
میثم ترکیان ���
سال گذشته در اثر شکل گیری معاماتی در مناطق 
برخی از شهر ها قیمت ها تقریباً در بازار مسکن 
دو برابر شد.طی س��ال های گذشته  بسیاری از 
مستأجران مجبور شدند بخش عمده ای از درآمد 
ماهیانه خود را برای پرداخت  اجاره بها اختصاص 
دهند. اما امس��ال با توجه به تغییرات جهشی در 
بازار خرید فروش مسکن بسیاری از مستأجرانی 
که توانایی افزایش ناگهانی اجاره بها را نداشتند  به 
سایر نقاط ارزان تر یا خانه هایی با متراژ کوچک تر 
انتقال یافته اند. البته بودند مالکانی که با تقاضاهای 
نامتعارف اجاره به آشفته بازار مسکن دامن زدند.
سال های سال است که مشخص نیست نظارت 
بر بازار زمین و ساختمان و اجاره بها با چه بخشی 
است، برخی از کارشناس��ان نظارت بر این بازار 
را جزو وظایف وزارت راه و شهر س��ازی معرفی 
می کنند و برخی دیگر، صنف اتحادیه مشاوران 
ام��اک را در این رابطه مس��ئول می دانند.البته 
در کنار همه این موضوعات ناخوش��ایند 2 نکته 
مثبت هم وجود دارد.نکته اول پویشی بود که با 
همکاری صداوسیما با عنوان صاحب خانه خوب 
راه افت��اد که تا حدودی تأثیرگذار بود.اما در کنار 
این اتفاق خوب پویش در بین مشاورین اماک 
به راه افتاده اس��ت و ای��ن بنگاه ها با نپذیرفتن 
مالکان خانه ای که قیمت های نامتعارف و خارج 
از توان مس��تاجرین اعام می کنند، برای مهار 
بازار اجاره بها مسکن بس��یج شده اند.این روحیه 
نیاز امروز کش��ور است تا با همدلی، همکاری و 
تاش مضاعف اقتصاد کشور را در هر بخشی را 

به سمت درست هدایت کنیم.

 پویش مردمی نه به
 اجاره  بهای نامتعارف

یادداشت

صفحه8صفحه3

 یک ضامن برای دریافت 
وام ازدواج کافی است

 مطبوعات مانایی خود را
 حفظ خواهند کرد

کسی که در کار کوتاهی کند به غم و اندوه دچار می شود. امام علی )ع(
مدیرمسئولروزنامهتجارت:حاجیدلیگانی:

روزنامهصبحایران  
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تیم کشتی فرنگی 
جوانان ایران 

قهرمان آسیا شد

صفحه5

صفحه3

صفحه7

صفحه6

گ�روه فرهنگ�ی: محمدعل��ی صف��ورا در کارگاه 
»تحلیل محتوای انیمیش��ن های تلویزیونی« با 
تأکید بر اینکه آثار ایرانی بیشتر سوژه و موضوع 
دارن��د تا قص��ه، ای��ن مس��ئله را موجب ضعف 
فیلمنامه ه��ا دانس��ت. کارگاه »تحلیل محتوای 
انیمیشن تلویزیونی« با حضور مسئوان انیمیشن 

مراکز استانی سازمان صداوسیما پیش از...

انیمیشن های ایرانی»بحران 
قصه« دارند

مدرسپویانماییمطرحکرد

 تخلف نجومی
 برخی مدارس غیر دولتی

 آغاز دوباره طرح
 برخورد با پوشاک قاچاق 

در سطح شهر

شهریهمدارسغیردولتیاول
دبستاناز9تا15میلیونتومان!

آگهی فراخوان مزایده عمومی
) نوبت دوم(

1- سازمان مزایده گزار: شهرداری جم 
2- نوع مزایده: مزایده عمومی یک مرحله ای

3- موضوع مزایده: اجاره مجموعه هتل شهرداری جم
4- برآورد اولیه موضوع مزایده:  18.000.000.000ریال 

5-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ  
900.000.000 ریال به حساب 3100004700009بنام شهرداری جم نزد بانک ملی

6- محل دریافت و تحویل اس��ناد: استان بوشهر شهرس��تان جم خیابان شهرداری 
شهرداری جم امور حقوقی و قراردادها .

7-  مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1398/04/13 لغایت 1398/04/31 
8- مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری 1398/04/31 

9- تاریخ و محل بازگش��ایی پاکات: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 01 مرداد 1398 
در محل شهرداری جم 

10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
11-  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

12- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده ذکر شده است.
13-  در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت  اول : 1398/04/13
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1398/04/20

روابط عمومی شهرداری جم

آگهي تجدید مناقصه
اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذیل  
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

یف
 مبلغ برآورد پروژهرد

)به ریال(
 مبلغ ضمانت نامه

 )به ریال(
شماره فراخوان ستاد 

ایران

اجرای خاکبرداری و زیر اساس راه روستایی 1
12,112,955,245606,000,0002098003377000121ورازان نور

6,732,655,819337,000,0002098003377000122اجرای گوشواره و دیوار راه روستایی لزربن2

3,815,780,754191,000,0002098003377000123بهسازی و آسفالت راه روستایی هلوکله تنکابن3

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي رییس جمهور با رعایت سقف 
ارجاع کار در راه و ترابري )حمل و نقل( الزامي است.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/04/16
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت14/00 مورخه   98/04/22

مهلت زماني ارائه پیشنهاد :  ساعت14/00 مورخه    98/05/03
زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت 08/00 مورخه   98/05/06

اطاعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیش��تر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت هاي الف

 آدرس ساري خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگي       تلفن   33363904  -011
 اطاعات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضویت در س��امانه : مرکز تماس : 

 021-41934  
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

این آگهي همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است

 نوبت دوم

 وظیفه قوه قضاییه
 برخورد قاطعانه با فساد است

رئیس دستگاه قضا:

 سکوت آمریکا درباره
 خاشقجی شرم آور است

گزارشگر ویژه سازمان ملل: 
صفحه2 و 3

صفحه2صفحه 2

اسکورت جنگی کشتی های انگلیس از ترس ایران
نرخ بیمه  کشتی های عبوری در خلیج فارس 10 برابر شد



اخبار
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ایرانوجهان

پاسخی سخت و کوبنده در انتظار 
تهدیدکنندگان امنیت کشور است

رئی��س س��تادکل نیروه��ای مس��لح گفت: 
بی شک پاسخی س��خت و کوبنده در انتظار 
کس��انی خواهد بود که قصد دارند به امنیت 
کش��ور و مرزها آسیب برس��انند. به گزارش 
مهر، سرلش��کر محمد باقری در ادامه بازدید 
از خطوط مرزی ش��مال شرق کشور در جمع 
علما و روحانیون شیعه و سنی، بزرگان قبایل 
و مرزداران این منطقه ش��امل ارتش، س��پاه، 
نی��روی انتظامی و بس��یج در ی��گان مرزی 
تایب��اد حضور یاف��ت. وی پ��س از بازدید از 
یگان های حاض��ر در یگان مرزی تایباد طی 
س��خنانی کوتاه، اظهار داش��ت: امروز کشور 
م��ا با حضور مردم و علم��ای انقابی اعم از 
اهل تسنن و تشیع و نیروهای مسلح کشور با 
داشتن فرماندهان شجاع و فهیم و رزمندگانی 
بصیر و داور هرگونه توطئه دش��منان علیه 
امنیت پایدار این مرز و بوم را خنثی می کنند. 
سرلشکر باقری در پایان تأکید کرد: بی شک 
پاس��خی س��خت و کوبنده در انتظار کسانی 
خواهد بود که قصد دارند به امنیت کش��ور و 

مرزها آسیب برسانند.

پنج کاندیدای حقوقدان شورای 
نگهبان مشخص شدند

عضو هیئت رئیس��ه مجل��س از معرفی پنج 
کاندیدا برای حضور در ش��ورای نگهبان خبر 
داد. احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگو با آنا، از 
معرفی پنج کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان 
به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و اظهار کرد: 
آقای��ان هادی طحان نظی��ف، محمد دهقان، 
عل��ی غامی، محمدحس��ن صادقی مقدم و 
مرتضوی کاندیداهای معرفی شده به مجلس 
هس��تند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه از میان این پنج کاندیدا 
سه نفر برای حضور در شورای نگهبان انتخاب 
می ش��وند، ادامه داد: کاندیداهایی که انتخاب 
شوند، جایگزین محسن اسماعیلی، نجات اه 
ابراهیمیان و سام سوادکوهی خواهند شد. به 
گفته امیرآبادی فراهانی این انتخابات این هفته 
باید در دستور صحن مجلس قرار گیرد چون 
حکم سه نفر حقوقدان شورای نگهبان تا 22 

تیر بیشتر اعتبار ندارد.

اعضای شورای نگهبان وارد صف بندی های 
سیاسی و جناحی نمی شوند

دبیر ش��ورای نگهبان گفت: فقها و حقوقدانان 
ش��ورای نگهبان در اعمال وظیفه ش��ان وارد 
صف بندی های سیاس��ی و جناحی نمی شوند. 
به گ��زارش مه��ر، آیت اه احم��د جنتی دبیر 
ش��ورای نگهبان در نطق پیش از دستور خود 
ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میاد امام 
رضا )ع(، یاد و خاطره سه عضو فقید این شورا 
حضرات آیات: هاشمی ش��اهرودی و مؤمن و 
آقای علیزاده را گرامی داش��ت. وی در ادامه با 
اشاره به در پیش بودن سالروز تشکیل شورای 
نگهبان به وظایف این شورا اشاره و خاطرنشان 
کرد: ش��ورای نگهب��ان ضامن اس��امیت و 
جمهوریت نظام اس��امی است و وظیفه مهم 
س��امت قانون بر عهده این نهاد اس��ت. دبیر 
ش��ورای نگهبان وظیفه مهم دیگر این ش��ورا 
را نظ��ارت بر انتخابات برش��مرد و تأکید کرد: 
همواره شورای نگهبان سه اصل رعایت شرع 
مقدس، قانون و اخاق را مدنظر قرار داده و در 
زمینه نظارت بر انتخابات نیز همین گونه عمل 
کرده و می کند. آیت اه جنتی با بیان اینکه در 
فرآیند انتخابات و بررسی صاحیت ها عمل به 
مّر قانون همواره مدنظر ما بوده است، تصریح 
کرد: اگرچ��ه حجم باای ثبت نام و بررس��ی 
صاحیت ها به دلیل نقص قانون در بازه زمانی 
کوتاه توان زیادی از شورای نگهبان می گیرد، 
اما این شورا با دقت نظر به وظیفه قانونی خود 
عمل می کند. وی افزود: همانگونه که پیش تر 
اع��ام کرده ایم ش��ورای نگهبان در بررس��ی 
صاحیت ها برای کس��انی که صاحیتش��ان 
تأیید نمی شود حق اعتراض قانونی قائل بوده 
و آماده شنیدن نظرات آن ها است. دبیر شورای 
نگهبان در همی��ن زمینه تأکید کرد: فقهای و 
حقوقدانان شورای نگهبان در اعمال وظیفه شان 
وارد صف بندی های سیاسی و جناحی نمی شوند 
و نظر ش��خصی خود را اعمال نمی کنند بلکه 
ماک آن ها عم��ل به وظیفه قانونی اس��ت. 
آیت اه جنتی در پایان ب��ا قدردانی از مردم به 
دلیل حمایت مستمرش��ان از نظام اسامی در 
طول چهل سال گذشته، گفت: با هدایت های 
رهبر حکیم انقاب و بصیرت مثال زدنی مردم 
انقاب��ی همواره بر مش��کات فائ��ق آمده و 
توطئه های دش��منان را خنثی کرده ایم که در 
این مقطع نیز مش��کات را پشت سر خواهیم 

گذاشت.

مصر توقیف کشتی ایرانی در کانال 
سوئز را تکذیب کرد

رئیس اداره کانال سوئز اخبار منتشر شده درباره 
جلوگیری از عبور یک کش��تی ایرانی حامل 
نفت به س��وریه از این کانال را تکذیب کرد. 
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
»مهاب ممی��ش« رئیس اداره کانال س��وئز 
ضمن تکذیب اخبار مربوط به توقیف کشتی 
ایرانی حامل نفت به س��وریه، گف��ت: »اداره 
کانال سوئز به آزادی کشتیرانی بین المللی در 
این کانال پایبند است و به همه کشتی ها اجازه 
عبور از این کانال جز در شرایط مشخص، داده 
می شود«. طبق گزارش کانال »صدی البلد« 
مصر، ممیش افزود: »نمی توان هیچ کشتی را 
از عبور از کانال س��وئز منع کرد؛ تجارت نفت 
و تجارت س��اح هر دو مشروع است«. وی 
همچنین گفت که ممانعت از عبور کشتی ها 
در دو حال��ت رخ می ده��د: نخس��ت اینک��ه 
اباغیه ای از سازمان ملل دریافت کرده باشیم 
و دوم اینکه کش��تی حامل م��واد غیرقانونی 
باش��د. بنابر این گزارش، مطاب��ق با معاهده 
قسطنطنیه، اداره کانال سوئز ملزم است آزادی 
کشتیرانی در این کانال و عبور امن کشتی ها 
از این کانال را تأمین کند مگر اینکه کشتی در 
حال عبور از این کانال حامل پرچم کشوری 

باشد که در حالت جنگ با مصر است.

سکوت آمریکا درباره خاشقجی 
شرم آور است

گزارش��گر ویژه سازمان ملل می گوید آمریکا 
باید اطاعات قتل خاش��قجی را علنی کرده 
و پاس��خی در خ��ور به گزارش ارائه ش��ده از 
سوی این نهاد بدهد. به گزارش مهر به نقل 
از رویترز، »اگنس کاامارد« گزارش��گر ویژه 
سازمان ملل می گوید آمریکا باید به گزارش 
این نهاد درباره قتل جمال خاشقجی واکنشی 
درخور نش��ان دهد حال آنکه »س��کوت« در 
می��ان گزینه ه��ای پیش رو نیس��ت. وی در 
ای��ن باره افزود: باید در این باره با صدای بلند 
صحبت کرد ح��ال آنکه این مقدار هم کافی 
نیست. باید وارد عمل شد. کاامارد همچنین 
خواس��تار انجام تحقیقات از سوی اف بی آی 
شد. گفتنی است وی در ماه میادی گذشته 
)ژوئ��ن( گزارش��ی ۱۰۱ صفح��ه ای ارائه داد 
و تأکی��د کرد مرگ جمال خاش��قجی منتقد 
سعودی که در کنسولگری عربستان واقع در 
اس��تانبول اتفاق افتاد؛ قتلی خارج از چارچوب 
قضایی بوده و اینکه محمد بن سلمان ولیعهد 
س��عودی و دیگر مقام��ات بلندپایه ریاض، از 
مظنونین اصلی تلقی می شوند. این در حالی 
است که آمریکا به بهانه حفظ رابطه راهبردی 
با عربستان در این باره سکوت اختیار کرده و 
از متهم کردن ولیعهد سعودی طفره می رود. 
ب��ه گفته کاام��ارد، آمریکا آنگون��ه که باید 
همکاری نمی کند و بای��د اطاعات پیرامون 

قتل خاشقجی را علنی کند.

اگر کاهش تعهدات برجامی نبود 
مکرون به روحانی زنگ نمی زد

یک تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی و متخصص 
مطالعات آمریکا گفت: اگر ایران همین روند را 
آغاز نمی کرد، اینستکس ناقص الخلقه هیچ گاه 
ش��کل نمی گرفت و تلف��ن روحانی از طرف 
مکرون هیچ گاه زنگ نمی خورد. س��یدمحمد 
مرن��دی در گفتگو با دانش��جو در خصوص 
گام دوم جمهوری اس��امی در مسیر کاهش 
تعهدات برجامی گفت: اگر ایران همین روند را 
آغاز نمی کرد، اینستکس ناقص الخلقه هیچ گاه 
ش��کل نمی گرفت و تلف��ن روحانی از طرف 
مکرون هیچ گاه زنگ نمی خورد. وی با تأکید 
براینکه جمهوری اس��امی باید همین مسیر 
را ادام��ه دهد گفت: ما باید به تدریج تعهدات 
خود را کاهش دهیم تا به اروپا فشار وارد شود 
و بااخ��ره آن ها به تعهدات خود عمل کنند. 
مرندی با اش��اره به اقدام مناس��ب و به جای 
جمهوری اسامی در انهدام پهپاد جاسوسی 
آمریکا گفت: مطمئناً در کشور عده ای بوده اند 
که زمان سرنگونی پهپاد آمریکا که به منظور 
جاسوس��ی به مرز های ایران آمده بود اعتقاد 
داشتند نباید آن را سرنگون کنیم و این اقدام 
فقط آمریکایی ها را جسورتر می کند، اما زمانی 
که این پهپاد سرنگون شد آمریکا عکس العمل 
خاصی نش��ان نداد، چ��ون فهمید جمهوری 
اسامی در عزم خود جدی است. این تحلیلگر 
مس��ائل سیاس��ی با تأکید براینکه در مسئله 
برجام و هس��ته ای نیز باید روش عمل ما به 
همین ش��کل باشد گفت: در خصوص برجام 
نیز بای��د اقدامات جمهوری اس��امی جدی 
باش��د و ما روند خروج خود از تعهدات برجام 
را ادامه دهیم تا اروپا به این نتیجه برس��د که 
بای��د راهکار عملی در قبال ای��ران ارائه دهد. 
این متخصص مطالعات آمریکا با اش��اره به 
برگزاری جلسه هفته آینده وزرای خارجه ۴+۱ 
گفت: این جلسه نیز از اهمیت باایی برخوردار 
است، اما اینکه در چند روز و چند هفته آینده 
چه قدر جلو برویم و میزان غنی سازی را تا چه 
حد افزایش دهیم مسئله ای تخصصی است، 
ام��ا آهنگ خروج از برجام یا کاهش تعهدات 

برجامی باید ادامه یابد. 

اخبار

اسکورت جنگی کشتی های انگلیس از ترس ایران
روباه پیر نتیجه خباثتش در جبل الطارق را در تنگه هرمز می بیند

گروه سیاسی: پس از آنکه نیروی دریایی انگلیس یک 
نفتک��ش حامل نفت ایران را هنگام گذر از تنگه »جبل 
الطارق« توقی��ف کرد، نیروی دریای��ی انگلیس از بیم 
پاسخ ایران در حال اسکورت نفتکش های انگلیسی در 
حال تردد از تنگه هرمز است.به نوشته نشریه »تایم«، 
کش��تی جنگ��ی »اچ ام اس مونتروس« روزسه ش��نبه، 
نفتکش انگلیس��ی »پسیفیک وویاجر« را هنگام گذر از 
تنگه هرمز و ورود به دریای عمان، اسکورت کرده است.

داده های راداری نیز نش��ان می دهد که روز گذشته این 
کشتی جنگی مس��تقر در بحرین، هنگام گذر پسیفیک 
وویاجر از تنگه هرمز، سایه به سایه این نفتکش حرکت 
کرده اس��ت.پایگاه »دیلی استار« هم با تایید این خبر، 
به نقل از وزارت دفاع انگلیس نوشته است: »انگلستان 
حض��ور دریایی دیرینه خود در خلی��ج ]فارس[ را ادامه 
می دهد. ما به صورت مداوم در حال رصد اوضاع امنیتی 
آنجا هس��تیم و متعهد به حف��ظ آزادی تردد منطبق بر 
قوانی��ن بین الملل��ی هستیم.«پس��یفیک وویاجر همان 
نفتکش��ی اس��ت که این هفته توقف چندساعته اش در 
خلیج ف��ارس گمانه زنی هایی را در مورد آن ایجاد کرد. 
اما نهایتا انگلیس اعام کرد که این کش��تی مش��کلی 
ندارد و توقف آن طبق برنامه از پیش تعیین شده صورت 
گرفته اس��ت. این هفته پای��گاه »بلومبرگ« به نقل از 
منابع مطلع نوشت نفتکش های انگلیسی از بیم توقیف 
ش��دن توس��ط ایران، از ورود به تنگه هرمز خودداری 
می کنند. بر اس��اس این گ��زارش،  نفتکش »بریتیش 
هریتیج« که متعلق به ش��رکت »بریتی��ش پترولیوم« 
در روزه��ای گذش��ته از حرکت به س��مت تنگه هرمز 
خودداری کرده اس��ت. این نفتکش در حال حرکت به 
س��مت پایانه نفتی بصره در جنوب عراق بوده، اما روز 
۶ جوای )۱۵تیرماه( ناگهان تغییر مسیر داد و در حال 
حاضر در س��واحل عربستان س��عودی است. یک مقام 
مطلع مدعی شده ش��رکت انگلیسی نگران است ایران 
در اقدامی تافی جویانه این نفت کش را توقیف کند. در 
دو ماه اخیر، دولت آمریکا با اقداماتی از جمله لغو کامل 
معافیت ه��ای واردکنندگان نفت از ایران، تروریس��تی 
خواندن س��پاه پاسداران انقاب اس��امی و اعزام چند 
هزار نیروی نظامی، چند بمب افکن و یک ناو هواپیمابر 
به منطقه خلیج فارس، میزان تنش در منطقه را افزایش 
داده است.واش��نگتن همزمان ح��وادث اخیر برای چند 
نفتک��ش در دری��ای عم��ان را به ایران نس��بت داده و 
اکنون نیز در تاش است به همین بهانه ائتاف نظامی 
تازه ای در خلیج فارس و دریای سرخ شکل دهد. هنوز 
مش��خص نیست چه کشورهایی در این ائتاف شرکت 
کنند، اما به نظر می رس��د انگلیس که هفته گذش��ته بر 
خ��اف مقررات دریانوردی و با اس��تناد به تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه سوریه یک کشتی حامل نفت ایران 
را توقیف کرد، گشت زنی نظامی در خلیج فارس را آغاز 
کرده اس��ت. »جوزف دانفورد« رئیس س��تاد مش��ترک 
نیروهای مس��لح آمریکا شب گذشته گفت واشنگتن در 
حال بررس��ی طرحی اس��ت که تحت آن یک »ائتاف 
نظامی بین المللی« از آبراه های بین المللی نزدیک ایران 
و یم��ن »حفاظت کند«.وی گف��ت: »ما در حال تعامل  
با تعدادی از کشورها هس��تیم تا ببینیم آیا می توانیم با 
یکدیگر ائتافی تشکیل دهیم که آزادی دریانوردی در 

تنگه هرمز و باب المندب را تضمین کند.«

دس�ت  باز ایران برای توقیف کشتی های انگلیسی در  ���
تنگه ی هرمز

در روزهای گذش��ته، برخی مقام��ات دولتی و نظامی نیز 
صحبت از اقدام متقابل جمهوری اسامی کرده اند، حال 
سوال اینجاست که ایران برچه اساس می تواند مانع از عبور 
و مرور کش��تی های انگلیسی و یا توقیف آنها در آب های 
تحت حاکمیت خود شود؟اگرچه جمهوری اسامی ایران 
توانمندی های زیادی برای برخورد متقابل در اختیار دارد، 
اما یک��ی از این اختیارات -که ع��اوه بر امکان توقیف 
کش��تی ها می تواند دیگر ابزارهای حقوقی ما را نیز فعال 
کند- مس��ئله برخورد با کشتی های آاینده است.یکی از 
خطراتی که امنیت و محیط زیست خلیج فارس و منطقه 
تنگه هرمز را تهدید می کند، آلودگی کش��تی های حامل 
نفت و مواد آاینده است که از این منطقه عبور می کنند؛ 
مسئله ای که کنوانس��یون حقوق دریاهای سازمان ملل 
مصوب ۱982 در بخشی مجزا تحت عنوان »قوانین بین 
الملل��ی و ملی قانون گذاری ب��رای جلوگیری، کاهش و 
کنترل آلودگی محیط زیست دریایی« به آن اشاره کرده 
است. نظام عبور و مرور از تنگه های بین المللی براساس 
»قاعده عبور بی ضرر« تنظیم می شود. یعنی درواقع حقوق 
بین الملل، بخشی از حاکمیت سرزمینی کشور های ساحلی 
را به نفع جامعه جهانی محدود کرده و به کشتی های سایر 
کش��ور ها حق عبور بی ضرر می دهد. ماده ۱9 کنوانسیون 
در همین رابطه 7 سرفصل را به عنوان عوامل مخل عبور 
بی ض��رر تعیین کرده که در صورت نقض هرکدام از این 
موارد، اماکن برخورد و حتی توقیف شناورها برای کشور 
ذی نفع میس��ر است. این عوامل عبارتند از:۱- تهدید یا 
توس��ل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقال 
سیاسی کش��ور س��احلی یا هرگونه روش دیگری که با 
اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد مغایر 
باشد.2- تمرین یا رزمایش نظامی با انواع تسلیحات.3- 
گ��ردآوری اطاعاتی و اقدامات تبلیغاتی که به زیان امور 
دفاعی و امنیتی کش��ور ساحلی باش��د.۴- پرواز، فرود یا 
انتقال انواع سامانه های هوایی یا ادوات نظامی.۵- پیاده 
یا س��وار کردن کاا، پول یا اشخاص، برخاف مقررات و 
قوانین گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی 
و آلودگی عمدی و ش��دید مغایر ب��ا حقوق بین الملل.۶- 
ماهیگیری و انجام تحقیقات یا فعالیت مساحی7- اخال 

در سیس��تم های ارتباطی یا سایر تجهیزات یا تاسیسات 
کش��ور ساحلی و سایر فعالیت هایی که به هرنحو با عبور، 
رابطه مستقیم ندارد.حاا جمهوری اسامی ایران ااقل 
با اس��ناد به 2 مورد می تواند مانع عبور و مرور کش��تی 
های خارجی -از جمله انگلیس��ی- شده و یا حتی اقدام 
به توقیف آنها بکند.یکی از این موارد، آایندگی کش��تی 
های تجاری و حتی نظامی اس��ت.امروزه اکثر قریب به 
اتفاق کش��تی های نفتکش و کشتی های بزرگ تجاری 
دچار مش��کات عدیده فنی هس��تند که آثار زیان باری 
در حوزه محیط زیس��ت در پی خواهند داشت.جمهوری 
اس��امی ای��ران می تواند بر همین اس��اس مانع عبور و 
مرور آنها ش��ده و یا در صورت بی توجهی، ش��ناورهای 
متخلف را توقیف کند.ایران در س��ال ۵۴ قانون حفاظت 
دری��ا و رودخانه های م��رزی از آلودگی با مواد نفتی را به 
تصویب رساند. براس��اس ماده 2 این قانون، آلوده کردن 
رودخانه های مرزی و آبهای داخلی و دریای س��رزمینی 
ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی ها 
و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی ) اعم از 
ثابت و شناور( و خواه توسط لوله ها و تأسیسات و مخازن 
نفتی واقع در خش��کی یا دریا ممنوع است.در صورتی که 
آلودگی به واسطه بی مبااتی یا بی احتیاطی باشد، نیروی 
دریایی ایران به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم 
صورت مجلس تشخیص میزان آلودگی،  در صورتی که 
وس��یله آلوده کننده  نفتکش باشد آن را متوقف و در مورد 
س��ایر منابع آلوده کننده از ادامه عملی��ات آنها جلوگیری 
به عمل خواهد آورد. کما اینکه جمهوری اس��امی یک 
ب��ار در س��ال 92 اقدام به توقیف یک نفتکش��ی هندی 
کرد که محیط زیس��ت را آلوده می ک��رد. موضوع دیگر، 
بن��د 2 در ماده ۱9 کنوانس��یون درخص��وص »گردآوری 
اطاعات��ی و اقدامات تبلیغاتی که ب��ه زیان امور دفاعی 
و امنیتی کش��ور س��احلی« اس��ت.یکی از دایل حضور 
ش��ناورهای فرامنطقه ای )نظیر انگلیس، آمریکا، فرانسه 
و ...( در آبه��ای جنوبی ایران،  جم��ع آوری اطاعات از 
طریق س��امانه های مختلف راداری، شنود و جمع آوری 
اطاعات اس��ت که این موض��وع از طرق مختلف انجام 
ش��ده و طبیعتا برخی مش��کات را برای کشور ها ایجاد 
می کند. لذا نیروی دریایی جمهوری اس��امی ایران این 
ح��ق را دارد که با توجه به مواد کنوانس��یون بین المللی 

حق��وق دریاها اقدام به توقیف آنها کند.نیروهای مس��لح 
ایران بارها و در مقاطع مختلف نش��ان داده اند که بر سر 
حفظ منافع و مقابله با کوچکترین تجاوز به حریم دریایی، 
هوایی و زمینی کش��ورکمترین گذشتی ندارد و این را در 
دستگیری چندباره ملوانان نظامی آمریکا و انگلیس -که 
میزان کمی وارد حریم دریایی ایران شده بودند- بخوبی 
نش��ان داد.حاا هم جمهوری اس��امی ایران این حق را 
دارد تا بدون چشم پوشی بر کمترین تخلفات، در راستای 
برخورد متقابل با کشورهایی نظیر انگلیس، سخت گیری 

بیشتری کند.
روحانی: انگلیسی ها آغازگر ناامنی در دریاها هستند و  ���

تبعات آن را درک خواهند کرد
حجت ااس��ام حسن روحانی در جلس��ه هیأت دولت، 
اظهار داش��ت: دش��من به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه 
اس��ت و از ای��ن رو به فضای کش��ورمان تجاوز کرد که 
البته با پاس��خ قاطع مواجه ش��د و از سوی دیگر به طور 
نیابتی، کش��تی نفتکش ایران��ی را توقیف کردند که کار 
بس��یار سخیف و غلطی انجام دادند.روحانی خاطر نشان 
کرد: انگلیس��ی ها در آبهای سرزمینی اسپانیا به ناروا این 
کش��تی را توقیف کردند در حالی که خودش��ان در این 
س��رزمین و منطقه جبل  الطارق اشغالگر هستند چرا که 
این سرزمین متعلق به اسپانیا است و دولتی اشغالگر که 
به ن��اروا در این منطقه حضور دارد این کار س��خیف را 
انجام داده اس��ت و این در حالی اس��ت که مردم اسپانیا 
هم از این کار انگلیس اعام انزجار دارند.رئیس جمهور 
با بیان اینکه اقدام انگلیسی ها کاری بسیار سخیف، غلط 
و اش��تباه بود و ب��ه زیان آنها اس��ت، تصریح کرد: همه 
باید تاش کنیم که در س��طح جهان، خطوط کشتیرانی 
از امنیت کامل برخوردار باش��د و به انگلیسی ها گوشزد 
می کنم که ش��ما آغازگر ناامنی هس��تید و تبعات آن را 
بعداً درک خواهید کرد.وی اظهارداشت: البته ممکن است 
انگلیسی ها به دس��تور آمریکا و یا آنچه که گروه »ب« 
نامیده می ش��ود این کار را کرده باش��د که البته باز هم 
اقدام غلط و اش��تباهی اس��ت. ضمن اینکه می دانیم که 
در داخل انگلس��تان شرایط انس��جام ندارد و بهم ریخته 
است و دولت و پارلمانی به طور منسجم وجود ندارد. اما 
در عین این سراس��یمگی و بهم ریختگی، توقیف کشتی 

نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.
روانچ�ی: انگلی�س نفتک�ش ای�ران را آزاد نکند باید  ���

منتظر عواقبش باشد
مجید تخت روانچی نماینده جمهوری اس��امی ایران در 
سازمان ملل در مصاحبه با بی بی سی تأکید کرد: اروپایی ها 
باید برای جبران خس��ارات تهران ناش��ی از تحریم های 
ایاات متحده، اقدامات بیش��تری را انجام دهند، در غیر 
ای��ن صورت ایران به لغو محدودیت های اعمال ش��ده بر 
تولید سوخت هس��ته ای در چارچوب برجام، ادامه خواهد 
داد.وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: ایران فع��ًا در توافق 
هس��ته ای با قدرت های جهانی باقی خواهد ماند. نماینده 
ایران در سازمان ملل اظهار داشت: اگر انگلیس نفتکش 
ایرانی توقیف ش��ده در س��واحل جبل الطارق را آزاد نکند، 
این مس��ئله تبعاتی را برای لندن به همراه خواهد داشت.

تخت روانچی افزود: ایران توافق هسته ای را نقض نکرده 
است ولی در توافق هس��ته ای مفادی وجود دارد که اگر 
سایر طرف ها به تعهدات خود عمل نکرده و آن را نقض 

کنند، ایران نیز می تواند اقدامات ازم را انجام دهد.

اروپایی ها به دنبال وقت کشی به نفع آمریکا هستند
عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با بیان اینک��ه اروپایی ها در برجام به دنبال 
وقت کش��ی به نفع آمریکا هستند، گفت: جمهوری 
اسامی منافع ملی خود را به دولت هایی که تاکنون 
به هی��چ یک از تعهدات خود عم��ل نکرده اند، گره 
نمی زند. کمال دهقان��ی فیروزآبادی در گفت وگو با 
خانه ملت، با اشاره به اعام جزئیات گام دوم کاهش 
تعهدات برجامی از س��وی جمهوری اسامی گفت: 
ایران سیاست اصولی و درستی در مقابل ۱+۴ اتخاذ 
کرده و از این به بعد با برنامه عملیاتی و بدون هیچ 
صبر اس��تراتژیکی مسیر خود را طی می کند. وی با 
بیان اینکه اروپایی ها در برجام به دنبال وقت کشی به 
نفع آمریکا هس��تند، تصریح کرد: این در حالی است 
که زمان برای ما بس��یار ب��اارزش بوده و نمی توانیم 
شرایط اقتصادی و منافع کشور را به دولت هایی که 
تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده اند، 
گره بزنیم. نماینده مردم تفت در مجلس با بیان اینکه 
باید فضای دیپلماسی و مذاکره را حفظ کنیم، عنوان 
کرد: از سوی دیگر باید در تصمیم گیری اقتدار داشته 
باش��یم چراکه جامعه جهانی نیز قطعاً این حق را به 
ایران می دهد که در راس��تای منافع خود عمل کند. 
وی با اش��اره به این مطلب که جمهوری اس��امی 
هم��واره به برجام و قوانین بین الملل��ی پایبند بوده، 

اظهار داش��ت: ایران هرگز از این مس��یر دور نشده 
و گزارش ه��ای آژانس بین المللی ان��رژی اتمی نیز 
این موضوع را تأیید می کند، این در حالی اس��ت که 
کشورهایی همچون آمریکا و متحدان آن به قطعنامه 
الزام آور س��ازمان ملل و برجام پایبند نبودند. دهقانی 
فیروزآبادی در ادامه با یادآوری اینکه برجام برای به 
رسمیت شناختن حق اس��تفاده صلح آمیز از فناوری 
هس��ته ای و برداش��تن موانع تحریمی تصویب شد، 
بیان داشت: جمهوری اسامی برای رفع نگرانی های 
جامعه جهانی حاضر به پذیرش برخی محدودیت ها 
ش��د اما در مقابل انتظار داشتیم تحریم ها به صورت 
تمام و کمال برداشته شده و مبادات تجاری انجام 
پذیرد که البته اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. 
وی همچنین طرح پیش��نهادی اروپا برای تبادات 
مالی )INSTEX( را یک ش��وخی تلخ توصیف و 
تصریح کرد: اینس��تکس بنا به درخواست اروپایی ها 
مورد بررس��ی قرار گرفت اما انتظارات ما را برآورده 
نمی کند از این رو هیچ مذاکره ای برای این موضوع 
با اروپایی ها نخواهیم داش��ت. معیار ارزیابی ما برای 
اجرای برجام، اقدامات عملی طرف های اروپایی بوده 
و انتظار روشن ایران همان چیزی است که در متن 
برجام تصریح ش��ده و چیزی خارج از این چارچوب 

قابل قبول نیست.

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گف��ت: آمریکا امروز 
اس��تقال اروپا را نیز به گروگان گرفته و کشورهای 
اتحادیه اروپا باید برای دفاع از هویت و استقال خود 
در براب��ر یکجانبه گرایی آمریکا بایس��تند. به گزارش 
»عصر ایرانی��ان« به نقل از دبیرخانه ش��ورای عالی 
امنیت ملی، علی ش��مخانی در دیار با »امانوئل بون« 
مش��اور رئیس جمهوری فرانس��ه با انتقاد از بی عملی 
کشورهای اروپایی برای اجرای تعهداتشان در برجام 
و فق��دان اراده کافی برای مقابله با اقدامات تخریبی 
آمریکا در این توافقنانه چندجانبه اظهار داشت: باتوجه 
به عدم استفاده اروپا از فرصت یک ساله اجرای تعهدات 
یک طرفه از سوی ایران، تصمیم قاطع کشور ما اجرای 
تعهدات، متناسب با اقدام متقابل طرف های دیگر است 
و زمان انجام اقدامات یک طرفه به پایان رسیده است. 
وی، اج��رای برنامه کاهش مرحله به مرحله تعهدات 
هس��ته ای را راهبرد غیر قابل تغییر ایران برش��مرد و 
گفت: این مسیر در چارچوب بندهای 2۶ و 3۶ برجام 
تا زمان تحقق کامل حقوق ایران ادامه خواهد یافت. 
وی سیاس��ت فش��ار حداکثری آمری��کا را راهبردی 
شکست خورده عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: ایران 
در عمل اثبات نموده که در ابعاد اقتصادی، سیاس��ی 
و دفاع��ی توانمندی و ظرفیت مدیری��ت و مقابله با 
تنش ها و چالش های مختلف را دارد و با کش��وری با 

این مشخصات نمی توان با زبان زور سخن گفت. دبیر 
شورای عالی امنیت ملی افزود: آمریکا امروز استقال 
اروپ��ا را نیز به گروگان گرفته و کش��ورهای اتحادیه 
اروپا باید برای دفاع از هویت و استقال خود در برابر 
یکجانبه گرایی آمریکا بایستند. »امانوئل بون« مشاور 
دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانس��ه نیز در این دیدار 
گفت: من به عنوان میانجی به ایران نیامده ام و حامل 
هیچ گونه پیامی از س��وی آمریکا برای تهران نیستم. 
وی با اشاره به آگاهی فرانسه از قدرت تاب آوری ایران 
در برابر فش��ارهای مختلف که طی ۴۰ سال گذشته 
و عبور از تحریم های مختلف به اثبات رس��یده است 
خاطرنشان کرد: علی رغم میل، اراده و اقدامات آمریکا، 
قدرت، نفوذ و جایگاه ایران طی 2۰ س��ال گذشته در 
معادات منطقه ای و بین المللی رش��د قابل توجهی 
داش��ته اس��ت. مش��اور رییس جمهور فرانسه گفت: 
امانوئل ماکرون به دنبال دستیابی به ابتکارات مشترک 
برای ایجاد آتش بس در جنگ اقتصادی آمریکا علیه 
ای��ران بوده و معتقد اس��ت که این اق��دام به کاهش 
تنش های رو به تزاید در منطقه منجر خواهد شد. وی 
در پایان اضافه کرد: با توجه به نقش و اثرگذاری غیر 
قابل انکار ایران در منطقه، پاریس عاقمند به تداوم 
گفتگو و همکاری با ایران برای مدیریت بحران های 

جاری در سوریه، یمن، عراق و لبنان است.

استقال اروپا گروکان آمریکاست
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:شمخانی در دیدار مشاور ماکرون:

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه وظیفه 
قوه قضاییه برخورد قاطعانه با فساد است 
گفت: ب��ا همه وجود اج��ازه نخواهیم داد 
اهل فس��اد در کش��ور ج��وان دهند. به 
گزارش دیار آفتاب، حجت ااس��ام سید 
ابراهیم رئیس��ی در سفر اس��تانی خود به 
اس��تان مرکزی ب��ا تأکید ب��ر اینکه این 
تفکر مقاومت و تاش می تواند در عرصه 
اقتصادی و آس��یب های اجتماعی نیز رقم 

بخ��ورد اظهار کرد: برخی از آس��یب های 
اجتماعی زیبنده نظام اس��امی نیست و 
م��ردم را رنج می ده��د و می تواند این ها 
نباشد. مبارزه با فساد همیشه مطرح بوده 
است اما با توجه به اینکه احساس کردیم 
که مردم و دلسوزان انقاب تحمل شنیدن 
فسادها و مشکل ها را ندارند مبارزه با فساد 
را به عنوان دستور کار خود قراردادیم. وی 
بیان کرد: بر همه اس��ت که در این حوزه 

فعال باش��ند. بر دولت است که به اصاح 
س��اختارهای فس��ادزا بپردازد. بر مجلس 
اس��ت که اصاح قوانی��ن دارای منفذ که 
منجر به سو استفاده فرصت طلبان می شود 
را در دس��تور کار قرار دهد. و قوه قضاییه 
نیز مسئولیت برخورد قاطعانه با فساد را بر 
عهده دارد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
اینکه وظیفه قوه قضاییه برخورد قاطعانه 
با فساد است ادامه دادمصمم هستیم که 

با کمک مردم و با نگاه خانواده ش��هدا در 
این می��دان گام برداریم. به موفقیت خود 
در ای��ن حوزه یقی��ن داری��م چراکه این 
حرکت ها و نظام اس��امی ب��ر پایه خون 
شهداس��ت. خون��ی که متص��ل به خون 
حضرت ثاراه اس��ت و خداون��د از خون 
شهدا نمی گذرد. وی عنوان کرد: روزبه روز 
ب��ر رونق این انقاب افزوده خواهد ش��د. 
باید گفت این جهل زدایی در دنیا از خون 

ش��هدای ماست. و بیداری یکی از برکات 
خون شهید است و آنچه در عالم و منطقه 
اتفاق افتاده به برکت خون شهداس��ت. با 
همه وجود اجازه نخواهیم داد اهل فس��اد 

در کشور جوان دهند. 

وظیفه قوه قضاییه برخورد قاطعانه با فساد است
رئیس دستگاه قضا:
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اقتصاد

قیمت نفت خام 2 درصد جهش کرد
قیمت نف��ت خام پس از این ک��ه یک گروه 
صنعتی گزارش داد میزان ذخایر نفت آمریکا 
اف��ت کرده اس��ت، بی��ش از 2 درصد جهش 
کردند.به گزارش مهر ب��ه نقل از رویترز، روز 
چهارش��نبه، پس از اینکه یک گروه صنعتی 
گ��زارش داد میزان ذخایر نف��ت آمریکا برای 
چهارمین هفته متوالی افت کرده است، نگرانی 
از عرضه مازاد کاهش یافت و قیمت های نفت 
بی��ش از 2 درص��د جهش کردند.تا س��اعت 
۱۴:3۴ ب��ه وقت تهران، قیمت پیش خرید هر 
بش��که نفت خام برنت، بنچ مارک بین المللی 
قیمت نفت، ۱.۱7 دار یا ۱.82 درصد جهش 
کرد و به ۶۵.33 دار رسید.قیمت پیش خرید 
هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب 
آمری��کا، ۱.۱8 دار ی��ا 2.۰۴ درص��د جهش 
کرد و به ۵9.۰۱ دار رس��ید.قیمت های نفت 
امسال با التزام کش��ورهای اوپک و متحدان 
غیر اوپکی آن، شامل روسیه، به توافق کاهش 
تولید، رشد کرده اند.گزارش موسسه خصوصی 
سوخت آمریکا )ای پی آی( نشان داد که میزان 
ذخایر انباره��ای نفت آمریکا، این هفته فراتر 
از ح��د انتظار کاهش یافته اس��ت. طبق این 
گزارش، میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا در 
هفته منتهی به 7 جوای، 8.۱ میلیون بشکه 
کاهش یافت و به ۴۶۱.۴ میلیون بشکه رسید. 
این در حالی بود که تحلیل گران شرکت کننده 
در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند که 

این ذخایر 3.۱ میلیون بشکه کاهش یابد.

 تولید نفت روسیه به کمترین
 میزان 3 سال گذشته رسید 

به علت درگیری میان »ترنس نِفت«، شرکت 
خط لوله روس��یه و »روس نِفت«، بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت این کشور، تولید نفت روسیه 
در اوایل ماه ج��وای )ماه جاری میادی( به 
کمترین میزان در س��ه س��ال گذشته کاهش 
یافت. به گ��زارش فارس به نقل از رویترز، به 
عل��ت درگیری میان »ترنس نِفت«، ش��رکت 
خط لوله روس��یه و »روس نِفت«، بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت این کشور، تولید نفت روسیه 
در اوایل ماه ج��وای )ماه جاری میادی( به 
کمترین میزان در س��ه س��ال گذشته کاهش 
یافت.روس نفت اعام کرد ترنس نفت، دریافت 
نفت از »یوگانش نفت گز«، ش��عبه روس نفت 
را کاهش داده اس��ت؛ این درحالی اس��ت که 
تولید نفت آن به علت بحران آلودگی نفت نیز 
کاهش یافته است.هر دو شرکت این کاهش 
را تایی��د کرده اند.ترنس نفت اعام کرد پس از 
اینکه روس نفت بدون مشخص کردن مقصد 
3.۵ میلیون تن نفت خام، آن را به شبکه خط 
لوله وارد کرد، این ش��رکت محدودیت هایی از 
ابتدای ماه جوای اعمال کرده است.به نوشته 
تاس، ترنس نفت توضی��ح داد دریافت نفت از 
»یوگانش نفت گز« را به میزان ۰.۵ درصد تولید 
ساانه اش محدود کرده است. این واحد ساانه 
بیش از 7۰ میلیون ت��ن یا روزانه ۱.۴ میلیون 

بشکه در روز تولید می کند.

شاخص بورس 905 واحد رشد کرد 
ش��اخص بورس در جریان معام��ات دیروز 
بازار س��رمایه با 9۰۵ واحد رشد روبرو شد. به 
گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و ۴۴میلیون سهم 
و حق تقدم ب��ه ارزش 988میلی��ارد تومان در 
292هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و 
ش��اخص بورس با رشد 9۰۵واحدی در ارتفاع 
2۴9هزار و ۶22واحد قرار گرفت.بیشترین اثر 
مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری 
به نام نمادهای گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید، گروه مپنا و پتروش��یمی خارک شد و در 
مقاب��ل نمادهای معاماتی مخاب��رات ایران، 
صنای��ع پتروش��یمی خلیج فارس و توس��عه 
مع��ادن و فلزات ب��ا افت خود مان��ع افزایش 
بیشتر ش��اخص بورس ش��دند. شاخص های 
اصلی بازار س��رمایه هم روز مثبتی را پش��ت 
س��ر گذاش��تند؛ به طوری که شاخص قیمت 
)وزنی �� ارزش��ی( 2۵3واح��د، کل )هموزن( 
379واح��د، قیمت )هم��وزن( 2۵7واحد، آزاد 
ش��ناور 7۱۱واحد و ش��اخص های بازار اول و 
ب��ازار دوم ۱۰۱9 و 2۱۵ واحد رش��د کردند.بر 
اس��اس این گزارش، در بازاره��ای فرابورس 
ایران هم با معامله 2 میلی��ارد و ۴8۴میلیون 
ورقه به ارزش ۱۰۶۴میلیارد تومان در 2۶۰هزار 
نوبت، آیفکس 32واحد رش��د کرد و در ارتفاع 

32۵۴واحد قرار گرفت.

نرخ بیمه پس از حمله به نفتکش ها در 
خلیج فارس 10 برابر شد

مدیرعامل شرکت کشتی رانی آردمور گفت: 
در 2 ماه گذشته به دنبال حمله به نفتکش ها 
در نزدیکی تنگه هرمز، قیمت بیمه کشتی ها 
۱۰ برابر شده اس��ت.به گزارش مهر به نقل 
از سی ان بی س��ی، آنتونی گورنی، مدیرعامل 
ش��رکت کش��تی رانی آردمور می گوید: در 2 
ماه گذش��ته به دنبال حمله به نفتکش ها در 
نزدیک��ی تنگه هرمز قیمت بیمه کش��تی ها 
واقعاً ۱۰ برابر ش��ده است.از ماه می تا کنون 
۶ نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز و البته یک 
هواپیمای بی سرنش��ین متج��اوز به آب های 
ایران مورد هدف قرار گرفتند. این تنگه یکی 
از مهمترین آبراهه های جهان است که ایران، 
عم��ان و امارات متحده عرب��ی را از هم جدا 
می کند.همه کش��تی ها برای فعالیت به انواع 
مختلف بیمه نیاز دارند که این شامل پوشش 
س��اانه برای خطر جن��گ و هزینه اضافی 
برای ب��رای ورود به مناطق با ریس��ک باا 
می باشد.آنتونی گورنی می گوید: ما به عنوان 
یک ش��رکت کشتی رانی و بخشی از صنعت 
کشتی رانی جهانی، تهدیداتی که متوجه خدمه 
و کشتی های ما هستند را بسیار جدی تلقی 
می کنیم.او ادامه داد: در حال حاضر تجارت ما 
به صورت عادی در حال انجام اس��ت اما در 
نتیجه این حم��ات نرخ بیمه در 2 ماه اخیر 
ب��رای ترانزیت از تنگه هرمز ۱۰ برابر ش��ده 
اس��ت.گورنی می گوید: هر کسی که مسئول 
این حمات اس��ت نش��ان داده که می تواند 
بسیار مخرب عمل کند.طبق گزارش نیکی 
آسیا، نرخ بیمه کش��تی های عبوری از تنگه 
هرمز که قبًا ۰.۰2۵ درصد ارزش کش��تی 
بود، بعد از حمات ۱3 ژوئن به ۰.2۵ درصد 

ارزش کشتی جهش کرده است.

تعرفه های هند بر کااهای آمریکا، 
دیگر قابل قبول نیست

ب��ا افزایش تنش های تج��اری بین نیودهلی 
و واش��نگتن، رئیس جمه��ور آمریکا در پیامی 
توییتری، از سیاس��ت های تجاری هند انتقاد 
کرد.به گزارش مهر به نقل از اس��پوتنیک، با 
افزای��ش تنش های تجاری بی��ن نیودهلی و 
واشنگتن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در پیام��ی توییتری، از سیاس��ت های تجاری 
هند انتقاد کرد.ترامپ در توئیتر خود نوش��ت: 
هند مدتی طوانی با وضع تعرفه بر کااهای 
آمریکایی، روزگار خوش��ی سپری کرده است، 
ام��ا این وضعیت دیگر قابل قبول نیس��ت.در 
اوایل این ماه، واش��نگتن به علت تعرفه های 
تافی جویانه هند بر واردات فواد و آلومینیوم 
آمریکا )که س��ال گذش��ته وضع ش��دند(، به 
س��ازمان تجارت جهانی ش��کایت کرد.اظهار 
نظ��ر جدید ترامپ پس از آن انجام می ش��ود 
ک��ه هند تعرفه های��ی اضافی ب��ر 28 کاای 
دیگر آمریکایی وضع کرد که بر اس��اس آن، 
درآمدی 2۱7 میلیون داری برای این کشور 
به همراه خواهد داشت.این اقدام هم بخشی از 
تعرفه های تافی جویانه هند در برابر تعرفه های 
واردات فواد و آلومینیوم آمریکا اس��ت که در 
مارس 2۰۱8 میادی وضع ش��ده بودند.هند 
که یک��ی از بزرگترین تولیدکنن��دگان فواد 
در جهان اس��ت که ش��ش بار این اقدام را در 
جریان مذاکرات تج��اری دوجانبه، به تعویق 

انداخته بود.

فقط 30 درصد معامات مسکن در 
سامانه اماک ثبت می شوند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرسازی گفت: فقط 3۰ درصد 
معامات در سامانه اماک و مستغات ثبت 
می ش��ود که امیدواریم بتوانیم تعداد معامات 
ثبتی را در س��امانه افزای��ش دهیم.به گزارش 
صدا و س��یما، عباس فرهادیه گفت: س��امانه 
بازار اماک در س��ال 9۱ راه اندازی و در سال 
9۵-9۴ آغ��از ب��ه کار کرد که بر اس��اس آن 
بنگاه های ام��اک دارای مجوز با دریافت کد 
رهگیری معامات را در سامانه ثبت می کردند 
که با دستور دیوان عدالت اداری لزوم دریافت 
این کد برای مش��اوران اماک برداش��ته شد 
ک��ه با توجه به تخلفات صورت گرفته تاش 
می کنیم کد رهگیری تبدیل به قانون شود.وی 
ادامه داد: در سامانه اماک و مستغات وزارت 
راه و شهرس��ازی 3۰ درص��د معامات ثبت 
می ش��ود که امیدواریم با همکاری مشاورین 
اماک بتوانیم تعداد معامات ثبتی را در این 
سامانه افزایش دهیم تا مردم با رصد سامانه، 
کشف قیمت کنند.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره 
به تش��کیل کمیته تعیین قیمت اجاره گفت: 
همه کارشناسان و متخصصین در امر مسکن 
معتقدند که با افزایش قیمت مس��کن، قیمت 
اج��اره افزایش پیدا نمی کند و قیمت اجاره در 

بازه زمانی طوانی صورت می گیرد.

اخبار

چه واحدهایی شامل افزایش سقف وام می شوند؟
آخرین وضعیت وام مسکن مهر

گروه اقتصادی-میثم ترکیان: ش��ورای پ��ول و اعتبار 
با افزایش س��قف وام مس��کن مهر برای 2۰۰ هزار واحد 
دیگر موافقت کرده است؛ اما این 2۰۰ هزار واحد به کدام 
ش��هر یا پروژه ها اختصاص دارد ؟به گزارش مهر، ش��ب 
گذشته در نشست شورای پول و اعتبار که با حضور وزیر 
راه و شهرس��ازی به عنوان یک��ی از اعضای حقوقی این 
نهاد برگزار ش��ده بود، پس از توضیحات محمد اسامی، 
اعضای این شورا به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی، با افزایش سقف تسهیات فردی مسکن 
مهر ب��رای 2۰۰ هزار واحد موافقت ک��رد.در این مصوبه 
هیچ جزئیاتی از میزان افزایش سقف این تسهیات و نیز 
واحدهای مشمول این مصوبه سخنی به میان نیامده بوده 
ولی بانک عامل مس��کن امروز جزییات این وام را عام 

کرد.
ساخت 2 میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در ���۱۰ سال

مس��کن مهر که پرونده آن از سال 88 گشوده شد، اکنون 
در آس��تانه یک دهگی عمر خود، همچنان مفتوح اس��ت 
و از 2 میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار واحدی که ق��رار بود احداث 
ش��ود، کمی بیش از ۴۰۰ هزار واحد باقی مانده است.این 
تعداد، غیر از واحدهایی است که به دایل قضائی یا داشتن 
معارض و شکایت مالکان اراضی محل ساخت پروژه های 
مس��کن مهر یا درگیری های داخلی تعاونی های مسکن 
مهر و شکایت اعضای تعاونی ها با دستور قضائی متوقف 
مانده است.همچنین بنا به اعام مدیرعامل شرکت عمران 
ش��هر جدید پردیس، 7 هزار و ۵۰۰ متقاضی مسکن مهر 
پردیس در زمان باز بودن سامانه ثبت نام کرده بودند ولی 
در هنگام انتخاب واحد، واحد مسکونی به آنها تعلق نگرفته 
اس��ت. از این تعداد برای ۴ هزار متقاضی امکان جانمایی 
واحد در یکی از سایت های ساخت و ساز در فاز 8 پردیس 
فراهم شده است اما به 3۵۰۰ متقاضی دیگر که فاقد واحد 
هس��تند، پیشنهاد شده تا در پرند یا هشتگرد به آنها واحد 
معادل آورده هایشان داده شود که هیچیک نپذیرفته اند. اما 

وضعیت این افراد هنوز مشخص نیست.
سه + یک مرتبه افزایش سقف وام مسکن مهر در یک  ���

دهه
تس��هیات طرح مس��کن مهر در ابتدا 2۵ میلیون تومان 
برای کل کش��ور بود که به تدریج با افزایش قیمت تمام 
ش��ده س��اخت و س��از با مصوبه هیئت دولت های دهم 
و یازده��م در دو مرحله برای متقاضیان مس��کن مهر در 
ش��هرهای جدی��د پردیس و پرند به 3۰ و س��پس به ۴۰ 
میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش سقف تسهیات، 
غیر از مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار است.طی 
ده سال گذشته نرخ سودهای مسکن مهر بسته به شهر یا 

روس��تایی بودن محل ساخت آنها و همچنین تعاونی ساز 
یا ش��خصی ساز بودن آنها در س��ه حالت ۴، 7 و 9 درصد 
از سوی بانک عامل بخش مسکن از محل خط اعتباری 
۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به متقاضیان واگذار 
شده است.بانک عامل بخش مسکن برای تعداد زیادی از 
متقاضیانی که هنوز واحد خود را دریافت نکرده اند، دفترچه 
اقساط صادر کرده و علی رغم عدم تکمیل واحد مسکونی، 

متقاضی بازپرداخت تسهیات را آغاز کرده است.
جزئیات وام جدید شورای پول و اعتبار ���

بانک عامل مس��کن امروز جزئیات مصوبه افزایش سقف 
تس��هیات مسکن مهر را اعام و عنوان کرده که سقف 
تس��هیات مس��کن مهر برای ح��دود 2۰۰ ه��زار واحد 
مسکونی در حال ساخت که پیشرفت فیزیکی حداقل 7۰ 
درصدی داشته ولی هنوز کار ساخت و تکمیل آنها به پایان 
نرس��یده اس��ت، از ۴۰ میلیون تومان فعلی به حداکثر ۵۰ 
میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.این بانک می افزاید: 
بر این اساس و مطابق پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی 
و شورای پول و اعتبار، سقف تسهیات مسکن مهر برای 
پروژه های شهر جدید پردیس از ۴۰ میلیون تومان به ۵۰ 
میلیون تومان افزایش پیدا کرده اس��ت.در پیشنهادی که 
مطابق آن، اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سقف 
تس��هیات این بخش موافقت کرده اند، »افزایش سقف 
تسهیات مس��کن مهر در سایر ش��هرها به ۴۵ میلیون 
تومان« مطرح بوده است. مطابق اعام بانک عامل بخش 
مسکن، آخرین آمارهای در اختیار شبکه بانکی از کارنامه 
ساخت و تحویل مس��کن مهر حکایت از آن است که از 
ح��دود 2 میلیون و 3۰۰ هزار واحد مس��کونی مهر که تا 

کنون تسهیات ساخت به آنها داده شده، کار ساخت حدود 
یک میلیون و 8۰۰ هزار واحد به پایان رسیده و این تعداد 
واحد، تحویل متقاضیان شده است.همچنین پرونده بانکی 
حدود 7۰ تا 8۰ هزار واحد مس��کونی مهر نیز مستقیم از 
طرف سازنده ها با بانک عامل بخش مسکن تعیین تکلیف 
ش��ده اس��ت. با این حال کار ساخت و تکمیل حدود 37۰ 
هزار واحد مسکونی مهر هنوز به سرانجام نرسیده است که 
بخشی از این واحدها، کمتر از 3۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارند و به دایل مختلف، نیمه کاره مانده اند و بخشی دیگر 
نیز اگر چه تکمیل شده اند؛ اما به خاطر مسائلی از جمله نبود 
آب، برق یا گاز، فعًا قابل سکونت نیستند.برآورد مسئوان 
بخش مسکن مشخص می کند، حدود 2۰۰ هزار واحد از 
37۰ هزار واحد مسکونی مهر، پیشرفت فیزیکی باای 7۰ 
درصد دارند و جزو پروژه های فعال و رو به جلو در ساخت و 
ساز محسوب می شوند؛ اما به خاطر تورم مصالح ساختمانی 
و افزایش هزینه ها، تکمیل آنها با تسهیات فعلی، امکان 
ناپذیر است؛ از این رو، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف 
تس��هیات برای این 2۰۰ هزار واحد موافقت کرده است.
گفته می شود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار پیش از 
مصوبه جدید برای افزایش سقف تسهیات مسکن مهر 
به ۴۰ میلیون تومان باعث شده گره مالی و اعتباری حدود 
3۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در حال ساخت، طی دو سال 
اخیر باز شود و صاحبان این واحدها بتوانند خانه دار شده و 

در آنها اسکان پیدا کنند.
مشکل آورده متقاضیان مرتفع می شود ���

طی س��الهای اخیر با توجه به باا رفتن هزینه س��اخت و 
س��از در س��ال های اخیر و ناتوانی پیمانکاران در تکمیل 

واحدهای مسکن مهر باقی مانده در شهرهای جدید استان 
تهران علی رغم کامل بودن آورده های سهم متقاضی به 
همراه تسهیات بانکی به خصوص در دو اقام آسانسور 
و نصبیات )پکیج(، وزارت راه و شهرسازی اخیراً از شورای 
پول و اعتبار افزایش سقف تسهیات را در واحدهای باقی 
مانده و با پیش��رفت فیزیکی کمتر درخواست داده بود که 
به نظر می رسدمصوبه دیروز شورای پول و اعتبار ناظر به 
این دس��ته از واحدهای مسکن مهر باشد که عمدتاً در دو 
شهر جدید پردیس و پرند باشد.همچنین بخش مهمی از 
متقاضیان مس��کن مهر پردیس به دلیل ناتوانی در تأمین 
س��هم آورده های خود، با توقف فعالیت ساخت و ساز در 
پروژه های خود از سوی پیمانکار مواجه شده اند، مصوبه 
شب گذش��ته ش��ورای پول و اعتبار برای افزایش سقف 
تسهیات فردی مس��کن مهر، می تواند به تأمین آورده 
های نقدی این دسته از متقاضیان و از سر گیری فعالیت 

ساخت و ساز کمک قابل توجهی کند.
اقساط بازگشتی برای ���۱۰ سال بعد »پیش خور« شد

از جمل��ه موارد مبه��م در مصوبه دیروز ش��ورای پول و 
اعتب��ار که در توضیحات امروز بانک عامل مس��کن نیز 
به آن اشاره نشده ، محل تأمین اعتبارات مورد نیاز برای 
تسهیات جدید مسکن مهر است.چراکه بر اساس اعام 
ابوالقاس��م رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش 
مس��کن، همه منابع حاصل از اقس��اط بازگشتی مسکن 
مهر تا ۱۰ س��ال آینده به دو حوزه تس��هیات مس��کن 
مهر )افزایش س��قف تس��هیات از 3۰ ب��ه ۴۰ میلیون 
تومان که به واجدان ش��رایط پرداخت شد( در سه سال 
نخس��ت و س��پس صندوق پس انداز مسکن یکم در 7 
س��ال پس از آن اختصاص یافته و همه منابع حاصل از 
این محل، »پیش خور« ش��ده است.از سوی دیگر نیز بر 
اساس مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی به هیچ عنوان 
امکان تخصیص منابع مالی به طرح مس��کن مهر را به 
دلیل آنچ��ه افزایش پایه پولی و تورم و نقدینگی عنوان 

شده، ندارد.
تغییر مکرر ضرب ااجل اتمام طرح مسکن مهر ���

گفتنی است رئیس جمهور در نشست نوروزی با وزیر راه 
و شهرسازی تأکید کرده بود پرونده طرح مسکن مهر در 
سراس��ر کشور باید تا پایان س��ال جاری به اتمام برسد. 
هرچند که ضرب ااجل های داده ش��ده به وزارت راه و 
شهرسازی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر، چند بار 
تغییر کرده است بطوری که پیشتر، آخرین مهلت زمانی 
اعام شده از س��وی رئیس جمهور، پایان نیمه نخست 
س��ال 97 بود که در حال حاضر به پایان سال 98 تغییر 

پیدا کرده است.

سردرگمی فعاان اقتصادی برای  ورود به حوزه ارز دیجیتال
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجل��س، گفت: 
ظرف چند روز گذش��ته دس��تگاه قضا نس��بت به 
پلمپ و مصادره مرکزی که تمامی س��خت افزارها 
را برای استخراج بیت کوین نصب کرده اقدام کرد، 
لذا س��رمایه گذاران این حوزه باتکلیف مانده اند. 
سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی در گفت وگو 
با خانه ملت، با اش��اره به گس��ترش استفاده از ارز 
دیجیتال در کش��ور، گفت: سرورهای مورد استفاده 
در ارز دیجیت��ال می تواند تح��ت عناوین مختلف 
وارد کش��ور ش��ده و اس��تفاده های مختلفی از آن 
ص��ورت گیرد ک��ه از جمله می توان به اس��تخراج 
بی��ت کوین اش��اره کرد.نماینده مردم ش��اهرود و 
میامی در مجلس ش��ورای اسامی، افزود: ماینرها 
و سیستم های استخراج ارز دیجیتال یک سیستم 
سخت افزاری است و با نصب نرم افزاری می توان 
از آن بی��ت کوین خارج کرد و حتی ممکن اس��ت 
تحت عناوین دیگری وارد کش��ور شده باشد.وی با 
بیان اینکه کمیسیون اقتصادی حدود 2 سال است 
که به بان��ک مرکزی برای تدوین دس��تورالعملی 

در جهت اس��تفاده از ارز دیجیت��ال تذکر می دهد، 
ادامه داد: جلس��اتی با بانک مرکزی برگزار ش��ده 
تا تکلیف توس��عه ارز دیجیت��ال و بیت کوین را در 
کشور مشخص کند.حسینی شاهرودی، تاکید کرد: 
ظرف چند روز گذشته دستگاه قضا نسبت به پلمپ 
و مص��ادره، مرک��زی که تمامی س��خت افزارها را 
برای اس��تخراج بیت کوین نصب کرده اقدام کرد 
که س��رمایه گذاران در این زمینه باتکلیف مانده 
اند.وی افزود: مش��خص نیست که چه دستگاهی 
اع��ام مجاز یا غیرمجاز ب��ودن تولید آن را مطرح 
کرده است و متاس��فانه بانک مرکزی درباره تولید 
آن سکوت کرده و دستورالعمل جامعی در این باره 
نداشته است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��امی، تصریح کرد: دولت در ش��رایط 
تحریم��ی اعام نکرده که آیا در این فضا  تولید ارز 
دیجیتال می تواند برای کش��ور راهگشا باشد و در 
انتقال ارز می تواند مشکات فعاان اقتصادی ایران 
را حل کند یا خیر؟ متاس��فانه دستگاه متولی در این 
زمینه کوتاهی کرده و  باید هرچه سریعتر اظهارنظر 

کارشناسی خود را  درباره تولید آن ارائه دهد.

عضو کمیس��یون بودجه مجلس می گوی��د: درحالی 
بانک ه��ا برای پرداخت وام های قرض الحس��نه ُخرد 
س��خت گیری می کنند ک��ه تجربه نش��ان می دهد 
بیشترین معوقات بانکی مربوط به عدم تسویه وام های 
کان است. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با 
خبرنگار خانه ملت در ارزیاب��ی میزان رضایت مندی 
م��ردم از وام ازدواج، گفت: اگرچ��ه افزایش مبلغ وام 
ازدواج اقدام به موقع و درس��تی بود اما جوانان نسبت 
به نحوه پرداخت این وام بسیار گله مند هستند چراکه 
موانع بس��یاری همچ��ون »نحوه پرداخ��ت وام« و 
»شرایط سخت تعیین شده برای ضامن » در این مسیر 
وج��ود دارد، درواقع اگر فردی اقوام درجه یک کارمند 
دولت نداشته باشد نمی تواند از وام ازدواج استفاده کند 
لذا دریاف��ت وام ازدواج عما برای بس��یاری از افراد 
امکان پذیر نیست.نماینده مردم شاهین شهر، میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسامی معتقد است باتوجه 
به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانک ها مردم برای 
دریافت آس��ان تس��هیات و حق و حقوق خود باید 
حتما کارمند دولت باش��ند اما این آسیب بزرگی برای 
نظام اداری کشور است.به اعتقاد این نماینده مجلس 

شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانک ها با چابکسازی 
دولت منافات دارد و نه تنها موجب سبک شدن دولت 
نمی ش��ود بلکه هر روز گرایش به استخدام دولتی رو 
به افزایش است.حاجی دلیگانی با یادآوری اینکه طبق 
مصوب��ه بانک مرکزی تنها یک ضامن برای دریافت 
وام ازدواج کافی اس��ت اما بانک ها عما تا 3 ضامن 
از متقاضی درخواست می کنند و حتی دو ضامن باید 
دارای کسر از حقوق باشد که این شرایط بسیار کار را 
سخت کرده است، البته شرایط دیگر وام ها به همین 
منوال س��خت و صعب العبور است.  عضو فراکسیون 
وای��ی مجلس تاکید ک��رد: درحال��ی بانک ها برای 
پرداخت وام های قرض الحس��نه ُخرد س��خت گیری 
می کنند که تجربه نش��ان می دهد بیشترین معوقات 
بانکی مربوط به عدم تسویه وام های کان است.عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اس��امی با تش��کر از وزیر اقتصادی بابت پیش��نهاد 
پرداخت وام برای ودیعه مسکن به مردم، اضافه کرد: 
باتوجه به افزایش اجاره بها و گرفتاری های ایجاد شده 
برای مردم جهت تامین پیش پرداخت اجاره خانه، این 

پیشنهاد در صورت اجرا اتفاق خوبی خواهد بود.

یک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی است
حسینی شاهرودی مطرح کردحاجی دلیگانی با انتقاد از بانک ها برای شیوه پرداخت وام های ُخرد؛

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
راه��کار »پیش فروش نفت به کش��ورهای 
قدرتمن��د« ابهامات متعددی دارد، گفت: در 
ش��رایطی که ایران در حوزه صادرات نفت 
خام با برخ��ی محدودیت ها دس��ت وپنجه 

نرم می کند، بهتراست دولت بر صرفه جویی 
هزینه ها و افزایش تولیدات پتروشیمی تمرکز 
کند. جال میرزایی در گفت وگو با خانه ملت 
با اشاره به راهکار جدید دولت برای دور زدن 
تحریم ه��ا مبن��ی بر پیش ف��روش نفت به 
کش��ورهای قدرتمند، گفت: افرادی که این 
ایده را مطرح کرده اند باید به دو سوال پاسخ 
دهن��د؛ ابتدا اینکه انتقال پ��ول را باتوجه به 
تحریم های بانکی چطور انجام خواهند داد؟، 

دوم آنکه باتوجه به نیاز کنونی کشور به پول، 
چه زمان��ی و چگونه پول نفِت پیش فروش 
شده را دریافت می شود؟نماینده مردم ایام، 
ایوان و چرداول در مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: همچنین تحلیل دیگری می گوید؛ 
باتوج��ه به اینکه اکنون قیمت نفت در بازار 
بس��یار پایین اس��ت، پیش ف��روش نفت به 
قیمت کنونی، ای��ران را متضرر خواهد کرد 
چراکه ممکن اس��ت دو الی سه سال آینده 

قیمت ها چند برابر ش��وند.وی با بیان اینکه 
راه��کار پیش ف��روش نفت به کش��ورهای 
قدرتمند ابهامات متع��ددی دارد، ادامه داد: 
در ش��رایطی ک��ه ایران در ح��وزه صادرات 
نفت خام با برخی محدودیت ها دست وپنجه 
نرم می کند، بهتراست دولت بر صرفه جویی 
هزینه ه��ا و افزایش تولیدات پتروش��یمی 
تمرکز کند چراکه راهکار پیش فروش نفت 
اگر هم به نتیجه رس��د به سختی پول آن 

وارد کشور خواهد شد به همین دلیل تبدیل 
نفت به صنایع مختلف راهکار قابل تامل تری 
اس��ت.میرزایی با اش��اره به اینک��ه معموًا 
قراردادهای نفتی به صورت یک ساله منعقد 
می شوند و تاکنون قراردادی با عمر بیش از 
یکسال کمتر دیده  شده، اضافه کرد: اگرچه 
پیش خرید نفت توس��ط یک کش��ور امری 
شدنی است اما در بازار جهانی نفت مرسوم 

نیست.

راهکار پیش فروش نفت ابهامات متعددی دارد
میرزایی:

احیای کارخانه یخچال سازی در لرستان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
مع��اون س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام 
)ره( گفت: لرس��تان، اس��تان ه��دف برای 
محرومیت زدای��ی در س��تاد اجرای��ی فرمان 
حض��رت امام )ره( اس��ت،آیین احیا کارخانه 
یخچال س��ازی ب��وژان خرم آب��اد و تحق��ق 
تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( برای س��فارش ساخت ۱۰ هزار دستگاه 
یخچ��ال در راس��تای تامین ل��وازم خانگی 
و اش��تغال زایی آس��یب دیدگان سیل استان 
لرستان امروز با حضور عارف نوروزی؛ معاون 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، موسی 

خادمی؛ اس��تاندار لرس��تان، سیدامیرحسین 
مدنی؛ مدیرعامل بنیاد اجتماعی احس��ان و 
مردم و مس��ئولین اس��تانی در این کارخانه 
برگزار شد.نوروزی با اشاره به خدمت رسانی 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام )ره( در 
اس��تانهای س��یل زده کش��ور اظهار کرد: در 
نخستین سفر ریاست س��تاد به استان پس 
از وقوع س��یل در لرستان، چندین مسئولیت 
توسط ایشان پذیرفته شد.وی افزود: اهدای 
۱۰ هزار بسته لوازم خانگی و توزیع یک هزار 
راس دام س��بک و انعقاد تفاهم نامه با بنیاد 

مسکن برای بازس��ازی و ساخت خانه های 
س��یل زدگان از جمله این مس��ئولیت ها بود.
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
با اشاره به پوشش بیمه ای سیل زدگان توسط 
بیمه برکت گفت: ۱۰۰ هزار واحد در لرستان 
تح��ت پوش��ش بیم��ه برکت ق��رار گرفت.
کاظمی؛ مدیرعامل کارخانه یخچال س��ازی 
ب��وژان در این مراس��م گفت: س��ال 98 با 
اعتماد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، 
توانس��تیم با یک حرکت جه��ادی و همت 
کارکنان مجموعه ظ��رف ۴2 روز به چرخه 

تولید برگردیم.وی با اشاره به مشکات این 
کارخانه در س��الهای اخی��ر گفت: خط تولید 
این کارخانه از س��ال 92 دچار رکود شد اما 
توانستیم، س��اختار اساسی مجموعه را حفظ 
کنیم.مدیرعام��ل کارخان��ه یخچال س��ازی 
بوژان با بی��ان اینکه ۱37 نی��روی جوان و 
تحصیلکرده را در این کارخانه جذب کردیم، 
تصریح کرد: امیدواریم ش��یفت دوم در این 
کارخانه راه اندازی ش��ود تا ۱37 جوان دیگر 
صاحب اشتغال شوند.کاظمی عدم نقدینگی 
و سرمایه در گردش را مشکل صنعت کشور 

دانس��ت و یادآور ش��د: بای��د به دنبال جذب 
س��رمایه از نهاده��ای خدمت گذار باش��یم؛ 
امیدواریم س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( چراغ امید در این کارخانه را روشن نگه 
دارد؛ ما نیز به تمامی تعهداتمان نس��بت به 

ستاد عمل می کنیم.
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بانکوبیمه

 انتصاب مدیر سرپرستي 
بیمه کوثر استان هرمزگان

حکمي ازس��وي  طي 
مدیرعامل بیمه  کوثر، 
مدیر سرپرستي استان 
منصوب  هرم��زگان 
شد.به گزارش روزنامه 
نقل  به  عصرایرانیان 
طبیب زاده  طالب  ازروابط عمومي بیمه کوث��ر، 
به عنوان مدیر سرپرس��تي اس��تان هرمزگان 
معرفي ش��د.همچنین طي مراسمي با حضور 
مع��اون فن��ي، مدی��ران بازرس��ي و اداري و 
پشتیباني شرکت، از محمد کریمي مدیر سابق 

این سرپرستي  تقدیر به  عمل آمد.

نشست هم اندیشي بیمه و بانک سینا 
برگزار شد

نشست هم اندیشي بیمه و بانک سینا به منظور 
توسعه همکاري هاي في مابین با حضور دکتر رضا 
جعفري مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه 
سینا و مهندس محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک 
سینا ستاد مرکزي بانک سینا برگزار شد.به گزارش 
روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومي بیمه 
سینا، در این نشست دکتر رضا جعفري با اشاره 
به ظرفیت ها و توانمندي هاي بیمه سینا در ارائه 
خدمات گفت: در حال حاضر شرایط ازم از لحاظ 
س��اختار و توانگري مالي و نیروي انساني براي 
عملیات بیمه گري و پوشش هاي موردنیاز بانک 
سینا و مشتریان آن وجود دارد و امیدوارم بتوانیم 
با برنامه ریزي و تشکیل کارگروه هاي مشترک 
از ظرفیت هاي بانک و بیمه س��ینا به خوبي در 
جهت تحقق رسالت اجتماعي بنیاد مستضعفان 
بهره ببریم و از این طریق بتوانیم سهم خود را از 
بازار بیمه کشور افزایش دهیم.مهندس محمدرضا 
پیشرو نیز ضمن ابراز رضایتمندي از عملکرد بیمه 
سینا در سال جاري اعام آمادگي کرد که با توجه 
به این که بانک سینا به تازگي یکي از سهامداران 

بیمه سینا شده است.

ده ها خودرو جایزه جشنواره طایي 
بانک تجارت وایران کیش

دومی��ن مرحله جش��نواره طایي مش��ترک 
بان��ک تجارت و ش��رکت ای��ران کیش ویژه 
مراک��ز تجاري منتخب کش��ور آغاز ش��د. به 
گ��زارش روزنام��ه عصرایرانی��ان ب��ه نقل از 
روابط عمومي بانک تجارت، دومین مرحله از 
سومین جشنواره طایي بانک تجارت و ایران 
کی��ش در مراکز تجاري اس��تان هاي تهران، 
الب��رز، هرمزگان، آذربایجان ش��رقي، گیان، 
خوزس��تان، خراس��ان رضوي برگزار مي شود. 
در این جش��نواره که از نیم��ه تیرماه آغاز و تا 
هشتم شهریورماه ادامه خواهد داشت، به قید 
قرعه به خریداراني که با کارت بانکي خود در 
مراکز تجاري این استان ها از طریق پذیرندگان 
داراي پایانه هاي فروش ش��رکت ایران کیش 
متصل به حس��اب هاي بان��ک تجارت خرید 
کنند، ده ه��ا کارت هدیه یک میلیون ریالي و 
همچنین به پذیرندگان ده ها جایزه پنج میلیون 
ریالي اهدا مي ش��ود.جایزه ویژه این جشنواره 
اهداي ده ها خ��ودروي کیا ریو، داماي ایکس 
۵ و پژو 2۰۶ در مراکز تجاري این اس��تان ها 
است که در چهارمین و آخرین مرحله پس از 
انجام قرعه کش��ي به برندگان خوش شانس 

اهدا خواهد شد.

آمادگي بیمه آسیا براي پرداخت 
خسارت های منطقه مسجد سلیمان

زلزل��ه  وق��وع  پ��ي  در 
در شهرس��تان مس��جد 
ب��روز  و  س��لیمان 
خس��ارت هاي جان��ي و 
مال��ي در ای��ن منطقه، 

کارشناسان بیمه آسیا به این شهرستان اعزام 
شدند.روابط عمومي بیمه آسیا در اطاعیه اي 
ضمن ابراز همدردي با مردم ش��ریف مسجد 
س��لیمان و حادثه دیدگان زلزل��ه، اعام کرد 
کارشناسان بیمه آسیا بافاصله پس از وقوع 
این حادث��ه، در منطقه حضور یافتند و ضمن 
کمک رساني به آسیب دیدگان، کار بررسي و 
شناسایي زیاندیدگان را آغاز کرده اند.بر اساس 
این گزارش، آس��یب دیدگان تحت پوش��ش 
بیمه آس��یا مي توانند جهت تشکیل پرونده و 
اخذ خس��ارت، به ش��عب بیمه اسیا در استان 
خوزس��تان و یا نمایندگي هاي این شرکت در 
مس��جد سلیمان مراجعه کنند یا با تلفن دفتر 
مرکزي ب��ه ش��ماره ۰۶۱333۶82۰۵ الي 9 

تماس بگیرند.

اخبار

ارزیابي خسارت از کلیدي ترین فرآیندهاي صنعت بیمه
بورس، بانک و بیمه در مبادات مالي، س��ه ضلع مثلث 
رش��د و توسعه اقتصادي به ش��مار مي روند که تناسب 
ای��ن اضاع مي تواند تحوات ویژه اي را در بخش هاي 
تولیدي خدماتي و بازار س��رمایه را رقم بزند.به گزارش 
روزنامه عصرایرانیان به نقل از اداره کل روابط عمومي و 
امور بین الملل بیمه مرکزي، دکتر غامرضا س��لیماني 
ک��ه در گردهمایي سراس��ري هیئت مدیره اس��تانها و 
اعضاي کمیته هاي تخصصي و کارشناس��ان رسمي قوه 
قضاییه س��خن مي گفت، با تاکید ب��ر اهمیت عملکرد 
ارزیابان خس��ارت هاي بیمه اي، افزود: نظر کارشناسان 
ارزیاب��ي خس��ارت براي بیمه گ��ران، بیمه گ��ذاران و 
محاکم قضایي فصل الخطاب است و مي توان با تربیت 
کارشناس��ان خبره در این حوزه به بحث س��رمایه هاي 

صنعت بیمه کمک کرد.
رئیس کل بیمه مرکزي به اهمیت حضور کارشناس��ان 
رسمي دادگس��تري در اختاف��ات بی��ن بیمه گ��ران و 
بیمه گذاران اشاره کرد و افزود: موضوع ارزیابي خسارت از 
کلیدي ترین فرایندهاي صنعت بیمه است؛ دقت، صحت 
و سرعت آن مي تواند از ضرر و زیان صنعت بیمه و یا بیمه 

شدگان پیشگیري کند.وي در بخش دیگري از سخنان 
خ��ود از پرتفوي ۴۵ هزار میلیارد توماني صنعت بیمه در 

س��ال 97 خبر داد و پیش بیني کرد که تا پایان سال این 
رقم از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.رئیس ش��وراي 

عالي بیمه با اش��اره به این مطلب که بعد از تحریم هاي 
ظالمانه آمریکا تمامي ریسک ها در داخل کشور نگهداري 
مي شود، خاطرنشان کرد: تحریم ها ریسک پذیري صنعت 
بیمه را به شکل محسوسي افزایش داده اما خوشبختانه 
با درایت و مدیریت صحیح توانس��ته ایم این ریسک ها را 
در داخل کش��ور نگهداري کنی��م.وي از صنعت بیمه به 
عنوان ضمانتنامه سرمایه گذاري یاد کرد و افزود: پوشش 
ریس��ک هاي بخش تولید و خدم��ات در کنار بیمه هاي 
انف��رادي از ماموریت هاي اصلي صنعت بیمه به ش��مار 
مي رود.رئی��س کل بیمه مرکزي از زمینه س��ازي کافي 
براي تصویب ایحه تاس��یس صن��دوق بایاي طبیعي 
براي پوش��ش حوادث س��ي میلیون واحد مس��کوني در 
کش��ور خبر داد و ابراز امیدواري ک��رد با تصویب نهایي 
این ایحه و تایید ش��وراي نگهبان، مشکات مردم در 
این حوزه برطرف شود. شایان ذکر است در این همایش 
حجت ااسام والمسلمین محس��ني اژه اي معاون اول 
ق��وه قضاییه، میرمحمدصادقي معاون مجلس ش��وراي 
اسامي و تني چند از مسئوان بلندپایه کشور نیز به ایراد 

سخن پرداختند.

رئیس کل بیمه مرکزي:

اخبارشهرستان

تخصیص تسهیات ارزان قیمت براي 
ساخت شناورهاي داخلي

معاون هماهنگ��ي امور عمراني اس��تانداري 
هرمزگان از تخصیص تسهیات ارزان قیمت 
از محل وجوه سازمان بنادر و دریانوردي براي 
س��اخت شناورهاي داخلي خبر داد. به گزارش 
رواب��ط عموم��ي اداره کل بن��ادر و دریانوردي 
هرم��زگان، رضا مدرس در جلس��ه کار گروه 
تخصصي ساماندهي س��واحل، بنادر و جزایر، 
افزود: این تسهیات به منظور تقویت ناوگان 
دریایي جزیره ابوموس��ي و سایر جزایر استان 
و حمایت از س��رمایه گ��ذار و تولیدات داخلي 
تخصیص یافته اس��ت. وي بر توسعه جزایر با 
رویکرد گردشگري تاکید کرد و گفت: توسعه 
جزایر با رویکرد گردشگري، اسکان گردشگران 

و حفظ توان دفاعي مناطق باید صورت گیرد.

اجراي سند رونق تولید به اشتغال و 
بهبود فضاي کسب و کار کرمانشاه 

استاندار کرمانشاه گفت: اجراي سند رونق تولید 
به اشتغال و بهبود فضاي کسب و کار کرمانشاه 
کم��ک مي کند.مهندس هوش��نگ بازوند در 
نشس��ت کارگروه اش��تغال که با حضور دکتر 
امید معاون توس��عه روستایي و مناطق محروم 
نهاد ریاست جمهوري برگزار شد؛ اظهار داشت: 
بی��کاري یکي از چالش هاي بزرگ  پیش روي 
اس��تان اس��ت که آثار منفي خ��ود را در حوزه 
آس��یب هاي اجتماعي و معض��ات اجتماعي 
نشان مي دهد و کرمانشاهي ها سال هاست به 
ش��کل جدي با معضل بیکاري روبرو هستند.  
وي ادامه داد: در س��ال 97 س��ند یک س��اله 
اشتغال استان را تهیه کردیم که خوشبختانه با 
اجرایي کردن این س��ند شاهد کاهش دو نیم 
درصدي در مقایسه با سال 9۶ بودیم و در سند 
اشتغال امسال براي یک کاهش سه درصدي 
برنامه ریزي کرده ایم و امیدواریم با کار و تاش 

جهادي بتوانیم در این عرصه موفق باشیم.

برگزاري جلسه مدیران عامل شرکت 
آب و فاضاب و توزیع برق ایام

ایام،آذر یعقوبیان: به منظور بررسي مسائل و 
مشکات في مابین شرکت آب و فاضاب و 
شرکت توزیع برق استان ، جلسه اي با حضور 
معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي ش��رکت 
مهندسي آب و فاضاب کشور و مدیران عامل 
ش��رکت آب و فاضاب و شرکت توزیع برق 
استان در سالن جلسات شرکت آب و فاضاب 
برگزار شددر این جلسه ابتدا مهندس مظاهري 
ضمن خیر مقدم هدف از برگزاري این جلسه ، 
را چاره اندیشي و اتخاذ تصمیمات ازم جهت 
رفع مس��ائل في مابین دو دستگاه اعام و با 
عنایت به نزدیکي دو شرکت در مباحث خدمات 
رساني به شهروندان اظهار امیدواري نمودند با 
تداوم این جلس��ات بتوان نتایج مطلوبي را در 
ارائه خدمات به هم اس��تاني هاي عزیز شاهد 
باش��یموي خاطر نش��ان کرد: ش��رکت هاي 
آب و فاض��اب درآم��د هزینه اي هس��تند و 
تمامي هزینه هاي جاري ، رفع تعمیرات شبکه ، 
تاسیسات و خریدهاي ضروري، همه از محل 

درآمدهاي شرکت تامین مي شوند. 

جلسه شوراي فرهنگ 
عمومي شهرستان اندیکا برگزار شد

جلس��ه ش��وراي فرهنگ عمومي شهرستان 
اندی��کا با حضور مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
اسامي خوزس��تان ، امام جمع��ه و فرماندار 
و س��ایر اعضاي ش��ورا در محل فرمانداري 
شهرس��تان اندیکا برگزار شد . جلسه شوراي 
فرهنگ عمومي شهرس��تان اندیکا با حضور 
محم��د جوروند ، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
و  ااس��ام  ،حج��ت  اسامي خوزس��تان 
المس��لمین سید اکبر موس��وي ، امام جمعه 
و علي خدري ، فرماندار شهرس��تان و س��ایر 
اعضاي شورا ۱7 تیرماه در محل فرمانداري 

شهرستان اندیکا برگزار شد .

اخبارشهرستان

 مردم اصفهان کمترین میزان مصرف سرانه آب شرب را در کشور به خود اختصاص دادند
اصفهان،مریم کربایي: سید اکبر بني طباء در پاسخ به اینکه ۴ کان شهراز 
جمل��ه اصفهان رکوردار مصرف آب ش��رب در کش��ور هس��تند آمده عنوان 
کرد:بیش از ۱۰ س��ال است که از افق طرح آبرساني اصفهان بزرگ مي رسد 
ولي به رغم افزایش جمعیت ، آب شرب به صورت عادانه میان مشترکین در 
سطح استان توزیع مي شود. وي با بیان اینکه ساانه بیش از 3۰ هزار انشعاب 
به استان اضافه مي شود تصریح کرد:همه ساله بطور میانگین 3۰ هزار مشترک 
به استان اصفهان افزوده مي شودندبطوریکه هم اکنون بیش از ۴ میلیون نفر 
تحت پوش��ش ش��رکت آبفا قرار دارند.مدیر روابط عمومي و آموزش همگاني 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشاره به تنها سامانه آبر ساني اصفهان 
بزرگ تصریح کرد:به دلیل حداکثر ظرفیت تنها سامانه آبرساني اصفهان بزرگ 
هم اکنون در تامین آب ش��رب مش��ترکین با کمب��ود 2.2 تا 2.۵ متر مکعب 
در ثانیه مواجه هس��تیم اما با این همه خللي در تامین آب ش��رب مشترکین 
به صورت پایدار پدید نیامده اس��ت.بني طب��ا فرهنگ صحیح مصرف آب در 
اصفهان را یکي از عوامل موثردر تامین پایدار آب شرب مشترکین بر شمرد و 
خاطر نشان ساخت:استان اصفهان در منطقه گرم وخشک قرار دارد بطوریکه 
میزان بارش در این استان ۵۰ درصد متوسط بارندگي در کشور است و بعضا 

در فصل تابستان دماي هوا به حدود ۴۰ درجه مي رسد ولي مصرف بهینهباعث 
دسترس��ي پایدار مردم به آب ش��رب در اصفهان شده است.وي با بیان اینکه 
بیش از ۱۰ سال از افق طرح آبرساني اصفهان مي گذرد اما با رویکرد سازگاري 
با کم آبي ،آب شرب مشترکین تامین گردید اظهار داشت: هم اکنون 9۰ درصد 

مش��ترکین که بالغ بر 2 میلیون و 2۰۰ هزار آحاد را تش��کیل میدهند الگوي 
مصرف آب را رعایت مي کنند که این مهم به دلیل ترغیب و تشویق مردم به 
فرهنگ درست آب بدست آمد.وي به نقش رسانه در فرهنگ سازي مصرف 
درست در جامعه پرداخت و بیان داشت:در چند سال اخیر فعاان رسانه جمعي 
اعم از رس��انه ملي ،مکتوب ،سایبري و شبکه هاي اجتماعي نهایت همکاري 
با شرکت آب وفاضاب استان اصفهان پیرامون نهادینه کردن مصرف بهینه 
آب در جامعه با ش��رکت آبفا استان اصفهان داشته اند که جاي تقدیر و تشکر 
داردوي با تاکید بر محدودیت منابع آبي خاطر نش��ان س��اخت: در چند سال 
گذشته با افزایش جمعیت نه تنها به منابع آبي استان اضافه نشد بلکه به دلیل 
عدم جاري بودن رودخانه در بستر زاینده رود بسیاري ازچاههاي متفرقه از مدار 
بهره برداري خارج شدند و آبدهي چاههاي فلمن که یکي از منابع اصلي تامین 
آب در استان به حساب مي آمدند از 3/۵ مترمکعب در ثانیه به 3۰۰ لیتر در ثانیه 
کاهش یافتسید اکبر بني طباء با تاکید بر مصرف بهینه آب در فصل تابستان 
عنوان کرد:از مردم مي خواهیم مصرف صحیح آب را مد نظر قرار دهند به ویژه 
در ساعات پیک مصرف که بین ساعت ۱۱ تا ۱7 مي باشد همچنین از نصب 

پمپ به صورت مستقیم بر روي شبکه توزیع آب پرهیز کنند 

سخنگوي شرکت آب و فاضاب استان اصفهان خبرداد:

شهرستان

بوشهر- خبرنگار عصر ایرانیان : سیدنورالدین امیري شهردار بندر 
بوشهر پارک لیان بوشهر را به عنوان ظرفیت جدید گردشگري 
و تفریحي در بندر زیباي بوش��هر عنوان کرد. به گزارش واحد 
خبر و رس��انه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري 
بندر بوشهرسیدنورالدین امیري با اشاره به اینکه خوشبختانه 
استان و شهر بوشهر داراي ساحلي زیبا و منحصربفرد مي باشد 
، تصریح کرد : این ظرفیت خدادادي سبب شده تا قابلیتهاي 
س��رمایه گذاري ویژه اي براي بندر زیباي بوشهر فراهم گردد. 
وي اف��زود: با توجه به رویکرد مجموعه مدیریت ش��هري در 
خصوص توزیع مناس��ب و عدالت محور امکانات در س��طح 
ش��هر بوش��هر و همچنین توجه به محات جنوبي و ایجاد 
توسعه متوازن و توانمند سازي محات کمتر برخوردار، اجراي 
فاز اول پروژه پارک لیان عملیاتي شده است.  امیري تصریح 
ک��رد: فاز اول این پروژه با اعتباري مع��ادل 8 میلیارد ریال از 

محل دارایي هاي سرمایه اي مي باشد و مشاور طراحي و نظارت 
)شرکت مهندسین مشاور نقش پایدار( و پیمانکار )شرکت نو 
پرور( که در مدت ۴ ماه به بهره برداري خواهد رسید .  امیري 
در پایان خاطرنش��ان کرد: این پارک به عنوان ظرفیت جدید 
گردشگري ساحلي با ایجاد محیطي شاد و مفرح در شهر بوشهر 
محسوب مي شود که مردم و شهروندان عزیز مي توانند براي 
گردش و تفریح به ویژه استفاده از دریا و قابلیت هاي آن بهره 
مند ش��وند . بدیهي اس��ت در این پروژه خاکبرداري به حجم 
۴۵۱2مترمکعب، خاکریزي به حجم 28۰7مترمکعب ، محوطه 
س��ازي به مس��احت ۱87۵مترمربع ، دیوارکشي به مساحت 
۱۱۴2مترمربع، اجراي فضاي سبز به مساحت ۴3۶9مترمربع، 
احداث 8 چشمه سرویس بهداشتي ۱۴۶مترمربع، بتن ریزي به 
حجم 83۴/32مترمکعب، اجراي 2۶2۱متر طول سنگ جدول، 

نصب نیمکت و سطل زباله و آاچیق، انجام مي پذیرد.

بوشهر- خبرنگار عصر ایرانیان : مهمترین فعالیتهاي 
عمراني و دس��تاوردهاي ش��هرداري بندر بوشهر در 
سه ماهه نخست سال ۱398 تشریح شدبه گزارش 
واح��د خبر و رس��انه مدیریت ارتباط��ات و امور بین 
الملل شهرداري بندر بوش��هر، دکتر امیري شهردار 
بندر بوش��هر ضمن گرامیداش��ت روز ش��هرداري ها 
و دهیاري ه��ا از خدم��ات ش��بانه روزي هم��کاران 
پرتاش و خدوم ش��هرداري تقدیر و تش��کر نمود و 
از خداوند متعال توفیقات روزافزون توأم با س��عادت 
و س��امتي را براي همه فعاان و زحمتکشان این 
عرصه مسئلت نمود.  سیدنورالدین امیري همزمان 
با گرامیداش��ت روز ))شهرداري ها و دهیاري ها(( ۱۴ 
پروژه شهرداري بندر بوشهر را اینگونه عنوان نمود: 
پروژه تقاطع غیرهمس��طح ش��هیدمطهري، فاز اول 

احداث پارک لیان، احداث کانال دفع آبهاي سطحي 
گذر معاینه فني تنگک اول، گذر فرهنگ و هنر محله 
کوت��ي و فدک ، فاز دوم بازس��ازي و مرمت عمارت 
بیلیارد، پروژه جدول گذاري و زیرس��ازي و آسفالت 
کوچه ه��اي منطقه دو )جالي و ش��غاب و دواس و 
ریش��هر و امامزاده و رایاني و سرتل( ، پروژه اجراي 
ج��دول گذاري و زیرس��ازي و آس��فالت کوچه هاي 
تنگک اول، پروژه اجراي جدول گذاري و زیرسازي و 
آسفالت کوچه هاي تنگک دوم، پروژه جدول گذاري 
و زیرسازي و آسفالت کوچه هاي تنگک سوم، پروژه 
سنگفرش محله دهدش��تي، احداث پارک محله اي 
یادگار امام، موزائیک فرش خیابان ش��هید ماهیني، 
احداث چهار فرهنگس��را و 2 پارک محله اي و یک 

زمین چمن مصنوعي در محات جنوبي شهر.

 پارک لیان بوشهر ظرفیت
 جدید گردشگري بندر زیباي بوشهر

 شهردار بندر بوشهر از اجراي بیش از 14 پروژه
 مهم عمراني شهرداري بوشهر خبر داد

معاون پشتیباني بانک ملي ایران با اشاره به 
اقدامات تاثیر گذار این بانک براي کاهش 
رنج آس��یب دیدگان از سیل امسال گفت: 
ش��کل جدید بحران ها اعم از بحران هاي 
طبیعي و غیر طبیعي در ابعاد مختلف، لزوم 
آموزش مباحث مربوط به مدیریت بحران 
و پدافن��د غیر عامل به ش��کل علمي را در 
سازمان ها دو چندان کرده است. به گزارش 
روزنام��ه عصرایرانی��ان به نق��ل از روابط 

عمومي بان��ک ملي ایران، عباس ش��فیعي 
در همای��ش پدافند غی��ر عامل و مدیریت 
بحران که در اداره امور شعب جنوب تهران 
برگ��زار ش��د، ضمن تاکید بر ل��زوم بهبود 
سطح س��خت افزاري و تجهیزاتي بانک، 
افزود: همه کارکنان بانک به منظور حفظ 
و صیانت از اموال مش��تریان مي بایس��ت 
سطح هوشیاري و آمادگي خود را به عنوان 
موضوع اصلي پدافند غیر عامل و مدیریت 

بحران بهبود بخشند.مدیر امور شعب تهران 
نیز در این نشس��ت شرایط امروز جامعه را 
س��خت، پیچیده و پ��ر رقابت دانس��ت و 
گفت: امنیت مهمترین ش��اخص در بهبود 
فضاي کس��ب و کار و اقتصاد و ازمه آن 
ش��ناخت و اجراي اصول مربوط به پدافند 
غی��ر عامل اس��ت.اصان کریمي کس��ب 
اطاعات به روز، ایجاد حساس��یت نسبت 
به اتفاقات و رخدادها و آس��یب شناسي به 

موقع را از عوامل تاثیر گذار در ایجاد امنیت 
و پیش��گیري از رخداده��اي غیر مترقبه و 
ناگهاني دانست.محمد جواد داوري رئیس 
اداره امور ش��عب جنوب تهران هم با اشاره 
ب��ه عملکرد مناس��ب بان��ک در مدیریت 
بحران س��یل هاي اخیر و راه اندازي سریع 
ش��عب بانک در این مناطق گفت: با توجه 
به اینترانتي ش��دن انواع خدمات بانکي و 
طبقه بندي اطاعات حساب ها و مشتریان 

در ای��ن فضا، افزای��ش دانش همکاران در 
حوزه پدافند غیر عامل و آموزش کارکنان 
در چگونگي برخورد با مشکات این حوزه 
مي توان��د س��ازمان ها را در مواجهه با این 

مخاطرات آسیب ناپذیر کند.

لزوم تقویت آموزش در حوزه پدافند غیرعامل
معاون مدیرعامل بانک ملي ایران تاکید کرد

اباغیه
جناب آقای محمد عبدی نسب

با توجه به داش��تن قرارداد کاری ش��ما با شرکت کیان سالوت پارس و ترک محل کار بدون هماهنگی و با عنایت به عدم تحویل و تحول با 
ش��رکت بدینوس��یله از جنابعالی اباغ میگردد در صورت عدم مراجعه ظرف مدت 10 روز پس از درج این آگهی ، از طریق مراجع قضایی 

بصورت قانونی اقدام خواهد شد.
ازم به ذکر است که این اباغیه به منزله اباغ رسمی بوده و مسئولیت عدم مراجعه بعهده جنابعالی خواهد بود.

سید وحید پیام – مدیر عامل شرکت کیان سالوت پارس

www.tejaratonline.ir

آخریناخباروتحلیلروزاقتصاديرادرپایگاهاینترنتيتجارتآن�اینبخوانید

امضاي تفاهم نامه همکاري بانک توسعه تعاون و تعاوني آموزشي راه رشد
در حاشیه نشس��ت تخصصي مراس��م گرامیداشت روز 
جهاني تعاون و به منظور ارائه خدمات تخصصي بانکداري 
به اعض��ا و ذینفعان تعاوني تفاهم نام��ه همکاري بانک 
توسعه تعاون و تعاوني آموزش��ي راه رشد منعقد گردید.
علي هاتفي مدیر امور مشتریان و بانکداري شرکتي بانک 
توس��عه تعاون در این نشست بابیان گزارشي از تعامات 
صورت گرفته میان این بانک و اتحادیه ها و شرکت هاي 

تعاون��ي گفت: بانک توس��عه تع��اون جه��ت برقراري 
زمینه هاي تس��هیاتي و توسعه اي ویژه جامعه تعاوگران 
و کارآفرینان اقدام ب��ه انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهاي 
عاملیت با صندوق توس��عه مل��ي، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سازمان میراث فرهنگي و گردشگري، وزارت 
جهاد کشاورزي نموده است که شرکت هاي تعاوني براي 
بهره گی��ري از این امکانات و تس��هیات باید به تقویت 

ارتباط با بانک مبادرت ورزند.در ادامه خاني مدیرکل دفتر 
آم��وزش و تحقیقات وزارت تع��اون کار و رفاه اجتماعي 
نیز ایجاد تعاوني هاي تسهیل گر و کمک کننده و حال 
مس��ئله را در مانایي کسب وکار تعاوني ها موثر دانست و 
خوش��ه س��ازي و برندینگ در تعاوني ها و تعریف دقیق 
نق��ش نهاده��اي متولي تعاون را در توس��عه این بخش 

خواستار شد.
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جامعه

 شهادت مامور انتظامی میناب
 در یک درگیری مسلحانه

فرمانده انتظامی اس��تان از درگیری مسلحانه 
مأم��وران انتظامی با قاچاقچی��ان مواد مخدر 
در ایستگاه بازرس��ی چغازردی میناب خبرداد 
و گف��ت: در این درگی��ری یکی از مأموران به 
درجه رفیع ش��هادت نائل و ۵۰۰ کیلو تریاک 
کشف شد.سردارعزیزاله ملکی گفت: شب سه 
شنبه عوامل گشت انتظامی شهرستان میناب 
با انجام اقدامات اطاعاتی و شگردهای پلیسی 
از تصمیم قاچاقچی��ان مبنی بر انتقال محوله 
م��واد مخ��در مطلع و پیگیری موض��وع را به 
صورت ویژه در دس��تور کار خود ق��رار دادند.
وی با اشاره به اینکه مأموران حین گشت زنی 
در محورهای خاکی اطراف ایس��تگاه بازرسی 
چغازردی خودروی قاچاقچیان را مش��اهده  و 
با قاچاقچیان مسلح درگیر شدند، افزود: در این 
درگی��ری قاچاقچیان عرص��ه را بر خود تنگ 
دیده و به سمت مأموران شلیک کرده و پس از 
طی مسافتی با به آتش کشیدن خودرو حامل 
مواد مخدر قصد فرار داش��تند که با س��رعت 
عمل مأموران ۴ نفر از متهمان دستگیر شدند.
س��ردار ملکی اظهار داش��ت: در پاک س��ازی 
محل ۵۰۰کیلوگ��رم موادمخدر که مقداری از 
آن در آتش س��وخته بود کشف و یک دستگاه 
خ��ودرو دیگر متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف 
ش��د.بنابراعام پایگاه خبری پلیس، فرمانده 
انتظامی هرمزگان تصریح کرد: متأس��فانه در 
این درگیری س��توانیکم “حجت اله دشتبانی” 
بر اثر اصابت گلوله و شدت جراحات به درجه 
رفیع شهادت نائل و ستواندوم “صفدر سااری”  

مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

کشف 4 مزرعه بیت کوین و 270 
دستگاه ماینر در شهر قدس

فرمان��ده انتظام��ی غرب اس��تان ته��ران از 
کش��ف 27۰ دستگاه اس��تخراج ارز دیجیتال 
)بیت کوین( در شهرس��تان ق��دس، خبر داد.
به گزارش ایس��نا، سردار محس��ن خانچرلی 
در ای��ن باره گف��ت: با به دس��ت آوردن اخبار 
و اطاعات��ی مینی بر اینکه افرادی س��ودجو 
در یک واحد س��ردخانه صنعتی اق��دام به راه 
اندازی چهار مزرعه تولی��د ارز دیجیتال کرده 
اند، بررس��ی موضوع در دس��تور کار ماموران 
پلیس شهرستان قدس قرار گرفت.وی افزود: 
ماموران انتظامی پس از یک س��ری اقدامات 
اطاعاتی و فنی موفق به شناسایی محل تولید 
ارزهای دیجیتال در یکی از واحدهای صنعتی 
شده و به محل مورد نظر اعزام شدند.این مقام 
ارشد انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از محل 
مورد نظر، 27۰ دس��تگاه ماینر )اس��تخراج ارز 
دیجیتال( کش��ف که برابر اعام کارشناسان 
ارزش آن 23 میلیارد ریال برآورد ش��ده است.
براساس گزارش سایت پلیس، فرمانده انتظامی 
غرب استان تهران با اشاره به دستگیری چهار 
متهم در این راس��تا و معرف��ی آنان به مراجع 
قضائی، گفت: اس��تفاده از دستگاه های ماینر، 
نیاز به مصرف برق زیادی داش��ته لذا متهمان 
با اس��تفاده از برق یارانه ای واحدهای صنعتی 
اقدام به فعالی��ت غیرقانونی کرده بودند که با 

اشراف اطاعاتی پلیس به دام افتادند.

دستگیری جاعان تراول چک و دار
جاعان دار و تراول چک توس��ط ماموران 
پلی��س ته��ران دس��تگیر ش��دند.به گزارش 
ایس��نا، حوالی س��اعت چهار صبح روز س��ه 
ش��نبه عوامل گش��ت کانتری ش��هدا حین 
گش��ت زنی در محدوده اس��تحفاظی خود به 
سرنش��ینان یک دس��تگاه خودروی پراید که 
حین جابه جایی لوازم بودند، مش��کوک شده 
و برای بررس��ی موضوع وارد عمل شدند اما 
راننده پراید به محض رؤیت عوامل انتظامی 
متواری شد.با فرار راننده پراید تعقیب و گریز 
برای دستگیری این فرد آغاز شد و مدتی بعد 
مأموران راننده و دیگر سرنش��ین این خودرو 
را دس��تگیر و به همراه خ��ودرو به کانتری 
منتقل کردند.ب��ا انتقال متهمان به کانتری، 
مأم��وران اقدام ب��ه بازرس��ی از داخل خودرو 
کردن��د که در جریان  آن ح��دود ۵۰۰ تراول 
۵۰ هزارتومانی، ۵۵ تراول ۱۰۰ هزار تومانی و 
اسکناس های ۱۰۰ داری جاسازشده و جعلی 
به همراه مقادیری موادمخدر را از داخل پراید 
کش��ف کردند.مأموران در ادامه با هماهنگی 
با سرپرست دادس��رای ناحیه ۱۴ تهران وارد 
مخفی��گاه متهم ش��ده و در آنجا نی��ز ادوات 
تولید اس��کناس جعلی از جمل��ه چهار پرینتر 
و اس��کنر مخصوص جعل اسکنانس کشف 
شد.همچنین در مخفیگاه متهم خانم جوانی 
نیز حضور داشت که مشخص شد وی با متهم 
در جعل اسکناس فعالیت دارد که این زن نیز 

به کانتری انتقال یافت.

جمع آوری 189 هزار کودک کار 
خارجی در تهران

استاندار تهران با اشاره به جمع آوری ۱89 هزار 
کودک کار از اتباع خارجی در س��طح اس��تان 
تهران، گفت: متأسفانه قاچاق کودک از برخی 
کشورهای همسایه به تهران سیاست گذاری 
شده است.استاندار تهران به حضور ۵۵۰ هزار 
نف��ر اتباع مج��از و دو برابر این می��زان اتباع 
غیرمجاز در اس��تان تهران اشاره کرد و اظهار 
کرد: 22 خرداد نسبت به جمع آوری کودکان 
کار اقدام کردیم ک��ه از 2۴9 هزار کودک کار 
۱89 ه��زار نفر اتباع خارجی بودند متأس��فانه 
می ت��وان گفت ک��ه قاچاق ک��ودک از برخی 
کشورهای همسایه به تهران سیاست گذاری 

شده است.

تسهیات جدید برای تردد مشموان 
غایب خارج از کشور

رئیس اداره س��رمایه انس��انی سرباز ستاد کل 
نیروهای مس��لح از ارائه تس��هیات جدید به 
مشموان غایب خارج از کشور خبر داد.سردار 
موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا در این باره 
گفت: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در راستای 
تس��هیل تردد مش��موان غایب ایرانی مقیم 
خارج کش��ور تصمیماتی اتخاذ شده و بر این 
اساس شرایط تردد این دسته از مشموان به 
داخل کشور راحت تر شده است.وی افزود: برابر 
این تسهیات مشموان غایب سربازی مقیم 
خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از 
کشور اقامت داشته باشند، می توانند حداکثر سه 
ماه و برای دو بار در سال در کشور تردد کنند.

رئیس اداره س��رمایه انس��انی سرباز ستاد کل 
نیروهای مس��لح درباره تفاوت این تسهیات 
با ش��رایط پیش��ین خاطرنش��ان کرد: قبل تر 
شرایط این گونه بود که باید سه سال از غیبت 
مشمول ایرانی مقیم خارج کشور می گذشت 
تا بتواند وارد کش��ور شود اما اان شرط زمان 
غیبت حذف ش��ده و مشمولی که سه سال از 
اقامتش گذشته باش��د، حتی اگر یک روز نیز 
غیبت داشته باشد، می تواند با شرایط گفته شده 
یعنی دو بار در سال و حداکثر به میزان سه ماه 

به کشور تردد داشته باشد.

توزیع 80 درصد لوازم خانگی اهدایی 
در 4 استان سیل زده

رئیس جمعیت هال احمر، از توزیع 8۰ درصد 
لوازم خانگی اهدایی در چهار اس��تان سیل زده 
خوزستان، لرستان، ایام و گلستان خبر داد.به 
گزارش مهر، علی اصغر پیوندی، روز چهارشنبه 
در حاشیه آیین بارگیری لوازم خانگی اهدایی به 
استان های سیل زده، گفت: بر اساس کمک های 
مردم��ی نقدی و غیر نقدی، امروز برخی از این 
اقام ارسال خواهد شد.وی افزود: 8۰ درصد این 
لوازم به استان های خوزستان، لرستان، ایام و 
گلستان ارسال و 29 درصد باقی به استان های 
کم تر آس��یب دیده ارس��ال خواهد ش��د.رئیس 
جمعیت هال احمر ادامه داد: بر اساس قوانین 
جاری مناقصه ای کش��ور به منظور رونق تولید 
داخلی به هم��ه تولیدکنن��دگان داخلی اعام 
کردیم و از میان آنها انتخاب شد.پیوندی افزود: 
معیار اصلی برای انتخ��اب کااها نیز کیفیت، 

قیمت مناسب و تولید ملی است.

 برگزاری بیست و یکمین کنگره
 بین المللی تازه های قلب و عروق

رئیس بیس��ت و یکمین کنگ��ره بین المللی 
تازه های قل��ب و ع��روق از ارائه جدیدترین 
دس��تاوردهای علم��ی در حوزه پیش��گیری، 
تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق 
در این کنگره خبر داد.دکتر مس��عود قاسمی، 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه 
برگزاری بیست و یکمین کنگره بین المللی 
ت��ازه های قلب و عروق اظهار داش��ت: این 
کنگ��ره 29 مرداد تا ۱ ش��هریور ماه س��ال 
جاری مصادف با 2۰ تا 23 آگوس��ت 2۰۱9 
در سالن همایش های بین المللی برج میاد 
به همت انجمن آترواسکلروز و انجمن قلب و 
عروق کشور با حضور اساتید و صاحب نظران 
برجسته برگزار می ش��ود.وی افزود: هدف از 
برگزاری بیست و یکمین کنگره بین المللی 
ت��ازه های قلب و عروق مروری بر اطاعات 
یک سال اخیر در حوزه پیشگیری و تشخیص 
بیم��اری های قلب و ع��روق همچنین ارائه 
درمان ه��ای مدرن با حضور اس��اتید داخل و 

خارج از کشور است .

اخبار

تخلف نجومی برخی مدارس غیر دولتی
شهریه مدارس غیردولتی اول دبستان از 9 تا 15 میلیون تومان!

گ�روه اجتماع�ی : در ش��رایطی ک��ه ش��روط ثبت نام در 
مدارس هر روز متنوع تر می  ش��ود، دردسر خانواده ها نیز 
هر سال بیشتر از سال قبل است! در این گزارش روایتی 
از مش��کات برخی خانواده ها ب��رای ثبت نام در مدارس 

دولتی را بازگو کردیم.
ای��ن روزه��ا در ش��رایطی که م��دارس ب��رای ثبت نام 
دانش آموزان “مته به خش��اش می گذارند” و آپشن های 
ثبت ن��ام را هر روز متنوع تر می کنند، دردس��ر خانواده ها 
ب��رای ثبت نام هر س��ال نس��بت به س��ال قبل بیش��تر 
می شود! در شهر تهران اگر چه مدارس ملزم به ثبت نام 
از دانش آموزان��ی هس��تند ک��ه محل س��کونت آنها در 
مجاورت مدرس��ه قرار دارد و حتی طبق گفته مسئوان 
آموزش وپرورش این مس��ئله درآئین نامه اجرایی مدارس 
مورد تأکید قرار گرفته است اما باید گفت باز هم قوانین 
فق��ط بر روی کاغذ جا خوش کرده اند و در میدان عمل، 
مدی��ران کار خود را می کنند و ای��ن همه بی توجهی به 
قوانی��ن و مق��ررات خانواده ها را در فص��ل ثبت نام دچار 

دردسر می کند.
خارج از محدوده که هیچ، داخل محدوده مدرس�ه هم  ���

باشید، مشکات ثبت نام ادامه  دارد!
حتی اگر از این موضوع بگذریم و بگوییم خانواده ها باید 
در مدرس��ه ای که در محدوده محل زندگی آنها تعریف 
شده است، ثبت نام کنند اما باز هم دامنه مشکات ادامه 
دارد چرا که این بار حتی اگر شما در  محدوده مدرسه هم 
تعریف شده باشید، مدارس اقدام به ثبت نام نمی کنند یا 
می گویند “جا نداریم” یا بای��د مدارکی را ارائه دهید که 

اثبات کند شما در مجاورت مدرسه زندگی می کنید.
همراه با یک خانواده برای روایت مشکات ثبت نام! ���

ب��رای رصد و انعکاس مش��کات خانواده ه��ا در فصل 
ثبت نام مدارس در تهران با یکی از والدین که مس��تأجر 
است و به دلیل تغییر محل سکونت ناچار به تغییر مدرسه 
فرزندش است، همراه شدیم تا روایتی از شرایط ثبت نام 

را بازگو کنیم.
سکانس اول؛ مراجعه به مدرسه ���

مادر این دانش آموز در نخس��تین مراجعه به مدرس��ه از 
مدیر می  خواهد که فرزندش را ثبت نام کند و در توضیح 
می گوید: “چون مس��تأجر بودیم و محل زندگی را تغییر 
دادیم، نزدیکترین مدرسه به محل سکونت جدید، همین 
مدرسه است”؛ اما مدیر مدرسه معتقد است که فعًا باید 
دانش آم��وزان قدیمی را ثبت نام کن��د بنابراین این مادر، 

یک ماه دیگر مراجعه کند.
سکانس دوم؛ مراجعه به مدرسه؛ یک ماه بعد! ���

در دومین مراجعه، مادر دانش آموز به مدرس��ه “ ۱۵ تیر 
ماه” و طرح مجدد تقاضای ثبت نام، مدیر باز هم می گوید 
ک��ه ثبت نام نمی کن��د و اینبار دلیل ممانع��ت از ثبت نام 
دانش آموز را نداش��تن ظرفیت خال��ی می داند و به مادر 

دانش آموز می گوید به مدرسه دیگری مراجعه کنید!
ای��ن مادر تأکید دارد که این مدرس��ه در محدوده محل 
سکونت آنها واقع است و مدیر مدرسه به او گفته بود که 
یک ماه دیگر مراجعه کند از س��وی دیگر مدرسه ای که 
معرفی می کنند از خانه آنها بس��یار دور اس��ت و قطعاً به 

دلیل خارج از محدوده بودن ثبت نام نمی کنند.
سکانس سوم؛ مراجعه به منطقه آموزش وپرورش ���

با حل نش��دن مشکل و عدم ممانعت مدرسه از ثبت نام، 
والدی��ن دانش آموز برای حل مش��کل به منطقه مراجعه 
می کنند، در منطقه با رفتار مناسب و محترمانه کارکنان 
مش��کل پیگیری ش��ده، س��کونت خانواده در محدوده 
مدرس��ه تأیید و تأکید می شود که دانش آموز باید در این 

مدرسه ثبت نام شود.
اما در سومین مراجعه این خانواده به مدرسه، باز هم مدیر 
می گوید: “جا ندارم و ثبت نام نمی  کنم، منطقه باید از من 

استعام بگیرد و بعد بگوید که ثبت نام کنید!«
سکانس چهارم؛ مراجعه به مدرسه دیگر ���

م��ادر دانش آموز به ناچار به مدرس��ه ای که مدیر معرفی 
می کن��د، مراجعه اما مدیر این مدرس��ه نی��ز از ثبت نام 
ممانعت کرده و می گوید “محل سکونت شما در محدوده 

مدرسه ما قرار نمی گیرید!«
مدیر مدرس��ه در واکنش به س��ؤال مادر دانش آموز که 
می گوید پس ب��رای ثبت نام فرزندم بای��د چه کار کنم، 
آن مدرس��ه که در محدوده مح��ل زندگی مان قرار دارد 
ثبت نام نمی کند، ش��ما هم می گویید در محدوده تعریف 
نمی شوید، پاسخ می دهد: “برو به مدرسه التماس کن! یا 

اگر نشد به آموزش وپرورش مراجعه کنید.«
والدی�ن این دانش آم�وز پس از چهار ب�ار رفت وآمد  ���
به مدرس�ه و یکبار حضور گفتن�د: این واقعاً چه وضعیتی 
است که برای مردم درست کرده اند، مدرسه حرف اداره 
را نمی خواند؛ داخل محدوده مدرس�ه تعریف ش�ده ایم  و 
طب�ق مقررات باید ثبت نام کنند اما انجام نمی  دهند، چرا 
باید برای ثبت نام فرزندمان این همه رفت و آمد داش�ته 

باشیم و در آخر هم بگویند جا نداریم!
این ش��رایط در حالی اس��ت که چندی قبل زهرا مظفر؛ 
مدی��رکل ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به ش��کایات 
آموزش وپ��رورش صراحتاً اعام کرد: “بر اس��اس ماده 
3۱ آیین نامه اجرایی محدوده ثبت نام تعیین شده است و 
اولویت با افرادی است که محل سکونت آنها در نزدیکی 

مدارس اس��ت اما در ش��هرهای ب��زرگ محدوده بندی 
مدارس انجام می ش��ود چون تع��داد و ظرفیت مدارس 
محدود است از س��وی دیگر  محدوده بندی باعث ایجاد 
نظم خاصی در ثبت نام ها خواهد ش��د اما این بدین معنا 
نیس��ت که اگر خانواده ای که محل س��کونت او نزدیک 
مدرسه اس��ت و در محدوده جغرافیایی تعیین شده قرار 
نمی گی��رد، مدارس از ثبت نام خ��ودداری کنند، ماده 3۱ 
آیین نامه اجرایی مدارس تأکید دارد افراد باید در مدرسه 

نزدیک محل سکونت ثبت نام شوند.«
باز هم تکرار داس�تان کدرهگی�ری در فرایند ثبت نام  ���

امسال
موضوع دیگری که در بحث ثبت نام مش��اهده می شود 
درخواست کدرهگیری از خانواده هاست؛ این دستورالعمل 
ک��ه برای جلوگی��ری از ثبت نام های خ��ارج از محدوده 
اباغ ش��ده اس��ت هم اکن��ون باعث ایجاد مش��کاتی 
ش��ده و م��دارس از ثبت ن��ام دانش آم��وزان در محدوده 
نی��ز ممانعت کرده و می گویند باید کد رهگیری داش��ته 
باش��ید در حالیکه بس��یاری از خانواده هایی که مستأجر 
هس��تند اجاره نامه هایش��ان به صورت دستی نوشته شده 
و فاقد کدرهگیری اس��ت، همین مسئله مانع از ثبت نام 
در مدرس��ه می ش��ود و خانواده ها را به ستادهای ثبت نام 
روانه می کند.خانواده ای که برای ثبت نام فرزندش در پایه 
هفتم دچار مشکل ش��ده، تصویری را  در اختیار ما قرار 
داد که در آن شرایط ثبت نام در مدرسه قید شده است و 
در این میان شروطی از جمله کدرهگیری و ارائه مدرک 
تحصیلی والدین به صورت الزامی تعریف شده است.آنها 
می گویند این ش��رایط که س��ال تحصیلی گذشته وجود 
داشت برای امسال هم تکرار شده است در حالیکه برخی 
والدی��ن اصًا مدرک تحصیلی خود را در اختیار ندارند یا 
اجاره نامه های آنها به صورت دس��تی و فاقد کدرهگیری 
است همچنین مدرس��ه به آنها گفته که باید 3۰۰ هزار 

تومان به عنوان کمک های مردمی پرداخت کنند.
م�دارس دولتی تکمیل ش�دند، خانواده هایی که هنوز  ���

معطل ثبت نام هستند

مه��دی طاهرخان��ی؛ معلم ک��ه خودش امس��ال درگیر 
ثبت نام فرزندش در کاس اول دبستان است، به تسنیم 
می گوید: در منطقه ۵ تعداد مدارس دولتی اندک است و 
ظرفیت مدارس با کاس های درس ۴۰ نفره در پایه اول 
دبستان، سریع تکمیل شده است و بسیاری از خانواده ها 
دیگر نمی توانند فرزند خود را در مدرس��ه دولتی ثبت نام 
کنند در چنین شرایطی آنها ناگزیر هستند فرزند خود را 

به مدرسه غیردولتی ببرند.
او ب��ه تبدیل م��دارس دولتی به هیئت امنایی اش��اره و 
عنوان می کند: این اقدام بیش��تر با این هدف اس��ت که 
از خانواده ها پول دریافت کنند و سیستم آموزشی به این 
س��مت می رود تا به جیب خانواده ها متکی شود از سوی 
دیگر تعداد مدارس در شهر تهران کم است و خیران نیز 

بیشتر در اطراف تهران مدرسه می سازند.
ش�هریه مدارس غیردولتی برای اول دبستان از ���9 تا 

۱5 میلیون تومان!
این معل��م بیان می کند: برای ثبت نام فرزندم، به مدارس 
غیردولتی هم س��ری زدم، مدرس��ه  نخس��ت برای پایه 
اول دبس��تان 9 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، مدرسه دوم 
۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و مدرس��ه س��وم نیز ۱2 
میلیون شهریه  دریافت می کرد که اتفاقاً موسس مدرسه 
س��وم یکی از روس��ای س��ابق مناطق آموزش وپرورش 
ش��هر تهران بود.او معتقد اس��ت که تنها بحث مدارس 
غیردولتی توانمندی مالی و پرداخت ش��هریه است و در 
حالیکه آموزش وپرورش س��قف شهریه را اعام می کند 
اما م��دارس به عناوی��ن مختلف مانند ناه��ار، بردن به 
ورزش��گاه یا سایر موارد هزینه ها را باا می برند،  بعضی 
از م��دارس هم مدعی اند روش آموزش��ی خاص خود را 
دارند مانند روش ش��ناختی و می گویند در کش��ورهایی 
مانند فناند این روش اجرا می ش��ود! در حالیکه عوامل 
مدرس��ه اصًا شناخت دقیقی از این روش ندارند و حتی 
نمی توانند توضیحات دقیقی درباره آن بدهند.طاهرخانی 
درباره مش��کات مدارس دولتی که خودش نیز در آنجا 
تدریس می کند، می گوی��د: در مدارس دولتی حتی پول 
تأمین کاغ��ذ را نداریم و مجبوریم هزینه را از خانواده ها 
دریافت کنیم، مدیر به س��ختی مدرسه را اداره می کند و 
سرانه آموزشی مدارس سه سال است که واریز نمی شود 
و سهمیه ش��یر مدارس که درمناطق محروم نیاز بود را 
حذف کردند.به گزارش تس��نیم، بازهم همزمان با فصل 
ثبت نام مدارس، مش��کات تکراری هر س��ال، مشاهده 
می شوند در حالیکه آموزش وپرورش شهر تهران از فعال 
ش��دن تیم های نظارت و بازرسی در فصل ثبت نام خبر 
می دهد اما همچنان خانواده ها هر سال گرفتار مشکات 

تکراری هستند!
در ش��رایطی ک��ه مدارس دولتی با مش��کات متعددی 
مواجه هس��تند و هزینه های مدرس��ه آن هم در شرایط 
اقتصادی فعلی به دوش خانواده ها افتاده است تنها انتظار 
خانواده ها از مس��ئوان این اس��ت حداقل برای ثبت نام 
آن ها را به دردس��ر نیاندازند و سعی کنند باری از دوش 
مردم��ی بردارند که با انواع مش��کات دس��ت و پنجه 

نرم می کنند.

رئیس پلی��س راهور ناجا گف��ت: ۵۶ درصد تصادفات 
مربوط به نقاط حادثه خیز در موجود در جاده ها اس��ت 
اگر راه و شهرسازی این نقاط حادثه خیز را برطرف کند 

۵۶ درصد تصادفات کاهش می یابد.
به گزارش مهر، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس 
راهور ناجا در رزمایش بزرگ گش��ت های نامحسوس 
که در دانش��گاه علوم انتظامی امین برگزار شد، اظهار 
ک��رد: یکی از جدی ترین برنامه ها و اهدافی که پلیس 
راهور ناجا در دستور کار دارد، توسعه انضباط ترافیکی 
اس��ت.وی ادامه داد: این توسعه انضباط ترافیکی برای 
این است تا بتوانیم مشارکت دستگاه های مسئول و از 
همه مهمتر خود مردم و رانندگان محترم را جلب کنیم.
رئیس پلیس راهور ناجا افزود: در شرایط کنونی کشور 
که دارای ۴۴ میلیون راننده و 33 میلیون وسیله نقلیه، 
جاری و س��اری است که این وس��ایل نقلیه در ۱۰۴7 
شهر و 2۱8 هزار کیلومتر جاده های کشور در حال تردد 
هس��تند.هادیانفر تصریح کرد: امروزه توس��عه انضباط 
ترافیکی به عنوان ی��ک برنامه محوری، یک اباغ و 
تدوین روش��ن فرمانده نیروی انتظامی به پلیس راهور 
است و همچنین کاهش تصادفات و جان باختگان، جزو 
برنامه های جدی ما در همین راس��تا قرار گرفته است.
وی بیان کرد: طرح ه��ای عملیاتی برای این حوزه در 
دس��تور کار است و اس��تفاده از بازرسان نامحسوس و 
گش��ت های نامحس��وس به عنوان جدی ترین وسایل 
ط��رح ما قرار می گیرد.رئیس پلی��س راهور ناجا گفت: 
اس��تقرار این گشت های نامحس��وس برای ۱۰ استان 
هدف که بیش از ۵۶ درصد از تصادفات را به خودشان 

اختصاص دادند، ش��اهد هس��تیم. همچنین استفاده از 
ظرفیت هواناجا در حوزه بالگردها، جایروپلن و پهپادها 
که بتوانند گزارش لحظه به لحظه از وضعیت ترافیکی 
جاده ها و برخی از شهرها را به مرکز اطاعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور ناجا اعام کنند.هادیانفر ادامه داد: 
این مسائل، ظرفیتی است که انشاءاه در روزهای آتی 
بیشتر از این توان استفاده خواهیم کرد.وی بیان کرد: 
ما گشت های مخصوص را به همراه گشت های آشکار 
و گشت های نامحس��وس را نیز برای کنترل ترافیک 
جاده ه��ا در جاده ه��ا مس��تقر می کنیم.رئی��س پلیس 
راه��ور ناجا افزود: رانندگان ما ب��ه خصوص رانندگان 
حرفه ای مان، ش��رطی شده اند؛ به محض آنکه ماشین 
پلیس را می بینند، س��رعت خ��ودرا کاهش می دهند و 
پس از آنکه از خودروی پلیس عبور می کنند، به سرعت 
خود می افزایند. گشت های نامحسوس برای این است 
که این اتفاق دیگر رخ ندهد و ما بتوانیم به این وسیله 
تعداد تصادفات و به تبع آن تعداد کش��ته ها را کاهش 
دهیم.هادیانفر با بیان اینکه گش��ت های نامحسوس، 
اس��اس این روند اش��تباه است، گفت: س��عی داریم با 
اس��تفاده از گشت های نامحسوس، این رفتار اشتباه را 
در کش��ور کاهش دهیم.وی اظهار ک��رد: آنچه که در 
آموزش ها به گشت های نامحسوس پلیس اباغ شده 
اس��ت، 82 درصد از علل اصل��ی تصادفات به ۴ عامل 
اصلی بستگی دارد؛ سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، 
عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی. قرار است 
گش��ت های نامحسوس بر روی این چهار مورد تمرکز 
بیشتری داشته باش��ند.رئیس پلیس راهور ناجا گفت: 

تاش می کنیم بتوانیم حداقل ۱۰ کیلومتر س��رعت را 
در جاده ه��ای خطرناک کاهش دهیم.هادیانفر تصریح 
کرد: ۱۰ ه��زار و ۵8۵ نقطه حادثه خی��ز در جاده های 
کش��ور وجود دارد که ۵۶ درص��د تصادفات را به خود 
اختصاص داده اس��ت. اگر راه و شهرس��ازی این نقاط 
حادثه خیز را برطرف کند ۵۶ درصد تصادفات کاهش 
می یابد.وی با بیان اینکه با کاهش س��رعت رانندگان 
س��عی داریم آمار تصادفات و تعداد کشته ها را در این 
مناطق کاهش دهیم، افزود: پدیده سبقت های غیرمجاز 
به خصوص در جاده هایی که محور جداشونده ندارند، 
باید کنترل ش��ود.رئیس پلیس راه��ور ناجا بیان کرد: 
اس��تفاده از تلفن هم��راه، جدی ترین عامل عدم توجه 
به جلو اس��ت که باید به این موضوع هم دقت ویژه ای 
ش��ود.هادیانفر اضافه ک��رد: حوزه اس��تقرار و فعالیت 
گش��ت های نامحسوس در محورهای اصلی و پرخطر 
اس��ت. در ش��هرها، بزرگراه ها، آزادراه ها و اتوبان ها و 
محورهای خلوت و در جاده ها، محورهایی که بیشترین 
تلفات در آنجا رخ خواهد داد، گشت های نامحسوس ما 
مستقر می شوند.وی با بیان اینکه وظیفه کاهش کشته 
صرفاً با پلیس نیس��ت، بلکه پلیس یک سازمان از 33 
س��ازمان موجود در کشور است، گفت: همه دستگاه ها 
در کاه��ش تصادفات نق��ش دارند.رئیس پلیس راهور 
ناجا گف��ت: وزارت راه و شهرس��ازی، ش��هرداری ها، 
رس��انه جمعی، صدا و س��یما، بیمه مرک��زی و وزارت 
بهداشت باید همگی پای کار بیایند. امروزه ۶ درصد از 
کشته های تصادفات در حال انتقال به بیمارستان ها رخ 
می دهد.هادیانفر با بیان اینکه ۴3 درصد از مجروحان 

تصادفات در مراکز درمانی و طی درمان فوت می کنند، 
افزود: ۴9 درصد کش��ته ها مربوط به وزارت بهداشت 
اس��ت و باید به این موضوع رس��یدگی شود.وی ادامه 
داد: اگر امروز ۱۰ هزار و ۵8۵ نقطه حادثه خیز برطرف 
شود، ۵۶ درصد تصادفات کاهش پیدا می کند، البته در 
این نقاط، ما تصادفات پرتک��رار داریم.به گفته رئیس 
پلیس راهور ناجا، س��هم خودروسازان در این آمار کم 
نیست. خودروسازان ما ارابه مرگ تولید می کنند. پراید، 
پ��ژو آردی و خودروهای��ی که ایمنی ندارن��د، نباید در 
جاده های کشور تردد کنند. خودروسازان باید به سمت 
خودروهای ایمن حرکت کنند.هادیانفر با بیان اینکه 92 
درصد از تصادفات به عامل انس��انی برمی گردد، گفت: 
عامل انس��انی نیازمند آموزش اس��ت. همه دستگاه ها 
باید در حوزه آموزش و تغییر رفتار کمک کنند.وی در 
پایان خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی حاضر است برای 
هر جانباخته 2۶۰ ت��ا 3۱۰ میلیون تومان بپردازد ولی 

کاهش کشته در دستور کارش نباشد.

وقوع ۵۶ درصد تصادفات در نقاط حادثه خیز جاده ها
رئیس پلیس راهور ناجا:

رئیس سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور گف��ت: در حال حاض��ر مهاجرت به 
سمت کانشهرها متوقف شده است. تاش 
می کنیم مهاجرت معکوس داش��ته باش��یم 
تا افراد به ش��هرها و روس��تاهای خودشان 

بازگردن��د. مهدی جمالی ن��ژاد در گفت وگو 
با مهر اظهار کرد: در س��ازمان دهیاری ها و 
وزارت کشور اقدامات بسیار زیادی در راستای 
کاهش مهاج��رت به کانش��هرها صورت 
گرفته است.وی افزود: تاکنون مجوز تأسیس 
37 هزار و ۵9 دهیاری از سوی وزارت کشور 
صادر ش��ده است و بر همین اساس تاکنون 
9۵ درصد جمعیت روس��تایی کش��ور تحت 
پوشش خدمات نهاد دهیاری قرار گرفته اند و 

دهیاری ها به حدود ۱9 میلیون نفر جمعیت 
روستایی خدمات ارائه می دهند.رئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به 
توزیع اعتبارات بین دهیاری ها گفت: از سال 
۱382 )س��ال راه اندازی دهیاری ها( تا پایان 
س��ال ۱397، در مجموع حدود ۱8 میلیارد و 
788 میلی��ون تومان اعتبارات متمرکز )ملی 
و اس��تانی( بین دهیاری ها توزیع ش��ده که 
حدود 8۱ درص��د آن در طول دولت یازدهم 

و دوازدهم بین دهیاری ها توزیع شده است.
وی گفت: در راستای هم افزایی و اثربخشی 
فعالیت دستگاه های اجرایی مرتبط با توسعه 
روس��تایی تاکن��ون 27 تفاهم نامه همکاری 
مشترک با دس��تگاه هایی همچون؛ سازمان 
داوطلب��ان جمعیت ه��ال احم��ر، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای، س��ازمان بهزیستی 
کشور و … منعقد شده است.رئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور خاطرنشان 
کرد: این کارها اثر بس��یار مؤثری در کاهش 
آمار مهاجرت داش��ته اس��ت و در این مدت 
مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای 
کوچک به کانش��هرها خیلی ک��م بوده و 
می توان گف��ت که در این چند س��ال اخیر 

مهاجرت متوقف شده است.

توقف مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کان شهرها
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور: 

سامت
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فرهنگوهنر

مهین عظیما درگذشت

مهین عظیما، هنرمند پیشکسوت نقاش عصر 
روز سه شنبه )۱8 تیر ماه( پس از تحمل دوره ای 
بیماری درگذشت.گلبرگ برزین، فرزند زنده یاد 
مهین عظیم��ا در گفت وگو با ایس��نا این خبر 
را تأیید کرده اس��ت. او همچنی��ن اظهار کرد 
که پیک��ر زنده یاد عظیما روزگذش��ته در کنار 
همس��رش و در مقابل قطعه نام آوران به خاک 
سپرده می شود.مهین عظیما )متولد آذر ۱3۰8( 
دوازدهمین زن دانش��جوی دانشکده هنرهای 
زیبای دانش��گاه تهران بود و لیسانس نقاشی 
دارد. او همچنین تاکنون نمایشگاه های مختلف 
انفرادی و گروهی در ایران و کشورهایی مانند 
بلژیک، فرانسه، یوگساوی و ترکیه برپا کرده 
اس��ت.او در سال ۱3۴8 نقاشی پشت شیشه را 
ش��روع کرد. ابتدا با رن��گ روغن معمولی کار 
می کرد ام��ا بعدها توجهش به اکریلیک جلب 
شد. عظیما معتقد است: »نقاشی باید در زمان 
خودش و به ش��کل تازه ارائه شود. نقاش باید 
نقاش زمانه خودش باشد و فقط ایده و گوشه ای 

از سبک های قدیمی را بگیرد.«

مخاطبان رادیو فرهنگ برنامه سازی 
می کنند

برنامه »شنونده ها« برنامه ای تعاملی از سوی 
ش��نوندگان رادی��و فرهنگ با عوام��ل برنامه 
اس��ت که هر روز از این شبکه رادیویی پخش 
می شود.»یلدا احتشامی« تهیه کننده این برنامه 
در گفت وگو با فارس گفت: این برنامه، برنامه ای 
تعاملی با مشارکت شنونده های رادیو فرهنگ 
است که تمایل به حضور در رادیو و شرکت در 
برنامه سازی دارند.وی ادامه داد: شنونده ها  به 
اس��تودیوی ضبط برنامه دعوت می شوند و در 
اتاق فکر با مراحل برنامه س��ازی آشنا شده و 
پس از همفکری کوتاه قبل از ضبط برنامه به 
عنوان گوینده و کارش��ناس وارد استودیو شده 
و در مورد یکی از برنامه های ش��بکه رادیویی 
فرهنگ به گفت وگو می نش��ینند.تهیه کننده 
شنونده ها اظهارداشت: این برنامه شامل آیتم 
گزارشی و داستانی است که خود شنونده ها در 
تولید آن ما را یاری می کنند.احتشامی هدف از 
این برنامه را مش��ارکت مردم در برنامه سازی 
عنوان کرد و گفت: برنامه ای که ش��نوندگان 
خ��ود در تولید آن دخیل هس��تند خاقیت و 
تن��وع زیادی در آن وج��ود دارد و هر یک نفر 
یک ایده و نظر است.برنامه شنونده ها هر هفته 
به تهیه کنندگی یلدا احتش��امی و هماهنگی 
فروزان امیدی س��اعت ۱۰ صبح به مدت 3۰ 
دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از 

رادیو فرهنگ پخش می شود.

سری جدید »شکرستان« در پایان راه

مسعود صفوی از تدارک مجموعه »شکرستان« 
و مراحل پایانی س��اخت فصل جدید س��خن 
گفت.مس��عود صفوی تهیه کنن��ده مجموعه 
»شکرس��تان« درباره تولید فص��ل جدید این 
مجموعه به مهر بیان کرد: ما برای فصل جدید 
یک سری ۱3 قسمتی ساختیم که پخش شد 
و در حال تولید ۱3 قس��مت دوم هس��تیم.وی 
درباره روایت شهاب حسینی روی سری جدید 
اظهار کرد: س��اخت ۱3 قسمت جدید به پایان 
برسد ش��هاب حسینی روی آن نریشن خواهد 
گفت.این تهیه کننده انیمیشن در ادامه درباره 
کاهش تولید لوازم جانبی »شکرستان« تصریح 
کرد: بحث اصلی به کپی رایت مربوط می شود 
ب��ه طور مثال حجم وس��یعی از لوازم التحریر، 
عروس��ک و… به صورت تقلبی تولید شد. در 
حالی که بس��یاری از این لوازم با کیفیت پایین 
و بدون استانداردهای ازم در دسترس بچه ها 
قرار گرفته بود که خودش آسیب زا بود. خیلی 
از محصوات ارزان قیمت اکنون در بازار وجود 
دارد ک��ه پرزهای��ی دارد که برای کودک مضر 
است.وی در بخش دیگر صحبت هایش درباره 
اضافه شدن کاراکترهای جدید به این مجموعه 
اظهار ک��رد: 2 کاراکتر به این مجموعه اضافه 
ش��ده اند که هر 2 شهروند هستند و آنها را در 
فضای منزل نمی بینیم.صفوی در پایان خبر داد 
که س��اخت این ۱3 قس��مت در مراحل پایانی 

است و بعد از آن برای پخش آماده می شود.

اخبار

انیمیشن های ایرانی»بحران قصه« دارند
گروه فرهنگی: محمدعل��ی صفورا در کارگاه 
»تحلیل محتوای انیمیشن های تلویزیونی« 
با تأکید بر اینکه آثار ایرانی بیش��تر س��وژه و 
موضوع دارند تا قصه، این مس��ئله را موجب 
ضعف فیلمنامه ها دانس��ت. به گزارش مهر، 
کارگاه »تحلیل محتوای انیمیشن تلویزیونی« 
با حضور مسئوان انیمیش��ن مراکز استانی 
سازمان صداوس��یما پیش از ظهر چهارشنبه 
۱9 تیرماه در مجموعه »انتظار« کرمانش��اه 
برگزار شد.محمدعلی صفورا مدرس انیمیشن 
در ابتدای این جلسه با اشاره به آثار انیمیشن 
دنیا عنوان کرد: پیش فرض ما این است که در 
این مسیر رشد خوبی داشته ایم اما ازم است 
که با توجه به استانداردهای دنیا حرکت کنیم 
و همچنان رشد کنیم.وی ادامه داد: تولیدات 
انیمیشن به سه دسته عمده انیمیشن تجربی، 
سینمایی و تلویزیونی تقسیم می شود.صفورا 
با اشاره به عناصر س��اختاری ویژه انیمیشن 
اظهار ک��رد: عناصر س��اختاری_بیانی ویژه 
انیمیشن، فیلمنامه، طراحی بصری، طراحی 
صوتی و تدوین عناصر این الگو را تش��کیل 
می دهند.وی در بخش عناصر ساختاری بیانی 
توضیح داد: یکی از بخش های این س��اختار 
جاندارپنداری است اینکه به قلم، ماشین و… 
جان داده ش��ود این مورد در انیمیشن های ما 
وجود دارد ولی هموز خیلی س��طحی است.
صفورا با اش��اره به بخش فیلمنامه نیز گفت: 
مهمترین صعف ما قصه گویی است و اینکه 

قصه ها ش��روع، میانه و پایان بن��دی ندارند. 
طرح هایی که می رسند بیشتر موضوع دارند 
مثل نیکی به پدر و مادر و یا ترس از تاریکی 
اما قصه این موضوعات چیس��ت؟ ما بحران 
قص��ه داریم و داس��تان های ج��ذاب بوجود 
نمی آید. برای هر داس��تانی هم باید ساختار 
درستی را تعریف کنیم.این مدرس انیمیشن با 
اشاره به حرکات خاص در انیمیشن ها عنوان 

کرد: حرکات خاص در انیمیشن و کاراکترها 
می تواند با توجه به فرهنگ ها و اس��تان های 
مختلف با هم متفاوت باشد. مثًا وقتی کسی 
عاشق می شود ابروی او تغییر می کند و شبیه 
قلب می ش��ود و یا وقتی ناراحت نمی ش��ود 
ابروه��ای او گ��ره می خ��ورد و این ها همان 
حرکات خاصی اس��ت که غرب دوست دارد 
در آثار ما ببیند.وی با اشاره به اهمیت در نظر 

گرفتن »کارک��رد« در آثار عنوان کرد: اینکه 
بدانیم انیمیشن قرار است تجربی یا سینمایی 
یا تلویزیونی باش��د، یا مخاطبش چه کس��ی 
اس��ت برای کارکرد انیمیشن اهمیت زیادی 
دارد.صفورا با اشاره به بازنمایی شخصیت ها 
در آثار پویانمایی گف��ت: نحوه بازنمایی این 
شخصیت ها در قالب گروه خانواده، همساان 
و دوستان، چهره های سیاسی و مذهبی و… 

در انیمیشن مهم است و نحوه تعامل میان این 
افراد است که کار را قدرتمند می کند. مثًا ما 
در ای��ران اقلیت ها را داریم اما چقدر اقلیت ها 
در آثار راه پیدا می کنند اما ش��ما در انیمیشن 
خارجی می بینید که در کنار دو سفیدپوست، 
حتماً سه شخصیت سیاه پوست هم می گذارد 
و دیالوگ های بین این ش��خصیت ها نشان 
دهنده نحوه روابطش��ان اس��ت. دنیا در حال 
فک��ر کردن ب��ه این مس��ائل و از بین بردن 
تبعیض هاست و نشان می دهد که می خواهد 
به شهروندانش فکر کند. وی در بخش دیگر 
درباره بازنمایی مکان ه��ا در آثار نیز تصریح 
کرد: خانه، مدرسه، محله و… نمایش دهنده 
پیشرفت شهر و کشور شما در انیمیشن است.
صفورا تصریح کرد: رویکرد انگلیس هم مثل 
ما در انیمیشن آموزشی است و بنا دارند محتوا 
ارایه کنند اما ما فکر می کنیم انیمیش��ن های 
ما آموزشی تر اس��ت درحالیکه برعکس آثار 
آنها بیشتر تأثیر آموزشی دارد.صفورا با اشاره 
ب��ه »مفاهیم کلیدی بازنمایی« یادآور ش��د: 
دیگری، کلیشه سازی و طبیعی سازی از جمله 
این مفاهیم اس��ت. آمریکا آن قدر سوپرمن و 
قهرمان نشان می دهد در آثارش که شما آن 
را باور می کنید و از این طریق طبیعی سازی 
می کند. مفهوم کلیدی نیز در یک انیمیش��ن 
به این نکته اش��اره دارد ک��ه نحوه بازنمایی 
هرکس��ی غیر از »م��ا« در آثارم��ان چگونه 

خواهد بود.

مدرس پویانمایی مطرح کرد

براس��اس اخب��ار اع��ام ش��ده 
مهدویان ب��رای جدیدترین فیلم 
س��ینمایی خود فراخوانی را برای 
جذب بازیگران محلی و یا آش��نا 
به زبان ترکی منطقه منتشر کرده 
اس��ت، این فیل��م جدیدترین اثر 
کارگردان جوان س��ینما به وقایع 
دوران معاص��ر پرداخت��ه اس��ت.

به گزارش میزان، محمدحس��ین 
اما  مهدوی��ان کارگردان ج��وان 
موفق س��ینمای ایران با انتش��ار 
عکسی از آغاز تولید پنجمین اثر 
سینمایی خود با نام “درخت گردو” 
خبر داد.براساس اخبار اعام شده 
مهدویان ب��رای جدیدترین فیلم 
س��ینمایی خود فراخوانی را برای 
جذب بازیگران محلی و یا آش��نا 
ب��ه زب��ان ترکی منطقه منتش��ر 
کرده است، این فیلم جدیدترین 
اثر کارگ��ردان جوان س��ینما به 
وقای��ع دوران معاص��ر پرداخت��ه 
اس��ت. مهدویان هم��واره در آثار 

قبل��ی خود به مس��ائل و اتفاقات 
جذابی پرداخته و به نوعی امضاء 
مضمونی برای آثارش پیدا کرده 
و در فیل��م “درخت گردو” هم بار 
دیگر سراغ واقعه ای معاصر یعنی 
“بمباران شیمیایی سردشت” رفته 
است. محمدحسین مهدویان بعد 
از ساخت فیلم “ماجرای نیمروز” 
که در جشنواره فیلم فجر توانست 
س��یمرغ بلورین بهتری��ن فیلم و 
س��یمرغ بلورین بهترین فیلم از 
نگاه تماشاگران را به دست آورد، 
س��ال پیش دومین نسخه از این 
اثر س��ینمایی را به جشنواره فجر 
رساند.مهدویان بدون شک یکی 
از استعدادهای درخشان سینمای 
ایران در س��الیان اخیر محسوب 
می ش��ود ک��ه ف��ارغ از نقدهای 
تخصص��ی و غی��ر تخصصی به 
هیچ وج��ه نمی ت��وان تاثیر وی 
را در چهار س��ال گذش��ته سینما 
کتم��ان ک��رد. کارگردانی که به 

خوبی با سینمای مستند آشنایی 
داش��ته و ح��ال س��بکی تلفیقی 
از مس��تند و س��ینما از خ��ود به 
جا گذاش��ته است.محمدحس��ین 
مهدوی��ان پ��س از موفقیت های 
بسیاری که برای ساخت ایستاده 
در غبار و ماجرای نیمروز کس��ب 
ک��رد به س��راغ فیلمنامه اتاری 
رف��ت. فیلم��ی که ه��ر چند در 
جش��نواره فیل��م فجر نتوانس��ت 
به موفقیت برس��د، اما در بخش 
فروش یکی از پرفروش��ترین آثار 
سال ۱397 لقب گرفت.وی بعد از 
شکست نسبی در سی و ششمین 
جش��نواره فیلم فجر بار دیگر به 
سراغ سبک اصلی خود یعنی آثار 
مستند سینمایی رفت و توانست 
بار دیگر در ماجرای نیمروز تجربه 
موفقیت آمی��ز خود را تکرار کند، 
هرچند این فیلم همچون نسخه 
اول اث��ر م��ورد اقبال رس��انه ها 
قرار نگرفت.مهدویان هم اکنون 
ماج��رای نیم��روز 2 را در ص��ف 
اک��ران می بیند، اما هن��وز هیچ 
خب��ری مبنی بر زم��ان احتمالی 
اکران منتش��ر نشده است. هادی 
طباطبایی،  بهن��وش  حجازی فر، 
محس��ن کیایی، هستی مهدوی ، 
حسین مهری، مهدی زمین پرداز، 
امیر احمد قزوینی و با حضور جواد 
عزتی بازیگران اصلی قسمت دوم 

ماجرای نیمروز هستند.

بمباران شیمیایی سردشت سوژه جدید فیلم مهدویان
به بهانه ساخت فیلم جدید کارگردان جوان سینما؛

راه اندازی پویش »#صاحبخانه خوب« در شبکه سه

شبکه س��ه س��یما با راه اندازی 
پوی��ش »#صاحبخان��ه خوب« 
ت��اش کرده به م��ردم یادآوری 
کن��د که در ش��رایط س��خت و 
بحران زا، این خود ما هستیم که 

می توانیم به هم کمک کنیم.
خرداد  امتحانات  پایان  همیش��ه 
و آغ��از فص��ل تابس��تان زمان 
کلیدی و مهمی برای جابه جایی 
مس��تاجران بوده است و نزدیک 
بودن به مدرس��ه بچه ها عامل 
تعیین کننده ای ب��رای انتخاب 
منزل.هر س��ال هم روال بر این 
بود که رقم مشخصی در مناطق 
مختلف تهران به ودیعه یا اجاره 
بهای خانه ها اضافه می شد که 
از یک شیب و رشد در چارچوب 
و قاع��ده مندی برخ��وردار بود و 
تقریبا مس��تاجران و کسانی که 
توانایی خرید منزل نداشتند می 
دانس��تند که سال آینده حدودا با 
چه میزان افزایشی در رقم اجاره 

بهای خود مواجه خواهند بود.اما 
امسال با توجه به نوسانات شدید 
اقتصادی و باارفتن قیمت ها و 
در کنار آن ع��دم کنترل بر بازار 
ش��اهد افسارگسیختگی بسیاری 
بودیم و رق��م اجاره بها به حدی 
باا رفت که اف��راد کم بضاعت 
مجب��ور ب��ه ترک تهران ش��دند 
و به حاش��یه ه��ا پن��اه بردند و 
خانواده های بس��یاری هم دچار 
چالش یافتن خان��ه ای با قیمت 
باات��ر و متراژ بس��یار پایین تر 
افزایش  ش��دند.در گرماگرم این 
بها و دلشکس��تگی بس��یاری از 
افرادی که در حس��رت و آرزوی 
خانه بودند، ش��بکه س��ه س��یما 
پویش »صاح��ب خانه خوب« را 
راه اندازی ک��رد که گامی مهم و 
موثر در این باره به شمار می رود.
اجرای ای��ن پوی��ش را »پیمان 
طالب��ی« بر عهده دارد و طراحی 
آن طوری اس��ت که ب��ا حضور 

یک مهمان و گپ و گفت با آن 
اش��اره ای هم به موضوع گرانی 
اج��اره بها م��ی ش��ود. از نکات 
جال��ب توجه نیز نحوه پخش آن 
اس��ت. #صاحب خان��ه خوب در 
طول روز چند ب��ار به روی آنتن 
می رود و در زمان های دیگر نیز 
دعوت همگانی برای پیوستن به 
این پویش در ش��بکه س��ه سیما 
زیرنوی��س می ش��ود. این پویش 
تاش می کند با توجه به شرایط 
س��ختی که به آن اش��اره ش��د، 
به م��ردم یادآوری کن��د که این 
خود آنها هس��تند که در موقعیت 
ه��ای متفاوت می توانند در کنار 
هم باش��ند و با دلگرمی، امید و 
همدلی شرایط س��خت را برای 
هم آسان کنند.اگر صاحب خانه 
هستند و شرایط برایشان مقدور 
اس��ت اجاره را افزایش ندهند و 
اگر مجبور ب��ه افزایش اجاره بها 
هس��تند با کمترین رق��م آن را 
انج��ام بدهند.یکی از بخش های 
ج��ذاب ای��ن پویش نی��ز بخش 
مربوط به پیام های مردمی است 
که صاح��ب خانه های محبوب و 
دوس��ت داشتنی خود را از طریق 
این پویش معرفی می کنند. آنها 
اعام می کنند ک��ه صاحبخانه 
ش��ان چطور به کمکشان آمده و 
در روزهای س��خت در کنارشان 

بوده است.

صاحب خانه های محبوب را معرفی کنید!

100مستند خارجی در نقد غرب از شبکه افق پخش می شود 
معاون فضای مجازی شبکه افق:

معاون فضای مجازی شبکه افق عنوان کرد: 
به تازگی ۱۰۰ مس��تند خارجی در نقد غرب 
خریداری شده و هفته ای یک قسمت از آن 

به روی آنتن خواهد رفت.
»حس��ین نصیری« مع��اون فضای مجازی 
ش��بکه اف��ق در گفت وگو با ف��ارس درباره 
برنامه های جدید ش��بکه افق س��یما گفت: 
در فص��ل جدید مدیریتی این ش��بکه که از 
اردیبهشت ماه شروع به کار کرده، برنامه های 
زیادی تدارک دیده ش��ده است.وی در ادامه 
افزود: ۱2۰ قرارداد از گذش��ته برای ما باقی 
مانده بود که خوشبختانه همه آنها را در این 
مدت به روز کرده و تولیدش��ان ادامه خواهد 
داشت.نصیری با اشاره به اینکه در طول این 

یک سال برنامه های شاخص شبکه تعطیل 
شده بود، افزود: تاش کردیم این برنامه ها را 
دوباره فعال کنیم. یکی از این کارهای مهم 
برنام��ه »جهان آرا« بود که دو هفته اس��ت 
مجدد شروع شده و بازتاب خوبی هم داشته 

است و خوشبختانه رویکرد جدید مطالبات 
معیشتی مردم و بحث اجاره بها است.وی 
درباره برنامه »عصران��ه« نیز گفت: این 
هم یک تولید طنز اس��ت که به مس��ائل 
مبتا به مردم می پردازد و از چهارش��نبه 
هر روز س��اعت ۱7:3۰ پخش می شود و 
بازخورد خوبی هم خواهد داش��ت. برنامه 
دیگ��ر نیز »افق ایران« اس��ت که کانال 
تعاملی ما با مخاط��ب خواهد بود، مردم 

از این طریق ویدئوهای خود را می فرستند و 
این ویدئوها تبدیل به برنامه ای خواهد ش��د. 
این ویژه برنامه نیز ش��نبه تا سه شنبه پخش 
می ش��ود.نصیری با بیان اینکه برنامه سری 
جدید برنامه »خانه ما« از امسال شروع شده، 

گفت:  فصل جدید شیراز است که پنج شنبه ها 
س��اعت 22 پخش می ش��ود. در حال حاضر 
س��ریال »وضعیت س��فید« نیز از شبکه در 
حال پخش اس��ت و تا مح��رم ادامه خواهد 
داش��ت.وی با اش��اره به برنامه »گوهرشاد« 
به مناس��بت دهه کرامت گفت: این ویژه 
برنامه درباره زنان ش��اخص شهر مشهد 
اس��ت ک��ه در چهار قس��مت ه��ر عصر 
می ش��ود.نصیری  ۱۶:3۰پخش  س��اعت 
درباره مستندهای شبکه افق گفت: اکنون 
۱2۰ مستند برای تولید و پخش مهیا شده 
است. همچنین ۱۰۰ مس��تند خارجی در 
نقد غرب خریداری ش��ده و هفته ای یک 
قس��مت آن روی آنتن خواهد رفت. یک 

مس��تند هم »توقف ممنوع« اس��ت که به 
موضوعات توافق هسته ای خواهد پرداخت. 
این مستند سیزده قسمت است و از ماه آینده 
پخش آن شروع می ش��ود.وی درباره دیگر 
برنامه های شبکه گفت: مستند فانوس کبیر 
ویژه زندگی آیت اه طالقانی در سه قسمت 
بازسازی ش��ده است. مس��تند »گلستان«، 
فیلم سینمایی »قاعده گنبد« ، پخش سری 
جدید »مازمان حرم« و برنامه »دیده شو« 
در حوزه ش��رکت های دان��ش بنیان از دیگر 
برنامه های شبکه خواهد بود.نصیری درباره 
سری جدید برنامه »چوب خط« نیز توضیح 
داد:  تیم جدید با رویکرد نو این برنامه را احیا 

می کند. 

 ظرفیت متفاوت عروسک ها
از نگاه صداپیشه جناب خان

مواق��ع  بیش��تر  گف��ت:  بحران��ی  محم��د 
عروس��ک های یک برنامه تلویزیونی بیشتر 
دی��ده می ش��وند و تاثیرگ��ذاری اجتماع��ی 
»عروسک  بحرانی صداپیش��ه  دارند.محمد 
جن��اب خ��ان«، در گفت وگ��و ب��ا باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، در خص��وص فعالیت در 
حوزه عروس��کی و کودک گفت: کار کودک 
لذت بخش اس��ت و در این حوزه کار کردن 
هیجان خاص خود را دارد. در بیش��تر مواقع 
عروس��ک های ی��ک برنامه بیش��تر از خود 
برنام��ه دی��ده می ش��وند. این اتف��اق یعنی 
تاثیرگذاری اجتماعی عروس��ک هایی که در 
برنامه ه��ای تلویزیون ج��ان می گیرند.وی 
افزود: وقتی شاهد موثر بودن عروسک های 
برنام��ه تلویزیونی در فرهن��گ و رفتار های 
اجتماعی هس��تیم، یعنی این مس��ئله ادامه 
دار خواه��د بود. ب��ه نظرم با توج��ه به این 
س��ابقه تاریخی باید از ای��ن ظرفیت نهایت 
بهره را برد.بحرانی اظهار کرد: عروس��ک ها 
س��رمایه های مهمی هستند و توانایی ایجاد 
فرصت های تبلیغاتی و اقتصادی بسیاری را 
دارن��د. امروز هم عاوه بر جناب خان، کاه 
قرمزی و دوستانش، سنجد، زی زی گولو و.. 
عروسک هایی هستند که فراتر از تیم خالق 
شان دیده ش��دند. این مسئله تاثیرگذاری و 
ماندگاری شخصیت های عروسکی را نشان 
می دهد.این بازیگر در پایان درباره برگزاری 
جش��نواره پویانمایی و عروس��کی تلویزیون 
در کرمانش��اه گفت: به نظ��رم برگزاری این 
جش��نواره در اس��تان های مختلف، یکی از 
اتفاقات مثبت آن اس��ت. همی��ن امر باعث 
می ش��ود، فرصت بروز و ظهور استعدادهای 

مختلف ایجاد شود.

 فصل سوم سریال »بچه مهندس«
 پایان هفته کلید می خورد

فصل س��وم »بچه مهندس« این روز ها در 
مرحله نهایی پیش تولید ق��رار دارد و اواخر 
هفت��ه کلید می خورد. س��عید س��عدی تهیه 
کننده س��ریال »بچه مهندس« در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در خصوص 
روند تولید فصل سوم این سریال گفت: این 
روز ها در مرحله نهایی پیش تولید هس��تیم 
و اواخ��ر هفته فصل س��وم س��ریال »بچه 
مهندس« کلی��د می خورد.وی با اش��اره به 
انتخاب بازیگران جدید برای س��ریال عنوان 
کرد: فرهاد قائمیان، ثریا قاس��می و کامران 
تفت��ی از بازیگ��ران جدی��دی هس��تند که 
حضورشان برای ایفای نقش در این سریال 
قطعی ش��ده است.سعدی در خصوص مدت 
زمان تصویرب��رداری ای��ن مجموعه اظهار 
کرد: فصل س��وم س��ریال »بچه مهندس« 
در لوکیش��ن های مختل��ف به م��دت ۶ ماه 
تصویربرداری می ش��ود.گفتنی است،داستان 
س��ریال »بچه مهندس« به کارگردانی علی 
غفاری و تهیه کنندگی س��عید س��عدی، در 
تاریخ معاصر و در س��ه فاز کودکی، نوجوانی 
و جوانی شخصیت اصلی مطرح می شود که 
پیش از این فصل های اول و دوم آن  پخش 
شده اس��ت. پرویز پورحسینی، بهاره رهنما، 
اندیش��ه فوادون��د، بهناز جعفری، افش��ین 
نخعی، سلمان فرخنده، سیاوش چراغی پور، 
فرزین محدث، س��وگل طهماسبی، عباس 
جمشیدی فر، حمید شریف زاده از بازیگرانی 
هس��تند که هم در فاز ی��ک و هم در فاز دو 
حضور داش��تند.فاز اول این س��ریال در ماه 
رمضان 97 و فاز دوم آن در زمس��تان 97 از 

شبکه دو سیما پخش شد.

تازه ترین آثار نویسنده کتاب 
»فرنگیس« رونمایی می شود

س��ه کتاب جدید مهناز فتاح��ی به تازگی از 
س��وی انتشارات سوره مهر منتشر شده و در 
حوزه هنری رونمایی می ش��ود.مهناز فتاحی 
نویسنده، در خصوص تازه ترین فعالیت های 
ادبی خود به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
به تازگی سه کتاب جدیدم با عناوین »قلب 
کوچک سپهر«، »گمبی« و »من عروسک 
گلهانم« از سوی انتشارات سوره مهر منتشر 
ش��ده اس��ت. قرار است مراس��م رونمایی از 
این کتاب ها از س��وی ح��وزه هنری کودک 
و نوجوان در س��الن امیرحسین فردی حوزه 
هنری برگزار شود.وی افزود: در کتاب »قلب 
کوچک س��پهر« ماج��رای فرزند خ��ودم را 
روایت می کنم. فرزندم از بدو تولد به بیماری 
قلبی مبتا شده و وقتی آخرین عمل قلبش 
را انجام داد، پزش��کان فکر نمی کردند زنده 
بمان��د. اما ب��ا امید به خداوند پ��س از انجام 
چندین عمل جراح��ی بهبودی کامل یافت. 
موضوع و محور کتاب »قلب کوچک سپهر« 
امید داشتن به لطف و رحمت خداوند است.
این نویسنده درباره موضوع کتاب »گمبی« 
اظهار کرد: کلمه »گمبی« در زبان کردی به 
معنای »گم شده« است. کتاب »گمبی« هم 
رمان دفاع مقدس��ی است که ماجرای دختر 
پن��ج س��اله ای را بیان می کند ک��ه در زمان 

جنگ از خانواده اش جدا می شود.

شورای اکران در جلسه اخیرش مقرر کرد به 
منظور حمایت از مخاطبان سینما و اجرای 
طرح تابستانی توسط شورای اکران، قیمت 
بلیت س��ینما ها هر روز در سراسر کشور تا 

ساعت ۱۵ نیم بها شود.  
 به گزارش میزان به نقل از روابط عمومی 
سازمان امور س��ینمایی و سمعی بصری، 
ش��ورای اکران ب��ا تایید مصوبه ش��ورای 
صنفی نمایش فیلم مبنی بر حذف نیم بها 

بودن بلیت سینما در روز های شنبه اعام 
کرد: سینما های سراس��ر کشور می توانند 
عاوه ب��ر نیم بها بودن قیم��ت بلیت در 
روز های س��ه شنبه، دو س��انس اول خود 
را تا قبل از س��اعت ش��روع سانس ۱۵ با 
هماهنگی دفتر پخش، فیلم مورد نظر خود 
را به صورت نیم بها اکران کنند.بر اساس 
این طرح که از اول مردادماه س��ال جاری 
ازم ااجرا خواهد بود طبق فروش برخط 

به محض تراکنش، سهم صاحبان سینما 
و پخش کننده فیلم ها مش��خص و توزیع 
خواهد ش��د.به منظور هماهنگی بیشتر در 
نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش 
اف��زوده فیلم و س��ینما مقرر ش��د انجمن 
سینماداران و شورای صنفی نمایش فیلم، 
نشس��تی را پیرامون نحوه عملیاتی کردن 
و اجرای مصوب��ات قانونی به عمل آورند.
در این جلسه قیمت اصاح شده سینما ها 

بر اس��اس درجه س��ینما )مدرن، ممتاز و 
درجه یک و دو( با احتس��اب ارزش افزوده 
مشخص و مورد تایید شورا قرار گرفت که 
با توجه به تایید این مصوبه توسط ریاست 
س��ازمان س��ینمایی از اول مردادماه ازم 
ااجرا خواهد بود. همچنین با درخواس��ت 
شورای صنفی نمایش مبنی بر اکران آزاد 
فیلم مس��تند »آبی رنگ آسمان« ساخته 
امیر رفیعی و فیلم س��ینمایی »شکس��تن 

همزمان بیس��ت اس��تخوان« ب��ا نام بین 
المللی »رونا مادر عظیم« س��اخته برادران 
محم��ودی به دلی��ل اک��ران همزمان در 
کشور افغانستان از شهریورماه سال جاری 

موافقت شد.

بلیت نیم بهاء سینما ها در سراسر کشور تا ساعت 15
از مردادماه سال جاری صورت می گیرد؛
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تیم کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان 
آسیا شد

تیم ایران با کس��ب 7 م��دال طا، یک نقره و 
یک برنز با اقتدار قهرمان رقابت های کش��تی 
فرنگی جوانان آس��یا در تایلند شد. به گزارش 
مهر، رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی 
آسیا روزهای ۱8 و ۱9 تیرماه در شهر چونبوری 
تایلند برگزار شد که در پایان تیم ایران با 7 مدال 
طای بهرام معروف خانی در وزن ۶7 کیلوگرم، 
محمدرضا رستمی در وزن 72 کیلوگرم، محمد 
ناقوسی در وزن 77 کیلوگرم، حسین فروزنده در 
وزن 82 کیلوگرم، حس��ن فروزنده در وزن 87 
کیلوگرم، حامد عبدول��ی در وزن 97 کیلوگرم 
و علی اکب��ر یوس��فی در وزن ۱3۰ کیلوگرم و 
همچنین یک مدال نقره سعید ارجمندی در وزن 
۶3 کیلوگرم و یک مدال برنز میاد رضانژاد در 
وزن ۶۰ کیلوگرم و کس��ب 2۱8 امتیاز با اقتدار 
قهرمان ش��د. تیم های قزاقستان و هند نیز به 

ترتیب با ۱۴۶ و ۱۴۵ امتیاز دوم و سوم شدند.

هدف بانوان هاکی ایران سکوی 
آسیاست

س��رمربی تیم ملی هاکی داخل س��الن بانوان 
گفت: هدف شاگردان در مسابقات قهرمانی آسیا 
رفتن روی س��کو است. به گزارش آنا، تیم ملی 
هاکی بانوان ایران برای ش��رکت در مسابقات 
قهرمانی داخل سالن آسیا عازم تایلند می شود. 
این اعزام پس از هشت سال صورت می پذیرد 
و اعض��ای تیم ملی تاش خواهن��د کرد تا در 
این رقابت ها عملکرد خوبی را ارائه کنند. نیلوفر 
عبدی در خصوص شرایط تیمش برای حضور 
در رقابت های هاکی داخل سالن قهرمانی آسیا 
گفت: بانوان هاکی ایران در هشت سال گذشته 
در هیچ مسابقه بین المللی شرکت نکردند و تنها 
در مس��ابقات داخلی شرکت می کردند. از زمان 
حضور بهرام قدیمی به عنوان رئیس فدراسیون 
هاک��ی اردوهای منظمی را برگ��زار کردیم و با 
حض��ور در ۶ مرحله اردو، پس از س��ال ها تیم 
هاکی بانوان ایران به مس��ابقات اعزام می شود. 
وی افزود: ما در گروهی قرار داریم که تیم های 
قزاقستان، ازبکستان، نپال و فیلیپین در آن قرار 
دارن��د و از میان حریفانی که داریم، تنها از تیم 
قزاقستان اطاعاتی داریم و در خصوص دیگر 
رقبا اطاعاتی نداریم. بااین وجود تاش خواهیم 
ک��رد تا نتایج خوبی را کس��ب کنیم و از اعتبار 
ایران دفاع کنیم. سرمربی تیم ملی هاکی داخل 
سالن بانوان خاطرنشان کرد: سطح فنی بچه ها 
نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است. در این 
۶ اردویی که داش��تیم، پیش��رفت قابل توجهی 
کردیم و این امید را داریم که بتوانیم در مسابقات 
قهرمانی آسیا روی س��کو برویم. البته کارمان 
بسیار سخت اس��ت ولی ناامید نیستیم. عبدی 
یادآور شد: باید در بخش هاکی روی چمن هم 
کار کنیم. تا اان در مس��ابقات چمن ش��رکت 
نکرده ایم ولی در شهریور 98 از سوی دانشگاه 
آزاد این مسابقات برگزار می شود. جنب وجوش 
زیادی در میان بانوان هاکی ایران وجود دارد تا 
بتوانند باانگیزه مضاعفی که دارند، نتایج خوبی 

بگیرند و جوابگوی زحمات مدیران باشند.

بهمن عسگری مدالش را تقدیم خانواده 
نوید محمدی کرد

بهمن عس��گری، قهرمان با اخاق و شایسته 
کشورمان امروز با حضور در منزل نوید محمدی، 
مدال نقره کاراته وان چین 2۰۱9 خود را تقدیم 
خان��واده آن مرح��وم کرد. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از سایت فدراسیون کاراته، بهمن 
عسگری قهرمان با اخاق و شایسته کشورمان 
امروز به همراه سیدش��هرام هروی-س��رمربی 
تیم ملی، مجید حس��ن نیا، علی اصغر آسیابری 
و مهدی قراریزاده، ملی پوشان دیگر کشورمان 
در من��زل زنده یاد نوید محمدی حضور یافت و 
مدال نقره ای که در لیگ جهانی چین به دست 
آورده بود را تقدیم خانواده آن  مرحوم کرد. نوید 
محمدی اولین قهرمان طایی المپیک جوانان 
آرژانتین، ۱۶ خردادماه س��ال  جاری در سانحه 

تصادف به دیار باقی شتافت.

اسدبیگی نماینده قایقرانی ایران در 
لهستان

نیروانا اسدبیگی در رقابت های قایقرانی قهرمانی 
جهان نماین��ده ایران خواهد بود. به گزارش آنا، 
نیروانا اسدبیگی نماینده ایران در بخش آب های 
خروشان قایقرانی در کمپ تمرینی فدراسیون 
جهانی در لهس��تان حضور پی��دا خواهد کرد. 
ملی پوش آب های خروشان ایران برای حضور 
در این کمپ و رقابت های قهرمانی جوانان و زیر 
23 جهان که این رقابت ها هم در لهستان برگزار 
می شود راهی شهر کراکو این کشور می شود تا 
پ��س از تمرین در کمپ مصاف با حریفانش را 

آغاز کند.

فساد واقعیت تلخ فوتبال ایران است
س��رمربی اس��بق تیم ملی نوجوان��ان گفت: 
واقعیت تلخی که در فوتبال ایران وجود دارد 
این است که فس��اد در این ورزش پرطرفدار 
حس می ش��ود. عباس چمنیان در خصوص 
راهکاره��ای رفع فس��اد در فوتب��ال پایه به 
آن��ا گفت: با برگ��زاری همایش های مختلف 
می توانیم تأثیرات مثبتی بر روی اهالی فوتبال 
داش��ته باش��یم تا آن ها از فساد دوری کنند و 
آگاهی ازم برای برخورد با این معضل بزرگ 
را داشته باش��یم. ما در سلسله همایش هایی 
که آغاز کرده ایم، آموزش به مدیران، مربیان، 
بازیکنان، سرپرستان و خانواده های بازیکنان را 
مدنظر قراردادیم تا از تمامی عوامل انسانی به 
بهترین شکل استفاده کنیم. همایش خانواده 
فوتبال با عن��وان پلکان موفقیت می تواند در 
آین��ده کمک زیادی به فوتب��ال ایران کند و 
بازتاب مناس��بی در بخش پایه داش��ته باشد. 
وی اف��زود: واقعی��ت تلخی ک��ه در فوتبال 
ایران به خصوص در بخ��ش پایه وجود دارد، 
موضوع فساد است. وقتی از زیبایی ها و لذت 
فوتب��ال حرف زده می ش��ود و فیفا به همراه 
کنفدراس��یون های  که  زیرمجموعه های��ش 
قاره ه��ای مختل��ف هس��تند، تأکیددارند که 
فوتبال را به س��مت زیبایی ببرند، در حقیقت 
فوتبال ایران فساد دیده می شود و این موضوع 
باعث بر هم خوردن حس خوب مردم می شود. 
شایس��ته ها از فوتبال دور می شوند و حامیان 
حقیقی این ورزش پرطرفدار کم می ش��وند. 
راهکارها مش��خص اس��ت و باید به سمتی 
برویم که اجازه ورود فساد را به فوتبال ندهیم. 
سرمربی اسبق تیم ملی نوجوانان خاطرنشان 
کرد: فدراسیون فوتبال در دو سطح اول خود 
3۴ باش��گاه دارد که ش��امل ۱۶ تیم در لیگ 
برتر و ۱8 تیم در لیگ دس��ته اول است. اگر 
آموزش های ازم به مدیران این باش��گاه ها 
داده شود و هر کس به اندازه سهم خود برای 
زیبایی فوتبال گام بردارد، فرهنگ سازی خوبی 
انجام می شود. باید بپذیریم که در سالیان اخیر 
در سراشیبی بدی قرار گرفتیم و اگر در بخش 
پایه نتیجه خوبی نمی گیریم به این خاطر است 

که مسیر درست را انتخاب نکردیم.

فقر نیروی انسانی در کادر فنی تیم های 
ملی فوتبال

تیم های ملی فوتبال ایران در رده های مختلف 
در حال��ی به فعالیت خ��ود ادامه می دهند که 
بس��یاری از آنه��ا از نظر نیروی انس��انی در 
شرایط مناسبی به س��ر نمی برند. به گزارش 
تسنیم، اردوهای متعدد تیم های ملی فوتبال 
در فصل تابس��تان آغاز می شود در حالی که 
هن��وز ابهامات و عامت  س��ؤال های زیادی 
در این خص��وص وجود دارد. اردوی تیم ملی 
فوتبال بزرگ ساان به زودی آغاز می شود در 
حال��ی که هنوز وضعی��ت کادر فنی این تیم 
به صورت کامل مش��خص نیست. وضعیت 
انتخاب دس��تیاران م��ارک ویلموتس، اضافه 
شدن علیرضا امامی فر، دلیل آمدن و رفتن این 
گزینه و حتی مصاحبه او در خصوص انتخاب 
به عنوان دس��تیار و عدم اعام این مسئله از 
جانب فدراس��یون فوتبال همچنان مسکوت 
و نامعلوم اس��ت. در اردوی تیم امید وضعیت 
بدتر به نظر می رسد. رضا شاهروی و سهراب 
بختیاری زاده حاضر نشدند پیشنهاد همکاری با 
فرهاد مجیدی را بپذیرند و با معرفی سرمربی 
جدید استعفا کردند اما هنوز جانشین دو مربی 
ایرانی تی��م امید معرفی نش��ده در حالی که 
اردوی قبلی این تیم هم بدون حضور دستیار 
روی نیمکت به پایان رسید و فعًا تنها محمد 
حبیبی مربی دروازه بان های نوجوانان اس��ت 
که به تیم امید اضافه ش��ده اما وضعیت سایر 

مربیان این تیم هم مشخص نیست.

 تمایل امیری برای 
بازگشت به پرسپولیس

وحید امیری برای بررس��ی پیشنهادات خود 
وارد ایران شد تا تصمیم نهایی را برای فصل 
آینده اش بگیرد. به گزارش خبرنگار مهر، وحید 
امیری پس از فس��خ قرارداد خود با باش��گاه 
تراب��وزان اس��پور ترکیه به تهران بازگش��ت 
تا پیش��نهاداتش را بررس��ی کرده و تصمیم 
نهایی را برای ادامه دوران فوتبالی اش بگیرد. 
هافبک تیم ملی فوتبال ایران که از تیم های 
س��پاهان اصفهان، تراکتور تبریز و ذوب آهن 
پیشنهاد دارد تمایل خود را برای بازگشت به 
پرسپولیس نش��ان داده است. امیری با وجود 
اینکه از دو تیم باشگاهی در قطر نیز پیشنهاد 
دارد به لرس��تان می رود تا چن��د روزی را در 
زادگاه خود به اس��تراحت بپ��ردازد و از طریق 
مدیر برنامه هایش پیگیر پیشنهادات تیم های 
ایرانی اس��ت. امیری در حالی دوست دارد به 
پرسپولیس باز گردد که ایرج عرب مدیرعامل 
این باشگاه مذاکرات جدی با وی انجام نداده 
اس��ت و تنها یک بار به مدیر برنامه های این 
بازیکن قبل از جدایی از ترابوزان تماس گرفته 
و خواهان برگزاری جلسه در باشگاه شده است 
اما امیری با توجه به نامشخص بودن وضعیت 
خود با ترابوزان تصمیم گرفت مذاکره را به بعد 

از فسخ قراردادش موکول کند.

فوتبال

از مبل کهنه تا نیمکت داغ؛

مصطف��ی دنیزلی س��رمربی تی��م فوتبال 
تراکتور ب��رای دوام ب��ر روی نیمکت فنی 
این تیم تبریزی کار س��ختی پیش رو دارد. 
نیمک��ت داغ تراکتور امس��ال قرار اس��ت، 
س��رمربی باتجربه ترکی��ه ای را به چالش 
بکشاند. نیمکتی که سال گذشته به مربیان 
بزرگی، چون توش��اک و لیکنز رحم نکرد. 
س��ال گذش��ته در چنین روزهای��ی، جان 
توشاک به عنوان سرمربی تراکتور، مشغول 
آماده کردن بازیکن��ان این تیم برای لیگ 
هجدهم بود. حضور چهره سرشناسی، چون 
توشاک با کوله باری از افتخارات در دوران 
ب��ازی و مربیگری، ه��واداران تراکتور را به 
وج��د آورده بود. مربی کهنه کار ولزی برای 
احیای تراکتوری که دو فصل کابوس وار را 
پشت سر گذاش��ته بود، ابزار های خوبی در 
اختیار داشت. تراکتوِر توشاک با خرید های 
بزرگ وارد لیگ برتر ش��د، اما نیمکت این 
تیم بی رحم تر از آن بود که توشاک فکرش 
را می کرد. تنها پس از ۶ هفته، کار توشاک 
با تراکتور به پایان رس��ید و این مربی پس 
از شکس��ت تلخ مقابل صنعت نفت آبادان، 
عط��ای مربیگ��ری در فوتبال ای��ران را به 
لقایش بخشیده و در شبی آرام، اما پرحاشیه 
راهی کش��ورش ش��د. این روز ها در زمین 
تمرینی که تراکتوری ها زیر نظر توش��اک 
تمرین می کردند، شاگردان رسول خطیبی 
در ماشین س��ازی مش��غول تمرین هستند. 
این زمی��ن تمرین پرخاطره ک��ه هواداران 
تراکتور در آن جش��ن صعود گرفتند و حتی 
یک فصل از بازی های لیگ برتر تیمش��ان 
را نیز در این ورزشگاه به تماشا نشستند در 
گوش��ه ای از خود یک مبل کهنه جای داده 
اس��ت. این مبل کهنه سال گذشته، محل 
نشس��تن جان توش��اک، س��رمربی ولزی 

تراکتوری ها بود که آرزو های بزرگی در سر 
داشت. شاید برایتان جالب باشد که چرا یک 
مبل را سوژه قرار داده ایم؟! داستان از روزی 
آغاز ش��د که هزاران ه��وادار تراکتور برای 
تماشای تمرین تیم کهکشانی شده شان در 
زمین تمرین اختصاصی باشگاه حضور یافته 
بودند. توشاک که به شدت به نظم و انضباط 
تمرین��ات و رفت و آمد افراد غیر مربوط به 
محل تمرین حس��اس بود، پیش از آن روز 
مش��کلی با برگزاری تمرین های تیمش با 
حضور تماشاگران و اصحاب رسانه نداشت. 
در میانه های تمرین، شیطنت یک هوادار و 
آب معدنی خنکی که به جای رفع عطش، 
از باای سکوی تماشاگران، به سر توشاک 

ریخته ش��د، پیرمرد ولزی که متفکرانه در 
حال تماشای عملکرد ش��اگردانش بود به 
یک باره جا خورده و از روی مبل خود بلند 

شد.
ماج�رای ممنوعیت حضور ه�واداران در  ���

تمرین
عصبانیت ش��دیدی وجود توش��اک را فرا 
گرفته بود و برای چن��د دقیقه او تمرین را 
رها کرده و گایه کنان به سمت مسئوان 
باش��گاه رفت. پس از این ماجرا نیز ش��اهد 
ب��ی نظمی های دیگ��ری در کن��ار زمین 
بودی��م. تع��دادی از اف��راد حاض��ر در کنار 
زمین که خود را از اصحاب رس��انه معرفی 
کرده بودند در پش��ت همین مبل نشسته و 

مشغول گرفتن عکس یادگاری به اصطاح 
یهویی با توشاکی بودند که در حال تمرکز 
روی تمرینات تیمش بود. بعد از چند دقیقه 
توش��اک متوجه این افراد ش��د که حسابی 
تمرکزش را به هم ریخته بودند، این باعث 
شد که پیرمرد ولزی طی تصمیمی ناگهانی 
اعام کن��د که تمرینات تیم��ش در طول 
هفته پشت در های بسته برگزار خواهد شد 
و هواداران و اصحاب رس��انه تنها یک روز 
در هفت��ه می توانند در تمرینات حضور پیدا 

کنند.
نیمکت تراکتور س�ال گذشته به مربیان  ���

بزرگ رحم نکرد
از آن روز به بعد، توش��اک ماند و مبلی که 

روی آن می نشس��ت و در س��کوت مطلق 
زمین تمرین اختصاصی باشگاه، به تماشای 
تمرین شاگردانش می پرداخت. تنها سه ماه 
به این منوال گذشت و با بی رحمی نیمکت 
داغ تراکت��ور، توش��اک رفتنی ش��د و مبل 
کهنه اش تنها همه رؤیا پردازی ها در مورد 
قهرمانی تراکتور کهکشانی با توشاِک نامدار 
نقش بر آب شد و در ادامه نیز 2 مربی دیگر 
موفق ب��ه عملی کردن خواس��ته هواداران 
نش��دند. از اواس��ط فصل گذشته، تمرینات 
تراکتوری ه��ا ب��ه ورزش��گاه بنی��ان دیزل 
منتقل ش��د و در عوض، ماش��ین سازان به 
زمین تمرین آن ها منتقل شدند. این روز ها 
تراکتور با هدایت دنیزلی در حال آماده شدن 
برای لیگ نوزدهم است و نیمکت داغ این 
تیم امس��ال قرار است، س��رمربی باتجربه 
ترکی��ه ای را ب��ه چالش بکش��اند. نیمکتی 
که س��ال گذش��ته به مربیان بزرگی، چون 
توش��اک و لیکنز رحم نکرد. فصل گذشته 
علی رغم هزینه های بس��یار، حاصلی برای 
تراکتور در پی نداش��ت و ای��ن تیم نه تنها 
به مقام قهرمانی لیگ و جام حذفی دس��ت 
نیافت بلکه از کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا نیز بازماند. دنیزلی به خوبی می داند که 
در تبریز کار س��ختی در پی��ش دارد. تاریخ 
چند ساله باشگاه تراکتور موید این موضوع 
اس��ت که س��رمربیان این تیم برای جلب 
رضایت مدیران و هواداران از فرصت زیادی 
برخوردار نیستند و باید خیلی زود تأثیر مثبت 
خود را روی تیم گذاشته و نتایج درخشانی 
کس��ب کنند. حال باید دی��د دنیزلی با چه 
سرنوش��تی در تراکتور روبرو خواهد شد، آیا 
تونی دیگری در تراکتور متولد می ش��ود یا 
توش��اک، لیکنز و سرنوش��ت شومشان در 

انتظار دنیزلی خواهد بود؟

سرنوشت حساس دنیزلی!

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست هم اندیشی 
مربیان تیم های ملی بر ضرورت توجه به بازیکنان جوان 
همچنین اجرای سبک فوتبال تهاجمی در تیم های ملی 
ایران تأکید کرد. به گ��زارش »عصر ایرانیان« به نقل 
از س��ایت فدراس��یون فوتبال، مارک ویلموتس ضمن 
قدردانی از حاضران در نشست هم اندیشی اظهار داشت: 
در ابتدا از همه دوستان تشکر می کنم. موارد زیادی در 
جلسه مطرح شد و از تمامی مربیان باید تشکر کنم که 
موضوعات مختلفی را بیان کردند. مدت کوتاهی است 
که به ایران آمده ام و در حال تجزیه و  تحلیل هستم. به 
خاطر اطاعاتی که در اختیار من گذاشتید متشکرم. وی 
همچنین افزود: کار ما این است که به صورت روشمند 
جلو برویم. مطمئناً پایه این کار باشگاه ها هستند چراکه 

آنه��ا بازیکنان را انتخ��اب و تربیت می کنند. در مرحله 
بعدی ما بهترین ها را از بین آنها انتخاب می کنیم. پس 
از آن نگرش و فلسفه مربی و فدراسیون مطرح می شود. 
من یک مربی هس��تم که جوانان را بسیار دوست دارم 
و عاقه مند هستم آنها را به کار بگیرم. برای همین در 
بلژیک با جوان ترین هسته ممکن در جام جهانی برزیل 
حاضر شدیم. این ریسکی بود که من انجام دادم اما بعداً 
در پیش برد کار به ما کمک کرد. مهم است که تیم های 
جوان در تورنمنت های مختلف شرکت کنند. سرمربی 
تی��م ملی فوتبال ایران گفت: مرحله بعد فلس��فه بازی 
اس��ت. گروه ۱۴ و ۱۶ در یک  دس��ته تعریف می شوند 
و گروه ۱9 و 2۰ س��ال به تیم من نزدیک تر هس��تند. 
درباره فلسفه بازی برخی مربیان در جهان معتقدند باید 

بازی کرد تا گل نخورد و برخی معتقدند باید بازی کرد 
ت��ا گل زد. برای من دفاع کردن صرف کافی نیس��ت 
و می خواه��م بازیکنانم حمله کنن��د و موقعیت ایجاد 
کنند. خود من و همین طور هاش��میان مهاجم بودیم و 
مهاجم باید در حمله باشد. البته بازیکنان هم مسئولیت 
خودش��ان را دارند. وقتی استراتژی را در نظر می گیریم 
باید همه روی آن متمرکز شوند یعنی وقتی قرار است 
تهاجمی بازی کنیم هم��ه باید از نظر ذهنی روی این 
مسئله و استراتژی فوتبال هجومی تمرکز داشته باشند 
هم از نظر شخصیتی و حتی تفکر خود فدراسیون. وی 
همچنین اضافه کرد: فلس��فه بازی من این اس��ت که 
همین بازی تهاجمی که در پیش گرفتیم ادامه پیدا کند 
چ��ون مهاجمی که نتواند نقش خ��ودش را ایفا کند از 

نظرم در بازی ها خواهد مرد. وظیفه اصلی س��رمربیان 
تشخیص هسته اصلی بازی و تشخیص نقاط ضعف و 
قوت بازی است و بنا بر موقعیت های مختلف تغییراتی 
را نیز خواهیم داد، چون هدف نهایی رسیدن به پیروزی 
اس��ت. قبل از اینکه به ایران بیایم مشغول مطالعه تیم 
یران و بازیکنانش بودم که مشخص شد در این زمینه 
بسیار غنی هس��تند و توانایی اجرای تفکرانم را دارند. 
ویلموتس گفت: در پایان از همه مربیان تشکر می کنم 
و پیش��نهاد می کنم اگر تمایل داش��ته باش��ید من این 
آمادگی را دارم که نشس��ت هایی داشته باشیم تا وقتی 
بازیکنی از رده ای به رده بااتر می رود از صفر ش��روع 
نکند. بازهم از توجه شما ممنونم و امیدوارم جلسات ما 

باهم ادامه داشته باشد.

ویلموتس:

فلسفه بازی تیم های من تهاجمی است

انتظارات از استقال نباید باا برود
شاهین بیانی: مقایسه فنی بازیکنان درست نیست مدافع پیش��ین تیم فوتبال اس��تقال با ابراز امیدواری از 

موفقیت این تیم در لیگ فصل آینده گفت: نباید انتظارات 
هواداران را در مورد قهرمانی آبی پوشان در لیگ نوزدهم 
باا ببریم. شاهین بیانی در گفتگو با مهر با اشاره به حضور 
س��رمربی ایتالیای��ی در رأس کادر فنی اس��تقال گفت: 
استراماچونی یک مربی حرفه ای است. او در اروپا کار کرده 
و با فوتبال روز دنیا آشنایی کاملی دارد. بنابراین می تواند با 
برگزاری یک اردو در آرامش کامل و تمرینات منظم پیش 
فصل در استقال موفق باش��د. سرمربی جدید استقال 
در همین مدت کوتاه که در ایران اس��ت ش��ناخت خوبی 
از فوتبال ما پیدا کرده و این مس��ئله کمک مفیدی به او 
خواهد کرد. مدافع پیشین استقال در پاسخ به این سؤال 
که همه از اس��تراماچونی قهرمانی می خواهند گفت: نباید 
خیلی زود از او انتظارات زیادی داشته باشیم. سرمربی جدید 
استقال به زمان نیاز دارد. بنابراین، این انتظار زیاد باعث 

می شود توقع هواداران هم باا رفته، کار برای استراماچونی 
س��خت شود. بنابراین همه باید دست به دست هم دهیم 
تا سرمربی استقال بتواند با آرامش کارش را دنبال کند. 
وی در خصوص حضور شیخ دیاباته به عنوان مهاجم جدید 
استقال گفت: من هم شنیدم او یک بازیکن کاماحرفه 
ای است. در چند تیم اروپایی بازی کرده و از لحاظ فیزیک 
بدنی ش��رایط خوبی دارد که امی��دوارم بتواند خیلی زود با 
سایر بازیکنان هماهنگ ش��ده و در آینده برای استقال 
تأثیرگذار باش��د. مدافع پیشین استقال با انتقاد از کسانی 
که این بازیکن را نیامده با مامه تیام مقایسه می کنند، گفت: 
مامه تیام بازیک��ن خوبی بود اما هر بازیکنی خصوصیات 
خاص خودش را دارد ولی نمی توان دو بازیکن را با یکدیگر 

مقایسه کرد و آنها را شبیه به هم دانست. اگر دیاباته این 
موضوع را متوجه شود مطمئناً فشار زیادی بر روی او خواهد 
بود و ش��اید نتواند عملکردی را که همه انتظارش را دارند 
در طول فصل از خود نشان دهد. بنابراین قیاس بازیکنان 
با یکدیگر درس��ت نیس��ت و از هر کس به اندازه توانایی 
اش باید انتظار داشت. شاهین بیانی در خصوص جایگزینی 
جواد زرینچه به جای اصغر حاجیلو گفت: انتخاب زرینچه 
انتخاب خوبی بود. او سال ها در استقال کار کرده و تجربه 
باایی دارد. زرینچه س��ال ها به عنوان بازیکن و مربی در 
استقال بوده و داند حاشیه های این تیم را چگونه از بین 
ببرد البته باید از زحمات اصغر حاجیلو هم تش��کر کرد که 
در طول دوران سرپرستی اش در استقال تاش زیادی از 

خود نشان داد. وی در پایان خاطرنشان کرد: صحبت آخر 
من با هواداران اس��ت. آنها باید ش��رایط را بدانند و متوجه 
باش��ند که کادر فنی اس��تقال به تازگی به این تیم آمده 
و نیاز به حمایت دارند. بنابراین طرفداران اس��تقال باید 
صبور باش��ند. از تیمشان تحت هر شرایطی حمایت کنند 
زیرا این حمایت می تواند تأثیر بس��زایی از لحاظ روحی و 
روانی برای آبی پوشان داشته باشد و ضامن موفقیت آنها 

در لیگ نوزدهم باشم.

سرمربی فصل گذش��ته تیم های پیکان و 
نساجی معتقد است که پرسپولیس با جدایی 
برانکو ایوانکوویچ ممکن است با چالش های 
مواجه ش��ود. مجید جالی در گفت وگو با 
تس��نیم، در ارتباط با اینکه بعد از سال ها در 

فص��ل جدید لیگ برتر غای��ب خواهد بود، 
عنوان کرد: ممکن است این وضعیت برای 
هر مربی به وجود بیاید. فصل گذشته برای 
من فصل س��نگینی بود و نیاز به استراحت 
داش��تم، البته یکی ، دو پیشنهاد داشتم ولی 
تیم هایی بودند که کار در آنها دردس��رهای 
زیادی داشت و نمی توانستم به صورت کامل 
روی مس��ائل فنی تمرکز داشته باشم. وی 
در این خصوص که چه تیم هایی می توانند 

در این فصل مدعی قهرمانی باشند، تاکید 
کرد: از حاا نمی توان در این خصوص نظر 
دارد و اگ��ر هم بخواهیم نظ��ر بدهیم این 
نظر کارشناس��انه نخواهد بود. باید منتظر 
ش��روع لیگ باشیم تا عیار تیم ها مشخص 
ش��ود. جالی در خص��وص حضور گابریل 
کالدرون در پرس��پولیس و اینکه آیا جدایی 
برانک��و می توان��د در این تی��م تاثیر منفی 
داشته باشد، عنوان کرد: شناخت دقیقی از 

سرمربی جدید پرسپولیس ندارم و نمی توانم 
در این خصوص نظری بدهم ولی در مورد 
جدایی برانکو باید بگویم که ممکن اس��ت 
پرس��پولیس در این زمین��ه چالش هایی را 
تجربه کند. برانکو ۴ س��ال در این تیم بود 
و به کارش تس��لط داشت. وی در پاسخ به 
این س��وال که آیا اس��تقال در این فصل 
می تواند با استراماچونی موفق باشد، تصریح 
کرد: از استراماچونی و سبک کاری اش هم 

ش��ناختی ندارم و باید منتظر شروع فصل 
باشیم تا ببیینیم استقال با این تغییرات چه 
ش��رایطی خواهد داشت. جالی با اشاره به 
اعام فهرست تیم ملی توسط ویلموتس و 
واکنش های مختلفی که در مورد این لیست 
نشان داده شده است، گفت: این لیست اقدام 
خوبی از سوی ویلموتس بود و این فرصت 
در اختیار سرمربی تیم ملی قرار می گیرد تا 

از همه ظرفیت ها شناخت پیدا کند.

پرسپولیس با رفتن برانکو دچار چالش های خاصی خواهد شد
جالی:

کواکوویچ: در شیکاگو با رقبا می جنگیم
س��رمربی تیم ملی والیبال ای��ران گفت: در 
ش��یکاگو برای کس��ب نتیجه ب��ا همه رقبا 
می جنگی��م، ام��ا فعا ب��ه ب��ازی اول فکر 
می کنیم. به گزارش ایسنا، ایگور کواکوویچ 
س��رمربی تیم ملی والیبال ایران در نشست 
خب��ری پیش از آغ��از مرحل��ه نهایی لیگ 
ملت های 2۰۱9 در ش��یکاگو گفت: ما برای 

مبارزه با همه رقبا به ش��یکاگو آمده ایم، اما 
اان باید در مورد اولین قدم و اولین مسابقه 
صحبت کرده و فکر کنیم نه در مورد عنوان و 
سکو. گام به گام پیش می رویم و هر بازی را 
پشت سر می گذاریم تا به هدف خود برسیم. 
او در ادامه اف��زود: ما به خوبی و بدون هیچ 
مشکلی یا مصدومیتی حدوداً یک ماه پیش 

از لیگ ملت ها شروع به تمرین کردیم. ما از 
ابتدای لیگ ملت ها ش��کل خوبی داشتیم و 
واقعاً خوب بازی کردیم. پس از آن سفرهای 
زیاد و فش��ار زیاد بازی ه��ا زمان کافی برای 

تمرین را باقی نگذاشت.
 ایران برای چالش به شیکاگو آمده است

فدراس��یون جهانی والیبال در مورد عملکرد 

تیم ملی ایران در دور مقدماتی لیگ ملت ها 
نوشت: ایران لیگ ملت های والیبال را با ۱۰ 
برد و یک باخت آن هم مقابل برزیل شروع 
کرد و در ادامه اولین تیم غیر میزبانی بود که 
با کسب ۱۱ برد و 2 باخت صعودش به فینال 
لیگ ملت های امس��ال را قطعی کرد. ایران 
توانس��ت نسبت به دوره قبل لیگ ملت ها ۵ 

برد بیشتر را کسب کرده و رکورد جدیدی را 
از خود بر جای بگ��ذارد. ایران در گروه دوم 
مرحله فینال با تیم های برزیل و لهستان هم 
گروه است، اما ایران برای چالش به شیکاگو 
آمده و قصد دارد نخس��تین عنوان قهرمانی 
معتبر جهانی خود را کس��ب کند، پس قطعًا 

بازی های خوبی را انجام خواهد داد.
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بررس��ي کارنامه ش��رکت هاي موفق و رفتار مدیریتي آنها در پرتو اندیش��ه کان 
توس��عه ملي ایران مي تواند نموداري از چشم اندازکشور در حوزه توسعه یافتگي 
را ترسیم کند، گروه صنعتي سیدي با مدیریت جناب آقاي سینا سیدي از جمله این 
شرکتهاست که با اتکا به نیروي جوانان ایراني و با چشم انداز ایراني آباد در سایه 
اش��تغال جوانان گام در راه خودکفایي ایرانمان برداشته است.گروه صنعتي سیدي 
در راستاي اهداف آتي خود وپیرو فرمایشات مقام معظم رهبري نگاه بسیار عمیق 
به اش��تغال جوانان داش��ته که س��عي در راه اندازي خطوط تولید بلوک و جدول و 
سنگ فرش در جاي جاي میهن عزیزمان را دارد. امروزه اقتصاد ما نیاز مند حمایت 
مردمي بوده که مي بایس��ت بص��ورت یک رویکرد اجتماعي ب��ه آن توجه نمود در 
اوضاع کنوني جوانان نیازمند مشاوره هاي راهبردي هستند بسیاري براین باورند 
که با تحریم و بس��ته ش��دن بعضي درهاي اقتصادي به روي کشورمان دیگر هیچ 
فعالیت��ي نمي ت��وان انجام داد . ما با تولید ماش��ین آات قطعات بتني خود بصورت 
کاما ایراني با پشتوانه برتیم جوانان متخصص خود توانسته ایم تحریم ها را به زانو 
در آوریم .تیم تخصصي گروه صنعتي س��یدي با تکیه بر دانش  ایراني تاش خود 
را براي ایجاد ش��غل و حمایت از کار و کس��ب ایراني مي نماید و حاضراست دست 
جوانان را در اندازي خطوط تولیدي در روس��تا ها و ش��هرها بگیرد . هزینه تامین 
مواد اولیه و قیمت مواد نس��بت به گذش��ته بسیار تغییر کرده اما ما سعي نموده ایم 
ب��ا ثبات قیمتها حفظ نماییم . جوانان جویاي کار ما امروز نیازمند امید هس��تند که 

دس��تگاههای حمایتي  مي بایست به جاي شعار و جلسات بي نتیجه از صورت کلي 
کس��ب و کارها به سمت تس��هیل در تامین مواد اولیه و کمک در جهت صادرات و 
معرفي آنان گام بردارند. بسیاري از کشورهاي دنیا مانند ژاپن در یک دوره خاص 
با اقتصاد بسته موفق به رشد صنعتي و ارتقاء سطح کیفي خود شده اند و ما امروزه 
در این امتحان و ش��رایط قرار داریم گروه صنعتي س��یدي با حفظ کیفیت و رعایت 
حقوق مش��تریان و مصرف کنندگان و احترام به تولی��د کنندگان کوچک به عنوان 
یک حامي ویک پش��توا نه ب��راي جوانان در حال فعالیت مي باش��د .  انتظار مي رود 
که در آینده دس��تورالعمل س��ازمانها و ارگانهاي تولیدي مانند سازمان و عمران و 
شهرداریها و بنیاد مسکن ها بسوي استفاده از کیفیت بااي ایراني و نیز استفاده از 
ماشین آات قطعات بتني ایراني و تولیدي ما پیش رود تا ماهم بتوانیم به بازسازي 
و نوسازي بافت هاي فرس��وده شهري و روستایي و مناطق محروم کمک بیشتري 
بنماییم در پایان خواهش��ي که از س��رمایه داران عزیز دارم این است که به سمت 
صنعت و اقتصاد نگاه ویژه اي داشته باشند و با حمایت از جوانان فعال و پر نشاط 
کشورمان این خا نبود شغل و نبود نیروي فني را برطرف کنند. تاش نماییم تا ما 
هم مدرک گرایي را به یاد گیري صنعتي تبدیل کنیم دانشگاهها و مراکز علمي و فني 
فقط در فکر آموزش��هاي کوتاه مدت نباشند و با تاش و سوق دادن عاقمندیها به 
س��وي صنعت گامهاي مثبتي بردارند . گروه صنعتي سیدي نیز با ایجاد شغل هاي 
پایدار و درآمد زا براي جوانان صنعتي گوشه اي از این وظیفه را به دوش مي کشد.

مدیریت گروه صنعتي سیدي تاکید کرد :

تبدیل مدرک دانشگاهی به یادگیری صنعتی اولویت گروه صنعتی سیدی

66922966 -66922928 - 66923005
تلفن سازمان آگهي ها

w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

آگهي مي پذیرد

آگهی فراخوان مزایده عمومی
 نوبت دوم

ش��هرداری خورموج در نظر دارد طبق مجوز ش��ورای اسامی شهرخورموج بهره برداری از 6 زمین 
چمن مصنوعی مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

اف��راد متقاضی می توانن��د از تاریخ 1398/04/22  به مدت 5 روز کاري ت��ا تاریخ 1398/04/26 جهت 
دریافت اس��ناد مزایده به آدرس : خورموج خیابان حامد شهرداری خورموج واحد دبیر خانه مراجعه 

نمایند.
ضمنا مهلت تحویل اس��ناد مزایده تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/05/09می باش��دوتاریخ بازگشایي 

پاکات ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 1398/05/12 می باشد.
نوع تضمین بر اساس آیین نامه مالی شهرداریها می باشد .

هزینه درج آگهي وکارشناسی تعیین قیمت پایه مزایده به عهده برنده مزایده می باشد

مبلغ پایه اولیه موضوع مزایدهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
محل اجارهمدت بهره برداریمزایده ریال

شهر خورموجیکسال180/000/0009/000/000تعداد 6 زمین چشمن مصنوعی1

تاریخ درج نوبت دوم: 1398/04/23
روابط عمومی شهرداری خورموج

مدیرمس��ئول روزنامه تج��ارت گفت: 
مطبوع��ات با داش��تن ویژ گی هایی از 
جمل��ه اعتبار منبع هم��واره به عنوان 
یک رس��انه قابل اعتم��اد مانایی خود 
 را حف��ظ خواهن��د ک��رد. به گ��زارش

»عصر ایرانیان« برنامه شب رسانه از 
س��ری برنامه های شب های فرهنگ 
با حضور پروفسور باقر ساروخانی پدر 
جامعه شناس��ی ارتباطات و ش��ماری 
از اس��اتید مطرح عرص��ه ارتباطات و 
رس��انه، همچنین مش��اور و مدیرکل 
ح��وزه مدیرعامل، معاونان فرهنگی و 
اجتماعی و عمران��ی و امور زیربنایی، 

جمع��ی از مدی��ران س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش و 
خبرنگاران و اصحاب رس��انه کیش در خانه فرهنگ 
و هنر لبخند برگزار ش��د. دکتر اصغر نعمتی، مدرس 
دانشگاه و مدیرمسئول روزنامه تجارت در این نشست 
با اش��اره به چالش های موجود در ح��وزه مطبوعات 
اظه��ار کرد: آس��یب های این حوزه را بای��د در قالب 
صنعت، مطالعه ک��رد ک��ه در آن مؤلفه های بیرونی 
نظیر مسائل و رخدادهای سیاسی، اقتصادی و  حقوقی 
تأثیرگذار هستند و چالش های جدی در این حوزه ها، 
مطبوع��ات را رنج می دهد و باع��ث تضعیف آنها به 
عنوان پیش قراوان رسانه  شده است. وی بیان کرد: 
از س��وی دیگر پاره ای از مسائل و مشکات به درون 
صنعت مطبوعات مربوط است که باید با احصای این 
مشکات به سمت تحول آفرینی در این حوزه حرکت 
کرد. دکتر نعمتی نیروی انس��انی ضعیف، عدم درک 
صحیح از ذائقه رس��انه ای مردم و شناخت مخاطب، 
همس��و نبودن محت��وا با نیاز مخاطب��ان و همچنین 
ناتوانی در مدیریت و راه اندازی بنگا ه های رسانه ای را 
از اصلی ترین عوامل آسیب زای درونی حوزه مطبوعات 
عنوان کرد. وی افزود: مطبوعات با داشتن ویژ گی هایی 

از جمله اعتبار منبع همواره به عنوان یک رسانه قابل 
اعتم��اد مانایی خود را حفظ خواهند کرد و برای حفظ 
این ظرفیت نیازمند تحول متناسب با تغییرات پیرامون 
خود هس��تند تا بتوانند در عصر رونق فضای مجازی، 
تح��ول  زا و نقش آفری��ن باقی بمانند. پروفس��ور باقر 
ساروخانی پدر جامعه شناسی ارتباطات نیز با اشاره به 
ظرفیت های ارزش��مند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و گردش��گری کی��ش گفت: جزیره کی��ش می تواند 
س��رزمین خاقیت، ابداع و ابتکار باش��د و به پایلوت 
فعالیت های رسانه ای کشور تبدیل شود. وی با تأکید 
بر اینکه تقویت فرهنگ در هر جامعه ای از آسیب های 
اجتماعی متعددی پیشگیری می کند گفت: فرهنگ و 
ساختار اجتماعی مناسب جزیره کیش ظرفیت خوبی 
را ایج��اد کرده تا این جزی��ره دروازه اتصال ایران به 
جهان باش��د و در این مس��یر رس��انه ها نقش بسیار 
مؤثری دارند. پروفس��ور باقر ساروخانی کیش را نماد 
فرهنگ و قانونمندی در کش��ور خواند و با اش��اره به 
آرامش، امنیت بی نظیر و زیرساخت های خوب جزیره 
کیش گفت: تصویرسازی مناسب از امکانات کیش در 
فضای بین المللی و تبدی��ل این جزیره به گزینه اول 
انتخاب گردشگران و سرمایه گذاران خارجی، مأموریت 

مهم اصحاب رسانه کیش است. وی تأکید 
کرد: رس��انه های کیش بای��د تحلیل گرا، 
پژوهش��گر و هوشمند باشند تا با معرفی 
شایس��ته توانمندی های کیش در شرایط 
حس��اس کنونی، هر تهدیدی به فرصت 
تبدیل ش��ده و حرکت این منطقه آزاد در 
مس��یر توسعه و پیش��رفت سرعت گیرد. 
دکتر اسعدی مشاور فرهنگی مدیر عامل 
س��ازمان منطقه آزاد کی��ش نیز تفهیم و 
تفاهم را اصل اساسی رسالت رسانه عنوان 
کرد و با اش��اره به ضرورت تفکر انتقادی 
در رسانه ها گفت: سازمان های رسانه ای 
باید یادگیرنده، کارآمد و اثربخش باشند و 
اثربخشی تنها با تفکر، تاش و تعامل محقق می شود. 
دکتر اس��عدی با اش��اره به ظرفیت های خوب جزیره 
کیش گفت: رس��انه های جزیره کی��ش می توانند با 
معرفی شایسته این جزیره در عرصه ملی و بین المللی 
س��هم مؤثری در توسعه اقتصادی کش��ور ایفا کنند. 
وی افزود: برگزاری ش��ب رسانه اگرچه برای تجلیل 
از نام آوران عرصه ارتباطات و رسانه است اما با فراهم 
آوردن زمینه بهره مندی از نخبگان علمی و فرهنگی 
کشور، فرصت مغتنمی برای حل چالش های رسانه ای 
فراهم می کند. وی با اشاره به توسعه فضای رسانه ای 
در عصر حاض��ر گفت: امروزه فضای مجازی نه تنها 
معضل نیس��ت بلکه موهبتی است که برای استفاده 
بهینه از آن نیازمند به کارگیری نیروی انسانی کارآمد و 
استفاده از ظرفیت علمی نخبگان کشور هستیم. بنابر 
این گزارش، در بخش تخصصی این نشس��ت که با 
حضور پرفسور ساروخانی، دکترنصرالهی، دکتر نعمتی 
و استاد محمدحسین رحمانیان برگزار شد چالش های 
فرارروی رس��انه در عصر ارتباطات به اختصار بررسی 
و راهکارهای علمی استفاده حداکثری از ظرفیت های 

خوب رسانه ای کیش عنوان شد.

مطبوعات مانایی خود را حفظ خواهند کرد
مدیرمسئول روزنامه تجارت:


