات را موقتا 
هم که شده فراموش کنند وازحاالبرای داغ کردن تنورانتخابات درجامعه جنب وجوش 
امنیت ملی کشور که محور  برای  ازتأثیرگذاری رأی مردم  وامیدایجادکنند. یأس 
اقتدارش حضورمردم بوده است بزرگترین خطر است . این خطربایدجدی گرفته شود .

۲. ادب تخاطب درمیان سالیق وگفتمان های متفاوت مراعات شودو جناح 
ها از متهم کردن همدیگر درصدد جلب آرای مردم نباشند .نظام هویتی یکپارچه 
درذهن جامعه دارد ، سلب اعتماد ازحکومتگران وافشاگریها تیغ دولبه ای است که 
هردوجناح رادرمعرض آسیب قرارمی دهدو نتیجه ی آن بی اعتمادی مردم به کل 

سرمقاله
انتخابات آینده ، تأثیر مشارکت سیاسی و افزایش امیدملی

نظام و حکومت خواهدبود.
جوئی های  انتقام  برخی  خود،  تدبیرهای  سوء  از  برخی  واسطه  به  دولت   .3
جریان مقابل ، شیطنت های ترامپ درخروج از برجام و تحمیل خسارت های فراوان 
ناشی از تحریم، به یرغم ۲۴ میلیون رأی مثبت مردم فاقد قدرت تبیین وروشنگری 
بود و بسیاری ازمدیران حرفه ای و کاربلد خود را هم بواسطه قانون پوپولیستی منع 
به کارگیری بازنشستگان در مشاغل کلیدی و ملی ازدست داد و انسجام الزم و کافی 
در پیشبرد برنامه های خود نیافت هرچندکه خدمات و کارهای انجام شده وافتتاح پروژه 

های متعدددردوران سخت کرونا وتحریم قابل انکار هیچ منصفی نمی تواندباشد.
۴. دولت بایدبارویکردنخبه گرائی وحفظ استقالل قوه مجریه که متاسفانه در 
این دوره بسیارمورد تاخت وتاز قوای دیگربخصوص مقننه قرارگرفته حس دولتمداری 
و استقالل خود را حتی درمیان هواداران ازدست داده که الزم است دردرفرصت 

باقی مانده به ترمیم آن بپردازد.
 ۵. دولت با استفاده ازظرفیت سایر قوا و نهادهای حاکمیتی بایدبا توجه به 
وضعیت نامساعد اقتصادی جامعه ومعیشت توده مردم و طبقات متوسط نسبت به 
اهتمام  اقتصادی و فنی داخل کشور  رفع تحریم ها و فعال سازی ظرفیت های 
ویژه ای بگمارد. این مهم جزبابکارگیری مدیران با انگیزه و وطن دوست امکان 
پذیرنخواهد بود حتی اگر الزم باشد تغییرات اساسی درمدیران اجرائی وسیاسی را 
برای افزایش امیدوانگیزه مشارکت مردم دنبال کندتابتوان مردم را مسئوالنه پای 
ابقای  برای  مانده  دولت  اززمان  اندکی  کرد.وتصوراینکه  دعوت  رأی  صندوقهای 

مسئوالن بی انگیزه کم کار منطقی نخواهدبود!
۶. شایسته است رسانه ها و تریبونهای رسمی ازهمین امروز که درپایان هفته 
وحدت بین شیعه وسنی هستیم ، موقتًا وحدت ایرانیان رادر دستور کارقراردهندوبا 
طرح موضوعات ومسائل اختالف برانگیز امید جامعه را به بهبودشرایط ازمیان نبرند 
ودستیابی به قدرت را به منافع ملی ترجیح ندهندکه آتش قهرالهی ونفرین شهیدان 

رادرپی داشته و آزردگی ملت ودرنتیجه بی تفاوتی مردم را درپی خواهد داشت.
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همدستی آلودگی هوا و كرونا اقدامی شبیه نسل كشی را 
ممکن می كند

ذرات  داد  نشان  بررسی ها  گفت:  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  رئیس 
پی.ام ۲.۵ که صدبرابر کوچکتر از قطر موی انسان است و می تواند به کوچکترین 
مجاری ریه ها نفوذ کنند، به سرعت انتشار ویروس کرونا کمک می کند. همدستی 
آلودگی هوا و کروناویروس خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می کند. شاید 

اقدامی شبیه نسل کشی اتفاق بیفتد. 
فراکسیون  اقدامات  و  ایران  آلودگی هوای  مورد وضعیت  در  رفیعی  سمیه 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی در این باره گفت: ما به وزارت خانه های 
نفت، صنعت، معدن، تجارت و وزارت کشور و همچنین به رئیس صدا و سیما 
و رئیس سازمان محیط زیست کشور در مورد آلودگی هوا نامه نوشتیم و در آن 

راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت خود را ارائه کردیم.
رفیعی با بیان اینکه »آلودگی هوای امسال باید جدی تر گرفته شود« از ۱۴ 
راهکار کوتاه مدت فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد و گفت: جلوگیری 
استفاده از سوخت سنگین و مازوت در نیروگاه ها و صنایع، مدیریت مصرف انرژی 
در خانه ها با کاهش مصرف سوخت گاز و معاینه فنی، نظارت بر کیفیت سوخت 
تولیدی بنزین در پاالیشگاه ها و ارائه گزارش ماهانه و همچنین استاندارد کردن 
سوخت خودرو تا حد ممکن و استفاده بیشتر از منابع انرژی پاک مانند گاز طبیعی 

فشرده، گاز مایع  و برق بعضی از مهم ترین این راهکارها بوده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در مورد راهکارهای میان مدت این 
نامه اظهار کرد: استاندارد سازی موتور وسایط نقلیه و موتورهای تولیدی کارخانجات 
عمومی،  نقل  و  حمل  ناوگان  تقویت  و  تأمین  پایین،  مصرف سوخت  در جهت 
اصالح عوارض سالیانه خودروها با توجه به مصرف سوخت و تولید آالینده ها، الزام 
خودروسازان داخلی به گارانتی مادام العمر تجهیزات کنترل آلودگی در خودروها، 
تهیه برنامه اقدام توسعه خودروهای برقی بخصوص تردد موتور برقی در هسته 
مرکزی شهر و تدوین برنامه اقدام جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 
از  با فناوری قدیمی)باالی ۲۰ سال(  نقلیه  با اعمال مالیات بیشتر برای وسایل 
راهکارهای میان مدت فراکسیون بوده است.رفیعی تأکید کرد: به منظور پیشگیری 
از آلودگی هوا بیش از حد نیازمند تمهیدات اساسی هستیم. علتش هم همزمانی 
شیوع کرونا ویروس و این آلودگی در فصل سرد سال است. می طلبد که دستگاه ها 
با هماهنگی بیشتری کار کنند و در رعایت قانون هوای پاک سهل انگاری نکنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
ارتباط بین ذرات معلق  از محققان در فراکسیون محیط زیست،  گفت: بسیاری 
و آالینده ها با سرعت انتشار ویروس کرونا را مطالعه کردند. ما در این جلسات 
مقاالت خارجی را بررسی کردیم. بررسی ها نشان داد که ذرات پی.ام ۲.۵)قطر 
ذرات PM۲.۵  صدبرابر کوچکتر از قطر موی انسان است تا جایی که می توان 
حتی به کوچکترین مجاری هوای ریه ها نفوذ کنند( موجود در هوا به سرعت انتشار 

ویروس کرونا کمک می کند.
با شروع فصول سرد سال، آلودگی هوای بیشتری را  ادامه داد: ما  رفیعی 
را به صورت ویژه مدیریت کنیم. دولت  این ماجرا  باید  امسال  تجربه می کنیم. 
هنور تکالیفش در زمینه حمل و نقل عمومی را به درستی انجام نداده است. در 
شرایط فعلی نمی توانیم به مردم بگوییم که با خودروی شخصی خود بیرون نیایند. 
عمده تمرکز ما باید در منابع ثابت آالینده باشد. این منابع سهم مشخصی در آلوده 
کردن هوا دارد و باید مدیریت شود. این مدیریت باید با قاطعیت بیشتر و به صورت 

ضرب االجلی اتفاق بیفتد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: به جرأت می توان گفت که 
تهران، اصفهان و اراک اوضاع وخیمی دارند و شهرهایی مثل تبریز، مشهد و اهواز 
هم حال خوبی ندارند. صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وظیفه سنگینی در 
کم کردن آلودگی هوا دارد. به نظرم، در آگاهی بخشی به مردم کوتاهی می کنیم. 
صدا و سیما به عنوان رسمی ترین رسانه کشور، تا به حال اقدام اساسی برای 
فرهنگسازی نداشته است. نامه فراکسیون محیط زیست مجلس در مورد آلودگی 

هوا، می تواند به یک مطالبه عمومی برای بهبود وضعیت شود.
رفیعی در پایان تأکید کرد: فکر می کنم که اگر امسال آلودگی هوا با مدیریت 
منابع آالینده کاهش نیابد، همدستی آلودگی هوا و کروناویروس خسارت جبران 

ناپذیری به کشور وارد می کند. شاید اقدامی شبیه نسل کشی اتفاق بیفتد.

از اول آذر محدودیت های جدید و بیشتری اعمال می شود
رییس جمهور گفت: از شنبه آینده اول آذرماه، در سراسر کشور محدودیت هایی 

اجرا می شود. 
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 
لزوم اعمال محدودیت های بیشتر برای مقابله با شیوع این ویروس اظهار کرد: از 
شنبه هفته آینده یعنی اول آذر طرحی اجرا می شود که مربوط به کل کشور است 
و البته در هر شهر بنا بر اقتضائات آن شهر اجرا می شود و کلیت آن تا پایان کرونا 

ادامه خواهد داشت.
مراکز  تعطیل  و  جریمه ها  با  که  است  درست  طرح  این  ظاهر  افزود:  وی 
فرهنگی و نظایر آن خود را بروز و ظهور می دهد اما بیشتر یک هشدار برای مردم 
است که بدانند این ویروس، ویروس فروردین و اردیبهشت نیست. در همه سال 

امکان شیوع وجود دارد.
که  شد  مشخص  طرح  این  کلی  چارچوب  امروز  کرد:  تاکید  جمهور  رییس 
سخنگوی ستاد آن ها را برای مردم توضیح خواهد داد و امیدوارم مثل دور اول شیوع 
کرونا که سرافراز عبور کردیم و همه به هم کمک می کردیم در این دور که سخت تر 

هم هست با سرافرازی عبور کنیم.
روحانی در ابتدای این نشست با یادآوری اینکه نزدیک ۹ ماه است با معضل 
شیوع کرونا مواجه هستیم، تصریح کرد: متاسفانه موج جدید این ویروس در جهان 
ظهور و بروز پیدا کرده و مشکالت زیادی را برای کشورها و مردم ایجاد کرده است. 
خیلی از دولت ها ناچار شدند که محدودیت ها را از نو افزایش دهند، ما هم به همین 
دلیل در هفته های اخیر یکبار در ۴3 شهرستان و یکبار در ۴۶ شهرستان حدود ۹۰ 
شهرستان محدودیت زیادی را ایجاد کردیم.وی با بیان اینکه هدف از این محدودیت ها 
ملموس شدن شرایط فوق العاده برای مردم است، گفت: ما از شرایط عادی عبور 
کردیم، همه باید کمک کنند که بتوانیم از این مسئله با کمترین ضرر عبور کنیم 
و آنچه  در مرحله اول مهم است آموزش دادن است؛ ما باید سواد سالمت مردم را 

باال ببریم. مردم باید به خوبی بدانند عالئم این بیماری چیست.
رییس جمهور تصریح کرد: هنوز هم در جامعه افرادی هستند که می گویند 
من عالمتی ندارم، فقط یه درد عضالنی دارم. وقتی باز هم از او می پرسند عالمتی 
داری؟ می گوید یک چند روزی است که حس چشایی و بویایی کار نمی کند معلوم 

است آموزش به اندازه کافی به مردم داده نشده است.
روحانی ادامه داد: مردم فکر می کنند باید تب شدید داشته باشند، فکر می کنند 
آنان آمده  بیماری سراغ  این  تا احساس کنند  باشند مدام سرفه کنند  در شرایطی 
است. ما باید سطح آموزش را باال ببریم و همچنین  مردم هم باید اعتماد کامل به 
ستاد ملی کرونا و قرارگاه داشته باشد این اعتماد هر چه کمتر شود به ضرر ماست.

وی تاکید کرد: کاری به صحبت های این ها که در داخل یا در رسانه های خارجی 
مصاحبه می کنند و انتقادهای ناپخته ای را بیان می کنند، ندارم اما هر چیزی که اعتماد 
مردم را به ستاد ملی کرونا و به قرارگاه و وزارت بهداشت کاهش دهد به ضرر ماست، 

به محض این که اعتماد کم شود دقت مردم برای اجرای مصوبات کم می شود.
رییس جمهور تاکید کرد: مورد سوم این است که دولت و آنانی که به دولت 
می کنیم  اعالم  پروتکلی  وقتی  کنند،  توجه  پروتکل  الزامات  به  رسانند  می  یاری 
الزاماتی دارد، وقتی می گوییم ماسک بزنید ماسک باید به وفور در اختیار مردم با 
قیمت ک قرار گیرد، البته هم اکنون برای تهیه ماسک توسط مردم مشکلی نیست 

و مشکالت حل شده است.
روحانی با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک، اظهار کرد: وزیر بهداشت می گوید 
در مقابله با این ویروس، روز برای ما مهم نیست ساعت مهم است ما باید هرچه 
می توانیم همه چیز را به سمت فضای دیجیتال و مجازی ببریم که مردم نیازمند 
این نباشند به ادارات مراجعه کنند.وی تاکید کرد: نیروهای مسلح نیز باید تجهیزات 
و امکاناتشان در اختیار باشد که البته در اختیار است؛ چرا که خستگی کادر درمان از 

سوی نیروهای مسلح می تواند کاهش یابد.
رییس جمهور ادامه داد: همچنین بیمارستان ها و تاسیساتی که برای نیروهای 
مسلح نیست بلکه برای دولت است ولی مربوط به وزارت بهداشت نیست و مربوط 

به دستگاه های دیگر است باید همه پای کار بیایند.

واکاوی آسیب های دوران کرونا، مورد غفلت آموزش و پرورش

این روزها، دانش آموزان چه رنجی می برند
آزاده سهرابی

 ششمین دوره هفته مبارزه 
با اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
در سطح مدارس کشور از روز ۲۲ آبان آغاز 
شده  و تا چهارشنبه ۲۸ آبان ادامه هواهد 
و  »کودکان  چون:  عناوینی  به  و  داشت 
نوجوانان، عوامل مخاطره آمیز و رفتارهای 
پرخطر«، »سبک زندگی اسالمی؛ چارچوبی 
برابر  در  مصونیت  و  مراقبتی  خود  برای 
برای  »مشارکت  اجتماعی«،  آسیب های 
فراگیرسازی برنامه های پیشگیری از اعتیاد 
در مدرسه، خانواده و محله«، »کودکان و 
نوجوانان، مدرسه، خانواده و محله؛ هشیار، 
آسیب های  برابر  در  مراقب  و  توانمند 
زندگی؛  یاریگران  »کانون  اجتماعی«، 
الگوی همیاری برای پیشگیری«، »کودکان 
و نوجوانان؛ سوادرسانه ای برای خود مراقبتی 
در فضای مجازی«، »آگاه سازی عمومی، 
توانمندسازی و مهارت های همگانی برای 
اجتماعی«  آسیب های  و  اعتیاد  با  مبارزه 

نامگذاری شده است.
در حالی این هفته با محوریت مدارس 
کلید خورده است که این روزها به دنبال 
چند  جز  عماًل  کشور  در  کرونا  شیوع 
آموزان  دانش  از  خالی  مدارس  اول،  روز 
هستند. حاال مسئوالن آموزش و پرورش 
می گویند هر جا دانش آموز و معلم هست 
یعنی مدرسه هم همانجا است و مدرسه از 
محدوده کالس فیزیکی عبور کرده است 
و با این حساب باید پرسید دقیقاً مدارس 
در ساعات محدود کالس های درسی که 
این روزها در فضای مجازی برپا می شود 
را  شده  اعالم  مفاهیم  است،  قرار  چگونه 
ترویج  کنند؟  منتقل  آموزان  دانش  به  نیز 
و  اعتیاد  از  پیشگیری  فرهنگ سازی  و 
آسیب های اجتماعی، ارتقا مهارت های خود 
مراقبتی دانش آموزان و ترویج آن در سطح 
مدارس، جریان سازی فرهنگی و اجتماعی 
برای جلب مشارکت در زمینه پیشگیری از 
آگاه سازی عمومی  آسیب های اجتماعی و 
و  کودکان  مخاطره آمیز  عوامل  مورد  در 
اجتماعی،  آسیب های  زمینه  در  نوجوانان 
اهداف  جزو  پرخطر  رفتارهای  و  اعتیاد 
اختصاصی این دستورالعمل بیان شده است.

* هفته مبارزه با آسیب های اجتماعی 
در روزهای تعطیلی مدارس

از  را  موضوعی  هر  حاال  چند  هر 
مسئوالن آموزش و پرورش پیگیری کنیم 
تربیتی  و  آموزشی  خدمات  ارائه  از  حرف 
در بستر شبکه شاد است اما چیزی که در 
است که  این  فراموش می شود  میان  این 
خدمات باید به دست مشتری نیز برسد؛ آیا 
محتواهای بارگذاری شده در شبکه شادبه 
دانش  توسط  تأثیر  قابل  و  واقعی  شکل 
می شود  برداری  بهره  معلمان  یا  آموزان 
دفعات  تعداد  میزان  حتی  میان  در  که 
دانلود یک برنامه از شبکه شاد قابل استناد 
نخواهد بود؛ این میان اگر قرار بر این است 
هفته  جمله  از  تقویمی  مناسبت های  تمام 
مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در 
سطح مدارس حتی در ایامی که خبری از 
ارتباط حقیقی همساالن  و  نیست  مدرسه 
با هم کاهش یافته ادامه داشته باشد، باید 
تری  خالقانه  راه های  پرورش  و  آموزش 
این  این میان به کار بگیرد در غیر  را در 
صورت برگزاری چنین هفته ای یک داده 
آماری بی نتیجه در خیل انبوه برنامه های 

اعالم شده خواهد بود.
به  هفته  عناوین  پ  تطابق  عدم   *

شرایط کرونا
برنامه ها  تطابق  دیگر عدم  از سوی 
با شرایط جاری نیز در اعالم روزشمار این 
هفته مشهود است. به نظر می رسد در این 
روزها که همه آسیب شناسان اجتماعی و 
دغدغه مندان تعلیم و تربیت از مهمترین 
برای  فقط  نه  کرونا  روزهای  های  آسیب 
مردم  همه  برای  که  نوجوانان  و  کودکان 
مطرح می کنند و آن درگیری شدید مردم 
با فضای مجازی است که آسیب های خود 
را دارد، تنها یک روز از شعارهای هفته به آن 
اختصاص داده شده است در صورتیکه حتی 
می شد کل این هفته را به جنبه های مختلف 
این آسیب و تمرکز روی آن اختصاص داد 
و بیشتر نیز معلمان و اولیا را هدف قرار داد 
که جهت آگاهی از این آسیب ها قدم های 
مؤثری بردارند. همینکه چنین امری به اجرا 
نرسیده نشان از عدم انعطاف پذیری آموزش 

و پرورش در مقابل شرایط دارد.
جای  هفته  این  در  اساسًا  اینکه  از 

اجتماعی  و  روانی  آسیب های  از  بسیاری 
ناشی از کرونا که حتماً بر تمام خانواده از 
می گذارد  تأثیر  نوجوانان  و  کودکان  جمله 
خالی است به طوری که رابطه میان اعتیاد و 
نوع اعتیاد در میان نوجوانان در دوران کرونا 
که تغییر شکل داده نیز در این میان دیده 
نشده است تا همان حرف هایی که سال های 
گذشته زده می شد، امسال نیز بدون توجه 
به تغییر روابط تحت تأثیر کرونا زده خواهد 
شد آن هم به شکلی یکسویه و غیرتعاملی 

و در نتیجه بی تأثیر.
آموزان در مدرسه  دانش  حاال دیگر 
با  محسوسی  شکل  به  حتی  و  نیستند 
مستقیم  ارتباط  در  نیز  خود  همساالن 
نیستند. از همین رو مساله اعتیاد در مدرسه 
اما آیا مساله اعتیاد در  عماًل منتفی است 
این طور  قطعًا  است؟  منتفی  نیز  نوجوانان 
نیست اما به دلیل شرایط کرونا این مساله 
نیز تغییر ماهیت داده و حتی نوع آسیب هایی 
که ایجاد کرده نیز متفاوت است. اگر تا پیش 
از این تأثیر مستقیم همساالن می توانست 
نتیجه اعتیاد یک نوجوان باشد حاال تأثیر 
غیرمستقیم و با واسطه فضای مجازی شکل 
آن را تغییر داده و حتی حاال فضای مجازی 
را  یکدیگر  با  سنی  گروه های  همه  رابطه 
امکان پذیر تر کرده و بسیار مشاهده می شود 
که در گروه های بازی های آنالین نوجوانان 
با جوانانی بزرگ تر از خود دوست می شوند و 
تحت تأثیر آنها قرار می گیرند؛ چه بسا این 
عدم تناسب سن و شناخت منجر به راه های 

بزه از جمله انواع اعتیاد شود.
* داده های آماری آموزش و پرورش 

در کجاست؟
باز از سوی دیگر اگر تا پیش از این 
مساله آسیب های نوجوانان از جمله اعتیاد 
را  مدارس  مشاوران  و  معلمان  هوشیاری 
اولیا  باید  چیز  هر  از  بیش  حاال  می طلبید 
هوشیار باشند و به رصد نوجوانان بپردازند 
که همین مساله خود ممکن است خانواده ها 
را دچار چالش های فراوانی کند؛ والدینی که 
پیش از این برای شناسایی برخورد با هر 
نوع رفتار پرخطر نوجوانان و جوانان آموزش 
ندیده اند، حاال در دوران کرونا که چاره ای جز 
صبوری و دادن آزادی های مجازی بیشتر 
از  بسیاری  حتی  و  ندارند  فرزندانشان  به 
رفتارهای آنها را به حساب خستگی ناشی 
از  از در خانه ماندن و استرس های ناشی 
کرونا و دوری از همساالن می پندارند، نه 
ابزاری برای شناسایی نقطه خطر دارند و نه 
ابزاری برای کنترل و شناختی برای برخورد 
مناسب و در این روزها دسترسی به مشاوران 
نیز سخت تر از هر زمان دیگری است و حتی 
مشکالت اقتصادی مزید بر علت شده است 
تا مراجعه به مشاور برای مسائل کودکان 
و نوجوانان درجه اهمیت کمتری پیدا کند.

نابسامانی های  اجتماعی  آسیب های 
فراوانی را در بر می گیرد که ذکر این عنوان 
بدون وارد شدن به جزئیاتش یکی دیگر از 
مصادیق راه اشتباهی است که آموزش و 
رفتاری  ناهنجاری های  می رود.  پرورش 
چه فردی و چه اجتماعی که ذیل آسیب 
اجتماعی دسته بندی می شود، از انواع بزه 
اختالالت  به  نمودش  که  آسیب هایی  تا 
می شود.  شامل  را  می شود  منجر  روانی 
)ارتباط  نوجوانان  حوزه  در  آسیب ها  این 
با سایر  تعامل  نحوه  یا حتی  با همساالن 
گروه های سنی(، خانواده )تعامل کودک و 
نوجوان با خانواده، آسیب بچه های طالق، 
آسیب بچه های خانواده های تک سرپرست، 

آسیب بچه ها در خانواده های بد سرپرست 
و…(، اعتیاد )انواع اعتیاد(، فضای مجازی 
و آسیب های خاص دوره نوجوانی و بلوغ می 
گنجد که قطعاً بدون مصداقی وارد شدن به 
هر کدام از این موارد، رساندن پیام تحت 
عنوان »آسیب اجتماعی« مخاطب خود را 
پیدا نخواهد کرد و اثر گذاری نیز نخواهد 
داشت. حال باید پرسید در وهله اول آموزش 
و پرورش که اقدام به برپایی چنین هفته ای 
می کند چه داده آماری از انواع آسیب ها دارد 
و در دوره کرونا چه میزان این داده ها را به 
روز رسانی کرده و یا موارد جدیدی را در 

آن گنجانده است.
مرتبط  دستگاه های  ورود  بدون   *
پرداختن به آسیب اجتماعی بی فایده است

این  مهم  غفلت های  از  دیگر  یکی 
آسیب های  حوزه  به  پرداختن  سال ها 
اجتماعی پرداختن به عوامل مؤثر در ایجاد 
آسیب های اجتماعی است و پای کار آوردن 
دستگاه های مرتبط. هر چند طرح نماد به 
حوزه  این  در  ظرفیت  پر  طرحی  عنوان 
سالهاست کلید خورده است اما مانند همه 
طرح های دیگر خروجی آن مشخص نیست. 
در این طرح البته پای دستگاه های دیگر نیز 
به میان آمده است اما جدا از اینکه بر اجرای 
سهم هر دستگاه نظارت و گزارشی وجود 
ندارد اما خصوصاً در این روزهای کرونا و 
تحمل فشار اقتصادی و اجتماعی از سوی 
سهم  که  کرد  بازنگری  یک  باید  مردم 
این عوامل در ایجاد آسیب های اجتماعی 
می توانند  دستگاه ها  کدام  حال  و  چیست 
برای کاهش آسیب ها در حوزه کودکان و 
نوجوانان به چه میزان و کدام برنامه های 

مدون ورود کنند.
یکی از هزاران مثال منحصر به فرد 
عوامل اجتماعی و اقتصادی که به عنوان 
نوجوان  و  کودکان  حوزه  در  آسیب  یک 
برجسته شده است، موضوع عدم دسترسی 
هوشمند  ابزار  به  آموزان  دانش  از  برخی 
برای استفاده از آموزش های مجازی است. 
دلیل  به  آموزی  از بحث خودکشی دانش 
اینکه  از  )فارغ  هوشمند  گوشی  نداشتن 
نتیجه پیگیری ها در این مورد چه شد( تا 
کولبری کردن دانش آموزی برای خرید یک 
گوشی تا گشتن یک نوجوان در کوه و کمر 
برای پیدا کردن جایی که بتواند به اینترنت 
دسترسی داشته باشد تا بحث نوجوانان و 
خانواده برای داشتن یک گوشی مستقل و.... 
در این میان مطرح است. جدای از این باید 
خانوادگی  درون  اختالفات  میزان  دید چه 
که به دنبال مسائل اجتماعی و اقتصادی 
پیش آمده است روی دانش آموزان تأثیر 
گذاشته است و یا تغییر سبک زندگی ناشی 
از شرایط کرونایی و محدودیت های رفت و 
آمد و هم نشینی بیشتر خانواده ها با یکدیگر 
رفتن کشمکش ها  باال  احتمال  میزان  چه 
درون خانواده هایی که مهارت گفتگو ندارند 
را افزایش داده است! تک تک این موارد 
می تواند باعث گرایش نوجوانان به سمت 

انحرافات اجتماعی شود.
و  اجتماعی  شناسان  آسیب  همه 
دغدغه مندان تعلیم و تربیت از مهمترین 
درگیری  را  کرونا  روزهای  های  آسیب 
دانند  می  مجازی  فضای  با  مردم  شدید 
تنها یک  اما  دارد؛  را  خود  آسیب های  که 
روز از شعارهای هفته مبارزه با آسیب های 
اجتماعی در سطح مدارس به آن اختصاص 
داده شده است در صورتیکه حتی می شد کل 
این هفته را به جنبه های مختلف این آسیب 

و تمرکز روی آن اختصاص داد
دستگاه های  از  یکی  دیگر  سوی  از 
همراه مهم در این امر صدا و سیماست که 
عماًل خالی از هر نوع محتوایی در این حوزه 
برای دانش آموزان است و چه بسا بسیاری 
سنی  گروه های  این  برای  آن  تولیدات  از 

بدون هشدار در حال پخش است.
* تشخیص به موقع نیمی از درمان 

است
اگر بپذیریم هدف آموزش و پرورش 
را  این سوال  باید  است  پیشگیری  بعد  در 
مطرح کرد که آیا برای سه سطح پیشگیری 
یعنی پیشگیری اولیه که هنوز دانش آموز 
درگیر آسیبی نشده و نیاز به واکسیناسیون 
برای آن دارد، در سطحی که با آسیب رو 
به رو شده و نیاز به مداخله زودهنگام دارد 
و در سطحی که دیگر گرفتار شده و شاید 
بیشتر فرد به توانبخشی روانی نیازمند است، 

برنامه ای دارد؟
است  اول  سطح  پیشگیری  در  تنها 
صحیح  روش های  و  اطالعات  دادن  که 
پیشگیری و همچنین هشدارهای به موقع 
سطح  سه  در  آسیب ها  انواع  واشکافی  و 
در  مدرسه  کادر  و  والدین  آموزی،  دانش 
این  در  که  است  مؤثر  همگانی  سطحی 
آسیب های  شناخت  به  نیاز  نیز  سطح 
متداول تر از ملزومات است اما اگر بپذیریم 
در سطح سه کار مدرسه تنها ارجاع دانش 
آموز آسیب دیده به مراکز تخصصی است، 
به مطالعه  نیاز  اول و دوم حتماً  در سطح 
علل  و  اجتماعی  آسیب های  شناخت  و 
تمام  بررسی  و  آنها  پیدایی  انگیزه های  و 
ابعاد روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
جسمانی آسیب ها به تفکیک مورد نیاز است 
چرا که شناخت آسیب نیمی از درمان است. 
دردی را که ریشه یابی نکرده باشیم، درمانی 
ندارد. حال باید پرسید چه تعداد کارشناس 
در آموزش و پرورش مشغول واشکافی این 
در  آنها  و خروجی  نتیجه  و  دردها هستند 
حوزه دانش آموزی چه بوده که خروجی آن 

شعارهایی دم دستی و کلی است؟
* غیبت مشاوران مدرسه در روزهای 

کرونایی
تا پیش از این همیشه در این روزها 
حرف از این بود که شمار مشاوران خصوصًا 
برای مدارس دوره ابتدایی و متوسطه اول، 
بسیار کم است و کمبود این افراد در کادر 
روزهای  در  اما حاال  است  مدرسه مشهود 
کرونایی همان تعداد مشاوران مدرسه هم 
دانش  با  ارتباط  در  مؤثری  کارکرد  عماًل 
آموزان پیدا نکرده اند. در روزی دو ساعت 
وقتی که مدرسه برای آموزش دانش آموزان 
گذاشته دیگر جایی برای دروسی مثل تفکر 
و سبک زندگی و حتی تاریخ و جغرافیا هم 
نمانده چه برسد به وقتی برای ارتباط میان 
مشاور و دانش آموزان و از سوی دیگر این 
ارتباط هیچ گاه به صورت یک کالس یا یک 
تعامل به شیوه کالس درس تعریف نشده 
است. مشاوران در مدارس حضور دارند تا در 
صورت مشکل دانش آموزان به او مراجعه 
کنند و حال مشخص نیست این تعامل در 

روزهای کرونایی به چه صورت است.
این روزها بدون شک شمار زیادی از 
دانش آموزان رنج می برند؛ حال این رنج ها 
اجتماعی  انحرافی  یا  روحی  آسیبی  به 
متعددی  عوامل  به  نه،  یا  می شود  تبدیل 
قطعًا  آن عوامل  از  یکی  دارد که  بستگی 
کارکرد درست تعامل کادر مدرسه و دانش 

آموزان است.
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زیر نظر: علی هوشمند

شرایط اختصاص وام مسکن دانشجویی
شرایط اختصاص وام مسکن دانشجویی اعالم شد. این وام ودیعه ای است 
که به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه اجاره بهای مسکن دانشجویان 
متأهل روزانه تمام وقت دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های 
اجرایی و آموزشکده  های فنی و حرفه ای از سوی صندوق رفاه دانشجویان 
پرداخت می  شود. مدارک  مورد  نیاز  میزان  و  نحوه پرداخت آن به شرح 

زیر است:
* شرایط اختصاصی وام مسکن

الف. شرایط اجاره نامه:
۱. اجاره نامه رسمی می بایست دارای کد رهگیری از دفاتر مشاورین 

امالک مجاز باشد.
۲. اجاره نامه از لحاظ مکانی می بایست در شهر محل تحصیل یا محل 

سکونت دانشجو باشد.
3. اجاره نامه می بایست به نام دانشجو و یا همسرش و یا هر دو آنها باشد.

تبصره ۱. مبنای تعیین مبلغ وام براساس شهر محل تنظیم  اجاره  نامه 
)تهران،   کالن  شهرها  و  سایر  شهرها(  در  هر  سال، قبل از شروع سال 

تحصیلی مطابق مصوبات هیأت امناء صندوق تعیین و اعالم خواهد شد.
تبصره۲. مدت زمان اجاره نامه می بایست در نیمسالی که دانشجو تقاضای 

وام می کند، اعتبار داشته باشد.
- وام مسکن به دانشجوی متاهلی که مسکن اجاره ای داشته باشند، فقط 
یک بار برای هر مقطع تحصیلی پرداخت می شود و باید پس از فارغ التحصیلی 

به صورت یک جا بازپرداخت شود.
-  در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آنها می تواند از 

وام مسکن بهره مند شود.
- دانشجوی متأهل زن دارای فرزند که به علت شهادت، فوت، متارکه و 
یا از کارافتادگی همسرسرپرستی فرزند یا فرزندان خود را بر عهده دارد با ارائه 

مدارک و مستندات قانونی می تواند ازاین وام بهره مند شود.
- دانشجوی متأهل ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های دولتی 

یا غیردولتی همزمان مجاز به استفاده از وام مسکن نیست.
وام مسکن به دانشجویی که آخرین نیمسال تحصیلی مجاز را می گذراند، 

تعلق نمی گیرد.
ز.در  صورت ارائه اجاره نامه با مبلغ بیش از میزان مقرر در مبالغ هر شهر، 
میزان وام پرداختی به دانشجویان از سقف مبلغ تعیین شده بیشتر نخواهد بود 
و در صورت کمتر بودن مبلغ مورد تقاضا در اجاره نامه، مطابق مبلغ مقرر در 

اجاره نامه وام پرداخت خواهد شد.
- اگر پرداخت وام از منابع صندوق باشد، بازپرداخت آن باید  بعد از فارغ 

التحصیلی دانشجوو مطابق مقررات بازپرداخت به صورت تأدیه شود.
* مدارک مورد نیاز:

- سند تعهدنامه الصاقی در سامانه صندوق که توسط کاربر دانشگاه یا از 
طریق سامانه برخط ثبت اسناد، کنترل و دریافت می شود.

- ارائه اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری تنظیم شده در دفاتر مشاورین 
امالک مجاز.

- تأهل دانشجو که از طریق سامانه استعالم ثبت احوال سنجیده می شود.
- ارائه نامه رسمی سرپرستی فرزند از دادگاه برای دانشجوی متاهل زن 

دارای شرایط بند)د( * مبلغ وام مسکن
 مبلغ وام مسکن براساس شهر محل تنظیم اجاره نامه هر سال پس از 

تصویب هیات امناء تعیین و ابالغ می شود.
تبصره: اسامی کالن شهرهای اعالم شده توسط وزارت کشور به شرح ذیل 
است که در صورت تغییر آن، تعداد کالن شهرها قابل تغییر خواهد بود. کالن 

شهرها: اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم، کرمانشاه.

حادثه رانندگی، جاِن تازه داماد را گرفت 
تصادف پراید و موتوسیکلت در بخش فتح المبین شهرستان شوش جان 

جوانی تازه داماد را گرفت. 
این حادثه در ۱۵ کیلومتری شوش در سه راهی عنکوش اتفق افتاد و بر اثر 
آن جوانی ۲7ساله  که به تازگی ازدواج کرده بود با  اتومبیل پراید خود در کانال 

آبیاری سقوط کرد و جان باخت.

برق ، دو  نفر را كشت
پیکر بی جان یک زن ۴۵ ساله و مردی ۵۲ساله در حمام واحد مسکونی 
توسط عوامل آتش نشانی در حالی کف شد که به دلیل برق گرفتگی به طرز 

دلخراشی فوت شده بودند.
به گزارش رسیده، زن متوفی داخل حمام در حال شستن لباس بوده که 
دچار برق گرفتگی شده وسپس شوهرش که  قصد نجات او را داشته، بر اثر برق 

گرفتگی شده جان باخته است. 

فوت پرستار بارداِر شیرازی بر اثر كرونا
مریم رحیمی، پرستار ۲7 ساله شیرازی که هفتماهه باردار بود، بر اثر ابتال به 
بیماری کرونا جان باخت  و پزشکان پس از مرگ  وی با عمل سزارین فرزندش 

را به دنیا آوردد، اما او نیز متاسفانه بعد از چند ساعت فوت کرد.
»مریم رحیمی« پنجمین پرستاری که در استان فارس بر اثر کرونا درگذشت، 

از پرستاران بیمارستان شهید رجایی شیراز بود.

تجاوز به دختر 22ساله در خانه مجردی جوان ورزشکار
جوان ورزشکاری که با شکایت یک دختر به اتهام تعرض پای میز محاکمه 

رفت، مدعی شد که این دختر قصد اخاذی دارد.
رسیدگی به این پرونده با شکایت دختر ۲۲ ساله ای آغاز شد، که در شکایت 
خود عنوان کرده بود سه ماه پیش در یکی از محله های شرق تهران با پسر جوانی 
به  نام مسعود آشنا شدم. او ادعا می کرد در رشته بدنسازی فعالیت دارد و پولدار 
است. بعد از این که با هم دوست شدیم یک روز به خانه اش رفتم اما با وجود 

مقاومت شدیدم به من تعرض کرد.
تأییدیه پزشکی مسعود  او و  اظهارات دختر جوان و ثبت شکایت  از  پس  

بازداشت و مشخص شد دارای سابقه کیفری است. 
در ابتدای جلسه دادگاه الدن برای متهم درخواست اشد مجازات کرد و گفت: 
اگر می دانستم هدفش سوءاستفاده از من است هیچگاه با او دوست نمی شدم.  او 
زندگی مرا نابود کرد. این ماجرا تأثیر بدی بر روحیه من و خانواده ام گذاشته است.

را  تعرض  بحث  عنوان  به هیچ  از خودش گفت:  دفاع  در  ادامه مسعود  در 
قبول ندارم. من و الدن مدتی با هم دوست بودیم و او با میل خودش به خانه ام 
آمد و با من رابطه برقرار کرد. در حال حاضر هم چون می داند وضع مالی من 
خوب است، قصد اخاذی دارد. او در آخرین تماس با من عنوان کرد در صورتی 
رضایت می دهد که ۱۰۰ میلیون تومان به او پرداخت کنم و این، در حالی است 
که مداند من به تازگی با یک دختر پزشک ساکن لندن ازدواج کرده ام و قصد 
دارم برای آغاز زندگی مشترک به انگلیس بروم و به همین خاطر می خواهد از 

موقعیت سوءاستفاده کند و از من پول بگیرد.
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کالدفلر: امنیت سایبری در آینده مثل سیستم 
تصفیه آب عمل خواهد کرد

با آغاز دنیاگیری ویروس کرونا، افراد زیادی به دورکاری روی آوردند و از 
امنیِت  بردن  باال  برای  کالدفلر  شدند.  خارج  شرکتی  شبکه های  امنیتی  حلقه ی 

دورکاری، راهکاری ویژه در سر دارد.
دنیاگیری ویروس کرونا تا حد زیادی نحوه ی کار کردن مردم را دست خوش 
تغییر کرد. امروزه افراد بیشتری نسبت  به قبل مشغول کار کردن در خانه هستند 
و به دفاتر کاری نمی روند. شماری از کارمندان به طور دائمی در خانه کار می کنند 
و همین موضوع باعث شده است امنیت سایبری از اهمیت بیشتری نسبت  به قبل 

برخوردار باشد و میزان حساسیت در این حوزه، باال برود.
سیستم های شرکتی دارای برخی ابزارهای امنیتی ویژه هستند تا از حمالت 
سایبری در امان بمانند؛ بااین حال کارمندانی که در خانه کار می کنند به طور معمول 
تا این حد در برابر حمالت مصون نیستند. با باز شدن درهای جدید به روی افراد 
سودجو به  منظور ترتیب دادن حمله ی سایبری علیه سیستم ها، امروزه نیاز به ابزاری 

امنیتی برای محافظت از کارمندان دورکار بیش ازپیش حس می شود.
چند روز پیش میزگردی با حضور مدیران اجرایی صنعت فناوری برگزار شد. در 
جریان برگزاری این میزگرد میشل زاتلین، بنیان گذار و مدیر ارشد عملیاتی کالدفلر 
))Cloudflare به خبرگزاری بیزینس اینسایدر گفت ۱۰ سال دیگر، امنیت سایبری 
تفاوت هایی محسوس با مفهوم امروزی خواهد داشت. زاتلین اعتقاد دارد که یک 
دهه ی آینده، امنیت سایبری بیشتر همچون »سیستم تصفیه ی آب« عمل خواهد کرد.

مدیر اجرایی کالدفلر در میزگرد مورد بحث گفت: 
 من اعتقاد دارم امنیت سایبری قرار است در دهه ی بعد، مسئله ای قدیمی 
باشد؛ زیرا فکر می کنم فناوری می تواند مشکالت مربوط به امنیت سایبری را رفع 
کند. کم کم به دورانی خواهیم رسید که امنیت سایبری عملکردی شبیه به سیستم  
تصفیه ی آب خواهد داشت؛ بدین صورت که اگر به اینترنت متصل باشید، فرایند اتصال 
شما از طریق شبکه های امنیت سایبری نظیر کالدفلر یا موارد دیگر انجام می شود. 
ما در تالشیم گذرگاه ورود به اینترنت را ]از مشکالت امنیتی[ پاک سازی کنیم و 
مطمئن شویم هر چیزی که از سرویس ما عبور می کند، حاوی مشکل امنیتی نباشد. 
ایده ی اصلی پشت سخنان مدیر ارشد عملیاتی کالدفلر، این است که افراد 
سودجو پیش از اینکه فرصت انجام اعمال خراب کارانه پیدا کنند، از معادله خارج شوند. 
حتی اگر فرایند انجام عملیات آغاز شود، در همان مراحل آغازین مشکل برطرف 
خواهد شد.انگیزه ی اصلی تغییراتی که مدیر ارشد عملیاتی کالدفلر از آن ها سخن 
می گوید، تا حد زیادی به افزایش شمار جرائم اینترنتی به  دنبال روی آوردن تعداد 
بیشتری از افراد به کار در خانه، مربوط می شود. در حال  حاضر بخش اعظم اقداماتی 
که شرکت ها در حوزه ی امنیت سایبری انجام می دهند شامل تهیه ی سخت افزار و 
نرم افزار اختصاصی است تا از صرفا یک مکان خاص )دفتر شرکت( از لحاظ امنیتی 
حفاظت شود. وقتی کارمندان به کار در خانه روی بیاورند و در جاهای مختلف پخش 
شوند، امکان اتخاذ این روش وجود نخواهد داشت و محافظت کردن از شرکت ها در 
برابر حمالت سایبری دشوارتر می شود. به همین دلیل است که به روشی جدید برای 

محافظت در برابر حمالت سایبری نیاز است.
مدیر ارشد عمالتی کالدفلر در ادامه  گفت:

ناگهان همه در خانه هستند و این یعنی مردم در جاهای جدیدی به اینترنت 
متصل می شوند و کار می کنند. آنچه به  همراه این اتفاق مشاهده می کنید، افزایش 
در خور توجه تعداد حمالت سایبری است که اتفاقی ناراحت کننده به حساب می آید؛  
اما حقیقت دارد. افراد سودجو از کار کردن کارمندان در خانه سوء استفاده می کنند و 
می دانند کارمندان به شبکه های امن شرکتی متصل نیستند. کارمندانی که در خانه 
هستند در نقش پلی برای حمله ی افراد سوجود به شبکه ی شرکتی ظاهر می شوند.

کالدفلر اعتقاد دارد سیستم  امنیتی ابری، بهترین راهکار برای رفع مشکالت 
امنیتی است. در این رویکرد، کاربر در اولویت قرار می گیرد و کارکنان دورکار با عبور 
از مسیرهای امن طراحی شده توسط کالفلر و شرکت های دیگر، به اینترنت متصل 
می شوند. در واقع کارمندان پیش از برقراری ارتباط با شبکه ی شرکتی، یک بار از 
مسیر ابری عبور می کنند. دیگر افراد حاضر در میزگرد، سخنان مدیر ارشد عملیاتی 

کالفلر را تأیید کردند و گفتند این روش، منطقی است.
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گرانی  اوج  روزهای  در 
خوب است بدانید یک خانواده 
۴نفره برای تأمین مواد غذایی 
از  بیش  بخورنمیر  حد  در  نیاز  مورد 
کند،  هزینه  باید  تومان  ۱.۶میلیون 
یک  که  می آید  پیش  سؤال  این  حال 
درمان،  مسکن،  هزینه  حقوق بگیر 
پوشاک، حمل ونقل، آب، برق، گاز و... 

را از کجا بیاورد؟
قیمت های  یش  فرا ا و  نی  ا گر
مردم  برای  را  زندگی  نه تنها  هرروزه، 
سخت کرده، بلکه توانایی خرید و امرار 
کرده  روبه رو  مشکل  با  نیز  را  معاش 
است. تأمین اقالم سفره مردم، یک نیاز 
تبدیل  دغدغه  به  نباید  که  است  اولیه 
از  اما متأسفانه این روزها جدای  شود، 
دغدغه و استرسی که برای بیماری کرونا 
وجود دارد، کاالهای اساسی و به نوعی 
به سختی  مردم  سفره  اولیه  نیازهای 

تأمین می شود، شاید هم تأمین نشود.
برای خرید  یک سرپرست خانوار 
و تأمین گوشت، مرغ، برنج، روغن و... 
باید  چقدر  است،  زندگی  اولیه  نیاز  که 
کار کند، آن هم برای اقشار کم درآمد و 
کارگران و مستمری بگیران که بیشترین 

قشر جامعه را تشکیل می دهند.
در این گزارش می خواهیم ببینیم 
یک خانواده ۴نفره در یک ماه چه میزان 
باید برای سفره خود هزینه کند و این که 
آیا رقم نهایی با درآمد سرپرست خانوار 
ذکر  به  الزم  خیر.  یا  دارد  هماهنگی 
است که در این گزارش، میزان مصرف 
کمترین رقم ممکن دیده شده، یعنی در 

حد بخور، نمیر.
 ۲۰۰ هفتگی  مصرف  احتساب  با 
گرم گوشت برای هر نفر، مصرف ماهانه 
گوشت  کیلوگرم   3 ۴نفره  خانوار  یک 
متوسط  احتساب  با  که  می شود  قرمز 
باید  تومان،  هزار   ۱۲۰ کیلویی  قیمت 
تومان  هزار   3۶۰ خانوار   این  ماهانه 
در  کند،  هزینه  گوشت  خرید  برای 
خصوص مرغ نیز به عنوان  یکی دیگر 
از اقالم مورد نیاز مردم که شاید سهم 
بیشتری نیز از گوشت قرمز دارد، اگر این 
خانوار ۴نفره هفته ای یک کیلوگرم مرغ 
صرف کند، بر اساس اینکه هر کیلوگرم 
مرغ ۲۴ هزار تومان است، ماهانه این 
باید ۴ کیلوگرم مرغ معادل ۹۶  خانوار 

هزار تومان هزینه کند.
برنج قوت غالب خانواده های ایرانی 
کاال  این  نیز  حاضر  زمان  در  و  است، 
است،  برداشت  فصل  اینکه  به خالف 
با افزایش قیمت روبه رو شده است، اما 
به هرحال هنوز در سفره ایرانی ها جایگاه 
خاصی دارد، بر همین اساس اگر یک 
خانوار ۴نفره، هفته ای ۵ بار برنج مصرف 
کند، با توجه به اینکه تقریباً هر یک کیلو 
برنج، معادل ۸ پیمانه است، این خانوار 
 ۱۰ ماه  در  و  کیلوگرم   ۲.۵ هفته ای 
کیلوگرم برنج مصرف می کند، در زمان 
حاضر قیمت برنج هاشمی درجه یک 33 
تا 3۴ هزار تومان است، اگر نرخ متوسط 
ایرانی را ۲۸ هزار تومان در نظر  برنج 
بگیریم، هزینه برنج ماهانه این خانوار 

۲۸۰ هزار تومان می شود.
مصرفی  اقالم  ز  ا یکی  روغن 
نیز  حاضر  زمان  در  که  خانواده هاست 
با کمبود و افزایش قیمت شدید روبه رو 
شده است، اما معمواًل ماهانه 3 تا ۴ لیتر 

روغن مایع در یک خانواده ایرانی ۴نفره 
مصرف می شود، که قیمت فعلی روغن 
مایع نرخ مصوب کارخانه ای آن ۱3 هزار 
و 3۰۰ تومان است ولی در شرایط فعلی 
۲۰هزار  لیتری  دارد،  وجود  کمبود  که 
بنابراین  می شود،  فروخته  هم  تومان 
هزینه روغن یک خانوار با نرخ کارخانه 

ماهانه حدود ۵۰ هزار تومان است.
یکی دیگر از اقالم مصرفی ماهانه 
در  که  است  گوجه فرنگی  رب  مردم، 
رب  کیلوگرم  هر  قیمت  حاضر  زمان 
گوجه فرنگی بین ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان 
است و ماهانه تقریبًا یک کیلوگرم رب 
گوجه فرنگی استفاده می شود  که متوسط 

هزینه آن ۱۲ هزار تومان است.
حبوبات هم امروزه جایگاه مهمی 
این روزها  در سبد خانوار دارد چرا که 
به دلیل گرانی گوشت، برخی از خانواده ها 
میانگین  را جایگزین کرده اند.  حبوبات 
دو  ماهانه  ۴نفره  خانوار  هر  مصرف 
به  توجه  با  است،که  حبوبات  کیلوگرم 
نرخ حبوبات، اگر میانگین هر کیلوگرم 
را 3۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ماهانه 
یک خانوار ۴نفره ۶۰ هزار تومان برای 

خرید آن هزینه می کند.
دیگر  یکی  لبنیات  و  تخم مرغ 
هر  باید  که  است  پروتئینی  اقالم  از 
هرچند  کند،  استفاده  آن  از  خانواده 
باعث شده سهم  مدتهاست  گرانی  که 
کاهش  خانواده ها  در  لبنیات  مصرف 
مصرفی  واجبات  از  به هرحال  اما  یابد، 
مردم است و اگر هر فرد در هفته ۴ بار 
شیر مصرف کند ماهانه ۴ لیتر می شود 
که یعنی برای یک خانواده ۴نفره باید 
۱۶ لیتر شیر تهیه کنند که با محاسبه 
 ۶7۰۰ کم چرب  شیر  لیتر  هر  قیمت 
هزار   ۱۰7 خانواده  این  ماهانه  تومان، 

تومان شیر مصرف می کند.
ماده  یک  به عنوان  نیز  تخم مرغ 
سبد  در  باالیی  مصرف  که  غذایی 
خانوار دارد، با توجه به اینکه با متوسط 
فروخته  تومان   ۱۱۰۰ عدد  هر  قیمت 
در  نفر  هر  که  صورتی  در  می شود،  
یک  برای  کند،  مصرف  عدد   ۴ هفته 
خانواده ۴نفره هفته ای ۱۶ عدد و ماهی 
۶۴ عدد که هزینه آن ۵7 هزار تومان 
می شود، همچنین، نان نیز همانند برنج 
است  کاالهایی  پرمصرف ترین  جزو 
که استفاده می شود، و اگر روزانه یک 
خانواده ۴نفره ۴ نان تافتون که دانه ای 
۵۵۰ تومان است استفاده کنند، ماهانه  

باید  نان  خرید  برای  تومان  ۶۶هزار 
هزینه کنند.

است  غذایی  مواد  از  یکی  چای 
که ایرانی ها در سفره خود زیاد استفاده 
می کنند و این روزها با توجه به اینکه 
افزایش یافته است، هر نیم  قیمت آن 
 ۹۰ به قیمت  بسته بندی  چای  کیلوگرم 
تا ۱۱۵ هزار تومان فروخته می شود که 
اگر یک خانواده ۴نفره در ماه ۲۵۰ گرم 
چای مصرف کنند، به طور میانگین ۵۰ 
هزار تومان باید برای این کاال در ماه 

کنار بگذارند.
برای  نیز  کره  و  پنیر  همچنین   
بسته  هر  اگر  میانگین  خانواده  این 
باشد  تومان  هزار   ۱۱ پنیر  3۰۰گرمی 
و سه بسته مصرف ماهانه ۴ نفر باشد، 
مبلغی معادل 33 هزار تومان برای پنیر 
و همچنین اگر ماهانه نیم کیلوگرم کره 
مصرف کنند، ۴۰ هزار تومان نیز برای 
کره هزینه می کنند. قند و شکر نیز از 
دیگر کاالهای مصرفی است که شاید 
هر خانوار ۴نفره ماهانه دو کیلوگرم شکر 
و دو کیلو قند مصرف کند که هزینه دو 
کیلوگرم شکر ۱۸ هزار تومان و قند ۱۴ 
هزار تومان است.از اقالم پروتئینی، لبنی 
و حبوبات که بگذریم، نوبت به میوه جات 
و سبزیجات می رسد، در زمان حاضر در 
میادین تره بار سیب زمینی حدود ۵ هزار 
که  است  تومان  هزار   ۶ پیاز  و  تومان 
ماهانه یک خانوار ۴نفره، سه کیلوگرم 
سیب زمینی و سه کیلو گرم پیاز مصرف 
 3۰ حدود  دو  هر  مجموع  که  می کند، 

هزار تومان می شود.
میوه نیز با توجه به اینکه در شرایط 
کرونا توصیه به استفاده و مصرف بیشتر 
آن می شود،  به خصوص با شروع فصل 
خانوار  سبد  در  آن  سهم  شاید  سرما، 
پاییز  فصل  در  باشد،  گذشته  از  بیش 
میوه های مصرفی مردم بیشتر پرتقال، 
نارنگی و سیب است که به ترتیب قیمت 
هر کدام در میادین میوه و تره بار ۹ هزار 
تومان، ۸ هزار تومان و 7 هزار تومان 
است که البته همه این اقالم در مغازه 
حداقل هر کیلو ۵ هزار تومان گران تر 

فروخته می شود.
اگر هر نفر هفته ای یک کیلوگرم 
نیم  و  سیب  کیلوگرم  یک  و  پرتقال 
کیلوگرم نارنگی مصرف کند، هزینه آن 
ماهانه ۸۰ هزار تومان است که برای ۴ 
نفر این رقم ۲۸۰ هزار تومان می شود. 
البته اگر مصرف گوجه فرنگی و خیار را 

نیز به آن اضافه کنیم، با خیار کیلویی 
تومان و گوجه ۱۵هزارتومانی،  7 هزار 
کیلوگرم   ۴ ۴نفره  خانواده  یک  ماهانه 
مصرف  گوجه فرگی  ۴کیلوگرم  و  خیار 
تومان  هزار   ۲۸ آن  هزینه  که  می کند 
برای خیار و ۴۵ هزار تومان نیز گوجه 

است.
همه این اقالمی که در باال به آن 
اشاره شد، تنها کاالهای ضروری است 
به  متوسط  سطع  در  خانواده  یک  که 
می کند،  هزینه  خود  سفره  برای  پایین 
و البته میزان مصرفی که در نظر گرفته 
شد نیز متوسط رو به پایین است و شاید 
برخی با خواندن این گزارش بگویند که 
هزینه آنها بیش از این ارقام باشد ولی این 
ارقام با میزان مصرف در سطح حداقلی 
در  نیز  ارقام  همین  با  است،  بیان شده 
یک محاسبه سرانگشتی برای تهیه این 
اقالم باید ماهانه حداقل باید یک میلیون 

و ۶۱7 هزار تومان هزینه کند.
این رقم در حالی  است که هزینه 
خرید اقالمی چون مواد شوینده، بهداشت 
و درمان، پوشاک، حمل ونقل، هزینه آب 
که  گاز، هزینه خوراکی هایی  و  برق  و 
ضروری  خانوارها  برخی  برای  شاید 
دارند  پایینی  درآمد  که  برخی  برای  و 
غیرضروری است، در نظر گرفته نشده 
است و شاید چیزی معادل همین رقم یا 
بیشتر را به خود  اختصاص دهد، حال اگر 
هزینه اجاره مسکن را نیز اضافه کنیم 
چقدر  باید  خانوار  سرپرست  یک  دیگر 

کار کند تا این هزینه ها را تأمین کند؟
۱.۶میلیون تومانی  حداقل  هزینه 
فقط برای سفره یک خانواده در حالی 
در  کارگران  حقوق  حداقل  که  است 
زمان حاضر ۱.۸ میلیون تومان و حداقل 
دریافتی اش هم ۲.۵ میلیون تومان است، 
دیگر  تأمین  برای  خانواده  این  حال 
است  پاسخی  بکند،  باید  چه  هزینه ها 

که مسئوالن دولت باید بدهند.
این شرایط که حقوق و درآمد  با 
بسیاری از مشاغل با جود کرونا، دچار 
مشکل شده و درآمد آنها کم شده است 
و یا حقوق بگیرانی که تنها یک بار در 
سال حقوقشان افزایش می یابد، ولی در 
مقابل هزینه هایش به دفعات گران شده 
است، آیا با کار کردن یک نفر از اعضای 
خانواده، می توان این هزینه ها را تأمین 
کرد؟ و یا کارگری که کل حقوقش اندازه 
هزینه این سفره است، چگونه باید آن 

را تأمین کند؟

رتبه برتر روابط عمومی های كشور
 به گروه مالی گردشگری و فوالد بناب رسید
لوح و نشان ویژه » روابط عمومی برتر« به مدیر 
روابط عمومی گروه مالی گردشگری و نشان »مدیر 
ارشد ارتباط گستر«و تندیس »روابط عمومی برتر« 

به مجتمع فوالد صنعت بناب اعطاء شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
در شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 

ایران؛ با موضوع بررسی تأثیر کرونا ویروس بر ساختار و عملکرد رسانه ای 
روابط عمومی؛ به انتخاب هیئت داوران، لوح و نشان این سمپوزیوم برای 
بابک  و  گردشگری«  مالی  گروه  عمومی  روابط  مدیر  رویان«  نیک  امیر 
ارتباط گستر«  ارشد  »مدیر  به عنوان  بناب  فوالد  عامل  مدیر  علیزادشهیر 
و تندیس هفدهمین جشنواره روابط عمومی ایران در بخش های »روابط 
نوراله خیری مدیر روابط  به  وانتشارات »  الکترونیک و فرهنگی  عمومی 

عمومی و امور بین الملل این مجتمع اهداء شد.
هفدهمین  و  عمومی  روابط  بین المللی  سمپوزیوم  دوره  شانزدهمین 
جشنواره برترین های روابط عمومی ایران که با حضور دکتر سیما سادات 
الری، سخنگو و معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و دکتر سلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
برگزار شد در  برگزیده جشنواره روابط عمومی  از مدیران  ایران و جمعی 
این سمپوزیوم از مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگری ، مدیرعامل 
مجتمع فوالد صنعت بناب و مدیر روابط عمومی این مجتمع برای روابط 

عمومی برتر تجلیل به عمل آمد.
مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب در سالجاری با ارتباط گذاری 
مناسب و با مراجعات حضوری به سازمان ها، نهادها و در ارتباط با پرسنل، 
ذینفعان و در رابطه با مسئولیت های اجتماعی بصورت فعال عمل نموده و 
روابط عمومی این مجتمع به عنوان یک روابط عمومی متخصص و از بابت 
فعالیت ها و عملکرد یکسال گذشته و همچنین طراحی کمپین »هم نفس 
مردم« به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران کرونایی بیمارستان را شروع 
نموده و با حمایت مدیرعامل مجتمع بصورت مداوم به انجام رسانده است.

در افتتاحیه این دوره از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، پیام خانم 
دکتر سوتالنا استاوریوا رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی خطاب به 
شرکت کنندگان و برگزیدگان این سمپوزیوم به صورت مجازی پخش شد.

بِیبارز  بانو  پروفسور  سمپوزیوم  این  علمی  بخش  در  است،  گفتنی 
هوکس استاد دانشگاه استانبول ترکیه، فیلیپ بوِرمانس، عضو هیئت مدیره 
ایپرا، مدرس و متخصص ارتباطات بحران از کشور بلژیک و مدیر روابط 
عمومی IBM و دکتر ماکسیم بِحار سخنران حرفه ای از کشور بلغارستان 
سخنرانی کردند.این سمپوزیوم که به عنوان مهم ترین رویداد در عرصه روابط 
عمومی های کشور محسوب می شود، به صورت ساالنه و با هدف ارتقاء دانش 
دست اندرکاران روابط عمومی، معرفی الگوهای موفق، شناسایی استعدادها، 
در  فعالیت علمی-تخصصی  امر  به  ترغیب  و  تشویق  رقابت سالم،  ایجاد 
روابط عمومی و نیز کمک به ارتقاء کیفی فعالیت های روابط عمومی در 

کشور برگزار می گردد.
از  یکی  عنوان  به  بناب  فوالد صنعت  مجتمع  که  است  ذکر  شایان 
ثبت  با  توانسته  سالجاری  در  گردشگری  مالی  گروه  تابعه  های  شرکت 
رکورد های پی در پی تولید، به معنای واقعی شعار جهش تولید را تحقق 
بخشیده و به واسطه تولید محصول کیفی حضور فعالتری را در بازارهای 

داخلی و خارجی داشته باشد.

مدیرعامل بانک سینا:
 ۶ اولویت  سینا  بانک  مازاد  امالک  فروش  و  مطالبات  وصول 

ماهه دوم سال 99
مدیرعامل بانک سینا اولویت این بانک در ۶ ماهه 
مازاد  امالک  فروش  و  مطالبات  را وصول  دوم سال ۹۹ 

اعالم کرد.
دکتر ایمانی با بیان آنکه اهداف بانک سینا در ۶ ماهه 
اول سال با تالش ها و مساعی کارکنان در شرایط فعلی و 
سخت کرونا محقق شده است، گفت: استراتژی بانک سینا 
در شش ماهه اول سال ۹۹ عمدتًا بر پرداخت تسهیالت 

و افزایش نسبت مصارف به منابع استوار بود که این روند در نیمه دوم سال جاری 
نیز در کنار اولویت های اعالم شده تداوم خواهد داشت.

وی با بیان آنکه سرمایه انسانی، پایه و سنگ بنای موفقیت سازمانی است، 
در  عاملی مهم  باانگیزه  و  متعهد  دانشی،  کارآمد،  انسانی  نیروی  خاطرنشان کرد: 
انگیزه  ایجاد و تقویت  نیز در راستای  تعالی سازمانی است و مدیریت  موفقیت و 
کارکنان، یکی از وظایف مهم خود را توجه به امور رفاهی و معیشتی آنها با توجه به 
تنگناهای اقتصادی موجود می داند. چنانکه در این بانک تاکنون اقدامات خوبی در 
زمینه ارتقاء شغلی و معیشتی کارکنان صورت گرفته و با اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل نیز بسیاری از محدودیت های موجود رفع خواهد شد. مدیرعامل بانک سینا 
در ادامه با اشاره به اهمیت تفویض اختیار در پیشبرد فعالیت ها گفت: تفویض اختیار 
سبب می شود تا زمان بیشتری برای برنامه ریزی، سازماندهی و تحلیل فرصت های 
کسب و کار فراهم گردد و عملکرد بهتری رقم بخورد. تجربه ای که در تفویض 
اختیار به مدیریت های مناطق بانک برای تعامل با مشتریان، نحوه تجهیز و تخصیص 
منابع، وصول مطالبات و سایر فعالیت ها صورت گرفت، اتفاقات مثبت و مطلوبی را 
رقم زد و انتظار است که مدیران واحدها نیز این رویه را با توجه به اثرات مثبتی که 

در تقویت اعتماد، خودباوری و انگیزه کارکنان دارد، بیش از پیش عملیاتی سازند.
وی همچین از ایفای مسئولیت های اجتماعی به عنوان یک ضرورت یاد کرد 
و اظهار داشت: بانک سینا با همکاری بنیاد علوی و پرداخت وام قرض الحسنه به 
کسب و کارهای آسیب دیده از طریق اجرای طرح های مهرآفرین، نیکو و مواسات، 
اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام داده است. این بانک اخیرا طرح های قرض 
الحسنه جدیدی را نیز برای حمایت از بیماران بی بضاعت به ویژه آسیب دیده از 
کرونا، خانواده های معظم شهدای مدافع حرم، مرزبانان و همچنین مدافعان سالمت 
شامل پرستاران شاغل در بخش های کرونا در بیمارستانها و مددکاران فعال در 

آسایشگاه های بهزیستی، اجرایی ساخته است.

با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری محقق شد:
افزایش تولید و صادرات فوالد بناب در سال 99 

در مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده مجتمع فوالد صنعت بناب 
که با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد، صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند 

۱3۹۸ به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مدیرعامل مجتمع فوالدصنعت 
بناب با ارائه گزارش عملکرد سال ۱3۹۸ این مجتمع به سهامداران گفت: میزان کل 
تولید نورد و ذوب این مجتمع در سال ۹۸ در مجموع ۴۸۵ هزار تن بود که نسبت 

به سال ۹7 رشدی معادل ۴7 درصد داشت.
بابک علیزاد شهیر افزود: فروش کل مجتمع فوالد صنعت بناب در سال ۹۸ 
برابر با ۲۶۹ هزار تن محصوالت تولیدی بود که ۲3۶ هزار تن آن فروش داخلی 
و 33 هزار تن آن به خارج از کشور صادر شد. فروش داخلی سال ۹۸ نسبت به 
۹7 رشدی معادل ۱۴ درصد داشت و میزان صادرات در همین مدت ۱۱ برابر شد.

از  بانک گردشگری  و  مالی گردشگری  به حمایت های گروه  اشاره  با  وی 
مجتمع فوالد صنعت بناب در سال ۹۹ اظهار داشت: با برنامه طرح های توسعه و 
اصالح ساختار مجتمع، شرایط مطلوبی فراهم شده و روند تولید و صادرات مسیر 

صعودی طی می کند.
علیزاد شهیر با بیان اینکه برای سال ۹۹ مجتمع، تولید 7۶۰ هزار تن نورد و 
۴3۶ هزار تن ذوب برنامه ریزی شده است، تصریح کرد: میزان تولید مجتمع در 
هفت ماه امسال معادل کل سال قبل بود ضمن اینکه رقم سود عملیاتی نیز باالتر 
از هدف پیش بینی شده، محقق شد. این در حالی است که در نیمه نخست سال 

جاری نیز رشد ۴۰ درصدی تولید و 3۰ درصدی صادرات را داشتیم.
مجتمع فوالد صنعت بناب یکي از شرکت هاي فوالدي زیرمجموعه 
هلدینگ گروه مالي گردشگري با دو واحد ذوب و ریخته گري و خطوط متعدد 
نورد است که محصوالتي اعم از شمش فوالدي، میلگرد آجدار ساختمانی از 

سایز ۸ تا 3۲ در گریدهاي مختلف، تیرآهن و نبشي تولید مي کند.

اجرای  برای  اصلی  شركت   4 به  زنگنه  دستور 
ابالغیه های مربوط به ایثارگران نفت

وزیر نفت به مدیران عامل چهار شرکت اصلی وزارت نفت اعالم 
کرد همه موارد ابالغی ازسوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

را درباره ایثارگران با دقت و فوریت پیگیری و اجرا کنند.
پیرو نامه فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت 
نفت خطاب به بیژن زنگنه مبنی بر درخواست ارائه دستورهای الزم به 
شرکت های اصلی برای اجرای ۱۶ ابالغیه مرتبط با ایثارگران صنعت نفت، 
وزیر نفت از مدیران عامل چهار شرکت اصلی خواست با دقت و فوریت 
موارد ابالغی را پیگیری و اجرا کرده و معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی نیز ضمن پیگیری روند اجرا، گزارش نحوه پیشرفت کار را اعالم کند.

بر اساس این گزارش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت 
با  اجرای تمام و کمال قوانین مرتبط  تأکید وزیر نفت درباره  پیرو  نفت 
ایثارگران و احقاق حقوق قانونی این دسته از کارکنان صنعت نفت، طی 
چهار ماه گذشته نسبت به تشکیل کارگروه ویژه بررسی قوانین ایثارگری و 
انطباق آن با مقررات صنعت نفت اقدام و نتایج نشست های پرشمار برگزار 
شده توسط کارگروه یادشده را که با همکاری نزدیک نمایندگان جامعه 
ایثارگران صنعت نفت حاصل شده است، در قالب ۱۶ ابالغیه برای اجرا 

به شرکت های اصلی ابالغ کرده است.
از برگشت مبالغ کسر ساعات  امکان پذیر شدن موارد مختلف اعم 
کار )اضافه کار(، ایاب و ذهاب و حق الزحمه بهره وری به مشموالن حالت 
اشتغال، کسر نکردن 3 درصد از مستمری/ مقرری در بازنشستگی پیش 
بازنشستگی  پرداخت کسور  معافیت  فرزندان شهدا،  و  جانبازان  موعد  از 
رزمندگان، اعمال یک مقطع تحصیلی باالتر رزمندگان، پرداخت فوق العاده 
ایثارگری و پرداخت آن به جانبازان حالت اشتغال، بهره مندی عائله تحت 
تکفل جانبازان حالت اشتغال فوت شده از حقوق حالت اشتغال، پرداخت 
۱۰۰ درصدی هزینه درمان ایثارگران و همین طور ۱۰۰ درصد هزینه درمان 
دندان پزشکی ناشی از جانبازی، تعدیل مدرک تحصیلی ایثارگران دارای 
مرخصی تحصیلی و مشمولین حالت اشتغال، پرداخت فوق العاده ایثارگری 
برای سال های ۱3۹7 و ۱3۹۸، عدم استرداد مبالغ پاداش سنوات خدمت 
در بازگشت به کار ایثارگران، پرداخت فوق العاده ایثارگری ماده )۵۱( قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تعیین مستمری مشموالن حالت اشتغال 
بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشموالن کشوری، پرداخت ۱۰۰ درصد 
هزینه درمان ایثارگران دارای قرارداد مدت موقت و مدت معین و همین طور 
اجرای آرای کمیسیون ماده )۱۶( رسیدگی به شکایات ایثارگران و نیز آرای 
دیوان عدالت اداری درباره موضوعات یادشده، در ابالغیه های مطروحه 

لحاظ شده است.

حمایت مجلس از انرژی های تجدیدپذیر
روش  ارزان ترین  تجدیدپذیرها  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  معاون 
تأمین انرژی در ایران و حتی دنیا هستند، گفت:  این روزها مجلس یکی 

از بی سابقه ترین حمایت ها را از توسعه انرژی   تجدیدپذیر داشته است.
انرژی  حوزه  فعاالن  از  تجلیل  مراسم  در  صادق زاده  سیدمحمد 
تجدیدپذیر که به همت شرکت نیرونویان قشم انجام شده است با تأکید 
براینکه قاطعانه اعالم می کنیم که مجلس یکی از بی سابقه ترین حمایت ها را 
از توسعه انرژی های تجدیدپذیر داشته است، گفت:  تجدیدپذیرها ارزان ترین 
روش تأمین اجتماعی در دنیا و حتی ایران هستند.وی با اشاره به اینکه 
حتی در آلمان که کشوری پیشرو در توسعه تجدیدپذیرها است، از حیث 
ایران نیست،  با  انجام شده برای توسعه قابل قیاس  زمان و هزینه های 
گفت: اصالح الگوی انرژی که تبدیل به قانون شده است توانسته تأثیرات 
تنها  باشد.به گونه ای که  را در توسعه تجدیدپذیرها داشته  بسیار زیادی 
یک ماده آن منشأ تمام تغییرات در انرژی تجدیدپذیر بوده است.به گفته 
وی، براساس ماده ۶۱ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی دولت مؤظف 
انرژی تجدیدپذیر را به صورت  از تمام تولیدکنندگان غیردولتی  تا  شده 
بلندمدت خریداری کند.صادق زاده افزود: خرید بلندمدت برق انرژی های 
تجدیدپذیر باعث شده که در آیین نامه اجرایی عدد ۲۰ سال تضمین قید 

شود که همین مسئله باعث شده تا دغدغه تولیدکنندگان کاهش یابد.
وی گفت: استفاده از عوارض برق برای تأمین سرمایه تجدیدپذیرها 
توسعه  برای  منطقی  و  مطمئن  منبع  یک  این  پس  می شود  استفاده 
را در توسعه  زیادی  تأثیرات بسیار  تجدیدپذیرها است که همین مسئله 
این صنعت برجا گذاشته است.معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه قبل از 
که  کردند  تأکید  موضوع  این  بر  نیز  مجلس  نمایندگان  بنده  سخنرانی 
انرژی های تجدیدپذیر یک کاالی لوکس نیست، گفت: انرژی تجدیدپذیر 
اقتصادی ترین روش تأمین انرژی در دنیا به حساب می آید چرا که امروزه 
هزینه های تجدیدپذیرها در کشور به ۴ یا ۵ سنت کاهش یافته که باید 
این مسئله مورد توجه قرار گیرد.وی توضیح داد: در شرایط کنونی سخت 
تحریم ها که امکان صادرات نفت محدود شده الزم است تا از آمادگی 
شرکت های متعدد فعال در حوزه تجدیدپذیر استفاده کنیم.صادق زاده افزود: 
در حال حاضر شرکت های تجدیدپذیر تقاضا دارند که در ازای تولید برق 
تجدیدپذیر و دریافت پول نقد نفت و فرآورده های نفتی را دریافت کنند 
که این مسئله عالوه بر فراهم کردن زیرساخت ها می تواند مشکالت را 

برطرف کند.

روسنفت در سه ماه سوم 2020 زیان ده شد
شرکت روسنفت روسیه اعالم کرد که در سه ماه سوم سال جاری 
میالدی متضرر شده و تنها تمدید بازخریدها از سهام این شرکت حمایت 

کرده است.
شرکت روسنفت روسیه اعالم کرد که در سه ماه سوم سال جاری 
میالدی متضرر شده و تنها تمدید بازخریدها از سهام این شرکت حمایت 
کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت روسنفت روسیه اعالم 
کرد که زیان ناشی از همه گیری ویروس کرونا و ضعف روبل سبب شده 
است که این شرکت بزرگ انرژی در سه ماه سوم سال جاری میالدی ۶۴ 

میلیارد روبل )۸۲7 میلیون دالر( زیان خالص داشته باشد.
این در حالی است که برنامه های تمدید بازخرید سهام این شرکت تا 
پایان سال ۲۰۲۱، که در کنفرانسی تلفنی با سرمایه گذاران اعالم شد، به 

سهام روسنفت کمک کرد تا زیان های پیشین خود را جبران کند.
روسنفت -  دومین تولیدکننده بزرگ نفت دنیا پس از سعودی آرامکو 
از نظر مقدار تولید - مجبور شده است که تولید خود را بر اساس توافق 
متحدانش  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  تولید  کاهش 
ثبات  به  تولید کمک  این کاهش  از  )اوپک پالس( کاهش دهد، هدف 
بازار نفت است.تولید نفت و میعانات گازی این شرکت در ماه های ژوئیه 
تا سپتامبر 3.۲ درصد نسبت به سه ماه قبل کاهش یافت و به سه میلیون 
و ۹۱۰ هزار بشکه در روز رسید.این شرکت همچنین مجبور بوده است 
با بحران کرونا مقابله کند، دفاتر روسنفت تنها 3۰ ساعت در هفته فعال 
بوده  و هزینه های مربوط به همه گیری کرونا در ۹ ماه اول سال جاری به 

۵ میلیون روبل )۶۵ میلیون دالر( رسیده است .
ارزش سهام روسنفت نیز ۰.3 درصد کاهش یافته است.

ایگور سچین، مدیرعامل روسنفت که از متحدان نزدیک والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه است، مخالف کاهش تولید همسو با توافق 
خواهان  که  پوتین  دستور  به  که  است  حالی  در  این  بود،  اوپک  پالس 
همکاری سیاسی عمیق با خاورمیانه است، مجبور به قبول این قرارداد شد.

روسنفت اعالم کرد که در سه ماه سوم ۲7 میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه 
نفت از بازارهای جهانی خریداری کرده تا بتواند به تعهدها خود در دوره 
کاهش تولید عمل کند، این رقم 3۵ درصد بیشتر از سه ماهه دوم است.

گزارش دنیای جوانان از شرایط خانواده خای حقوق بگیر؛

۱.۶میلیون تومان، »خرج بخورنمیر« یک خانواده!
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زیر نظر: محمد امامی

آذرماه سال گذشته رییس جمهور دستور 
داد که بانکها ۲۰ درصد از تسهیالت خود را به 
نیمه  آمار  ولی  دهند  اختصاص  مسکن  حوزه 
نخست امسال نشان می دهد فقط ۵.۵ درصد 

وامها به بخش مسکن پرداخت شده است.
از  مسکن  سهم  گذشته  سال  خردادماه 
سپس  شد.  اعالم  درصد   ۱3.۵ بانکی  وامهای 
 ۱3۹۸ آذرماه  در  جمهور  رییس  روحانی  حسن 
دستور داد این رقم به ۲۰ درصد از کل تسهیالت 
افزایش پیدا کند. ۱۹ آذرماه نیز محمد اسالمی، 
منظور  »به  کرد:  اعالم  شهرسازی  و  راه  وزیر 
وحدت رویه تمامی بانک ها برای تخصیص ۲۰ 
درصدی منابع بانک های کشور به بخش مسکن، 
کمیته کاری مشترک بین بانک ها و وزارت راه و 

شهرسازی تشکیل می شود«.
فعاالن بخش مسکن معتقدند با توجه به پیشران بودن 
این حوزه در اقتصاد کشور و نیاز سالیانه به یک میلیون واحد 
مسکونی، افزایش سهم حوزه مسکن از تسهیالت بانکی، رشد 
سقف وامها و افزایش مدت بازپرداخت مسکن ضروری است.

 ۲۰ حداقل  اختصاص  به  بانکها  الزام  حال  این  با 
درصد از تسهیالت به حوزه مسکن بر اساس آمار چندان 

معامالت  کاهش  توان  نمی  البته  شود.  نمی  گرفته  جدی 
و افت ساخت و ساز را در این مساله بی تاثیر دانست. با 
توجه به کاهش معامالت ملک ناشی از رشد قیمتها و افت 
انداز روشن  تمایل برای تولید مسکن ناشی از نبود چشم 
به  نسبت  تهران  شهر  در  ساز  و  ساخت  سرمایه،  بازده  از 
سال گذشته ۱۴ درصد و نسبت به سال ۱3۹۲ بالغ بر 7۶ 

درصد کاهش یافته است.
سال  ابتدای  ماهه  در شش  پرداختی  تسهیالت  آمار 

جاری نشان می دهد که اوضاع مسکن چندان 
خوب نیست. بانکها در نیمه نخست امسال ۶۹7 
هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند 
که بخش مسکن 3۹ هزارمیلیارد تومان آن را 
شامل می شود. یعنی فقط ۵.۵ درصد وامها به 
حوزه مسکن اختصاص یافته که از این میزان 
3۰ درصد به خرید و 7۰ درصد به ساخت تعلق 
داشت. به بیان دیگر سهم ساخت و ساز از کل 

تسهیالت بانکی ۱.۵ درصد بوده است.
با  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
بیان اینکه بانکها از دستور رییس جمهور برای 
افزایش سهم مسکن از تسهیالت به ۲۰ درصد 
سرپیچی می کنند مدعی شده که دولت برای 
تقویت بخش ساخت و ساز و بهبود وضعیت بازار 

مسکن جدی نیست.
محمد سرگزی گفته است: یکی از مشکالت کنونی 
و  مالی  های  مشوق  نبود  مسکن،  ساز  و  ساخت  حوزه  در 
فعالیت هر  برای  زمینه  اگر  به طور حتم  است،  تسهیالتی 
چه بیشتر سازندگان فراهم شود، بخش تولید مسکن رونق 
اقتصاد  در  ای  گسترده  تأثیر  مسئله  این  و  گرفت  خواهد 

کشور می گذارد.

بانکها فقط یک چهارم تکلیف را انجام دادند؛

دست مسکن از تسهیالت کوتاهتر شد

با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری 
با  داخلی  پروازهای  برای  هواپیما  بلیت  قیمت 
افزایش ۱۰ درصدی نسبت به جدول نرخی اعالم 
حداقل  و  شده  مواجه  امسال  ماه  خرداد  در  شده 
قیمت ها و محدودیت حداقل قیمت ها از این نرخ 

نامه حذف شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی 
کشوری، جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با 
دارایی،  اقتصادی و  امور  نمایندگان وزارت  حضور 
عمران  کمیسیون  ناظر  عضو  خارجه،  امور  وزارت 
مجلس شورای اسالمی، سازمان برنامه و بودجه، 
مطلع  عضو  تهران،  انقالب  و  عمومی  دادستانی 

و  مدیره  هیات  رییس  کشوری،  هواپیمایی  عالی  شورای 
و  »هما«  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  مدیرعامل 

نماینده شرکتهای هواپیمایی داخلی برگزار شد.
در این جلسه، نماینده شرکت های هواپیمایی داخلی، 

افزایش نرخ  با توجه به  از شرایط این شرکت ها  گزارشی 
ارز، کاهش تعداد پروازها و مسافرین بدلیل گسترش ویروس 
کرونا، الزام به رعایت پذیرش حداکثر ۶۰ درصدی مسافر در 
پروازهای داخلی و فشارهای ناشی از تحریم ارائه کرد و در 

ادامه گزارشی از وضعیت مالی شرکت های هواپیمایی 
و همچنین بهای تمام شده هر ساعت صندلی برای 

پروازهای داخلی قرائت شد.
بلیت  قیمت  اعضا  تایید  با  جلسه  پایان  در 
پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعالم شده 
توسط انجمن شرکت های هواپیمایی در خرداد ماه 
۱3۹۹ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. همچنین 
ارزان ترین نرخ برای شرکت  مقرر شد محدودیت 
ها از جدول فوق حذف شده و از این به بعد هیچ 
حداقل قیمتی وجود نخواهد داشت. همچنین هیچ 
شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت، باالتر از 

سقف تعیین شده نیست.
هواپیمایی  های  شرکت  انجمن  است  ذکر  به  الزم 
و  بوده  ها  شرکت  به  جدید  های  قیمت  ابالغ  متولی 
سقف  رعایت  بر  نظارت  متولی  نظارتی  های  سازمان 

اعمال شده هستند.

شورای عالی هواپیمایی تصویب کرد؛

قیمت بلیت هواپیما افزایش یافت!
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و  کنترل  ر  منظو به 
مخازن  و  چاهها  مدیریت 
مشکالت   ز  ا پیشگیری  و 
این  مخازن  و  چاهها  کلیه   ، احتمالی 
شرکت به دستگاههای GSM  مجهز 

میگردد
به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیر  تهران  استان  جنوبغربی  آبفای 
کنترلی  سیستمهای  و  نرژی  ا دفتر 
این شرکت با اعالم خبر مذکور اظهار 
به  نیاز  ضرورت  به  توجه  با   : داشت 
منظور  به  الکتریکی  تجهیزات  و  لوازم 
کنترل مخازن و چاهها و لزوم کنترل 
و همچنین جلوگیری از سرقتهای این 
تجهیزات که در مخازن و چاهها نصب  
و  انرژی  دفتر  علیهذا    ، است  شده 
سیستم های کنترلی شرکت با همکاری 
شرکتهای دانش بنیان و داخلی ازسال 
دستگاه   ۱۹۰ بر  بالغ  کنون  تا   ۹7
کنترل   (   GSM Controller
هوشمند ( در مخازن و چاه های تحت 
تهران  استان  جنوبغربی  آبفای  پوشش 

نصب و راه اندازی کرده است  . 
تشریح  ضمن  امیری  نیکو  سیده 
عملکرد سالجاری در این خصوص گفت 
: طی سالجاری و مطابق برنامه ریزی 
صورت گرفته و اولویت بندی انجام شده 
تعداد 3۰ دستگاه GSM  درتاسیسات 
و چاههای شهرهای صالحیه ، گلستان 

آباد  احمد   ، رباط کریم   ، ، نسیم شهر 
و  ع  حسین  امام  شهرک   ، مستوفی 
شده  اندازی  راه  و  نصب  اسالمشهر 
است . و انتظار می رود مطابق برنامه 
و تا پایان سالجاری نصب و راه اندازی 
این  در  نیز  دیگر  دستگاه   ۱۰ تعداد 

خصوص انجام پذیرد . 

نشان  خاطر  امیری  خانم  سرکار 
کرد : این دستگاهها با صرف هزینه های 
الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی 
تامین و راه اندازی شده و با استفاده از 

این دستگاهها مواردی از جمله 
اعالم قطعی برق 

اعالم ورود غیر مجاز به ایستگاه 

یا چاهها 
خاموش وروشن کردن الکتروپمپ ها 
درهنگام  محلی  آژیر  فعالسازی 

سرقت از مخازن و چاهها 
تابلو  الکتریکال  خطاهای  اعالم 
برق و ... به صورت هوشمند و ارسال 

پیامک صورت می پذیرد 

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد 

 خرید و نصب ۱90 دستگاه GSM در چاههای آب آشامیدنی این شركت
اجرای صد درصدی طرح نسخ الکترونیکی در مراكز 

ملکی مدیریت درمان ایالم

علیرضــا رمضانــی  مدیــر درمــان تامین اجتماعی اســتان ایالم در نشســت 
خبــری بــا اصحــاب رســانه اســتان کــه در فضــای مجــازی برگزار شــد با 
بیــان اینکــه  بــدون رســانه هــای آزاد خیلــی از اتفاقــات رخ نمــی دهــد 
گفــت: مطبوعــات چشــم بینــای جامعــه و ناظرانــی بیطــرف بــر عملکــرد 
مســووالن هســتد،  مدیریــت درمــان اســتان انتقــادات اصحــاب رســانه 
ــگاران مطــرح  را رصــد و  پذیــرای مطالبــات مــردم کــه از جانــب خبرن

مــی شــود مــی باشــد.
وی افــزود: ســازمان تامیــن اجتماعــی یــک ســازمان خدمتگــذار  و  
خدماترســان اســت، ایــن ســازمان ماننــد ســایر ارگان هــای دولتــی در 
ایــام کرونــا دچــار خســارت و ضــرر و زیــان شــده و از ایــن امــر مســتثنی 

نبــوده اســت.
مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی ایــالم اظهــار داشــت: ســازمان 
تامیــن اجتماعــی در دو بخــش بیمــه ای و درمانــی بــه جهــت امکانــات 
محافظتــی از ویــروس کرونــا  و درمــان غیــر مســتقیم و  بــه تبــع تعطیلی 
برخــی واحدهــای تولیــدی دچــار خســارت شــده اســت، ایــن امــر مهــم 
ســبب کاهــش درامدهــا و پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه بیمه شــدگان شــد.

ــی  ــی و مل ــرح زیربنای ــک ط ــرح 3۰7۰ ی ــه داد:  ط ــی ادام رمضان
اســت کــه بــا اجرایــی شــدن  ارائــه خدمــات غیــر حضــوری و بــه تبــع 
ــن  ــز تامی ــه مراک ــه شــدگان ب ــات بیم ــار مراجع ــی ب آن کاهــش میلیون

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب اجتماعــی را ب
وی بیــان داشــت: ســازمان تامیــن اجتماعــی در اجــرای برخــی طرح 
هــا در کشــور پیشــرو مــی باشــد کــه در بخــش درمــان نیــز عمــده تریــن 
ــه مــی شــود بحــث نســخ الکترونیکــی مــی باشــد و  خدماتــی کــه ارائ

ســارمان در ایــن راســتا موفــق عمــل کــرده اســت.
وی افــزود: طیــف خدمــات ارئــه شــده ســازمان تامیــن اجتماعــی به 
بیمــاران بســتری شــدگان کرونــا متنــوع مــی باشــد، در بخــش درمــان 
ــاران  ــن بیم ــرای ای ــی ب ــان اختصاص ــی درم ــاران کرونای ــرپایی بیم س

وجــود نــدارد.
وی تصریــح کــرد: هــم اکنــون دو بخــش دولتــی و دانشــکاهی و 
مراکــز خصوصــی  طــرف قــراردارد مدیریــت درمــان اســتان مــی باشــد، 
تعــداد خدمــات غیــر حضــوری ســازمان بیشــتر در حــوزه بیمــه ای مــی 
باشــد در بخــش درمــان بــه دلیــل  عــدم مراجعــه بیمــار خدمــات غیــر 

حضــوری ارائــه نمــی شــود.
ــه صــورت صــد  ــی ب ــرح نســخ الکترونیک ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
درصــد در تمامــی مراکــز ملکــی مدیریــت درمــان ســطح اســتان اجرایــی 
مــی شــود گفــت:  از جملــه مزایــای نســخ الکترونیــک را بهبــود کیفیــت 
ــار، اصــالح  ــی بیم ــات قبل ــی، مشــاهده ســوابق و مراجع ــات درمان خدم
ــی،  ــرل تداخــالت داروی ــودن نســخ، کنت ــا ب مشــکالت ناشــی از ناخوان
کاهــش هزینــه هــای ناشــی از مراجعــات مکــرر بیمــه شــدگان و غیــره 

اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: ســاخت درمانــگاه تامیــن اجتماعــی 
شهرســتان مهــران  در زمینــی بــه مســاحت ۲ هــزار و 3۱7 متــر مربــع 
ــا پیشــرفت 3۵ دصــد در حــال  و زیربنــای ۲ هــزار و ۵۱7 متــر مربــع ب

ــاخت اســت. س
ــدگان  ــه ش ــات بیم ــار مراجع ــا ب ــیوع کرون ــا ش ــت: ب ــی گف رمضان
بــه مراکــز ملکــی مدیــرت درمــان اســتان زی دو مــاه گذشــته تاکنــون 
ــه دی  ــار ســرپایی ب ــه 7۵۰ بیم ــه  روزان ــه طــوری ک ــه ب ــش یافت افزای
ــگاه شــماره  ــه درمان کلینیک تامیــن اجتماعــی شــهر  ایالم، ۴۵۰ نفــر ب
۲  و حــدود ۴۵۰ بیمــار نیــز بــه درمانــگاه شهرســتان دهلــران مراجعــه 

مــی کننــد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل خبر داد:
ارائه 24 خدمت در قالب طرح برق »امید« در اردبیل 

قدیمی، مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل از ارائه ۲۴ خدمت نوین در 
قالب طرح برق »امید« و اپلیکیشن »من« در استان خبر داد.حسین قدیمی 
اظهار کرد: در قالب طرح برگ امید، مشترکان کم مصرف از تخفیف ۱۰۰ 
درصدی در مصرف برق بهره مند می شوند که اجرای این طرح را از اول آبان 
ماه آغاز کردیم.وی تصریح کرد: در قالب این طرح مشترکان برق مصرفی به 
مشترکان کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند که با در 
نظر گرفتن الگوی مصرف ماهانه از تخفیف های مختلف بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: مشترکان کم مصرف که 
کمتر از الگوی مصرف ماهانه برق مصرف کنند، از تخفیف صد درصدی 
بهره مند خواهند شد و مشترکان خوش مصرف نیز می توانند مصرف خود 
را به الگوی مصرف رسانده و از این تخفیف استفاده کنند.قدیمی در ادامه 
افزود: برای مشترکان پرمصرف نیز طرح هایی پیش بینی شده تا به تدریج 
خود را به سمت وضعیت خوش مصرفی و کم مصرفی سوق داده تا از این 
تخفیف ها استفاده کنند.وی خاطر نشان کرد: در قالب اجرای طرح برق امید 
به  تا مشترکان  استان طراحی شده  توزیع برق  اپلیکیشنی توسط شرکت 
صورت آنالین از وضعیت مصرف برق خود مطلع شده و در جریان آن قرار 
بگیرند.قدیمی بیان کرد: در این اپلیکیشن ۲۴ خدمت نوین توسط شرکت 
برق ارائه می شود که از فروش انشعاب گرفته تا دریافت قبض و همچنین 
اطالع از وضعیت قطعی و خاموشی ها می توانند خدمات مطلوبی را دریافت 
از  اپلیکیشن می توانند  این  برای نصب  کرد: همشهریان  اضافه  کنند.وی 
طریق کافه بازار و یا دانلود در سامانه شرکت توزیع برق در جریان خدمات 
نوین قرار گرفته و به جای مراجعه حضوری، با مراجعه غیر حضوری در 
این شرایط کرونا شرکت توزیع برق را در ارائه خدمات مطلوب کمک کنند.

قدیمی ادامه داد: تمام تالش ما بر این است تا مشترکان خانگی، صنعتی، 
تجاری و سایر مشترکان با بهره مندی از این خدمات نوین بتوانند رضایتمندی 
بیشتری را از شرکت توزیع برق و خدمات ارائه شده داشته باشند.مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان اردبیل در ادامه اظهار کرد: دولت در قالب طرح 
برق امید سعی می کند تا حمایت واقعی از خانوارهای کم مصرف داشته 
باشد تا با در نظر گرفتن الگوی مصرف بهینه و مناسب زمینه صرفه جویی 

در همه حوزه ها به شایستگی فراهم آید.

آبفای گیالن با 38 واحد آزمایشگاه، بر كیفیت آب 
استان نظارت دارد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن،سیده ضحی حجازی مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و 
فاضالب آبفای گیالن با اشاره به فعالیت 3۸ واحد آزمایشگاه در سطح استان 
گفت: در این آزمایشگاه ها انجام آزمون های کیفی با تواتر زمانی و مکانی 
مشخص، پایش کیفی منابع تامین آب )چاه، چشمه و رودخانه ها(، تصفیه 
خانه های آب، مخازن ذخیره و شبکه های توزیع آب و عملکرد تصفیه خانه 
های فاضالب، تحت نظارت کارشناسان مجرب و مطابق دستورالعمل ها و 
استانداردهای ملی و بین المللی آب شرب )۱۰۵3، ۱۰۱۱ و WHO( انجام 
می گیردوی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب گیالن با هدف گذاری 
ارتقاء کیفی آب در حد استاندارد کشوری و بین المللی در ُکل استان فرآیند 
تامین و توزیع آب شرب بهداشتی را به صورت پیوسته مورد آنالیز قرار می 
دهد افزود: در این راستا طی ۶ ماهه اول سال جاری تعداد ۶3 هزار و 73۶ 
نمونه آزمون کلرسنجی در بخش شهری و ۴۲۱ هزار و ۴۸۴ نمونه در بخش 
روستایی، تعداد ۶۲ هزار و 7۲۶ نمونه آزمون کدورت سنجی در بخش شهری 
و ۶۲ هزار و ۴۰ نمونه در بخش روستایی انجام شد.حجازی، تعداد ۴ هزار 
و ۲۵۲ نمونه آزمون باکتریولوژی آب در بخش شهری و 33 هزار و 73۶ 
نمونه در بخش روستایی را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و تصریح 
کرد: جهت کنترل دوره ای عملکرد آزمایشگاه و پایش دقت و صحت نتایج 
اندازه گیری ها، شرکت آب و فاضالب استان هر ساله به منظور ارزیابی 
 )PT( وضعیت آزمایشگاه های خود، در آزمون های کفایت مهارت تخصصی

در سطح کشوری شرکت می کند.

به منظور اجرای عملیات راهداری زمستانی :
350 راهدار در جاده هاي مازندران مستقرند

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران  عنوان نمود : با 
توجه به کاهش دما و وجود توده هوای سرد در استان در طول روزهای 
اخیر ، راهداران این اداره کل با استقرار در مناطق برفگیر و کوهستاني ، 

به اجرای عملیات برفروبی و ایمن سازی جاده های کوهستانی پرداختند.
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران ، مهندس عباسعلی نجفی ضمن اعالم این مطلب گفت 
: این اداره کل به منظور حفظ ایمني جاده ها و تردد روان وسایل نقلیه و 
جلوگیري از بروز سوانح رانندگي با کلیه امکانات  و اکیپ هاي راهداري 

خود آمادگي کامل براي عملیات راهداري را دارد.
وي اظهار داشت: در حال حاضر33 اکیپ راهداري در قالب ۲۵۰ ماشین 

و 3۵۰ راهدار در محورهاي مواصالتي استان مستقرند.
طول  استان  مازندران  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
محورهاي برفگیر مازندران را  37۰۰ کیلومتر با ۱3 گردنه به طول 7۰۰ 
کیلومتر اعالم و عنوان کرد: در حال حاضر ۲۲ راهدارخانه در محورهاي 
مواصالتي استان تجهیز شده و آماده سرویس دهي به مسافران و در راه 

ماندگان است.
مهندس نجفی ضمن اشاره به این مطلب که در حال حاضر تمامی 
محورهای اصلی و شریانی استان باز و تردد در آنها برقرار است ، خاطر نشان 
ساخت: با توجه به کاهش دما و بارش برف در سطح محورهاي کوهستاني 
به کلیه رانندگاني که قصد تردد از محورهاي کوهستاني را دارند توصیه مي 
شود ضمن رعایت قوانین و مقرارت ، تجهیزات و امکانات ایمني از جمله 

زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان
آغاز به كار پویش سبا همزمان با هفته ایمنی حمل نقل

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری وحمـل ونقـل جـاده 
ای اسـتان اصفهـان، مهـدی خضری به مناسـبت فرارسـیدن هفتـه ایمنی 
و حمـل ونقالظهـار کـرد: همزمـان بـا سراسـر کشـور در اسـتان اصفهان 
نیـز در هفتـه ایمنـی و حمـل و نقـل برنامـه هـای متعـددی برنامـه ریزی 

و اجـرا خواهد شـد.
خضـری با اشـاره به برنامـه های پیش بینی شـده در این هفته گفت: 
تولید محتواهای آموزشـی مناسـب برای کودکان و اسـتفاده از فرصت های 
ایجـاد شـده برای آموزش بـه کودکان و نوجوانان در شـبکه های اجتماعی  
بـه ویـژه در شـرایط موجـود که بچـه ها به صـورت آنالین تحـت آموزش 

قـرار دارنـد به صورت ویژه پیش بینی شـده اسـت.
خضـری بـا اشـاره به از دسـت رفتن بیش از ۶۰۰ نفـر از هموطنانمان 
در طـول یکسـال گذشـته در اسـتان اصفهـان و آسـیب دیدن تعداد بسـیار 
زیـادی دیگـر در تصادفـات رانندگـی، اظهـار کـرد: در مقابل تـالش های 
فنـی ماننـد رفـع نواقص فنـی احتمالی راههـا،  رفع نقاط پرتصـادف، بهبود 
خط کشـی و عالئم و ...، شـاخص های دیگرتاثیرگذار در تصادفات شـامل 
راننـدگان و  خوروهایـی جدیـدی کـه پالک می شـوند با سـرعت در حال 
رشـد هسـتند کـه کار را بـرای کنترل تصادفـات و تلفات حـوادث رانندگی 

بسـیار سـخت می کند.
مدیـرکل راهـداری وحمـل ونقـل جاده ای اسـتان اصفهـان از برنامه 
هـای ویـژه بـرای کاربران آسـیب پذیر جاده های اسـتان خبـر داد و افزود: 
موتور سـواران، عابرین، کشـاورزان، مردم سـاکن در روسـتاها و یا شـهرک 
هـای نزدیـک بـه جـاده هـای اسـتان اصفهـان هـدف اجرای طـرح های 

فرهنگـی این اداره کل قـرار دارند.
خضـری یکـی از مهمتریـن برنامـه هـای ایـن روز را ۲۹ آبـان روز 
بـدون حادثـه اعـالم کـرد و گفـت: اسـتان اصفهـان پایلـوت اجـرای ایـن 
طـرح شـده و از تمـام امکانـات دسـتگاه هـای ذی ربـط برای اجـرای این 

طـرح اسـتفاده خواهـد کرد.
وی تصریـح کـرد: سـخت گیـری نهادهـای انتظامـی در رابطـه بـا 
تخلفـات رانندگـی، افزایـش نظـارت هوشـمند، افزایش حضـور راهداران و 
پلیـس در ایـن روز از مهمتریـن برنامـه هـای ایـن هفته به شـمار می رود.

مدیـرکل راهـداری وحملونقـل جـاده ای اسـتان اصفهـان مهمتریـن 
طـرح فرهنگـی اداره کل راهـداری وحمـل و نقل جاده ای اسـتان اصفهان 
بـرای ایـن هفتـه را پویـش فرهنگـی اجتماعی سـبا عنـوان کـرد و افزود: 
پویش سبا)سـوگند برای ایمنی(نماد تعهـد اجتماعی برای کاهش تصادفات 

جاده ای اسـت.
خضـری  بـا دعـوت از رسـانه ها بـه عنوان یکـی از مهمتریـن مقوله 
هـای موثـر بـر فرهنگ مـردم ادامه داد: رسـانه ها همـواره در امر فرهنگ 
سـازی پیشـگام بـوده انـد و مـا از آنهـا مـی خواهیـم در این امـر مقدس و 

خطیـر ما را یـاری کنند.
وی گفـت: افـراد مـی توانند به مراجعه بـه آدرس ir.saba۱۴۱  در 

ایـن پویـش ثبت نـام و در ایـن کار فرهنگی نیکو مشـارکت کنند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایالم گفت :
بیماران  پذیرش  آماده  ایالم  سپاه  بستري  مركز   2

كرونایي هستند
فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم گفت: دو مرکز بستری سپاه 

ایالم، آماده پذیرش بیماران کرونایی است.
فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم گفت: دو مرکز بستری سپاه 

ایالم، آماده پذیرش بیماران کرونایی است.
سردار جمال شاکرمی اظهار کرد: این دو مرکز بستری با ظرفیت ۱۰۰ 

تخت به بیماران خدمات دارویی و درمانی ارائه می کند.
پرستاری  و  درمانی  کادر  و  پزشک  مراکز،  این  در   : کرد  اضافه  وی 
رعایت  با  متناسب  تفکیک تخت ها  و  دارند  روزی حضور  به صورت شبانه 

پروتکل ها انجام شده است.
سردار شاکرمی تاکید کرد: این سالن به سیستم سانترال اکسیژن رسانی 
مجهز بوده و اکسیژن الزم نیز تأمین شده، سیر درمانی بیماران مورد بازدید 
یادآور شد:  تأیید کارشناسان درمان دانشگاه علوم پزشکی می باشد.وی  و 
خوشبختانه با پیگیری های انجام شده این مرکز به سیستم HIS بیمارستانی 
مجهز شده و پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی همانند بخش های 

بیمارستانی دانشگاه، بیماران را ویزیت و کنترل می کند.

در هفت ماهۀ اول سال جاری صورت گرفت؛

تولید 44 درصد فوالد خام کشور در گروه فوالد مبارکه
اقتدار  که  تولید  جهش  سال  در 
بیشتر  هرچه  رونق  و  تولید  به  کشور 
تحریم ها،  شد،  زده  گره  اقتصادی 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت های 
مواد  و  کنسانتره  تأمین  در  موجود 
معدنی موردنیاز، هیچ کدام نتوانست در 
عزم راسخ پوالدمردان فوالد مبارکه و 
فرایند تولید این شرکت خللی ایجاد کند 
تاجایی که با ۶ درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل در هفت ماه اول سال 
جاری، ۴۴ درصد فوالد خام کشور در 

گروه فوالد مبارکه تولید شد.
بهره برداری  معاونت  سرپرست 
خبر،  این  اعالم  ضمن  مبارکه  فوالد 
فوالدسازان  خام  فوالد  تولید  میزان 
یادشده  زمانی  بازۀ  در  کشور  بزرگ 
و  اعالم  تن  میلیون   ۱3.۱ ا     ر
تولید  میزان  به طورکلی  کرد:  تصریح 
در گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد سبا( 
در 7 ماه اول سال جاری به میزان ۵ 
میلیون و ۸۱۶ هزار تن بوده که این 
مقدار نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ 
 ۶ )۵ میلیون و ۴۹۴ هزار تن( حدود 

درصد رشد داشته است.
تأکید  با  محمدی  اکبری  عباس 
اولیه  تأمین مواد  اینکه چنانچه در  بر 
با  بستان(  تا )پیک  برق  مصرف  و 
قطع  به طور  نبودیم  مواجه  محدودیت 
به ثبت می رسید،  بیشتری  تولید  رشد 
مبارکه،  فوالد  شرکت های  در  گفت: 

سبا  فوالد  مجتمع  و  هرمزگان  فوالد 
 ۴ ترتیب  به   ۹۹ سال  اول  ماه   7 در 
میلیون و ۲۰۸ هزار تن، ۸۲۰ هزار تن 
و 7۸۹ هزار تن فوالد تولید شده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود 
ضمن قدردانی از عملکرد درخشان همۀ 
کارکنان و مدیران شرکت در سال جهش 

تولید، اظهار امیدواری کرد: ان شاءاهلل با 
رعایت کامل دستورالعمل های ایمنی در 
خطوط تولید و شیوه نامه های بهداشتی 
سال  پایان  در  کرونا  بیماری  با  مقابله 
و  شرکت  تولید  اهداف  تحقق  شاهد 
مبارکه  فوالد  گروه  زیرمجموعه های 

باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل گفت: 
بانک شهر در زمینه اعطای تسهیالت 
با تولیدکنندگان و تجار همکاری کند.

حسین پیرموذن در دیدار با رئیس منطقه 
اتاق  محل  در  شهر  بانک  شمالغرب 
بازرگانی اربیل اظهار داشت: الزم است 
که بانک شهر تفاهم نامه هایی با وزارت 
صمت و کار برای اعطای تسهیالت از 
در  بتواند  تا  باشد  داشته  مختلف  منابع 
سطح استان بیشتر با فعاالن اقتصادی 

همکاری داشته باشد.
افزایش  به  توجه  با  افزود:  وی 
قیمت مواد اولیه، برای تامین نقدینگی 
برای  تسهیالتی  تولیدی  واحدهای 
بانک  اگر  می شود،  اعطا  واحدها  این 
شهر هم در این راستا با تولیدکنندگان 
سویه  دو  همکاری  یک  کند  همکاری 
اتاق  گرفت.رئیس  خواهد  خوبی شکل 
بانک ها  کرد:  بیان  اردبیل  بازرگانی 

اعطای  زمینه  در  را  مشوق هایی  باید 
تولیدی  واحدهای  برای  تسهیالت 
را  واحدها  این  بتوانند  تا  باشند  داشته 

برای همکاری جذب کنند.

رئیس منطقه شمالغرب بانک شهر 
نیز در این دیدار گفت: دیدگاه بانک شهر 
در دو سال اخیر به سمت بانک داری 
با کمک به صنایع، عمران و بازرگانی 

اینکه  بیان  با  است.وظیفه  کرده  تغییر 
بانک شهر یکی از سه بانکی است که 
بیشترین مقدار امور ارزی را در شرایط 
کنونی کشور انجام می دهد، گفت: بانک 
شهر یک بانک به روز و پیشرفته است 
که در شرایط تحریم هم در امور ارزی به 
خوبی با استفاده از صرافی و کارگزاری 
در  خاصی  مشکل  می کند،  فعالیت 

راستای فعالیت ارزی نداریم.
ر  د شهر  نک  با  : د و فز ا وی 
امسال   ۱۸ تبصره  منابع  تسهیالت 
در  باشد،  داشته  حضور  می کند  سعی 
هم  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت 
ریالی  تسهیالت  و  ارزی  تسهیالت 
برای تجار و تولیدکنندگان داریم.رئیس 
بیان  شهر  بانک  لغرب  شما منطقه 
بخش  در  که  هستیم  عالقه مند  کرد: 
بازرگانی و تولیدی استان با فعاالن این 

صنوف همکاری داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل:

بانک شهر در زمینه اعطای تسهیالت با تولیدکنندگان و تجار همکاری کند

 بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی گیـالن دکتـر سـاالری رییـس  ایـن 
علـوم  دانشـگاه های  روسـای  اجـالس  در  دانشـگاه 
پزشـکی سراسـر کشـور حضور یافت و در این راسـتا، 
چالش هـای حوزه سـالمت گیـالن را در حضور دکتر 
سـعید نمکـی مطـرح و خواسـتار عنایت ویـژه وزارت 
بهداشـت در این خصوص شـد.رییس دانشـگاه علوم 
پزشـکی گیـالن با تاکید بـر جذب نیروی انسـانی در 
بحـران کوویـد ۱۹، اذعـان داشـت: عـالوه بـر جذب 
پرسـتار، در حـوزه آزمایشـگاه، رادیولوژی، بهداشـت، 
خدمـات و نگهبانـی نیـز در مواجهـه با ایـن ویروس، 

نیـاز بـه جـذب نیرو وجـود دارد.
وی افـزود: در بسـیاری از واحدهای دانشـگاه  
واسـط  عنـوان حـد  بـه  بخـش خصوصـی  از  کـه 
جهـت تامیـن نیروهـا اسـتفاده می شـود، متاسـفانه 
بـا وجـود دریافت کامـل حقوق و مزایـای دولتی از 
دانشـگاه، بـه کارکنـان حقوق مناسـبی ارایه نشـده 
کـه این نـوع پرداخت ها موجب نارضایتی پرسـنلی 
و کاهـش کیفیـت ارایـه خدمـات می شـود، ایـن در 
حالـی اسـت کـه دانشـگاه هیـچ نقشـی در جـذب 

ایـن نیروهـا ندارد.
دکتـر سـاالری بـا اشـاره بـه مجوز جـذب 3۰۰ 
بهورز در سـال ۹۶، خاطرنشـان کرد: متاسـفانه جذب 
بهـورز در گیـالن علیرغم گذشـت حدود سـه سـال و 
بـا توجـه به بازنشسـتگی برخـی نیروهـا و ایجاد خانه 
هـای بهداشـت جدیـد، محقق نشـده اسـت و اکنون 

بیـش از هـر زمانـی، نیـاز بـه اسـتخدام ایـن نیروهـا 
احسـاس می شـود.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بیمه هـا هزینـه 
تجهیـزات حفاظـت شـخصی و بسـیاری از داروهـا را 
تقبـل نمی کنـد، تصریـح کرد: عالوه بر عدم پوشـش 
کامـل بیمـه، بودجه ای که از سـوی وزارت بهداشـت 
بـه دانشـگاه داده می شـود نیـز کفـاف هزینه هـای 

مذکـور را نمی دهـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیـالن گفـت: 
اگـر بیمه هـا درصـدی از ایـن هزینه هـا را تـا سـقف 
۵۰ الـی7۰ درصـد پوشـش دهنـد، مـی توانـد کمک 

شـایانی بـه دانشـگاه ها شـود.
دکتر سـاالری همچنین گزارشـی درباره آخرین 
وضعیـت کرونا در اسـتان گیـالن ارایه کرد و افزود: از 
زمـان شـیوع کرونـا تاکنون بالـغ بر۲۲ هـزار بیمار در 

بیمارسـتان های گیالن بسـتری شـده اند.
وی بـا بیـان اینکـه پـس از پیـک بیمـاری و 
مدیریـت آن در اسـتان، تعـداد بیماران بسـتری مبتال 
بـه کرونا در اردیبهشـت ماه سـال جاری بـه ۱۵۰ نفر 
رسـیده بـود، خاطرنشـان کـرد: ایـن رقم از یـک ماه 
پیـش از 3۶۰ نفـر بـه ۴۲۰ نفـر رسـیده و متاسـفانه 
اکنـون در حـال تجربـه یک سـیر صعـودی دیگر در 

هسـتیم. گیالن 
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن با اشـاره 
مسـتقیم  تاثیـر  و  گیـالن  بـودن  گردشـگرپذیر  بـه 
توریسـم بـر شـیوع مضاعـف بیمـاری کرونـا، بیـان 

کـرد: گیـالن بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن در سـیر 
صعـودی مبتالیان به کرونا، افراد بسـتری و همچنین 
افزایش فوتی ها و کاهش ترخیص شـدگان خواسـتار 
قرارگرفتـن در لیسـت اسـتان هـای بـا محدودیـت 

اسـت. تردد 
دکتـر سـاالری در ایـن نشسـت نیز به کاسـتی 
هـای زیربنایـی حـوزه سـالمت گیـالن اشـاره کرد و 
گفـت: وزارت بهداشـت به عنوان متولـی اصلی حوزه 
سـالمت گیـالن بایـد بـه بخـش هـای زیرسـاختی 
بهداشـت، درمـان، آموزش و دانشـجویی توجه جدی 

داشـته باشد.
وی بـا اذعان به اینکه گیالن از معدود دانشـگاه 
هایی هسـت که در طرح تحول نظام سـالمت پروژه 
هـای عمرانـی قابـل افتتاح نداشـت، گفـت: عالوه بر 
کلینیـک هـای تخصصـی کـه در بسـیاری از اسـتان 
هـای کشـور غالبا به بهره برداری رسـیدند، بسـیاری 
از پروژه های بهداشـتی و اورژانس های بیمارسـتانی 

در گیـالن نیـز نیمه کاره رها شـده اند.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن با اشـاره 
به محرومیت گیالن در شـاخص های حوزه سـالمت 
بیـان کـرد: ویژگـی هـای خـاص گیـالن مـی طلبد 
وزارت بهداشـت در اختصـاص بودجـه هـای عمرانی 
از جملـه بـه جهـت ارتقای زیرسـاخت های سـالمت 
اسـتان، گیـالن را بـه طـور ویـژه ببیند تا این اسـتان 
شـاهد ارایـه خدمـات مطلـوب تـر و شایسـته تـری 

نسـبت به گذشـته بـه بیماران باشـد.

در اجالس سراسری روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مطرح شد

تأمین نیرو و توسعه زیرساخت های حوزه سالمت گیالن 
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شهرستان  خبری  گروه 
باقرزاده-مدیر  سمیه  مشهد 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی از تخصیص اعتبار یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بن خرید 
کتاب  هفته  در  پاییزه  طرح  در  کتاب 
که با شعار »دانایی و مانایی« برگزار 

شد، خبر داد.
بیست  مناسبت  به  مروارید  جعفر 
و هشتمین هفته کتاب که از ۲۴ ام تا 
سی ام آبان ادامه دارد در جمع اصحاب 
رسانه گفت: طرح پاییزه تفاهمی ست 
ارشاد  کل  اداره  فرهنگی  معاونت  که 
اسالمی با سازمان فرهنگی شهرداری 
داشتند، در این طرح که ۸3 کتابفروشی 
مشارکت دارند اعتباری برابر تعریف شد.

شعار سال ۹۹ دانایی و مانایی
وی با اشاره به شعار هفته کتاب 
امسال بیان کرد: شعار هفته کتاب سال 
بر  و  است  مانایی«  و  “دانایی  جاری 
سیاستگذاری  و  رویکرد  همین  اساس 
دوستداران  کتابخوانی،  باشگاه  جام 
رونمایی  کتاب،  دوستدار  روستاهای 
کتاب،  مجازی  جلسات  و  کتاب  های 
بررسی  و  نقد  و  جلسات مجازی طرح 
از پیشکسوتان  تقدیر  کتاب، حمایت و 
هفته کتاب و مولفان و ناشران و نظریه 
پردازان در این یک هفته انجام خواهد 
از  تری  موثر  حضور  همچنین  و  شد 
در  اجرایی  های  دستگاه  و  ها  رسانه 
که  مجازی  فضای  و  ها  کتابفروشی 
عرصه نشر و کتاب را توسعه می دهند، 

خواهیم داشت.
جعفر مروارید در خصوص تخفیف 
ارائه شده در این هفته برای دوستداران 
و عالقمندان کتاب، گفت: هرکد ملی 
تا سقف ۲۰۰ هزار تومان می تواند خرید 
داشته باشد و خریداران از تخفیف %۲۰ 
برخوردار می شوند و خریداران به منظور 
رعایت مسائل و پروتکل های بهداشتی 
بخاطر  و همچنین مشکالت حضوری 
از سایت های  توانند  شرایط کرونا، می 
مجازی ناشران و کتاب فروشی ها کتاب 

های مورد نیاز خود را تهیه کنند.
در  مطالعه  سرانه  افزایش  به  وی 
استان و کشوراشاره کرد و افزود: طبق 
آماری که تهیه شده سرانه مطالعه در 
خراسان  استان  در  و  دقیقه   ۱۲ کشور 
رضوی ۱۶ دقیقه می باشد که با در نظر 
گرفتن سبد کاالی فرهنگی در فرهنگ 

خانواده ها باید افزایش یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی در تکمیل مطلب فوق 
مدت  به  نسبت  امسال   اظهارداشت:  

چهار  افزایش  قبل  فصل  در  مشابه 
برابری را داشتیم. با توجه به شروع کرونا 
و این که نیازمند همبستگی اجتماعی و 
فرصت اندیشیدن متعدد هستیم و این 
فضای  در  که  شد  فراهم  نیز  فرصت 
کنونی به کتاب که بهترین دوست و یاور 
در این زمان است و در کنار انتقال میراث 
فرهنگی، به نسل جوان در خودسازی 
و تمدن سازی کمک کند. تمدن ها در 
طول تاریخ همزمان که به اندیشیدن، 
تجربه، گفتگو و دیالوگ دست زدند به 
قله ها و تحول خویش دست پیدا کردند. 
مطالعه  سرانه  افزایش  نیازمند  اکنون  
میان  دیالوگ  و  گفتگو  کتاب  هستیم 
که  سواالتی  با  است  مخاطب  و  معلم 
نسل جوان دارند در حوزه های مختلف 
و با مدل و سبک زندگی جوانان ایرانی 
بهترین  که مسلمان هم هستند کتاب 

محمل،  ابزار و هدف است.
فرهنگ  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شود  می  شروع  خانواده  از  سازی 
و  پرورش  و  آموزش  ه،  نشگا دا و 
بنیادی  نقش  فرهنگی  دستگاههای 
نمایشگاه  ایجاد  اشاره  با  دارند.مروارید 
ایده  گفت:  کرونایی  ایام  در  مجازی 
با  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  ای 
معاونت فرهنگی اداره کل و همچنین 
ناشران،  نویسندگان،  از  نظرخواهی 
مولفان، کتابفروشی ها و طبقه نخبگان 
داده شد که نمایشگاه مجازی کتاب را 
تا انتهای سال جاری داشته باشیم و یک 
فضای حضوری با رعایت تمام پروتکل 
های بهداشتی برای نقد و بررسی کتاب 

هم دایر کنیم.
از  هدف  اینکه  به  اشاره  با  وی 

برگزاری نمایشگاه صرفا فروش کتاب 
نیست، افزود: نمایشگاه کتاب را صرفا 
کالن  بلکه  نمی دانیم  کتاب  فروشگاه 
بستری  و  و فرهنگی  رویداد گفتگویی 
بنیادین  مسایل  زمینه  در  که  ست 
فرهنگ و هنر شهر کشور و جهان میان 
جوانان و نسل گذشته میان مسئوالن 
اندیشه  و مردم و موافقان و مخاطبان 
ای رخ دهد و این هدف و غایت نهایی 

برگزاری نمایشگاه کتاب است.
افزایش قابل قبول در حوزه صنعت 

چاپ
در ادامه معاون فرهنگی و رسانه 
ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
افزود: آمار فروش و انتشار کتاب بصورت 
کشور  در  هم  و  استان  در  هم  ماهانه 
منتشر می شود و خوشبختانه علی رغم 
وجود کرونا که به نظر می رسید ممگن 
اما  شود  تر  کمرنگ  فعالیت  این  سات 
قابل  افزایش  اکنون  و  شد  پررنگتر 

قبولی را دارد.
ر  داشت:  اظهار  گر  تحفه  افشین 
راستای حمایت از صنعت نشر، معاونت 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به منظور رونق بخشیدن به بازار کتاب و 
ترویج کتابخوانی، تسهیالتی را در قالب 
یارانه خرید کتاب از طریق کتابفروشی 
های سراسر کشور، مستقیماً به خریداران 
طرح  این  در  کند.  می  پرداخت  کتاب 
را  الزم  شرایط  که  هایی  کتابفروشی 
دارا باشند، پس از ثبت نام، می توانند 
کتاب های خود را که با شرایط تعیین 
شده مطابقت داشته باشند به خریداران 
بفروشند. موسسه خانه کتاب و ادبیات 
وزارت  طرف  از  نمایندگی  به  ایران 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت امور 
فرهنگی؛ مبلغ یارانه خرید کتاب را به 

کتابفروش ها پرداخت خواهد کرد.
با  کتاب  چاپ  در  افزود:  وی 
شرایطی که وجود دارد ناشرین  ترجیح 
می هند کتاب کمتری به چاپ برسد که 
بتوانند تازه به تازه در اختیار مخاطبان 

قرار دهند.
کتاب  هفته  در  داد:  ادامه  وی 
ترویج  حوزه  در  متنوعی  برنامه های 
فرهنگ کتابخوانی در دستور کار ستاد 
برگزاری هفته کتاب استان است که از 
مهمترین آنها فروش پاییزه کتاب است 
که مردم به صورت مستقیم می تواند از 
یارانه تخصیص داده شده به حوزه کتاب 

استفاده می کنند.
تحفه گر بیان کرد: این طرح در 
۶۱ کتاب فروشی در مشهد و ۲۲ کتاب 

فروشی در شهرستان آغاز شد.
برنامه  چندین  برگزاری  به  وی 
فرهنگی در مشهد و استان اشاره کرد 
و افزود:پنجمین دوره جام باشگاه های 
روستاهای  کتاب،  مروجان  کتابخوانی، 
به  نامه ای  جشنواره  کتاب،  دوستدار 
نویسنده و چندین برنامه دیگر درمشهد 
ارشاد  کل  اداره  توسط  شهرستانها  و 
اسالمی و انجمن های ادبی و همچنین 
انجام  فرهنگی   نهادهای  سایر   در 

می شود.
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره 
اظهار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
 ۹۹ سال  اول  ماهه   ۸ تولید  داشت: 
استقبال  کرونا  بحران  شرایط  علیرغم 
اقدام برای صدور  ناشرین و مولفین و 
کتاب خیلی بیشتر شده است، تسهیالت 
و  کرونا  با  مرتبط  تسهیالت  و  بانکی 
برای   ۴۲۰۰ ارز  تخصیص  همچنین 
کتاب  به  یارانه  اختصاص  کاغذ  خرید 
فضای حوزه نشر و چاپ کتاب را متنوع 

و در واقع پربار و فعال کرد.
به  آیا  اینکه،  سوال  طرح  با  وی 
همان اندازه افزاش، فروش هم در این 
زمینه داشتیم؟ ادامه داد: از نظر عدد و 
رقم افزایش فروش داشتیم ولی با توجه 
و  آمده  پیش  که  اقتصادی  شرایط  به 
خودش  رقم  این  طبیعتًا  کتاب  گرانی 
را در تعدادجلد فروش رفته کتاب نشان 
نمی دهد یعنی تعداد کتاب فروش رفته 
نسبت به آمار سال های گذشته شاید 
کمتر باشد و امیدواریم که نقدهای ادبی 
که در کتاب برای انتخاب مخاطب که 
بهترین کتاب را بتواند انتخاب کند و به 
زمینه  این  در  نیز  مخاطب  عالقمندی 

توجه می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی مطرح کرد؛

آغاز بیست و هشتمین هفته كتاب با شعار«دانایی و مانایی« 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل خبر داد

در  شستا  سرمایه گذاری  طرح های  مصوبات  پیگیری 
اردبیل

طرح های  پیگیری  از  اردبیل  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
سرمایه گذاری شستا در اردبیل خبر داد.قاسم رحیمی در جمع خبرنگاران در 
محل اداره کل تعاون، کار و فاه اجتماعی اردبیل اظهار داشت: در نشست 
اردبیل  با مدیرعامل شستا مصوبات طرح های سرمایه گذاری در  مشترک 
افزود:  دارویی  ظروف  سرمایه گذاری  طرح  با  رابطه  در  شد.وی  پیگیری 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی متعهد شد تا یک هفته آینده مطالعات 
امکان سنجی نهایی )fs( مصوب هیات مدیره را آماده و در اختیار استان قرار 
دهد تا ظرف یک هفته مکان یابی و فراهم کردن زیرساخت های الزم توسط 
استان انجام شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل با اشاره به 
چهار طرح سرمایه گذاری گاوداری صنعتی اظهار کرد: مطالعات امکان سنجی 
نهایی )fs( مصوب هئیت مدیره ظرف مدت یک هفته از طرف شستا ارائه 
شده و از ۱۰ روز دیگر عملیات اجرایی طرح ها آغاز شود.رحیمی به تامین 
قیر شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری اردبیل زمین های پیشنهادی 
خود برای سرمایه گذاری را سریعا به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
معرفی کنند تا موضوع تهاتر با قیر مورد نیاز آنها عملیاتی شود.وی افزود: 
مطالعات امکانسنجی طرح سرمایه گذاری سردخانه مشگین شهر نهایی شد و 
طی هفته آتی وارد فاز عملیاتی می شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بیان کرد: همچنین در مورد سرمایه گذاری در پهنه های معدنی،  اردبیل 
مقرر شد هلدینگ مربوطه اقدامات اولیه خود را در اسرع وقت نهایی کند.

تاكنون  مازندران  سد های  مخازن  از  52 درصد 
آبگیری شده است

نیری  مهندس  مازندران  ای  منطقه  آب  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت در گفتگو با خبر سیمای مرکز 
مازندران حجم آبی که پشت ۱۱ سد استان ذخیره می شود را ۴۴۲ میلیون 
متر مکعب اعالم کرد و گفت: ۲3۰ میلیون متر مکعب آب تاکنون پشت 

سد های استان ذخیره شده است.  
یر  خا ذ حجم  صد  ر د  ۵ ۲ ن  ا میز ین  ا  : د و فز ا ی  نیر
تغییری  هیچ  ل  رسا پا با  یسه  مقا ر  د که  است  ن  ستا ا سد های 
است. شده  بر  برا دو  ۹7 حدود  سال  با  مقایسه  در  ما  ا  ،  نکرده

او حجم آبی که در ۸۵۹ آب بندان استان ذخیره می شود را نیز ۴۰۱ میلیون 
مازندران  بندان های  آب  گفت: 3۸ درصد حجم  و  کرد  اعالم  مکعب  متر 

معادل ۱۵۵ میلیون متر مکعب تاکنون آبگیری شده است.
ادامه  مازندران  منطقه ای  آب  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
پرورش  استان  بندان های  آب  از  برخی  در  اینکه  به  توجه  با  داد: 
است. شده  آبگیری  دیرتر  بندان ها  آب  این  می شود  انجام   ماهی 

نیری گفت: با توجه به پیش بینی بارش ها در فصل زمستان زمان کافی 
برای آبگیری سد ها و مخازن آببندان در استان وجود دارد.

او از کشاورزان خواست در خصوص زمان آماده سازی زمین و نوع 
آب  شرکت  و  کشاورزی  جهاد  کارشناسان  و  مسئوالن  با  امسال  کشت 

منطقه ای همکاری کنند.

رئیس کل دادگستری ایالم در شورای حفظ حقوق بیت المال در 
امور اراضی و منابع طبیعی:

قانونی  وظایف  ترک  با  مقابله  نحوه  دستورالعمل 
مدیران و كارمندان با جدیت اجرا و پیگیری شود

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی 
به ریاست دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان و حضور اعضاء 
با رعایت کامل شیوه نامه های مقابله با ویروس کرونا در سالن همایش 

کوثر دادگستری استان برگزار شد.
اهمیت  بر  این جلسه  ابتدای  در  ایالم  استان  دادگستری  رئیس کل 
وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تاکید 
کرد و افزود: مطابق مفاد دستورالعمل این شورا و با توجه به عضویت نهادهای 
مختلف قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی در آن، اهمیت و حساسیت حفاظت 

و صیانت از حقوق عامه باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: عملکرد و دستور کار این شورا صرفا محدود به منابع طبیعی 
و امور اراضی نیست و در کلیه حوزه های مرتبط با حقوق عامه و بیت المال 

باید از ظرفیت آن استفاده شود.
در  المال  بیت  حقوق  شورای حفظ  دستورالعمل  ابالغ  دهقانی  دکتر 
امور اراضی و منابع طبیعی را در راستای سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی 
برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: حفاظت و 
صیانت از بیت المال وظیفه کلیه نهادها و سازمان های متولی است و باید 
با هماهنگی یکدیگر و با محوریت اقدامات پیشگیرانه از هرگونه تعدی به 

بیت المال و حقوق عامه جلوگیری شود.
وی همچنین به ابالغ دستورالعمل نحوه مقابله با  ترک وظایف قانونی 
مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه 
اشاره کرد و اذعان داشت: اجرای دقیق این دستورالعمل و نظارت بر حسن 

اجرای آن با جدیت و به صورت ویژه پیگیری و در دستور کار قرار دارد.
عالی ترین مقام قضایی استان ایالم ضمن تاکید بر فعال شدن دبیرخانه 
شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی جهت ثبت و 
بررسی موارد مطرح شده در جلسات شورا، بر کاربردی بودن جلسات و اتخاذ 

تصمیمات قاطع و دقیق و پیگیری اجرای مصوبات این شورا تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: کمیته های تخصصی زیرمجموعه شورا به منظور 
طرح موضوعات مرتبط و ارائه پیشنهادات و راهکارها برای صیانت و حفاظت 
از حقوق بیت المال و اراضی ملی و جلوگیری از دست اندازی به آن در حوزه 
های مختلف از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست، راه ها، آب 
و ... تشکیل و اهم موارد هر حوزه جهت بررسی اقدامات صیانتی الزم در 
جلسات شورا مطرح گردد. وی همچنین تاکید کرد که کمیته حفاظت و 
صیانت از حقوق بیت المال با همین ترکیب اعضاء و با مرکزیت دادگستری 
در شهرستان های استان تشکیل و تدابیر حفاظتی، صیانتی و مقابله ای 

معمول و نتیجه اقدامات و مصوبات مرتبط به دبیرخانه شورا ارائه گردد.
رئیس کل دادگستری استان صیانت از بیت المال و حفظ حقوق عامه 
را وظیفه قانونی سازمان ها و نهادهای ذیربط در حوزه های مرتبط توصیف 
کرد و اظهار داشت: کلیه دستگاه ها و سازمان ها باید با تعامل و همکاری 
در این زمینه عمل نموده و در صورت مواجهه با مشکالت و موانع، موضوع 
را جهت طرح در جلسات شورا ارائه نمایند.وی از تخصیص شعب ویژه ی 
دادگاه  و  بدوی  دادگاه  دادسرا،  المال در  بیت  از حقوق  به صیانت  مربوط 
تجدید نظر در استان خبر داد و اضافه کرد: پرونده های مربوط به حوزه 

های مختلف مطرح شده با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد.
دکتر دهقانی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح کاداستر و عملیات 
حدنگاری و تثبیت مالکیت، اجرای کامل این طرح را ضامن حفظ حقوق 
بیت المال و حقوق مردم ارزیابی کرد و افزود: کلیه سازمان های مربوطه 

باید در اجرای این طرح نهایت همکاری را به عمل آورند.
وی در پایان در خصوص ضرورت همکاری اعضاء در حوزه اقدامات 
در  واگذاری ها  بررسی  یافته،  احکام قضایی قطعیت  اجرای  و  پیشگیرانه 
مناطق ویژه اقتصادی، مشکالت اراضی دولتی داخل و حومه شهر ایالم و 

سایر موارد مرتبط دستورات الزم را ابالغ نمود.

پیگیری و رفع مشکالت حوزه آب در شهرستان رشت
مهندس کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای 
اسالمی در دیدار با مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن، پیگیری 
و رفع مشکالت مرتبط با حوزه آب را مورد تاکید قرار داد. به گزارش روابط 
عمومی آب منطقه ای گیالن؛ مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف 
شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی در دیدار با  مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گیالن در جهت رفع مشکالت حوزه انتخابیه ای شهرستان رشت 
این نشست مهندس  و همنچنین  درخواست های مردمی گفتگو کرد.در 
وحید خّرمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن ، 
دستورات الزم جهت رفع مشکالت مردمی مرتبط با این شرکت را صادر نمود.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر کرد؛
جزئیات پرداخت بیش از 7 هزار میلیارد تومان وام 

كرونایی
تا امروز ۵۶درصد از کل درخواست های رسته های چهارده گانه یعنی مجموعا 
بیش از ۵۵۸3میلیارد تومان به پرداخت رسیده و ۴۴رصد دیگر که معادل ۴۲۰۰میلیارد 

تومان است در فرایند پرداخت قرار دارد.
میلیارد  از 7 هزار  بیش  پرداخت  اقتصادی، جزئیات  عالی هماهنگی  شورای 

تومان وام کرونایی را منتشر کرد. 
پرداخت تسهیالت حمایتی به فعاالن اقتصادی و شاغالن کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا در ۱۴رسته منتخب و شناسایی شده توسط وزارت کار از ۱3خرداد 
ماه آغاز شد؛ بر این اساس ۱۴رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس 
کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، 

در سامانه کارا ثبت نام و از تسهیالت مذکور بهره مند شدند.
با  کرونا  شیوع  از  دیده  آسیب  شغلی  زیررسته   ۸۵۰ حدود  راستا،  همین  در 
میلیون  از مجموع سه  اعالم شد که  و  اجرایی شناسایی  هماهنگی دستگاه های 
بنگاه آسیب دیده ۱.3 میلیون واحد بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۱.7میلیون 
واحد، فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند.فارغ از رسته های شغلی، وزارت کار یک 
میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا را هم شناسایی و با ارسال پیامک، آنها 

را مشمول دریافت تسهیالت حمایتی کرونا اعالم کرد.
پرداخت تسهیالت کرونا به دو گروه از بنگاه ها صورت گرفت؛ اول کارگاه هایی 
که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده اند که به ازای هر نیروی 
انسانی در این کارگاهها، مبلغ ۱۶میلیون تومان وام اختصاص یافت و در واحدهای 
از کرونا آسیب دیده اند،  بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم  فعال  کسب وکاری که 
مبلغ ۱۲میلیون تومان تسهیالت پرداخت شد.نرخ سود تسهیالت ۱۲درصد و دوره 
بازپرداخت تسهیالت پس از یک دوره تنفس از مهرماه سال جاری و به مدت دو 
سال است؛ وثایقی که برای دریافت تسهیالت توسط بانک ها دریافت می شود نیز 

متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود.
براساس گزارشی که توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت در سی امین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ارایه شدتاکنون مجموع تسهیالت پرداختی به شرکت های بزرگ حمل و  کرونا 
نقل هوایی و ریلی معادل ۱7۸۵میلیارد تومان و رسته های ۱۴گانه بیشتر آسیب دیده 

معادل ۵۵۸3میلیارد تومان بوده است.
مهلت ثبت نام در سامانه کارا نیمه مهرماه پایان یافته اما فرایند پرداخت به 
متقاضیانی که مراحل ثبت تقاضای خود را تا پایان مهر کامل کرده اند، تا پایان آبان 

ماه ادامه خواهد داشت. 
تا امروز ۵۶درصد از کل درخواست های رسته های چهارده گانه یعنی مجموعا 
بیش از ۵۵۸3میلیارد تومان به پرداخت رسیده و ۴۴رصد دیگر که معادل ۴۲۰۰میلیارد 
تومان است در فرایند پرداخت قرار دارد. از این مقدار، قرارداد پرداخت ۱۶۴میلیارد 
به تصویب رسیده و  نیز  تومان  تومان منعقد شده و قرارداد پرداخت ۲۵3 میلیارد 

آماده انعقاد است.
همچنین 3۵۱۲میلیارد تومان قرارداد نیز در دست بررسی شعب بانکی است و 
مراحل پایانی را از سر می گذراند. افزون بر این قرارداد تسهیالت 373 میلیارد تومان 

هم مراحل اولیه تایید را در استان ها طی می کند.
بررسی وضعیت اقتصادی کشور در دوره اوج گیری بیماری کرونا در بهار نشان 
می دهد که با آغاز اردیبهشت ماه روند نمودار رشد در تولیدات مختلف بهبود یافته 
و تا خرداد به مسیر قبل از شیوع کرونا باز گشته است. البته نمودار تولید با فراز و 

نشیب ادامه داشته اما در نهایتا به تعادل نزدیک شده است.
در بازگشت به سطح معمول تولید نیز، بخش صنایع نسبت به سایر حوزه ها 
لوازم  این بین روند واکنش ها در بخش  شتاب و وضعیت بهتری داشته است. در 
خانگی، منسوجات و خودرو با شیب تندتری نسبت به بقیه صنایع، روند نزولی داشته اند 
این درحالی است که در بخش تولید موادغذایی از همان ابتدا با رشد روبه رو هستیم.

نظر روسای دانشگاه های بزرگ تهران درباره کنکور
حذف كنکور غیرممکن است 

روسای دانشگاه های برتر تهران و دانشگاه آزاد اسالمی در جلسه ستاد نقشه 
علمی کشور نظر خود درباره حذف کنکور را اعالم کردند. 

جلسه ۱3۸ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست سعید رضا 
عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

کنکور  مسئله  درباره  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  طهرانچی  مهدی  محمد 
مصوبه  مثال  به عنوان  هستیم  موفقیت هایی  عدم  دچار  کنکور  در  داشت:  اظهار 
موفق  این  بر  عالوه  و  داریم  را  آزمون  این  برای حذف  مجلس  خورده  شکست 

نشدیم ضریب معدل را در کنکور قطعی کنیم.
لیسانس؛ کل ۱۲ سال  اتصال  نقطه  به عنوان  اینکه کنکور  بر  تأکید  با  وی 
تحصیلی را نابود می کند، تصریح کرد: برای حل مشکل کنکور در ابتدا باید نظام 
به  شود.  گرفته  نظر  در  بسته  یک  کارشناسی  پایان  تا  دبستانی  پیش  از  آموزش 
عبارتی یک دوره ۱۲ بعالوه 3 سال یا ۴ سال را برای آموزش در نظر بگیریم، اما 

اثرگذاری دوره لیسانس روی این دوره خیلی جدی است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه تأکید کرد: اگر بخواهیم کنکور 
را یکپارچه کنیم که دکتری حرفه ای هم در آن در نظر گرفته شود، هیچ وقت 
به نتیجه نخواهیم رسید.رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد: بحث پذیرش 
این  به  پایین  بسیار  معدل های  و  است  شده  تبدیل  مسئله  یک  به  کنکور  بدون 
شیوه وارد دانشگاه می شوند و هیچ رقابتی و نظارتی بر آن نیست.وی ادامه داد: 
راه حل ساماندهی وضعیت کنکور در کشور این است که بعضی از رشته ها در یک 

دوره 3 ساله از کنکور بیرون بیایند و برای آنها نظام ارزش گذاری قائل شویم.
طهرانچی خاطرنشان کرد: تا زمانی که دانشگاه ها بر اساس کنکور دانشجو 
جذب کنند، قداست کنکور باقی خواهد ماند حتی اگر کنکور در دکتری حرفه ای 

حذف شود.

تقدیر و تشکر اهالی مهدیشهر از خدمات ارزنده شرکت گاز استان سمنان
 در اتمام پروژه گازرسانی منطقه دربند

به پاس برخورداری استفاده از گاز 
طبیعی برای جمعیت ساکن در منطقه 
دربند مهدیشهر، تقدیرنامه ای از سوی 
مردم شریف این منطقه، تقدیم شرکت 

گاز استان سمنان شد.
اهالی  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
با  مهدیشهر  شهرستان  دربند  منطقه 
شرکت  مدیرعامل  از  تقدیرنامه  صدور 
گاز  اداره  رئیس  و  سمنان  استان  گاز 
شهرستان مهدیشهر و همکاران سخت 
کوش مجموعه که با تالش شبانه روزی 
امر گازرسانی به منطقه دربند  خود در 
نمودند؛  تالش  و  پیگیری  مهدیشهر 

تقدیر به عمل آوردند.
پروژه گازرسانی به منطقه دربند از 
بالغ  ای  با هزینه  شهرستان مهدیشهر 
بر ۲۶ میلیارد ریال در فاصله زمانی 7 
ماه نهایی گردید. در این اقدام شرکت 
گاز استان سمنان نسبت به اجرای ۱۰ 
 ۱ اتیلن  وحدود  پلی  شبکه  کیلومتر 
کیلومتر خط تغذیه و نصب ۱۰۰انشعاب 

اقدام نمود.

در بخشی از این تقدیرنامه آمده 
نیکوترین  به  خدمت  » توفیق  است: 
و شایسته ترین مردم در نظام اسالمي 
است  افتخاري  پر  و  گرانبها  فرصت 
که عالوه بر خشنودي مردم موجبات 
پي  در  را  متعال  پروردگار  رضایت 
خواهد داشت و به یقین در این راستا 
بود  خواهند  سربلند  و  موفق  کساني 

و  فرصت  این  از  بخوبي  بتوانند  که 
رضایت  جلب  راستاي  در  مسئولیت 
مؤثر  و  صادقانه  خدمت  و  وند  خدا
که  ببرند  را  استفاده  نهایت  مردم  به 
قطعًا کار براي رضاي خدا بدون اجر 

و پاداش نخواهد بود.
زیر  پروژه  این  از  برداری  بهره  با 
 ۱۰۰۰ از  استفاده  برای  الزم  ساخت 

واحد مصرف کننده، یک بیمارستان ۸۵ 
تختخوابی و همچنین احداث مجموعه 
های فرهنگی، رفاهی، آموزشی شامل 
۲ دانشگاه، ۲ هتل و یک مجتمع تجاری 
پروژه  این  است.  فراهم شده  آینده  در 
کمک شایانی به خط تقویتی شهمیرزاد 
نموده است و بی شک رونق اقتصادی 

منطقه را در برخواهد داشت.

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اهواز 

بدینوسیله اعالم می گردد اسامی اشخاصی که پرونده کالسه آنها در اجرای 
قانون فوق در هیات های حل اختالف موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی منجر 
به صدور رای گردیده برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
رود جهت اطالع عموم آگهی می شود تا هر کسی نسبت به تصرفات مفروزه و 
مالکیت آنان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید 
دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره 

ثبت محل تحویل نمایند. 
۱-برابر رای شماره ۱7۲۲ – ۱3۹۹ مورخ ۱3۹۹/7/۲۱ خانم / آقای مریم 
حزبا فرزند طعیمه علی ب ش ش ۲۸۶۴ صادره از شادگان کدملی ۱۸۹۹۵3۵۰۰۴ 
نسبت یک باب ساختمان به مساحت ۲7/۹۰ متر مربع در قسمتی از ششدانگ 

پالک ۲۶۹۰/3۵ واقع در بخش ۲ اهواز اختیار خروجی به نام مشکور حزباوی 
برابر رای شماره ۱7۲3-۱3۹۹ مورخ ۱3۹۹/7/۲۱ خانم / آقای مریم   -۲
حزبا فرزند طعیمه علی به ش ش ۲۸۶۴ صادره از شادگان کدملی ۱۸۹۹۵3۵۰۰۴ 
نسبت یک باب ساختمان به مساحت ۲7/۹۰ متر مربع در قسمتی از ششدانگ 

پالک ۲۶۹۰/3۵ واقع در بخش ۲ اهواز اخبار خروجی به نام مشکور خزباوی 
3- برابر رای شماره ۱73۹-۱3۹۹ مورخ ۱3۹۹/7/۲۱ خانم / آقای محمد 
نواصری فرزند حسین علی به ش ش ۱3۸۱3 صادره از اهواز کدملی ۱7۵7۵۲7۱7۶ 
نسبت یک باب ساختمان به مساحت ۲7/۹۰ متر مربع در قسمتی از ششدانگ 

پالک ۲۶۹۰/3۵ واقع در بخش ۲ اهواز اخبار خروجی به نام مشکور حزباوی 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۸/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۹/۱۲

نصرت اهلل 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۹۸.۴۵7۶ سال   ۸۰۲۸۲۹۹
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی حسن سام خانیانی به 
کد ملی ۲۲۱۸۲۱۹۴7۶ صادره از تنکابن فرزند نایب علی ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۴۱۱.7۲ مترمربع دارای پالک ۲۰ فرعی 
از پالک ۲۶۵ اصلی بخش 3 واقع در مرتع خانیان خریداری شده از مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱3۹۹.۰۸.۲۶ تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱3۹۹.۰۹.۱۰ هادی 

مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰7۰۹۶

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهادیه  برگ   ۲ استناد  به  یزدیان  خجسته  طیبه  خانم  اینکه  به  نظر 
گواهی امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۱7۸ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
سامانه  بررسی  با  است  گردیده  مفقود  انگاری  علت سهل  به  مالکیت وی  سند 
ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک  پرونده  و سوابق  الکترونیک  امالک  جامع 
واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۰۱/۵۵ متر مربع به شماره پالک ۴3۹۶۸ 
فرعی از ۱7۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی 
۱3۹۹۲۰3۰۶۲۶7۰۰۵۱۹ به نام خانم طیبه خجسته یزدیان ثبت و سند مالکیت 
۰۶۴3۶7/ج۹۸ به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند ۲۱۶۵۸ مورخ 
۱3۹۹/۱۲/۰7 دفتر اسناد رسمی ۱7۸ مشهد شش دانگ مورد ثبت در رهن بانک 

مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از 
این حکایت ندارد سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از 
این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م / الف 3۰3
محمد مقدسی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای همایون ابراهیم زاده به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی امضاء 
شده دفتر اسناد رسمی ۲۰۶ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی 
مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 7۰/۵۸ متر مربع به 
شماره پالک ۵۴۲۲۲ فرعی از ۱7۵ اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه 3۴۵ دفتر 
۱۲۸۵ به شماره  ۲۱۵7۵۱ به نام آقای همایون ابراهیم زاده ثبت و سند مالکیت ۲۱۹3۱7/

الف ۸3 به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند ۱۰۰۵۲ مورخ ۱3۸۴/۰۹/۱۹ دفتر 
اسناد رسمی ۸۹ مشهد شش دانگ مورد ثبت در رهن بانک صادرات قرار گرفته سامانه 
جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد. م الف 3۰۴
محمد مقدسی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1604- دوشنبه 26 آبان 61399 ورزش دنیای 

کشتی ایران در خاک کرونا؛
محسن كاوه هم مبتال شد

مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد نیز به 
ویروس کرونا مبتال شد؛ موضوعی که به نظر 
می رسد با توجه به برگزاری اردوهای تیم ملی 
و رقابت های انتخابی، نگرانی بابت افزایش تعداد 

مبتالیان وجود داشته باشد.
تیم  سرمربی  بنا  محمد  ابتالی  از  پس 
ملی کشتی فرنگی، غالمرضا محمدی سرمربی 
عباس  و  تقوی  مهدی  آزاد،  کشتی  ملی  تیم 
آزاد،  کشتی  ملی  تیم  مربیان  کناری  حاج 
حمید سوریان، نایب رییس فدراسیون کشتی، 

محمدرضا گرایی ملی پوش کشتی فرنگی، اینبار تست کرونای محسن کاوه مدیر تیم 
های ملی کشتی آزاد نیز مثبت اعالم شد.

با توجه به برگزاری اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، این نگرانی وجود 
دارد که میزان ابتال در میان کشتی گیران و کادرهای فنی بیشتر شود.

اردوی تیم های ملی کشتی به دلیل آن چه لغو رقابت های قهرمانی جهان 
بود تعطیل شد.

محسن کاوه پس از ابتال به کرونا در منزل قرنطینه شده و از وضعیت خوبی 
برخوردار است.

البته فدراسیون کشتی با حساسیت نسبت به رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 
در جریان برگزاری اردوی تیم های ملی و رقابت های انتخابی تاکید داشت.

یک طال، 5 نقره و ۱۱ برنز ایران در پومسه آنالین قهرمانی آسیا
فینال مسابقات  پایان قضاوت مرحله  با 
آنالین قهرمانی پومسه آسیا، نمایندگان ایران 

موفق به کسب ۱7 مدال شدند.
به گزارش فدراسیون تکواندو، مسابقات 
به  آبان    ۲۴ تا   ۲۲ از  آسیا  قهرمانی  پومسه 
صورت آنالین در دو بخش انفرادی استاندارد و 
ابداعی برگزار شد که هر کشور در هر رده سنی 

می توانست حداکثر ۲ بازیکن معرفی کند.
اتحادیه تکواندو آسیا قضاوت های صورت 
گرفته مرحله فینال این دوره از رقابت ها را به 

صورت زنده پخش کرد و در نهایت تیم ملی پومسه ایران با کسب یک مدال طال، ۵ 
نقره و ۱۱ برنز به کار خود پایان داد.  طبق اعالم قبلی از سوی اتحادیه تکواندو آسیا، 

این رقابت ها رده بندی تیمی ندارد.
از میان نمایندگان ایران، سکینه هوشنگی ماهر طالیی شد،  آتوسا فرهمند، کبری 
سخایی وطن، زهرا افتخاری، حمید نظری و هدایت آریان فر مدال نقره این دوره از 
رقابت ها را بدست آوردند و راضیه آقایی، سیده معصومه حسینی، نرجس شریفی، مریم 
عربی، محمد تقی حاتمی، سیدحسین موسی نیا، اکبر فروزان، علی اکبر محمدی، قربان 

دلشاد، عباس رضایی و ابراهیم خاوری به مدال برنز رسیدند.
رقابت های استاندارد این دوره از مسابقات در رده های سنی ۱۸ تا 3۰ سال، 3۱ تا 
۴۰ سال، ۴۱ تا ۵۰ سال، ۵۱ تا ۶۰ سال، ۶۱ تا ۶۵ سال و باالی ۶۵ سال پیگیری شد و 
در بخش ابداعی نیز پومسه روها در رده های سنی باالی ۱۸ سال به اجرای فرم پرداختند.
اسامی پومسه روهای شرکت کننده کشورمان در این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه زنان
بخش استاندارد:

رده سنی ۱۸ تا 3۰ سال: راضیه آقایی - ریحانه عمرانی مقدم
رده سنی 3۱ تا ۴۰ سال: آتوسا فرهمند پارسا - سیده معصومه حسینی

رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال: نرجس شریفی - کبری سخایی
رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال: مریم عربی - زهرا افتخاری

رده سنی ۶۱ تا ۶۵ سال: سکینه هوشنگی ماهر
بخش ابداعی:

رده سنی باالی ۱7 سال: مرجان تاجی رستم آبادی – فاطمه حسام
گروه مردان

بخش استاندارد:
رده سنی ۱۸ تا 3۰ سال: حمیدرضا حاتمی - محمدمهدی جمشیدی

رده سنی 3۱ تا ۴۰ سال: اکبر فروزان - حمید نظری
رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال: محمدتقی حاتمی - سیدحسین موسی نیا

رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال: ابراهیم خاوری - عباس رفیعی
رده سنی ۶۱ تا ۶۵ سال: قربان دلشاد - عباس رضایی

رده سنی باالی ۶۵ سال: هدایت آریان فر - علی اکبر محمدی
بخش ابداعی:

رده سنی باالی ۱7 سال: کوروش بختیار – سیدعلی موسی نیا
هدایت مردان ملی پوش پومسه برعهده حسینعلی نظری به عنوان سرمربی 
و مهدی صمدیان تبار به عنوان مربی است؛ سرمربیگری تیم ملی پومسه زنان نیز 

برعهده فاطمه اسدپور می باشد و مهسا مردانی نیز مربی تیم است.

IOC یک طال و یک نقره المپیک به ایران بدهکار است 
کمیته بین المللی المپیک هنوز مشخص 
نکرده چه زمانی مدال های المپیک را برای دو 

وزنه بردار ایران ارسال می کند.
پس از آزمایش مجدد تست های دوپینگ 
در المپیک لندن، تغییرات زیادی در نتایج وزنه 
برداری انجام گرفت، به طوری که تعداد زیادی 
از وزنه برداران بخاطر دوپینگ مجبور به پس 

دادن مدال های خود شدند.
در این میان وزنه برداری ایران توانست بهترین نتیجه تاریخ خود را در ادوار 
المپیک به دست آورد. پیش از این مقام پنجمی سعید محمد پور  در ۲۰۱۲ لندن به 

مدال طال تبدیل شد و او در سال ۲۰۱۸ موفق شد این مدال را دریافت کند.
اکنون نیز مدال نقره نواب نصیر شالل به مدال طال و مدال برنز کیانوش رستمی 

در لندن به مدال نقره تبدیل شدند.
اما با وجود اینکه  پروسه بررسی دوپینگ رقیبان این دو وزنه بردار به پایان 
رسیده و مثبت بودن دوپینگ آنها قطعی شده است اما هنوز وزنه برداران ایران مدال 

های جدید خود را دریافت نکرده اند.
فرید فتاحیان مسئول امور بین الملل کمیته ملی المپیک در این مورد به ایسنا 
گفت: متاسفانه فعال خبر جدیدی نشده است. البته پیگیر هستیم و در رنکینگ المپیک 
جایگاه ها تغییر کرده و فقط مانده است که ورزشکاران حکم و مدال خود را دریافت 
کنند. البته شیوع کرونا هم تاثیر گذاشته است و ما حتی بسته پستی که داشتیم هم 

برای دریافتش به مشکل برخورد کردیم.

مثبت شدن تست كرونای چهار ملی پوش شمشیربازی

اردوی تیم ملی شمشیربازی به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونای چهار نفر از 
ورزشکاران پیش از آغاز لغو شد.

به گزارش فدراسیون شمشیربازی، پس از انجام تست PCR توسط فدراسیون از 
ورزشکاران اسلحه سابر پیش از آغاز اردو مشخص شد چهار تن از ورزشکاران این رشته 
مبتال به ویروس کووید - ۱۹ هستند که همین موضوع باعث لغو اردوی تیم ملی شد.

پیش از این قرار بود شمشیربازان اسلحه سابر پس از انجام تست PCR در 
شرایط قرنطینه اردوی خود را تا ششم آذرماه برگزار کنند.

فدراسیون شمشیربازی با هماهنگی فدراسیون پزشکی - ورزشی و ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در ورزش پیگیر درمان شمشیربازان ملی پوش است.

نیما  ارسباران،  باهر  فرزاد  فتوحی،  محمد  رهبری،  محمد  پاکدامن،  علی 
زاهدی و امیرحسین شاکر نفرات دعوت شده به تیم ملی بودند که از آنها تست 

کرونا گرفته شد.

رئال مادرید و کابوس یوونتوس؛
دومین سرقت بعد از رونالدو!

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید مورد توجه یوونتوس قرار گرفته است.
آینده سرخیو راموس در هاله ای از ابهام قرار داشته و ممکن است این مدافع 
اسپانیایی و متعصب در پایان فصل و بعد از ۱۶ سال از رئال مادرید جدا شود. هنوز 
طرفین برای تمدید قرارداد به توافق نرسیده اند و اخباری در مورد نارضایتی سرخیو 
راموس از پیشنهاد فلورنتینو پرز و احتمال جدایی او در پایان فصل منتشر شده است.

اما نشریه توتواسپورت امروز در گزارشی مدعی شد یوونتوس در حال بررسی 
شرایط سرخیو راموس بوده و قصد دارد در صورت عدم توافق این بازیکن با رئال 
مادرید، برای خرید او اقدام کند. در روزهای آتی جلسه مهمی بین سرخیو راموس و 
مدیران رئال مادرید برگزار می شود که خروجی این نشست نقش مهمی در آینده 

کاپیتان لوس بالنکوس دارد.
ارکان باشگاه یوونتوس نیز در انتظار نتیجه این جلسه بوده و در صورت عدم 
توافق طرفین برای خرید سرخیو راموس اقدام خواهند کرد. به نظر می رسد سرخیو 
راموس خواهان قراردادی دو ساله بوده و باشگاه تنها یک سال به او پیشنهاد داده است.

قرارداد سرخیو راموس در پایان فصل به اتمام می رسد و او از حدود یک ماه 
دیگر به صورت قانونی قادر به مذاکره با تیم های مختلف و حتی بستن پیش قرارداد 
است. سرخیو راموس عالوه بر کیفیت فنی باال، نقش مهمی در اتحاد رختکن و رهبری 
تیم در داخل میدان دارد و بی شک جدایی او ضربه بزرگی به رئال مادرید خواهد زد. 
یوونتوس دو سال قبل موفق به جذب کریستیانو رونالدو، بهترین گلزن تاریخ رئال 
مادرید شد و حاال قصد دارد یکی از بهترین بازیکنان تاریخ این باشگاه را نیز جذب کند.

پدیده 10 ساله مهارنشدنی است
جونیور جای پدر؛ رونالدوی جدید ظهور می كند؟

پسر فوق ستاره پرتغالی یوونتوس، در 
تیم نونهاالن یوونتوس عملکرد خیره کننده 

ای داشته است.
بزرگترین  از  یکی  شما  پدر  وقتی 
فوتبالیست های تاریخ است، پس این احتمال 
وجود دارد که از سراسر دنیا شما و حرفه تان را 
دنبال کنند. به همین دلیل از زمان حضور فوق 
ستاره پرتغالی و پسرش در تورین، مسابقات 
جوانان یوونتوس بیش از هر زمان دیگری مورد 

توجه قرار گرفته است.
زمانی که در سال ۲۰۱۸ کریستیانو رونالدو از رئال مادرید جدا و راهی یوونتوس 
شد، او پسرش یعنی رونالدو جونیور را نیز با خود به یووه آورد و او را در تیم نونهاالن 

یوونتوس ثبت نام کرد.
پس از حضور رونالدوی جونیور در ترکیب زیر ۹ ساله های یووه، او درخشش 
فوق العاده ای داشت و باعث تعجب خبرنگاران و رسانه های ایتالیایی شد. او به 
مانند پدرش، در ترکیب یووه خوش می درخشید. او در اولین دیداری که با لباس 

یوونتوس به میدان رفت، ۴ گل به ثمر رساند.
درخشش ادامه دار پسر رونالدو باعث بازتاب در رسانه ها شد و او با آماری 
شگفت انگیز، نوید ظهور یک رونالدو جدید داد. پسر کریستیانو در طول ۲3 دیداری 
که برای زیر ۹ ساله های یوونتوس به میدان رفت، موفق شد ۵۸ بار گلزنی کند و 

۱۸ پاس گل بدهد.
این آمار خیره کننده از رونالدوی جونیور، سبب شد تا مسئوالن یوونتوس به 
فکر یک قرارداد بلند مدت با این ستاره آینده دار باشند و باید منتظر ماند و در حالی 
که این روزها خبرهایی مبنی بر جدایی احتمالی رونالدو پدر از یووه و حضورش در 

پاریس یا منچستر شنیده می شود، سرنوشت جونیور کوچک به کجا خواهد رسید.
کریس جونیور زمستان گذشته، اولین جایزه فردی دوران بازیگری اش را در 

یوونتوس کسب کرد.
او در پروسه قهرمانی تیم زیر ۹ ساله های یوونتوس در »جام کاوور« سه گل 

زد و در پایان این تورنمنت جایزه بهترین مهاجم رقابت ها را کسب کرد.
کریستیانو رونالدو جونیور در پیروزی های تیمش مقابل تیم های »پویرینی 
لنچو« و »ای سی برا« سه بار گل زد تا تیمش جام قهرمانی این تورنمنت که 
را  بود  تورنمنت  این  در  کننده  شرکت  بازیکنان  قد  هم اندازه  تقریبًا  آن  ارتفاع 

کسب کند.
رونالدوی 3۴ ساله پس از این اتفاق با انتشار تصویری از فرزندش در کنار اولین 
جایزه فردی مهم دوران بازیگری اش در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های 

اجتماعی نوشته بود: »پدری هستم که احساس افتخار می کند«.
۶ ماه پیش و در روزهای قرنطینه عمومی کریستیانو ویدیویی کوتاه از خود 
و جونیور منتشر کرد. در یک فضای کوچک محصور شده و روی چمن، او در حال 
آماده سازی خود و پسرش است.در ویدیو ابتدا جونیور برای پدرش توپ را روی هر 
دو پا پرتاب می کند و کریستیانو نیز به توپ ضربه می زند. سپس نوبت به پدر می رسد 
تا برای پسر توپ را پرتاب کند و جونیور که با هر دو پا مسلط به نظر می رسید، به 
توپ ضربه می زد.در پست اینستاگرامی رونالدو این جمله به چشم می خورد:»پسر 

کو ندارد نشان از پدر، خوشحالی فراتر از هر چیزی.«
به نظر می رسد اگر روند پیشرفت جونیور همینطور ادامه پیدا کند شاید تا ۱۰ 

سال دیگر شاهد ظهور رونالدویی جدید در فوتبال باشیم.

مایورال: در تابستان كرونا داشتم و دیگر نگران نیستم
و  رم  کنونی  مهاجم  مایورال،  بورخا 
تابستان  مادرید، می گوید که در  رئال  سابق 
اکنون  و  است  بوده  مبتال  کرونا  بیماری  به 
باشگاه  این  در   ۱۹-COVID شیوع  نگران 
نیست. این بازیکن ۲3 ساله به طور قرضی از 
رئال مادرید به رم آمد و در تاریخ ۲ اکتبر وارد 
ابتال به ویروس  بنابراین هنگام   ، ایتالیا شد 

هنوز در اسپانیا بود.
اینستاگرامی  الیو  یک  در  مایورال 
کنیم،  ترک  را  رم  نداریم  اجازه  گفت:«ما 

بنابراین حداکثر استفاده را از آن بردیم و امروز یک جلسه تمرینی داشتیم. چند مورد 
مثبت در تیم وجود دارد ، اما من خیلی نگران نیستم ، زیرا تابستان گذشته آن را 
داشتم. من چند عالمت داشتم و نتوانستم فصل را به پایان برسانم ، اما اکنون آرام 

تر شده ام و فکر نمی کنم دوباره به این بیماری مبتال شوم.”
بورخا مایورال یکی از گروه های پرخطر ابتال به COVID-۱۹ است ، زیرا 
دیابت نوع ۱ دارد. او در این باره گفت:«این باعث نشد که من به جایی که االن 
هستم نروم. من افتخار می کنم که دیابتی هستم ، این امر به من کمک کرد 
تا بلوغ پیدا کنم و چیزهای زیادی یاد بگیرم. مردم همیشه از من می پرسند چه 
چیزی نمی توانم بخورم ، اما سالمتی مهمترین چیز است. همه ما در ماه یک 
بار خود را رها می کنیم اما رژیم برای یک ورزشکار حرفه ای ، خصوصًا یک 

فرد دیابتی مهم است.”

حركت جالب مسی مقابل پاراگوئه: استپ كاراته ای!
لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا روزهای مهمی را پشت سر می گذارد. از 
نظر باشگاهی او فقط چند ماه تا اتمام قراردادش با بارسلونا فاصله دارد و شاید راهی 
پاریسن ژرمن یا منچسترسیتی شود. از سویی او می خواهد باالخره در سطح ملی 

موفق شود و از این حیث در رقابت با رونالدو عقب نماند.
دوران مسی در تیم ملی آرژانتین زیاد موفق نبوده چرا که بین سالهای ۲۰۱۴ 
تا ۲۰۱۶ در سه فینال بزرگ در سطح ملی شکست خورد: باخت در فینال جام جهانی 
۲۰۱۴ مقابل میالن و دو شکست پیاپی در فینال کوپا آمه ریکا مقابل شیلی. به 
همین خاطر برای مسی تورنمنت های ملی پیش رو یعنی کوپا آمه ریکا ۲۰۲۱ و جام 
جهانی ۲۰۲۲ خیلی مهم است تا بتواند که حداقل یک جام بزرگ ملی کسب کند. 
در واقع مسی در جام جهانی بعدی 3۵ ساله خواهد شد و احتماال آخرین تورنمنت 

بزرگ ملی خود را خواهد داشت. 
لئو همه تالش خود را انجام می دهد تا بتواند به جام جهانی برسد و در این 
تورنمنت بدرخشد. البته لئو شروع فصل جالبی نداشته و بیشتر گلهایش از روی نقطه 
مسی به ثمر رسیده است. لئو در مقابل پاراگوئه نیز نتوانست گلزنی کند و بازی آلبی 

سیلسته و حریفش با تساوی یک بر یک به ثمر رسید.
با این وجود یکی از حرکات مسی در مقابل پاراگوئه به شدت مورد توجه قرار 
گرفته و وایرال شده است، حرکتی که رسانه ها نام »استپ کاراته ای« را برای آن 
انتخاب کرده اند. در واقع مسی برای استپ کردن توپ مجبور شد که جاذبه را به 

چالش بکشد و توپ را روی هوا متوقف کند.
سخت است که تخمین بزنیم که مسی برای این استپ چقدر پایش را باال 
آورده اما اگر قد جیووانی لوسلسو را در تصویر مد نظر قرار بدهیم می توان گفت که 

لئو  پایش را بیش از ۱۸۰ سانتی متر باال آورده تا توپ را در هوا نگه دارد!

دومین بازی ملی زیرنظر 
برگزار شد  اسکوچیچ  دراگان 
با  ملی  تیم  برد  دومین  تا 

سرمربیگری اش بدست بیاید.
البته این بار رقیب، تیمی آسیایی 
نبود و از قاره اروپا می آمد. پیروزی با 
گل  دو  هر  شدن  زده  با  )آنهم  گل   ۲
در نیمه دوم( برابر بوسنی با هر متر و 
معیاری، نتیجه درخشانی است ولو اینکه 
امثال بگوویچ و ژکو را در ترکیب اصلی 

حریف ندیده باشیم. 
 مهمتر از برد اما نگاهی است که 
اسکوچیچ به تیم ملی دارد. مرد کروات 
انگار رویای ساختن یک تیم جدید در 
سر دارد و به همین دلیل است که شاید 
بتوان او را همه مربیان خارجی مقایسه 

کرد که آمدند تا تیمی جدید بسازند. 
ساخت تیمی جدید کار ساده ای 
مشکالت  و  مصایب  کار  این  نیست. 
شاید کوچکترین شان  که  دارد  زیادی 
امثال  از  دعوت  عدم  بابت  انتقادات 
غفوری و رضاییان و حامد لک و حتی 

اشکان دژاگه باشد. 
 ۱7 بازیکن برای تیم ملی برابر 
در  نفر   ۱۱ بازی کردند شامل  بوسنی 
این  از  و  تعویضی؛   ۶ و  اصلی  ترکیب 
هنوز  نفر   7 ملی  بازی  تعداد  جمع 
 7 این  میان  در  است.  نشده  دورقمی 
نفر، قایدی و نعمتی را داریم که برای 
اولین بار توسط اسکوچیچ به تیم ملی 

دعوت شده اند. 
 اسکوچیچ دنبال دکترین جدیدی 
برای تیم ملی است: تلفیق باتجربه ها و 
تازه وارد ها. نگاهی به هر خط تیم ملی 
ثابت می کند؛ پورعلی  را  این موضوع 
گنجی و میالد محمدی در خط دفاعی، 
احسان حاج صفی و سعید عزت اللهی 

کریم  و  امیری  وحید  و  میانی  خط  در 
انصاری فرد در خط حمله. این مردان 
با تعداد بازیهایی که از 3۰ عبور کرده در 
کنار تازه واردهایی مثل شجاع خلیل زاده 
)۱۰ بازی ملی(، احمد نوراللهی )۹ بازی 
ملی(، صادق محرمی )۶ بازی ملی( و 
علی قلی زاده )۸ بازی ملی( قرار می 
گیرند تا اسکوچیچ، تیم جدیدی بسازد. 
تیمی که البته قدرتش با حضور امثال 
خیلی  جهانبخش  و  طارمی  و  آزمون 

خیلی بیشتر می شود.
بازیکنان  بازی ملی  تعداد   معدل 
 ۲۸ بوسنی،  برابر  مان  اصلی  ترکیب 
بازی بود که خودش نشان می دهد در 
ذهن آقای سرمربی چه می گذرد. حاال 
با حذف احسان حاج صفی )با ۱۱۱ بازی 
ملی( این عدد به ۲۰ بازی ملی می رسد. 
با احتساب هر ۱7 بازیکن به زمین رفته 

برابر بوسنی، معدل بازی ملی نفرات به 
۲۶ می رسد. این عدد بعد از حذف چند 
آزمون،  امثال  شدن  اضافه  و  بازیکن 
و  رود  باالتر می  و جهانبخش  طارمی 

ایده آل تر می شود.
 اما سوال اصلی اینجا خودنمایی 
می کند که آیا اسکوچیچ زمان مناسبی 
را برای ساختن تیم جدید انتخاب کرده 
جام  به  رسیدن  برای  ملی  تیم  است؟ 
دارد  دشواری  العاده  فوق  راه  جهانی، 
که باید با شکست دادن بحرین و عراق 
همراه شود. تا زمان رسیدن به آن دو 
دیدار مرگ و زندگی، اسکوچیچ نیاز به 
کافی  و  الزم  تدارکاتی  بازیهای  انجام 
دارد تا تیم جدیدش را ساخته و پرداخته 
و آماده کند. اما آیا این تعداد بازی برای 
او فراهم می شود؟ آخرین فیفادی سال 
درحالیکه  و  کردیم  سپری  را   ۲۰۲۰

بسیاری از تیمها از این بازه زمانی برای 
انجام ۲ بازی استفاده کردند، تیم ملی 
طبق معمول تنها یک بازی انجام داد. 
درست مثل فیفادی قبلی که فقط برابر 

ازبکستان قرار گرفتیم.
دراگان اسکوچیچ می خواهد تیم 
پیاده  زمان  اینکه  ولی  بسازد  جدیدی 
را  است  مناسب  تفکری،  چنین  سازی 
کسی نمی داند. مرد کروات به خوبی می 
داند نرسیدن به جام جهانی و شکست 
ندادن بحرین و عراق به حکمرانی ملی 
حال  هر  به  ولی  دهد.  می  پایان  اش 
روی  را  خودش  چالش  خواهد  می  او 
نیمکت تیم ملی داشته باشد درست مثل 
بسیاری از مربیان خارجی که همه این 
روزها را تجربه کردند یا بردند و ماندند 
و یا باختند و با خاطره ای تلخ ایران را 

ترک کردند.

دراگان دنبال دکترین تازه برای تیم ملی؛

اسکوچیچ و رویای ساختن یک تیم جدید

باشگاه پرسپولیس با بدهی ۱۵ میلیاردی جدید 
روبرو شد.

این  مدیریت  تغییر  وجود  با  پرسپولیس  باشگاه 
باشگاه و حضور جعفر سمیعی در پشت میز مدیرعاملی 
این باشگاه همچنان با مشکالت مالی دست و پنجه 

نرم می کند.
سمیعی که پرونده های مالی پرسپولیس را رصد 

کرده است با بدهی ۱۵ میلیارد تومانی جدید برخورد 
کرده است.

پرسپولیس برای پرداخت قسط آخر از طلب یک 
میلیون و ۱۱۸ هزار یورویی برانکو ایوانکوویچ سراغ 
۱3 میلیارد تومان قرض از یک شخص رفت که مهدی 
رسول پناه در دوران سرپرستی خود آن را دریافت و به 

برانکو پرداخت کرد.

بلیت  که  هواپیمایی  دفاتر  از  یکی  همچنین 
بازیکنان خارجی پرسپولیس را تهیه می کند نیز طلب 
دو میلیارد تومانی از پرسپولیس دارد که باید سمیعی 

تا پایان آذرماه آنها را پرداخت کند.
پولی که تبدیل به دردسر تازه برای مدیران جدید 
باشگاه پسپولیس در اوضاع نابسامان مالی در آستانه 

فینال لیگ قهرمانان آسیا شده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

15 میلیارد تومان ناقابل؛

بدهی جدید پرسپولیس از راه رسید! 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی ( آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
)اسناد رهنی ( درخصوص وصول طلب موضوع پرونده های اجرائی کالسه های 
۹۴۰۰۰7۹ و ۹۴۰۰۰۸۰ و ۹۴۰۰۰۸۱ له بانک ملت شعبه کوثر اکباتان علیه 
خانم ها مریم ملکوتی و مهدیه پورغالم و آقای رضا شاه محمدی، ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ۴۸۰ متر مربع دارای پالک ثبتی 
لنگا بخش  واقع در قریه گل کوه جزء دهستان  از 37۴ اصلی  ۵۵3۸ فرعی 
دو عباس آباد ذیل ثبت ۲۹۸3 در صفحه 3۴ دفتر جلد ۱۴۹ بنام خانم مریم 
با  بوده و شماره سریال سند صادره ۲373۵۴ است  به ثبت  ملکوتی مسبوق 
حدود شماال : بطول ۲۰ متر درب و دیواریت به خیابان شرقا: بطول ۲۴ متر 
با  اشتراکی  متردیواریست   ۲۰ بطول  اول  قریه جنوبا:  باقیمانده  به  دیواریست 
باقیمانده قریه مذکور غربا بطول ۲۴ متر دیواریست بکوچه احداثی و بموجب 
اسناد رهنی شماره های ۱۴337۲ و ۱۴3373 و ۱۴337۴ تنظیمات دفترخانه 
درخواست  به  بنا  و سپس  است  گرفته  قرار  ملت  بانک  رهن  در  تهران   337
بستانکار مبنی بر عدم ایفای تعهدات از سوی مدیونین منجر به صدور اجرائیه 
شده و پرونده اجرائی بشماره کالسه های فوق در این واحد تشگیل گردیده 
است و سپس حسب تقاضای بستانکار جهت تجدید ارزیابی پالک ثبتی مرقوم 
به آدرس : ) به آدرس سلمانشهر – خیابان هفتم دریا گوشه – پالک 7۶ ( به 
کارشناسان  نظریه هیات  و طبق  ارجاع گردیده  دادگستری  کارشناس رسمی 
بشماره وارده ۱3۹۹۰۵۰۱۰37۶۰۰۱۱3۲ مورخ ۹۹.۰۵.۰۶ ملک مذکور با حدود 
داده شده است و یک دستگاه ساختمان  االشعار مطابقت  و مشخصات فوق 
و   7۹.۱۰.۱۰ مورخه   ۱۰۸33 شماره  به  صادره  پروانه  موجب  به  دوطبقه  در 
پایان کار شماره ۱۱۹3۹ مورخ  و  اصالحیه شماره ۱۱3۵۵ مورخ ۸۱.۱۰.۰۸ 
۸۱.۱۰.۲۲ به مساحت کل ۲۴3 مترمربع احداث شده است که طبقه همکف 
بهداشتی و  آشپزخانه و سرویس  و  اتاق خواب  پذیرائی و یک  و  دارای هال 
شومینه و طبقه باالی همکف شامل دو اتاق خواب و هال و سرویس بهداشتی 
و تراس و سقف ها چوب نراد و پوشش بام ایرانیت و کف سنگ و نمای اصلی 
سیمان سفید و نمای رومی و پنجره ها از فلز و پارکینگ مسقف با پایه آهنی 
در حیاط و دارای سیستم گرمایش گاز و سیستم سرمایش کولرگازی اسپلیت 
و حیاط سازی بتنی با جدول و باغچه و کاشت گل های زینتی می باشد و 
ملک با دیوار بلوکی محصور شده است و دارای دو درب ورودی به حیاط از 
ضلع شمال می باشد و دارای قدمت باالی ۱۸ سال است و دارای امتیاز کنتور 
آب و کنتور برق سه فاز و دوکنتور گاز است ، با توجه به شرح فوق و بررسی 
همه جانبه بعمل آمده و نیز تحقیق از مطلعین محلی و با درنظر گرفتن جمیع 
جهات موثر در ارزیابی،عرض گذر و موقعیت مکانی ملک و .... ارزش عادله 
بمبلغ  موجود،  در وضع  و  حاضر  حال  در  موصوف  ملک  اعیان  و  روز عرصه 
کل ۶۱.۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) معادل شش میلیارد و یکصد و شصت و چهار 
میلیون و پانصد هزارتومان ( برآورد و اعالم و ارزیابی مذکور که توسط هیات 
مورد  پالک  دانگ  لذا شش   ، باشد  می  قطعی  است  شده  انجام  کارشناسان 
الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱3۹۹.۰۹.۱۸ در محل )  از ساعت ۹  ثبت متن 
شهرستان عباس آباد ، پسنده ، روبروی هتل پاپیون ، اداره ثبت اسناد و امالک 
عباس آباد – واحد اجرا ( از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده مقدار 
اخیر الذکر از ۶۱.۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال )معادل شش میلیارد و یکصد و شصت 
و چهار میلیون و پانصد هزار تومان ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود الذم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و 
برق و گاز ، اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده  از  تا تاریخ مزایده اعم 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد)مزایده نقدی است ( و 
نیمعشر و حق مزایده نیز نقدا وصول می گردد ، در ضمن چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد و بستانکار طی وارده شماره ۹۹.۱7۶۶ مورخ ۹۹.۰7.۰۹ 
دارای   ۱۴۰۰.۰۴.3۰ تاریخ  تا  فوق  مزایده  مورد  است که ملک  داشته  اعالم 
بیمه می باشد. تاریخ انتشار: ۱3۹۹.۰۸.۲۶ مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

عباس آباد ابراهیم حسین زاده استخربی جار
م-الف ۱۹۹۰7۰۹7

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت یکصد و یازده متر و پنجاه و دو 

دسیمتر مربع به انضمام یک باب انباری واقع در زیر زمین قسمت جنوب 
شرقی به مساحت نوزده متر و هشتاد دسیمتر مربع به پالک ثبتی شماره 
یکصد و چهار فرعی از پنجاه و دو فرعی از سه هزار و دویست و هشتاد 
به طول  به حدود: شمااًل  ثبت ساری محدود  اصلی بخش یک  و هشت 
۵،۱۵ متر پنجره و دیواریست به حیاط شمالی، شرقًا اول در دو جزء که 
جزء دوم شمالی است بطولهای ۸۵/. متر و ۱،3۰ متر پنجره و دیواریست 
به حیاط، دوم بطول ۵۰/. متر دیواریست به شارع عام ، سوم در چهار جزء 
که جزء دوم و چهارم آن شمالی است بطولهای ۲،۱۰ متر و ۱،۸۰ متر و 
۸۰/. متر و ۱،۵۰ متر پنجره و دیواریست به حیاط، چهارم بطول ۲۵/. متر 
دیواریست به شارع عام، پنجم در شش جزء که دوم و چهارم آن شمالی 
است بطولهای ۲ متر و ۵۵/.متر و ۱،7۰ متر و۱،7۰ متر و ۱،۵۰ متر و ۲،۶۰ 
متر درب ورودی و پنجره و دیواریست به حیاط. جنوبًا بطول ۱۱،۸۵ متر 
دیواریست به پالک ۵3 فرعی.غربًا اول بطول 3،۴۰ متر ، دوم که جنوبی 
است بطول ۱،۹۵ متر درب و دیواریست، سوم بطول ۸،۴۰ متر دیواریست 
هر سه جزء به حیاط.کف این آپارتمان جزء عرصه مشاعی بوده و سقف 
آن با کف آپارتمان طبقه اول مشترک می باشد که در صفحه ۱۹۶ دفتر 
فرزند  رادفر  علیرضا  آقای  نام  به   3۴73۰ شماره  ذیل   ۲۲۶ جلد  امالک 
غالمرضا سابقه ثبت داشته و به موجب سند رهنی شماره 3۶۴7۲ مورخ 
۲۱-۰۱-۱3۹7 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۴۹ ساری در رهن 
بانک رفاه کارگران شعبه فرهنگ ساری قرار گرفته که بعلت عدم ایفای 
برابر  و  است  ۹۸۰3۱۶۶ شده  شماره  تحت  اجرائیه  به صدور  منجر  تعهد 
اعالم کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است 
از : ملک فوق واقع است در ساری -بلوار خزر -کوچه مجیدی- دریای 
اسکلت  دارای  خیابان- کدپستی ۴۸۱۶۸۱۴7۴۴ که ساختمان  ۸-انتهای 
فلزی و سقف تیرچه و سقف نهایی شیروانی، نمای ساختمان سیمانی رنگ 
،پنجره آلومینیومی، حفاظ فلزی، سیستم گرمایشی شوفاژ و پکیج و سیستم 
سرمایش اسپیلیت، دارای کنتور برق مجزا و کنتور آب و گاز مشترک می 
باشد. تعمیرات کامل در داخل واحد انجام شده است.دارای پروانه ساختمانی 
3-۲۵۹3۱ مورخ ۲۵-۰۸-۱373 و پایانکار ساختمان به شماره ۶۹۵۱3-۵ 
مورخ ۲3-۰۲-۱37۴ از شهرداری ساری می باشد و دارای استعالم شماره 
۹۶-۹۸۸۹7 مورخ ۱7-۰۸-۱3۹۶ از شهرداری منطقه دو می باشد.که برابر 
نظریه مورخ ۱۰-۰۴-۹۹ کارشناس رسمی به مبلغ 7،۸۹۵،۴۵۰،۰۰۰ ریال 
)هفت میلیارد و هشتصد و نود و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال(

ارزیابی شده که جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر 
در روز سه شنبه مورخ ۱۱-۰۹-۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در اداره اجرای 
اسناد رسمی ساری واقع در ساری-بلوار ارتش-طبقه فوقانی بانک ملی از 
طریق مزایده حضوری بفروش میرسد و مزایده از مبلغ پایه هفت میلیارد 
و هشتصد و نود و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال شروع و به 
باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد.شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
تاریخ  از  روز  پنج  مدت  را ظرف  فروش  مبلغ  التفاوت  به  ما  است  مکلف 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.شرکت در جلسه مزایده 
برای عموم آزاد است و چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف 
تشکیل  مکان  و  ساعت  همان  در  مزایده  جلسه  تعطیل  از  بعد  روز  گردد 
در وقت  مزایده  در  میتوانند جهت شرکت  و خریداران  خواهد شد.طالبین 
مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت 
نمایند.ضمنًا بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک 
و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی 
سند  تنظیم  و  است  مزایده  برنده  بعهده  نشده  معلوم  اداره  این  برای  آنها 
.... خواهد  و  و شهرداری  دارایی  مفاصا حسابهای  ارائه  به  موکول  انتقال 
بود. مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره ۱3۶7۲مورخ ۹۹-۰۸-۲۲ 
اداره  رئیس  علیزاده  پرویز  انتشار:۹۹-۰۸-۲۶  تاریخ  باشد.  می  بیمه  فاقد 

اجرای اسناد رسمی ساری
م-الف ۱۹۹۰7۰7۵
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تصویری دیده نشده از سال های کودکیمرحوم نجف دریابندری در کنار پدرش
اختصاصی دنیای جوانان

منقوش سخن
سینه پر کار کتاب است

حسین خیراندیش

در لوح و قلم شاهد آثار کتاب است
سر منزل و مقصود گهربار کتاب است

تاریخ اگر ثبت شده در صف ایام
تصویر رخش در خور گفتار کتاب است

رب ازلی نور جلی بر قلم آموخت
بنویس که این دفتر پر بار کتاب است

در عرش قلم قامت خود تا که بیاراست
بر سجده سر آورد که دلدار کتاب است

اعجاز حقیقت به طریقت دو رقم زد
اول به قلم بعد به رخسار کتاب است

در حرکت هر ذره چه در عرش و چه در فرش
منقوش سخن سینه پر کار کتاب است

هر کس بشناسد سخن خالق سبحان
آن نور که نازل شده بسیار کتاب است

ای دانش عالم همه در سینه تو ضبط
دانند همگان شهد گهربار کتاب است

هر کس به تو آویخت دل و دیده و جان را
آراست قدش این همه انوار کتاب است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به بیست وهشتمین 
اعجازگر  و  پدیده شگفت  انگیز  کتاب  کتاب« گفت:  دوره »هفته 
منتقل  و  ثبت  کتاب  با  را  خود  دانش  بشر  است.  دوران  ها  همه 
کرده و کتاب در هر تمدنی چراغ راهنما و حافظ میراث معنوی و 
فرهنگی آن بوده است. به گواهی تاریخ تمدن  هایی که در آن ها 
رابطه بین کتاب و انسان  ها گسسته شد، به بوته فراموشی سپرده 
شدند و جوامعی که کتاب به عنوان نقشه راه در آن ارج  نهاده شد، 

رشد و تعالی یافتند.
در جهان امروز نیز بر این باوریم که کتاب، محور نوآوری  های 
با ذهن  آن ها  نیاز همه  مورد  و محتوای  بوده  شروع سده جدید 
خالق نویسندگان پدید آمده است. به بیان دیگر کتاب هم محتوا 
را تامین می  کند و هم چرخه  های اقتصادی صنایع فرهنگی را به 

گردش درمی  آورد.
نیز  میان فرهنگی  و  میان نسلی  ارتباطات  در  کتاب  نقش 
بسیار برجسته است؛ به گونه ای که در گستره سرزمینی ایران و 
جهان ایرانی، هرآن چه به مفاهیم دینی، هویتی و فرهنگی توجه 
شده، جملگی به مدد کتاب از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و 

زمانی که به نام پدیدآوران این محتوای غنی ملی نظر می  افکنیم، 
درمی یابیم که از اقوام گوناگون و جای  جای این خاک پهناور در 
انتقال و تعالی این مهم، کوشش  های کم نظیری انجام شده است.

اکنون که به برکت خون شهیدان این سرزمین و انفاس قدسی 
امام راحل و هدایت  های مقام معظم رهبری مدظله  العالی گام دوم 
انقالب اسالمی را مستحکم  تر و با عزمی راسخ  تر برمی داریم، نیک 
 می  دانیم که برای خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، بی  حضور 
کتاب پیشرفتی حاصل نخواهد شد و برای ایجاد آینده  ای روشن 
برای نسل  های بعدی، کتاب  های خوب، آگاهی و توانایی جوانان 
آینده  ساز این ملک را افزایش داده و جامعه را به کمال و سعادت 
خواهد رساند. به رغم همه مشکالتی که کشور عزیزمان در سه 
سال اخیر با آن ها مواجه شده، از تحریم  های ناجوانمردانه آمریکا تا 
بیماری فراگیر کرونا و اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور که فرهنگ 
و کتاب و پدیدآوران ارجمند آن نیز از این آسیب برکنار نبوده اند، 
می  دهیم، چرا  ادامه  خود  راه  مستحکم تر به  آهسته تر اما  هرچند 
که روح فرهنگ  پرور ایرانی هیچ گاه در بحران  ها متوقف نشده، و 

همچنان فرهنگ و کتاب پویا، زنده و پایدار است.

پیام وزیر ارشاد به مناسبت »هفته کتاب«

با  مینی  ا عیل  سما ا
با  مناسبتی  رفتار  از  نتقاد  ا
از  کتاب می گوید: نمی توانیم 
تلویزیون توقع داشته باشیم با وضعیتی 
که دارد و »تفکر کارناوالیستی«  که بر 
کتابخوانی  و  کتاب  در  است  آن حاکم 

جدیت داشته باشد. 
نشگاه  دا مدرس  و  شاعر  این 
افراط  کتاب،  به  مناسبتی  نگاه  درباره 
در پرداختن به آن در ایام خاصی مثل 
»هفته کتاب« برخالف دیگر روزهای 
کتاب در  جایگاه  همچنین  و  سال 
مجموع  در  کرد: من  اظهار  رسانه ها 
موافق  فرهنگ  با  مناسبتی  رفتار  با 
فرهنگ،  مقوله  اساسا  یعنی  نیستم؛ 
مقوله مناسبتی نیست که مثال بگوییم 
یک  نی،  بخوا کتا هفته  هفته،  یک 
این  ... است.  هفته، بزرگداشت مادر و 
خیلی  نظرم  به  و  نمی دانم  مناسب  را 
کار خوبی نیست. البته ممکن است به 
لحاظ تبلیغاتی و تمرکز، خوب باشد ولی 
این که بگوییم در یک هفته به موضوعی 
به  و  کنیم  رها  را  آن  بعد  و  بپردازیم 
موضوع دیگری بپردازیم، خوب نیست.

او در ادامه بیان کرد: کتاب خواندن 
چیزی نیست که فقط در یک هفته با 
آن سروکار داشته باشیم. گاهی در امور 
اجرایی هم دیده ام که این کار را انجام 
می دهند؛ مثال طرحی را اجرایی می کنند 
تا در طول یک هفته خودروهای دودزا را 
بگیرند؛ یعنی بعد از آن ماشین های دودزا 
ضرری ندارند؟ این کارها به نظرم دست 
کم در مقوله فرهنگ خوب نیست. ولی 
این که مدت زمانی را داشته باشیم تا بر 
روی کتاب تمرکز و دقت داشته باشیم 
کنیم  جلب  آن  سمت  به  را  توجه ها  و 

خوب است.
درباره  سپس  مینی  ا اسماعیل 
و  صدا  خصوصا  رسانه ها  توجه  میزان 
سیما به کتاب و ادبیات در کل ایام سال 
این که متاسفانه رادیو و  گفت: نخست 
تلویزیون در کشور ما انحصاری است، 
فقط  انحصاری  به صورت  تلویزیون  و 
در دست حاکمیت است. دیگر این که در 
هیچ جای دنیا تلویزیون رسمی دولتی 

این مقدار آگهی و برنامه سرگرم کننده 
را  ما  تلویزیون  اما هر موقع که  ندارد. 
باز می کنی، یا رپورتاژ آگهی است و یا 
این  برنامه های سرگرمی بسیار سبک. 
به آن علت است که جای تلویزیون های 
کشورهای  در  است.  خالی   تخصصی 
خرید،  مختص  تلویزیون هایی  مختلف 
سرگرمی، ورزش و... وجود دارد و اقال 

افراد تکلیف خودشان را می دانند.
این منتقد ادبی سپس عنوان کرد: 
در  وقتی  مثال  ما  رسمی  تلویزیون  در 
مسئله  یا  کتاب  درباره  صحبت  حال 
را  حرفت  یک دفعه  هستی،  مهمی 
قطع و شروع به پخش کردن تبلیغات 
می کنند، خیلی هم برای پخش کردن 

این تبلیغات عجله دارند.
تلویزیون  این که اساسا  بیان  با  او 
هر  که  به سمتی برده  را  خود  رویکرد 
تفننی تر  و  سبک تر  نازل تر،  چیزی 
می کند  استقبال  آن  از  باشد، بیشتر 
ی  د متما ی  عت ها سا مثال   : گفت
اختصاص  سبک  برنامه های  به  ا  ر
تفریحی  فقط  که  می دهد، برنامه هایی 
مسائل  و  آموزش  در  حتی  هستند. 
علمی هم ساعت ها وقت را به کسانی 
سبک  که افرادی  می دهند  اختصاص 
سه  در  و  دارند  تبلیغاتی  جنبه  هستند، 
سوت یا دو فوت مسئله را حل می کنند 
و هیچ شباهتی به معلم یا استاد ندارند. 
اما اگر معلم یا استادی جدی باشد، زود 
بنابراین  می کنند.  قطع  را  او  صحبت 
داشته  توقع  تلویزیون  از  نمی توانیم 
و  دارد  که  وضعیتی  این  با  باشیم 

»تفکر کارناوالیستی«  که بر آن حاکم 
تماشای  به  مخاطب  انگار   - است 
کارناوال و سیرک آمده -  در کتاب و 
کتابخوانی جدیت داشته باشد. در برنامه 
»کتاب باز« هم که درباره کتاب است و 
من این اواخر مهمان آن بودم، نصف آن 
برنامه هم برای حرف های روانشناسی 
می شود. نمی دانم،  صرف  زرد  بازاری 
حتما حس کرده اند که کتاب نمی تواند 
خودبه خود جاذبه داشته باشد و باید یک 
مشت از این پرت وپالهای این جوری را 

هم بگوییم.
این شاعر همچنین درباره معرفی 
کرد:  اظهار  سلبریتی ها  توسط  کتاب 
دلیل محبوبیت  به هر  اگر کسانی که 
هر  برای  شهرت شان  این  دارند، از 
می خورد  جامعه  درد  به  که  چیزی 
مرسوم  هم  قدیم  از  که  کنند  استفاده 
نفع  که به  کاری  هر  در  اگر  و  بوده، 
شاید   - کنند  مشارکت  است  مردم 
مردم به تبلیغات رسمی اعتقاد نداشته 
اما  است.  منظر خوب  این  - از  باشند 
این که آن فرد چه کتابی را کتاب خوب 
یا  با کسی مشورت می کند  و  می داند 
خیر، یا این که کتاب های زرد را معرفی 
در  چون  است.  دیگری  مقوله  می کند 
افراد مشهور و سلبریتی ها  بین همین 
جدی  افرادی  که  کسانی  هستند  هم 
بعضا  کتابخوان اند و  و  مقوله  این  در 
خودشان هم صاحب قلم اند، مثل آقای 
رضا کیانیان که با کتاب انس دارد. اما 
نداشته  هم  انس  کتاب  با  کسی  اگر 
ویژگی  به  این  و  ندارد  اشکالی  باشد، 

شخصیتی او برمی گردد، مقوله دیگری 
است و سلیقه اش را نشان می دهد که 
نتخاب  ا معرفی  برای  کتابی را  چه 
می کند. من خود به خود این را مثبت 
می دانم. حتی دیده ام که برخی کتاب ها 
را می خوانند و آن ها را به صورت صوتی 
درمی آورند و آن کسی هم که به کتاب 
برای  است  ممکن  نیست  عالقه مند 
را  آن  بازیگر  یا  خواننده  صدای فالن 
این  منظر،  این  بنابراین از  کند  گوش 

را حرکت مثبتی می دانم.
کتاب هایی  از  پایان  در  امینی 
گفت  نیز  دارد  مطالعه  دست  در  که 
پرداخت:  آن ها  از  برخی  معرفی  به  و 
»جوامع الحکایات«  کتاب  روزها  این 
ویرایش  در  چه  اگر  می خوانم که  را 
خیلی  کتاب  اما  نشده  دقت  چاپش  و 
»زبان  کتاب  همچنین  است.  خوبی 
و ادبیات عامه« آقای دکتر ذوالفقاری 
کتاب خیلی خوبی است. عالوه بر این، 
قرآن  به  که  دوستانی  به  را  کتابی 
قرآنی  می کنم.  سفارش  عالقه مندند، 
ترجمه  موسوی گرمارودی  آقای  که 
فارسی  ترجمه  این که  جز  به  کرده، 
از اطالعات  مجموعه ای  است،  خوبی 
معادل  و  لغت ها  ریشه  لغت ها،  درباره 
که  دارد  نیز  را  لغت ها  دقیق  فارسی 
کار  به  که  کسانی  اطالعات به  این 
خیلی  عالقه مندند،  زبان  و  ترجمه 
کمک می کند. به نظرم دوستانی که به 
ترجمه  این  حتما  عالقه مندند،  قرآن 
»پیشگامان  کتاب دیگر،  بخوانند.  را 
آقای دکتر ترکی است.  شعر فارسی« 
رودکی،  مثل  ما  بزرگان  از  بعضی  از 
و  نده  نما شعر  خیلی   . . . و  کسایی 
رفته  بین  از  دیوان های شان  متاسفانه 
این کتاب  است، آقای دکتر ترکی در 
نمونه  و  کرده  معرفی  را  شاعران  این 
همه  از  و  آورده  نیز  را  شعرهای شان 
بسیار  و  بسیار دقیق  مهم تر شرح های 
عالمانه ای نوشته است. دوستانی که به 
شعر خیلی کهن عالقه دارند، این کتاب 
شعرهای  که  خصوص  به  ببینند،  را 
جای  هیچ  در  شاعران  این  از  بعضی 
دیگری نیست، مثل ابوشکور و رابعه. 

رفتار مناسبتی با فرهنگ درست نیست

»كتاب آدام« منتشر شد
رمان »کتاب آدام« نوشته 
ترجمه  با  پنتس  را کا هاکوپ 
آندرانیک خچومیان منتشر شد.

این کتاب در ۲7۲ صفحه 
و با قیمت ۴3هزار تومان توسط 

نشر خزه منتشر شده است.
 ، پنتس ا ر کا پ  کو ها
و  روزنامه نگار  داستان نویس، 
مشهورترین  در  ارمنی  شاعر 
رمان خود، داستان روزنامه نگاری 
به  که  می کند  بازگو  را  ارمنی 
در  و  کرده  وطن  امریکا جالی 
است.  غربت  غم  دچار  آن جا 
البته که غم غربت، تنها مساله  

قهرمان این رمان نیست و او از این رهگذر، به جست وجوی هویت و پیشینه  
قوم خود می پردازد. ضمن این که شخصیت اصلی »کتاب آدام«، درگیر همان 
قصه  همیشگی انسان هاست؛ یعنی عشق. عالوه بر آن، نویسنده در این 
رمان، نیم نگاهی هم به منازعات تاریخی ارامنه و ترک ها دارد که این روزها 

دوباره به صدر اخبار آمده است.
کاراپنتس سال ۱۹۲۵ در تبریز به دنیا آمد و سال ۱۹۹۴ در امریکا 
درگذشت. او که سالیانی از عمر خود را در ایران سپری کرده بود، برای ادامه  
تحصیالت راهی امریکا شد و در آن جا روزنامه نگاری خواند و مقیم شد. در 
واقع، »کتاب آدام« را می توان به نوعی زندگی نامه  فرهنگی خود او دانست.

این رمان که اولین اثر مستقل منتشرشده از این نویسنده در ایران 
به شمار می رود، به مناسبت نود و پنجمین زادروز او انتشار یافته است.

انتشار شعرهایی در یک قالب خاص
شعر  مجموعه  »ضمائم«، 
در  او  گفته  به  که  طالبی  پیمان 
است،  شناخته شده  کمتر  قالبی 

منتشر می شود.
با  ترانه سرا  و  شاعر  این 
این خبر گفت: »ضمائم«  اعالم 
شامل قریب به 7۰ شعر کوتاه در 
قالب نوخسروانی است. درون مایه 
شعرهای این کتاب بیشتر درباره 
جهان بینی شاعر و نوع نگاه او به 

جهان پیرامونش است.
او با توضیحی درباره قالب 
نوخسروانی بیان کرد: نوخسروانی 
عنوان قالبی است که قدمت آن 

مهدی  معاصر  شعر  در  برمی گردد.  باربد  سرودهای  و  ساسانیان  دوره  به 
این  درباره  مقاله ای  نوشتن  و  نوخسروانی  تعدادی  سرودن  با  اخوان ثالث 

قالب، توانست آن را احیا کند.
به گفته طالبی، مجموعه شعر »ضمائم« اواخر پاییز یا اوایل زمستان 

منتشر خواهد شد.
او همچنین گفت امسال کتابی به نام »خشت به خشت« منتشر کرده 
که گزیده غزل های حیدر یغمای نیشابوری است و به تازگی به چاپ دوم 

رسیده است.

برای فعاالن کتاب قوانین حمایتی 
وضع شود

مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به ضرورت قرار 
گرفتن کتاب در سبد خانوار می گوید: نیاز بیشتری به اهتمام و حمایت از 
اقدامات ترویجی،  فرهنگ کتاب و کتاب خوانی است که می  بایست ضمن 

قوانین حمایتی نیز برای فعاالن این عرصه وضع شود. 
کتاب خوانی  کتاب،  روز  آبان ماه   ۲۴ به مناسبت  شفاعی،   اسماعیل 
بیان  با  طباطبایی،  عالمه  خاطره  و  یاد  گرامی داشت  ضمن  کتابدار،  و 
است،  شده  نامگذاری  او  ارتحال  سالروز  مناسبت  به  روز  این  این که 
موثر  نقش  خاطر  به  مناسبت  این  در  کتاب«  »هفته  نامگذاری  گفت: 
عالمان حوزه و دانشگاه در فرهنگ و تاریخ معاصر و پیش روی ایران 

است. اسالمی 
او در خصوص اهمیت حضور کتاب در سبد خانوار ایرانی اظهار کرد: 
ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی و قرار گرفتن کتاب در سبد خانوار بیش 
از پیش مشهود است که در این خصوص نیاز به عزم ملی و بسیج تمامی 

دستگاه های فرهنگی دارد.
ویروس  شیوع  فعلی  شرایط  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  شفاعی 
و فضای مجازی،  پیام رسان ها  و جوالن  بهداشتی  احتیاط  های  و  کرونا 
است  کتاب خوانی  و  کتاب  فرهنگ  از  حمایت  و  اهتمام  به  بیشتری  نیاز 
که می  بایست ضمن اقدامات ترویجی، قوانین حمایتی نیز برای فعاالن 

این عرصه وضع شود.
او افزود: در همین راستا، شورای فرهنگ عمومی کشور سندی با عنوان 
»ارتقای فرهنگ کتاب و کتاب خوانی« تدوین و تصویب کرده است که در 
سه محور فرهنگ  سازی مطالعه، گسترش و تجهیز کتابخانه  ها و افزایش 

سطح کیفی کتاب ها تبیین شده است.
شفاعی همچنین گفت: با عنایت به اهمیت موضوع کتاب و کتابخوانی، 
شورای فرهنگ عمومی کشور با توجه به سند تدوین شده، شرایط و کیفیت 

اجرای آن را در سراسر کشور به صورت مستمر رصد می کند.
مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در پایان با تبریک روز کتاب 
و کتابخوانی، از همه تالشگران این حوزه به ویژه کتابداران بابت »تالش 

مخلصانه« تشکر و قدردانی کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

عضویت رایگان در كتابخانه ملی با اهدای كتاب

با  همزمان  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  اطالع رسانی  مدیرکل 
اهدای  ازای  در  رایگان  »عضویت  طرح  از  کتاب«  »هفته  دوره  بیست وهشتمین 

کتاب های فارسی منتشرشده تا پیش از دهه ۵۰ خورشیدی« خبر داد. 
رضا شهرابی با اعالم این خبر گفت: به منظور تکمیل منابع کسری مخازن 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اداره کل اطالع رسانی این سازمان با اجرای طرح 
»عضویت رایگان در ازای اهدای کتاب های فارسی منتشرشده تا پیش از دهه ۵۰ 
از شهروندان، سعی در غنی سازی مخازن کتابخانه ملی  شمسی« توسط هر یک 

ایران دارد.
او افزود: بر همین اساس عالقه مندان برای مشارکت در این طرح می توانند از 
تاریخ ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه از ساعت ۸ تا ۱۴ به کتابخانه ملی ایران مراجعه کرده و با 

اهدای منابع موردنظر، از این شرایط استفاده کنند. 
مدیرکل اطالع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سپس تاکید کرد: 
نکته حائز اهمیت این است که افراد اهداکننده این منابع، باید شرایط عضویت در 

کتابخانه ملی ایران را مطابق با آیین نامه عضویت داشته باشند.
او درباره دیگر برنامه های این اداره کل در »هفته کتاب« اظهار کرد: معرفی 
تازه های ایرانشناسی)منابع تازه خریداری شده در تمام موضوعات ایرانشناسی در بازه 
زمانی ۲۱۰۸ به بعد( در قالب یک نمایشگاه مجازی و قصه گویی آنالین برای کودکان 
و نوجوانان توسط نویسندگان حوزه کودک و نوجوان از دیگر ویژه برنامه های سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران در »هفته کتاب« است.

پویش »كتابخوانی ملی« آغاز شد
پویش »کتابخوانی ملی« با هدف گسترش فرهنگ مطالعه از روز  ۲۴ آبان ماه  

و همزمان  با آغاز هفته کتاب آغاز شد.
اهالی  فرهیخته،  چهره های  مشارکت  و  حضور  با  ملی«  »کتابخوانی  پویش 
فرهنگ  گسترش  هدف  با  کتابخوانی،  برای  پیشنهادهایی  ارائه  و  هنر  و  فرهنگ 
با آغاز هفته کتاب و  ایران همزمان  مطالعه توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
کتابخوانی برگزار می شود. در پویش »کتابخوانی ملی« فرهیختگان به مردم توصیه 
می کنند که چه کتابی را و به چه دلیلی بخوانند. بر اساس این گزارش، این پویش 
و  فرهیختگان  جایگاه  و  مطالعه  ملی  پایگاه  عنوان  به  ایران  ملی  کتابخانه  توسط 
فرزانگان ایجاد شده و پاسخ به یکی از رسالت های ذاتی کتابخانه ملی ایران در به 
جریان انداختن ضروریات فرهنگی کشور است. ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی 
یکی از مهمترین رسالت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به شمار می رود.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای ترویج کتابخوانی پیش تر بیش 
از ۲3 هزار و 3۰۰ کتاب در حوزه کودک و نوجوان را بدون محدودیت و به صورت 

رایگان برای مطالعه آنالین در اختیار عالقه مندان قرار داده است.
همچنین دسترسی به کتابخانه ملی دیجیتال با ۱3 هزار عکس تاریخی، 37 
هزار نسخه خطی، ۱۵ هزار کتاب چاپی نفیس، ۴ هزار کتاب چاپ سنگی، ۱۰۰ هزار 
پرونده و ۲۲۰ هزار پایان نامه برای اعضای خارج از سازمان باز شده است. امکان 
دسترسی رایگان به برخی آثار مرجع و تخصصی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی برای عموم عالقه مندان بدون شرط عضویت فراهم شده است.

كتابفروش باید خودش كتابخوان حرفه ای باشد 
ُگناباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی از کهن ترین شهرهای ایران است 
و قدمت بلدیه و شهرداری در آن به سال ۱3۱۶ برمی گردد. عمیق ترین و قدیمی ترین 
قنات جهان )قنات قصبه( در این شهر قرار دارد و دارای بافتی تاریخی و جاذبه های 

گردشگری از جمله روستای بیدخت، یخدان کوثر و ... است.
با این وجود، شاید تعداد کمتری از مردم، گناباد را به عنوان شهری فرهنگی 
از  یکی  اما  است،  محدود  شهرستان  این  کتابفروشی های  تعداد  اگرچه  بشناسند. 
کتابفروشی های اصلی آن با نام »کتابستان«، این روزها نام خود را بر سر زبان ها 
انداخته است؛ چرا که فعالیت هایش تنها در فروش کتاب خالصه نمی شود، بلکه با 
برگزاری نشست های ادبی و فرهنگی برای جذب عالقمندان به کتاب و کتابخوانی 
تالش می کند.حمید زمانی، مدیر کتابفروشی کتابستان با بیان اینکه از سال ۸۱ فعالیت 
خود را آغاز کرده است، می گوید: عالقه بسیاری به کتاب داشتم به همین خاطر نیز با 
وجود فراز و نشیب هایی که به گفته برخی از دوستان این شغل به همراه دارد، انتخاب 
خود را کرده و با اجاره مکانی ۹ متری و خرید کتاب های عمومی کارم را شروع کردم.

وی ادامه می دهد: چند سالی که گذشت کتاب های دانشگاهی و کمک درسی 
نیز به مجموعه کتابفروشی کتابستان اضافه شد، زمان زیادی نگذشت که برخی از 
اهالی فرهنگ و ادب برای سفارش کتاب به مغازه مراجعه می کردند و همین موضوع 

باعث شد تا کم کم کتاب های تخصصی را نیز خریداری کنم.
زمانی با اشاره به اینکه »ما تنها کتابفروشی شهرستان گناباد هستیم که تمام 
کتاب ها در هر حوزه ای به صورت کامل و جامع در آن قرار داد«، عنوان می کند: 
بیشتر نیاز شهرستان را در حوزه کتاب تامین می کنیم حتی به برخی از شهرستان های 

اطراف مانند قائن، فردوس، بیرجند و ... نیز کتاب ارسال می کنیم.
مدیر کتابفروشی »کتابستان« همچنین با اشاره به همکاری این کتابفروشی 
با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و نهاد کتابخانه های عمومی در موضوعات مختلف، 
می گوید: نشست های معرفی کتاب با حضور نویسندگانی که به این شهرستان سفر 
کرده اند، تا قبل از شیوع بیماری کرونا در محل کتابفروشی ما برگزار می شد؛ از طرف 
دیگر با ارسال کتاب به روستاهای دورافتاده سعی کردیم تا ساکنان این روستاها از 

این کاالی فرهنگی بی بهره نمانند.
وی اضافه می کند: یکی دیگر از اقداماتی که در کتابفروشی کتابستان انجام 
می شود، طرح های تخفیف فروش ویژه است تا در برهه زمان کنونی که خرید این 
بتوانیم کمکی هرچند  است،  از عالقمندان سخت  بسیاری  برای  فرهنگی  کاالی 

کوچک کرده باشیم.
زمانی که اکنون بعد از ۱۸  سال فعالیت مغازه خود را به یک فضای ۸۰ متری 
گسترش داده است، اظهار می کند: چون از دوران نوجوانی به مطالعه کتاب عالقه 
داشتم، هنوز هم با وجود مشغله کاری زمان مطالعه خود را کم نکرده ام و عقیده دارم 
یک کتابفروش باید ابتدا یک کتابخوان حرفه ای باشد تا بتواند افرادی را که به او 
مراجعه می کنند، راهنمایی کند.مدیر کتابفروشی کتابستان که عالقمند به کتاب های 
ادبیات و هنر است، یادآور می شود: اکنون که شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری 
جلسات پرسش و پاسخ و حضور نویسندگان و محافل ادبی را به دلیل فاصله گذاری 
اجتماعی از ما گرفته است، با استفاده از بستر فضای مجازی به معرفی کتاب های 

مختلف می پردازیم تا به نوعی خال ایجاد شده را پوشش دهیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
روی  دارند  حق  ناشران  می گوید  تهران 
کتاب هاشان برچسب قیمت جدید بچسبانند، 
سوی  از  نه  خودسرا قیمت  افزایش  اما 

کتاب فروش، غیرقانونی است.
به  اشاره  با  رئیس  حسن پور  هومان 
تغییر قیمت کتاب و اجازه الصاق برچسب بر 
روی کتاب ها گفت: بر اساس قانون، فروش 
هر کاالیی بر اساس قیمتی است که بر روی 
آن الصاق شده است و کارشناسان تعزیرات 
و بازرسی اگر ببینند کاالیی قیمت ندارد با 

فروشندگان آن برخورد می کنند.
که  تفاوتی  میان  این  در  افزود:  وی 
که  است  این  دارد  کاالها  سایر  با  کتاب 
گذاری  قیمت  انبوه  تولید  زمان  در  کتاب 
دیگری  کاالی  هیچ  که  درحالی  می شود؛ 
ماشین،  حتی  و  نیست  این گونه  کشور  در 
آب معدنی و دستمال کاغذی هم در زمان 

عرضه قیمت گذاری می شوند.
حسن پور با بیان اینکه حتی به تازگی 
فروشنده  مغازه ها  از  اجناس  خرید  هنگام 
بعد  و  کرده  استعالم  کارخانه  از  را  قیمت 
قیمت  تغییر  این  کرد:  عنوان  می فروشد، 
و  شده  عادی  خیلی  مختلف  کاالی  برای 
برنمی خورد  هم  کسی  به  آن  دادن  انجام 
دیروز  را  کاال  یک  شما  است  ممکن  و 
دیگری  قیمت  به  امروز  و  قیمت  یک  به 

خریداری کنید.
کتاب  که  موضوع  این  طرح  با  وی 
تنها کاالیی در کشور است که قیمت ثابت 
دارد، ادامه داد: در حوزه کتاب تغییر قیمت 
و برچسب زدن به دو شکل انجام می شود؛ 
به  ناشر  توسط  جدید  قیمت  اینکه  نخست 
کتاب الصاق می شود که این کار مجاز است. 
درواقع ناشران حق دارند روی کتاب هاشان 
برچسب قیمت جدید بچسبانند، اما در حالت 
دوم، زمانی فروش کتاب است که به صورت 
قیمت  افزایش  این  غیرقانونی  و  خودسرانه 

توسط فروشنده اعمال می شود.
اساس  بر  باید  گذاری ها  قیمت   *

عرف باشد
با  کرد:  تاکید  همچنین  حسن پور 
قیمت گذاری  با  بی محا که  هم  فرادی  ا
مواردی  حتی  و  می کنیم  برخورد  می کنند، 
این زمینه ارجاع شده و پس  هم به ما در 
روز  قیمت گذاری  که  دیده ایم  بررسی  از 
روز  قیمت  از  پایین تر  حتی  و  بوده  درست 
قیمت گذاری شده است، در برخی موارد هم 

فرد غیرقانونی عمل کرده و خارج از عرف 
قیمت گذاری کرده اند.

ال  معمو ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
و  اول  حرف  عرف  قیمت گذاری ها  در 
در  معموال  داد:  توضیح  می زند،  را  آخر 
قیمت گذاری ها عرف نظارت می کند و بازار 
بازار نظارت دارد و اگر هم تخلف شود  بر 
پیگیری می شود، گاهی یک فروشنده کتاب 
بدون اجازه ناشر قیمت را باال می برد یعنی 
فروشنده  و  قیمت  یک  به  را  کتاب  ناشر 
اینجا  در  می فروشد،  دیگر  قیمت  به  را  آن 
یعنی فرد خارج از قاعده رفتار کرده و با او 

برخورد می شود.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
تهران با بیان اینکه در اتحادیه به تخلفات 
رسیدگی می شود، گفت: افراد باید به واحد 
شکایات اتحادیه مراجعه کنند و اعالم کنند 
که قیمت کتاب فروشی با ناشر تفاوت دارد و 
در این واحد بازرسان به این موضوع رسیدگی 

خواهند کرد.
قیمت گذاری  به  اشاره  با  پور  حسن 
برخی ناشران به صورت غیرمتعارف، عنوان 
غیرمتعارف  صورت  به  که  ناشرانی  کرد: 
ناشر  می کنند  گذاری  قیمت  را  کتاب ها 
فضا  این  در  نمی توانند  و  نیستند  حرفه ای 
همه  وقتی  زیرا  باشند،  داشته  حیات  ادامه 
بازار  عرف  براساس  را  کتاب هایشان  برای 
قیمت می گذارند و او قیمتی باالتر می دهد، 

دیگر کسی این کتاب ها را خریداری نمی کند 
و روی دست ناشر باقی می ماند چون عرف 

بازار را رعایت نکرده است.
قیمت  تغییر  مالک  و  مرجع  ناشر   *

کتاب است
حسن پور همچنین در پاسخ به سوال 
تغییر  منبع  و  مالک  درباره  ایبنا  خبرنگار 
قیمت کتاب ها توضیح داد: طبق صحبت ها 
و جلساتی که در این زمینه داشتیم قرار بر 
این شده که مرجع این کار ناشر باشد که 
با توجه به تغییرات قیمت کاالهای مختلف 

این کار را انجام دهد.
 وی همچنین درباره علت تغییر قیمت 
کتاب  گفتم  که  همان طور  گفت:  کتاب ها 
برخالف دیگر کاالها از زمان تولید قیمت 
می خورد که این موضوع آسیب های زیادی 
برای ناشر به همراه دارد؛ زیرا یک زمان تیراژ 
کتاب ها باال بود و ناشر قیمت کتاب را درج 
می کرد اما معموال فروش آن اثر سه تا پنج 

سال زمان می برد.
اکنون گاهی شاهد  افزود:   حسن پور 
سال  در  که  هستیم  بازار  در  کتابی  عرضه 
از آن زمان  ۹3 یا ۹۴ منتشر شده است و 
تاکنون کتاب در انبار ناشر باقی مانده است، 
همان ناشر االن اگر بخواهد جلد خالی همان 
کتاب را چاپ کند از قیمت کل کتاب در آن 

زمان بیشتر می شود.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان 

افراد  برخی  نتقاد  ا به  پاسخ  در  تهران 
در  کتاب  شده  تمام  قیمت  می گویند  که 
پول  نباید  ناشر  و  بوده  همان  سال ها  آن 
بیشتری دریافت کند، با تاکید بر حق ناشر 
درج  با  کتاب ها  قیمت  افزایش  و  تغییر  در 
برچسب جدید گفت: در پاسخ به این افراد 
باید پرسید آیا ناشر نباید خواب سرمایه و 
باید برای تولید کتاب های  هزینه هایی که 
جدید و جایگزین کردن آن ها صرف کند، 

در نظر بگیرد؟
حسن پور با بیان اینکه برخی کاالها 
مصرف کوتاه مدت دارند و برخی بلندمدت، 
گفت: کاالهایی که مصرف کوتاه مدت دارند، 
وقتی  تا  آید  می  بیرون  کارخانه  از  وقتی 
مصرف شود یک هفته بیشتر طول نمی کشد 
و تغییر قیمت زیادی ندارند اما در حوزه نشر 
و کتاب که بعد از انتشار گاه سال ها در انبار 
ناشر و کتاب فروش باقی می ماند، چه کسی 

باید تاوان سال ها خواب سرمایه را بدهد؟
* افزایش قیمت مواد اولیه دلیل اصلی 

تغیییر قیمت ها
مواد  قیمت  افزایش  داد:  ادامه  وی 
تولیدکننده کتاب یکی از عوامل مهم است 
که شدت زیادی داشته است. کاغذ دولتی که 
سال گذشته به سختی تهیه شد حدود ۱۱۰ 
درصد با قیمت قبلی افزایش داشته است و 

هزینه کاغذ آزاد بیشتر از آن بوده.
 حسن پور درباره نبود توان و کشش 
مردم  توسط  باال  قیمت  به  کتاب  خرید 
که  دارد  خصلتی  کتاب  کرد:  عنوان  نیز 
سایر کاالها ندارد؛ به عنوان مثال گوشت 
هم  هرچه  آن  قیمت  که  است  کاالیی 
افزایش پیدا کند، باز هم مردم خریداری 
را  باال  قیمت  کشش  کتاب  اما  می کنند 
هم  پائین  قیمت  با  حتی  وقتی  و  ندارد 
در بازار فروش ندارد، خیلی رشد نخواهد 
داشت و رشد آن معموال زیاد نخواهد بود 
درباره اش  است که  و طبق همان عرفی 

کردیم. صحبت 
 به گفته وی، معیار اصلی تغییر قیمت 
کتاب ها افزایش قیمت مواداولیه کتاب مثل 
کاغذ و سایر ملزومات است، به عنوان مثال 
استفاده  کتاب ها  جلد  برای  که  سلفونی 
حدود  قبل  ماه  شانزده  به  نسبت  می شود 
اسفند  که  ناشری  و  است  برابر شده  هفت 
ماه سال ۹۶ کتاب چاپ می کرده برای هر 
سلفون باید ۵۰ تومان هزینه پرداخت می کرد 

اما اکنون باید 3۰۰ تومان بدهد.

ناشران حق دارند روی کتاب هایشان قیمت جدید بچسبانند 
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»سرایدار« وارد نمایش می شود

نمایش »سرایدار« نوشته هارولد 
پینتر با کارگردانی مهدیس زارع نژاد از 
جمله آثاری است که در ایام کرونایی 

تئاتر در حال تولید برای اجرا است.
نوشته  »سرایدار«  نمایشنامه 
هارولد پینتر توسط رضا دادویی ترجمه 

شده است و این روزها با کارگردانی مهدیس 
زارع نژاد روند تمرین و تولید خود را سپری می کند.

نورالدین حیدری ماهر مجری طرح این اثر نمایشی است که قرار 
است به زودی روی صحنه تئاتر اجرا شود.

مهدیس زارع نژاد کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه آزاد 
تنکابن که کارگردانی این اثر اخر نمایشی را به عهده دارد، اطهار داشت  
اطالعات مربوط به عوامل، زمان و مکان اجرای نمایش »سرایدار« را 

به زودی اعالم خواهد کرد.

»ملکه گدایان«  به ترکیه  رفت

ی  ر ا د بر یر  تصو پی  ر  د
»ملکه  سریال  اولیه  سکانس های 
شبکه  برای  است  قرار  که  گدایان« 
عوامل  شود،  ساخته  خانگی  نمایش 
این سریال برای ضبط سکانس های 

بعدی به کشور ترکیه  رفتند تا سکانس های 
بعدی را در استانبول، تصویربرداری کنند و 
چنان که شنیده ایم، پانته آ بهرام، یکی از یازیگرانی است که در استانبول 
مقابل دوربین حسین سهیلی زاده می روند. عالوه بر پانته آ بهرام، در »ملکه 
گدایان« باران کوثری، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، 
الهام کردا، یسنا میرطهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، 
عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صالحی، مریم سرمدی، نورا محقق، 
فرزاد فرزین و رویا نونهالی نیز ایفای نقش خواهند کرد. »ملکه گدایان«، 

دومین سریال حسین سهیلی زاده برای شبکه نمایش خانگی است.

درگذشت پیش کسوت موسیقی نواحی لرستان

»عزیز بُّساق« یکی از هنرمندان 
پیش کسوت موسیقی نواحی لرستان در 
سن ۸۸ سالگی بر اثر بیماری هایی که 
از چند سال پیش با آن ها  درگیر بود، 

دارفانی را وداع گفت.
مرحوم عزیز بساق از جمله هنرمندان 
مطرح موسیقی نواحی لرستان به ویژه در منطقه 
الیگودرز بود که از وی به عنوان یکی از از آخرین بازماندگان تشمال های این 
منطقه نیز یاد میشد. این »تشمال« از نسل و تبار شاه میرزا مردای از نوازندگان 
بزرگ موسیقی لرستان بود که به نوعی نسل آخر نوازندگان این منطقه را 
تشکیل می دهند.  آم مرحوم چندی پیش در فستیوال موسیقی نواحی آینه دار 
حضور فعالی داشت که در مراسم اختتامیه تندیس رویداد به وی تقدیم شد. او 
به جد یکی از هنرمندان بزرگ منطقه الیگودرز بود که خدمات قابل توجهی 

را در عرصه موسیقی و شیوه های سرنا نوازی انجام داد. 
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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

»غیبت موجه« ابوالفضل پورعرب در سینما 

ابوالفضل پورعرب بازیگر مطرح 
از  پس   7۰ دهه  در  ایران  سینمای 
مدتی دوری از سینما، با نقش آفرینی 
به سینما  رافعی  تازه عباس  فیلم  در 

بازمی گردد.
به علت  که  عرب  پور  ابوالفضل 

در  حضورش  اخیر  سال های  در  بیماری، 
سینمای ایران کمرنگ شده بود، در کنار میترا حجار بازیگران فیلم »غیبت 
موجه« به کارگردانی و تهیه کنندگی عباس رافعی هستند که این روزها 

در مرحله پیش تولید است و به زودی مقابل دوربین می رود.
بعضی عوامل این فیلم که تاکنون حضورشان قطعی شده عبارتند 
از دستیار اول و برنامه ریز: حمید شوریده، طراح صحنه: محمد رضا میرزا 
محمدی، طراح لباس: پردیس رافعی، مشاور رسانه ای: میالد معتمدی فر 

و طراح گریم: مهرداد قلی پور.
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آیا هنر ژنتیکي است!؟

شیوا خسرومهر: یک بازیگر اجازه ندارد بمیرد تا کارش تمام شود!
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محمد حسین زاده

که  هستند  هنرمندان  از  برخي 
و  مي کنند  طي  پله پله  را  ترقي  مدارج 
چون اصولي و درست مسیر کاري خود 
در  مي توانند  درنتیجه  کرده اند،  طي  را 
زمان رسیدن به اهداف، باثبات بیشتري 
دهه  دو  در  خسرومهر  شیوا  کنند.  کار 
فعالیت بازیگری خود، بسیار پرکار بوده 
یک  به  تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  در  و 
میزان حضور جدی داشته است هرچند 
به خوبی دیده نشده و  اعتقاد دارد  که 
می توانست کارنامه بهتری داشته باشد. 
ناراضی نیست و  این موضوع  از  او  اما 
در این روزها بیشتر تالش دارد که در 
عرصه کارگردانی تئاتر تجربه آموزی کند 
و همچنین تجربیات را به نسل جدید 

آموزش دهد.

-به سال هاي دور برویم... چطور 
شد که بازیگر شدید؟

تئاتر  بازیگر  و  کارگردان  *پدرم 
است. 3 سالم بود که اولین بار با پدرم 
به سر تمرینات تئاتر  رفتم. مادرم موهایم 
را می بافت و می شدم دختر آن خانواده 
و گاهی کاله سرم می گذاشت و تبدیل 
به رجب، پسر خانواده می شدم. نقشی 
که بازی می کردم هم نقش نبود، بلکه 
حضور بود و فقط باید روی صحنه حاضر 
با  دوره  آن  بود که  این  می شدم. مهم 
آشنا  آن  اصطالحات  و  تئاتر  ادبیات 
شدم. مهمترین اتفاقی که برای من در 
بزرگسالی افتاده این است که هر چقدر 
سالن بزرگتر می شود و تعداد تماشاگران 
باال می رود، حال مِن به عنوان بازیگر 
تماشاگران  یعنی هجمه  می شود.  بهتر 
از  و  باال می برد  را  من  به نفس  اعتماد 
وارد  بچگی  از  نمی ترسم. من  جمعیت 

این حرفه شدم.

-تهران بود؟
*پدرم وقتی درسش تمام می شود 
برای  اصالتا  مادرم  به شهر سبزوار که 
شروع  آنجا  در  و  می رود  هستند،  آنجا 
به تدریس می کند. قطعا حضور من در 
بازیگری هم از سبزوار شروع شد. بعد 
به انقالب خوردیم و همه چیز تعطیل 
شد و پدرم دیگر کار نکرد. پس از یک 
آقای  کالس های  با  ساله   ۲۰ وقفه 
سمندریان و آقای تارخ به طور حرفه ای 
وارد عرصه بازیگری شدم. زمانی که به 
می رفتم  سمندریان  آقای  کالس های 
با آقای محمد رحمانیان اجرا  همزمان 
داشتم یا وقتی به کالس های آقای تارخ 
می رفتم همزمان سر یک سریال و یک 

فیلم سینمایی بودم.

-آن موقع تئاتر سبزوار فعال بود؟
*بله، فعال بود. تا جایی که یادم 
هنر  و  فرهنگ  محل،  آن  اسم  می آید 
بود. حدود ۱۰ بازیگر تئاتر بودند که مدام 
تئاتر کار می کردند. اگر تئاتری در سبزوار 
اجرا می شد غیرممکن بود حداقل ۵ نفر 
آنها در آن نمایش حضور نداشته باشد. 
همه اتفاق ها بین آن ۱۰ نفر می افتاد. 
البته افراد جدید هم به مرور می آمدند.

-استقبال تماشاگران از نمایش ها 
چطور بود؟

*استقبال ها بسیار خوب بود. یادم 
است که آن موقع گوشی همراه نبود تا 
اطالع رسانی کنند و به همین خاطر با 
یک بلندگو در شهر می چرخیدند و اعالم 
می کردند در سالن فرهنگ و هنر، تئاتر 
اجرا می شود. مردم از طریق آن بلندگو 
را  اجراها  می آمدند  و  می شدند  متوجه 
می دیدند. آنقدر استقبال ها زیاد بود که 
برخی مخاطبان گاهی چندبار می آمدند 

یک  نمایش را می دیدند. آن موقع تئاتر 
مخاطب خاص نداشت و همه می آمدند. 
بیشتر متن هایی که انتخاب می شد هم 
متن های خانوادگی بود. مثاًل متن شب 
استادمحمد  محمود  اثر  یکم،  و  بیست 
اجرا  مختلف  کارگردان های  با  ۵بار 
رفت که یکی از آن اجراها را پدر من 
خوبی  پیام  متن  آن  کرد.  کارگردانی 
داشت و از آنجایی که درباره موادمخدر 
بود خانواده ها از آن استقبال می کردند.

-در دوره راهنمایی و دبیرستان هم 
کار می کردید؟

مقطع  می کنم  فکر  زیاد.  *بسیار 
ابتدایی بود که یک متنی به نام اشعث 
سال  هر  ما  کردم.  کار  را  زیاد،  ابن  و 
آن متن را در مدرسه بازی می کردیم. 
کارگردانی  که  شدم  متوجه  موقع  آن 
من  را  گروه  بچه های  چون  چیست، 
جمع می کردم. در دوران راهنمایی یک 
جشنواره بین مدرسه ها برگزار می شد و 
اگر من در آن جشنواره حضور نداشتم 
برای همه سوال بود. حضور من در تئاتر 
حرفه ای از جشنواره های مدارس شروع 
شد. یادم است که برای ۲۲ بهمن تئاتر 

کار می کردیم.

یا  می کردید  بازیگری  -بیشتر 
کارگردانی؟

بودم  گرفته  یاد  موقع  همان  *از 
دوتا کار را با هم انجام ندهم. به خاطر 
دانش کم بلد نبودم که هم کارگردان 
کارگردان  معموال  بازیگر.  هم  و  باشم 
می شدم و گروه را جمع می کردم، مگر 
من  به  می آمد  دیگر  نفر  یک  اینکه 
می گفت می آیی برای من بازی کنی؟ 

آن موقع می رفتم بازی می کردم.

-از چه سالی به تهران آمدید؟
*من سال ۱37۰ ازدواج کردم و 
آمدم و  تهران  به  از شهرستان سبزوار 
یکجورهایی  شدم.  ماندگار  تهران  در 
تهرانی هستم تا سبزواری چون پروسه 
فکر  بودم.  تهران  در  بیشتری  زمانی 
به  که  باشد  سالی   ۱۰ االن  می کنم 

سبزوار نرفته ام.

-وقتی به تهران آمدید چطور راه 
بتوانید  که  کردید  باز  خودتان  برای  را 

بازیگری را ادامه بدهید؟
سوپرمارکت  یک  در  موقع  *آن 
کار می کردم و صندوق دار بودم. دخترم 
را در مهدکودک می گذاشتم و خودم به 
سرکار می رفتم. یک روز جمعه بود که 
من سرکار نرفته بودم و دخترم نیز خانه 
بود. آن روز دخترم را به پارک بردم تا 
پارک حوصله ام سر  بازی کند. من در 
رفته بود و داشتم همینطور راه می رفتم 
که به یک در شیشه ای رسیدم. روی آن 

در نوشته بود تمرین  تئاتر از ساعت ۱۲ 
به ساعت ۲ بعدازظهر موکول شده است. 
کلمه تئاتر من را به ۲۰ سال پیش پرت 
کرد. تمام آن تمرین ها و دوران بچگی 
مثل یک فیلم از جلوی چشمان من رد 
شد. فردای آن روز از سرکار مرخصی 
در  رفتم.  تئاتر  تمرین  به سر  و  گرفتم 
بیایم  می شود  ببخشید  گفتم  و  زدم 
تمرین های شما را ببینم؟ کارگردان آن 
نمایش که آقای حمیدرضا گلدیس بود 
اجازه داد و من رفتم در سالن نشستم. 
جدید  من  برای  تئاتر  آن  تمرین های 
بود. یعنی دانش آن افراد چیزی بود که 
من بلد نبودم. ناخودآگاه فردای آن روز 
مرخصی گرفتم و دوباره رفتم در سالن 
هر  که  شد  عادت  من  برای  نشستم. 
تئاتر  تمرین  به  ساعت  همان  سر  روز 
من  گفتم  کارم  صاحب  به  بعد  بروم. 
دیگر بعدازظهرها نمی آیم و آن ساعت 
می رفتم سر تمرین ها می نشستم. یک 
خانم  گفت  من  به  گلدیس  آقای  روز 
حاضر  اینجا  می خواهید  روز  هر  شما 
زمان  که  شما  گفت  بله.  گفتم  شوید؟ 
حداقل  می آیید،  اینجا  به  و  می گذارید 
بیایید منشی صحنه کار ما شوید. من 
اصال بلد نبودم که منشی صحنه چیست. 
و  بود  کودک  نمایش  یک  نمایش  آن 
بازی  را  حیوانات  نقش  بازیگرها  همه 
داشت  آقا  بازیگر  یک  فقط  می کردند. 
هر  می کرد.  بازی  را  صیاد  نقش  که 
روز بعدازظهرها به عنوان منشی صحنه 
می رفتم در آن نمایش کار می کردم. آن 
نمایش در جشنواره فرهنگسراها شرکت 
و  گیاهچی  مجید  آقای  آنجا  در  کرد. 
در  گفتند شما  به من  دیگر  آقای  یک 
گروه.  گفتم فالن  گروه هستید؟  کدام 

گفتند پس چرا ما بازی شما را ندیدیم؟ 
گفتند  گفتم من منشی صحنه هستم. 
به بازی هم عالقه دارید؟ گفتم من از 
بچگی بازی می کردم. آنها یک شماره 
تلفن به من دادند که به دفترشان بروم. 
فردای آن روز به دفتر ایشان رفتم و در 
سریال کاشانه، به کارگردانی آقای قاسم 
جعفری در مقابل بهزاد خداویسی بازی 
کردم. در آن سریال برای من دوتا اتفاق 
خوب افتاد. یکی اینکه پارتنر من چهره 
بود و دوم اینکه سریال روی عکس من 
تمام شد و همه عکس من را دیدند. از 
آن موقع به بعد برای من پیشنهادهای 

جدید آمد.

را  آموزشي  دوره هاي  -چطور 
گذراندید؟

*بعد از بازي در آن سریال رفتم به 
آقای گلدیس گفتم من در این سریال 
اگر  گفت  من  به  ایشان  کرده ام.  بازی 
می خواهی به صورت حرفه ای وارد این 
بخوان.  را  آن  درس  برو  شوی،  حرفه 
گفتم شرایط زندگی من طوری نیست 

که من بخواهم درس بخوانم و همزمان 
سر کار هم بروم چون آن موقع از پدر 
دخترم جدا شده بودم و باید خرج زندگی 
را در می آوردم. ایشان به من آموزشگاه 
حمید سمندریان را معرفی کرد. بهمن 
ماه بود که به آموزشگاه رفتم ولی آن 
روز استاد آنجا نبود. اسم من را نوشتند 
و گفتند آقای سمندریان اردیبهشت ماه 
می آید از شما تست می گیرد. اردیبهشت 
را  سمندریان  آقای  و  رفتم  مجدد  ماه 
آنجا دیدم. وقتی اسم و فامیل خودم را 
ایشان گفت می دانی پدرت هم  گفتم، 
شاگرد من بوده؟ با خودم گفتم ایشان 
ثبت نام  برو  گفت  دارند.  حافظه ای  چه 
کن و در کالس ها شرکت کن. وقتی 
گفتند  من  به  کنم  ثبت نام  خواستم 
بدهی.  شهریه  باید  تومان  هزار   ۱۵۰
ماهی  می گرفتم  من  که  حقوقی  کل 
تومان  بود و ۱۱ هزار  تومان  ۲۰ هزار 
هم کرایه خانه می دادم. افسانه ماهیان 
گفت می توانی چک هم بدهی. من تا 
آن موقع نمی دانستم چک چیست و از 
شدم.  مردانه  کارهای  وارد  موقع  آن 
و  گرفتم  چک  دوستم  شوهر  از  رفتم 
دیگر  من  بردم.  آموزشگاه  به  خودم  با 
به  شروع  و  نرفتم  سوپرمارکت  آن  به 
بازیگری کردم. اولین دستمزد حرفه ای 
که از بازیگری گرفتم کار آقای محمد 
اجرا،  ۲3 شب  برای  که  بود  رحمانیان 
روز   3 برای  گرفتم.  تومان  هزار   ۴۰
بازی در آن نقشی که در سریال کاشانه 
داشتم نیز 3۰ هزار تومان گرفتم. این 
و  فروشندگی  دستمزد  با  دستمزدها 
قابل  سوپرمارکت  در  صندوق داری 
مقایسه نبود. من دوربین را نمی شناختم 
و فکر می کردم آنجا هم مثل تئاتر است. 

به تکرار آمدند به من گفتند تو تئاتر کار 
کرده ای؟ می گفتم بله. می گفتند بازی تو 
تئاتری است و لنز را نمی شناسی. دوباره 
به سراغ همان کارگردان تئاتر آمدم و 
گفتم آقای گلدیس جریان این است و 
به من می گویند تو لنز را نمی شناسی. 
آموزشگاه  در  بروی  باید  گفت  ایشان 
به  روز  یک  کنی.  ثبت نام  تارخ  آقای 
ایشان  و  رفتم  تارخ  آقای  آموزشگاه 
رزومه من را دید و گفت تو که کالس 
بلد  چیزی  من  رفتی،  سمندریان  آقای 
من  به  گفتم  بدهم.  یاد  تو  به  نیستم 
می گویند بازی تو تئاتری است و لنز را 
تارخ  آقای  کالس  هزینه  نمی شناسی. 
آن  پرداخت  در  و من  بود  تومان   7۰۰
مانده بودم. من بیشتر از ۱۰۰تومان را بلد 
نبودم بشمارم. آن روز به خانم کرامتی 
را  شهریه  گفتم  بود  ایشان  منشی  که 
قسط بندی نمی کنید؟ ایشان گفت شما 
می توانید این پول را در 7 قسط بدهید. 
گفتم باید چک بیاورم؟ گفتند نه چک 
بازی  را می شناسیم.  نیست، شما  الزم 
چیزی  من  برای  بار  اولین  تصویر  در 

به نام اعتبار را آورده بود. از هنرجویان 
من  از  ولی  بودند  گرفته  چک  زیادی 
چک نگرفتند. از همان موقع یاد گرفتم 
قسط چیست. گاهی حساب و کتاب هایم 
جور در نمی آمد و قرض می گرفتم. یک 
جاهایی حتی به سمت پول بهره ای نیز 
رفتم چون آن اعتبارم داشت خدشه دار 
با  را  داشتن  قسط  و  فقر  من  می شد. 
پوست، گوشت و استخوانم حس کردم. 
این  بازیگران  اکثر  بلکه  من،  تنها  نه 
پروسه را طی کرده اند. من فکر می کنم 
۹۹ درصد بازیگران ایرانی و هالیوودی از 
یک فقر و نداشتن آمده باشند و من هم 
جزو آن ۹۹ درصد هستم. االن به لطف 
تعطیل شده  آموزشگاه ها  کرونا،  جناب 
ولی من در آموزشگاه خودم نیز شرایط 
قسطی را برای هنرجویان گذاشته بودم 
تا عالقه مندان بتوانند ثبت نام کنند. من 
چیزهای زیادی را دارم از ۲۰ سال پیش 

با خودم همراه می کنم.

-با وجود اینکه پدرتان تجربه کار 
تئاتر داشت و سختی های این حرفه را 
این کار  کشیده بود به شما نگفت که 

را ادامه ندهید؟
*من شب همان روزی که برای 
ثبت نام به کالس آقای سمندریان رفتم 
با پدرم تماس گرفتم و گفتم شما آقای 
سمندریان را می شناسی؟ گفت چطور؟ 
گفتم من در کالس ایشان ثبت نام کردم. 
پدرم از خوشحالی زیر گریه زد و گفت 
خدا را شکر که یک نفر دارد راه من را 
ادامه می دهد. اولین باری که من بعد از 
به خانه پدرم رفتم،  کالس سمندریان 
کارتن  ۲تا  و  کرد  صدا  را  من  ایشان 
این  گفت  و  گذاشت  من  جلوی  کتاب 

ارث را از طرف من داشته باش. پدرم 
مربوط  که  کتاب  و  نمایشنامه  چه  هر 
به آن دوران می شد را به من داد. آن 
اجرایی  کاربرد  من  برای  نمایشنامه ها 
ندارد و فقط به عنوان یادگاری نگه شان 
کالس  هم  زنجان پور  آقای  داشته ام. 
را  هم  با  عکس هایشان  و  بودند  پدرم 
توسلی  اصغر  و  هاشمی  هدایت  دارم. 
شرایط  این  بودند.  پدرم  شاگردان  نیز 
برای من باعث شد که راحت تر در این 
حرفه بمانم. پدرم نه تنها نگفت که نرو، 
بلکه به شدت من را تشویق کرد. هر 
زمان کاری اجرا می روم حتمًا به عنوان 
مهمان می آید کار من را می بیند. غیر 
این  و  نزند  گریه  زیر  که  است  ممکن 
و  است  خوشحالی  خاطر  به  هم  گریه 
که  است  سال هایی  بابت  دلتنگی  هم 

خودش تئاتر کار می کرد.

سال ها  این  در  پدرتان  -چرا 
هیچ وقت به دنیای بازیگری برنگشت؟

*شاید در این ۲۰ سال ۵ تئاتر کار 
کرده باشد ولی شرایط فرهنگ و هنر آن 

موقع و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
االن در سبزوار قابل قیاس نیست. آن 
اهمیتی که به تئاتر می دادند االن دیگر 
داده نمی شود. با این حال مردم سبزوار 
به شدت به پدر احترام می گذارند و در 
تمام اجراها او را دعوت می کنند. شرایط 
نمی دهد که 3۰  اجازه  ایشان  به  سنی 

شب درگیر یک کار تئاتر شوند.

زنده یاد  با  کارها  انتخاب  -براي 
هم  مشورت  تارخ  آقاي  یا  سمندریان 

مي کردید؟
استاد  کالس  سر  که  *زمانی 
بازی  تئاتر  بیشتر  بودم  سمندریان 
می کردم. اگر شرایط تئاتر باعث می شد 
مشکلی  مالی  نظر  از  من  زندگی  که 
تصویر  سمت  هیچ وقت  باشد،  نداشته 
سمت  به  شدم  مجبور  من  نمی رفتم. 
تصویر بروم. دروغ چرا، من هیچ وقت با 
آقای سمندریان مشورت نکردم. اما آقای 
تصویر  کار  دارم  من  می دانست  تارخ 
انجام می دهم. همزمان وقتی سر کالس  
آقای تارخ می رفتم سریال من روی آنتن 
بود. تمام هنرجویان کالس آقای تارخ 
پایان نامه  من  ولی  دارند  فیلم  آنجا  در 
ندارم چون همزمان با امتحان های پایان 
ترم با آقای دانیال حکیمی و خانم میترا 
حجار سر یک پروژه سینمایی بودم. تمام 
یک  بروند  می خواستند  هنرجویان  آن 
نقش کوتاه در یک سریال بازی کنند 
ولی من آن موقع نقش دوم یک فیلم 
را بازی می کردم. من با آقای تارخ هم 
مشورت نکردم ولی از آموزشگاه ایشان 
چند نفر به سریال نرگس معرفی شدند 
بابت  من  بودم.  آنها  جزو  هم  من  که 
دیده شدن خودم به شدت به آقای تارخ 
مدیون هستم چون مردم من را با سریال 

نرگس شناختند.

شروع  زماني  چه  از  را  -سینما 
کردید؟

آموزشگاه  به کالس های  *وقتی 
قای  آ فتم،  می ر ن  یا سمندر قای  آ
فخیم زاده استاد من بودند و می خواستند 
سریال والیت عشق را کار کنند. آقای 
خسرو  نام  به  دوستی  یک  فخیم زاده 
می خواست  ایشان  که  داشتند  ملکان 
عروسی  نام  به  سینمایی  فیلم  یک 
نقش  یک  برای  و  بسازد  را  مهتاب، 
دنبال بازیگر می گشت. آقای فخیم زاده 
به ایشان گفت من یک هنرجویی دارم 
که به درد آن نقش می خورد. بعد به من 
هم یک آدرسی دادند و گفتند فردا برو 
آنجا و خودت را معرفی کن. من به آن 
آدرس رفتم و آقای ملکان گفت آقای 
فخیم زاده خیلی از شما تعریف کرده اند. 
اول  نقش  چرخنده  خانم  گفت  ایشان 
که  نقشی  نام  با  را  من  و  هستند  کار 
آن  کردند.  معرفی  کنم  بازی  بود  قرار 
سینما  در  من  بازی  تجربه  اولین  فیلم 
بود. بیشتر بازی من در آن فیلم با شهاب 
عسگری بود که آن موقع بازیگر شناخته 
شده ای بود. شهاب عسگری در آن فیلم 

چیزهای زیادی به من یاد داد.

بازیگر پرکاري بودید و در  -شما 
زمینه کارگردانی و آموزش هم فعالیت 
دارید... این همه انرژی از کجا می آید؟

اصلی  دلیل  می کنم  فکر  *من 
آن به عالقه ام برمی گردد. یک عالقه 
ذاتی و یک ژن در من وجود دارد که 
باعث می شود این انرژی به وجود بیاید. 
دومین مورد هم به تغذیه من برمی گردد. 
من گیاه خوار هستم. افراد گیاه خوار یک 
بهتر  دارند و حال شان  انرژی مضاعف 
است. من نه تنها گیاه خوار هستم، بلکه 
متاسفانه  نیستم.  اهل سیگار هم  حتی 
سیگار کشیدن در صنف ما زیاد است. 
من دانشجوی سیگاری ثبت نام نمی کنم. 

یک چیزهایی هست که شخصی است 
و به همان تربیتی برمی گردد که حمید 
سمندریان به ما یاد داد. حمید سمندریان 
می گفت شما اجازه ندارید بمیرید تا آن 
زمانی  می گفت  ایشان  شود.  تمام  کار 
می توانید سر کالس نیایید که من قبل 
در  را  شما  فوت  آگهی  نیامدن تان  از 
تربیت  باشم.  دیده  همشهری  روزنامه 
حمید سمندریان و امین تارخ باعث شد 
بیایند  جلو  هدفمند  هنرجویان شان  که 
با خودشان  همه  از  اول  تکلیف شان  و 
مشخص باشد. من اگر بتوانم یک کاری 

را انجام بدهم موافقت می کنم.

-ولي گویا گالیه دارید که کمتر 
دیده شده اید!؟

با  رتباطم  ا می کنم  فکر  *من 
بدشانسی  یک  و  بوده  کم  مطبوعات 
نقش های  که  بوده  این  هم  آوردم  که 
من دیده نشده است. مثال یک شب که 
سریال من پخش می شد، از یک شبکه 
دیگر فوتبال پخش می کردند. فیلم های 
دیده  و  نداشتند  خوبی  اکران های  من 
نشدند. از همه مهمتر اینکه از مطبوعات 
مطبوعات  به  کمی  االن  و  بودم  دور 
نزدیک شده ام. من بلد این کارها نبودم 
و شاید من باید با اهالی مطبوعات تماس 
می گرفتم و می گفتم االن سر فالن کار 
هستم. من سر کالس آقای سمندریان 
و آقای تارخ فقط بازیگری را یاد گرفتم 

و نه تبلیغات را.

انجام  هم  مدلینگ  کار  -گویا 
داده اید!؟

و  کردم  تبلیغات  ر  کا *بیشتر 
در  سمندریان  آقای  نبود.  مدلینگ 
کالس ها می گفت هر کدام از شما باید 
تابستان ها  باشید که  یک گاری داشته 
و  بفروشید  بستنی  فالوده  آن  روی 
زمستان ها هم لبو و باقالی، تا پول تان را 

از آن گاری در بیاورید. یک منبع درآمد 
دیگری باید در کنار بازیگری می بود که 
تدریس شد.  برای من  منبع درآمد  آن 
وقتی به ماجرای کرونا خوردیم متوجه 
شدم که هنرپیشه های زیادی در ایران 
و دنیا دارند کار تبلیغات انجام می دهند 
داده شد  پیشنهاداتی که  به  و من هم 
جواب مثبت دادم و وارد حوزه تبلیغات 
و مدلینگ شدم. پس از اتمام کرونا هم 
آن را انجام خواهم داد. برای من کلمه 
اعتبار خیلی مهم است. من زمانی یک 
را  آن  تبلیغ می کنم که خودم  را  چای 
خورده باشم. گاهی به من پول خوبی 
پیشنهاد می دهند که مثال فالن محلول 
ضدعفونی را تبلیغ کنم ولی من این کار 
محلول  آن  از  خودم  چون  نمی کنم  را 
دوست  نبودم.  راضی  و  کردم  استفاده 
بگویم  دروغ  مخاطب  به  که  نداشتم 
چون دروغ خط قرمز من است. گاهی 
تئاتر پوستر نمایش خودشان  بچه های 
را برای من می فرستند و می گویند این 
پوستر را تبلیغ کنید ولی من این کارها را 
قبول نمی کنم چون خودم آن نمایش ها 
را ندیده ام. می گویم بگذارید ابتدا نمایش 
را ببینم و بعد اگر خوب بود آن را تبلیغ 
می کنم. سعی می کنم قبل از هر چیزی 
راه آن صداقت و درستی را پیش ببرم.

-در پایان بفرمایید که اگر بازیگر 
نمی شدید چه کاره می شدید؟

*بچه که بودم آرزو داشتم مهمان دار 
هواپیما شوم. بزرگتر که شدم بازیگری را 
دوست داشتم ولی فکر می کردم خانواده ام 
چون  می شوند  من  شدن  بازیگر  مانع 
خانواده من مذهبی بودند. با خودم گفتم 
خانواده ام را گول می زنم و به آنها می گویم 
می خواهم فیلمبردار شوم و وقتی فیلمبردار 
شدم یواشکی به سمت بازیگری می روم. 
به فیلمبرداری و  الکی داشتم  همینطور 

عکاسی عالقه پیدا می کردم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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