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بچه های  آمسان

4

ترویج فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی

ایرن واعظ زاده

سرانه ی پایین مطالعه در ایران و پرداختن 
به مقوله ی کتاب و کتاب خوانی یکی از 
دغدغه های مهم و اصلی اهل کتاب و 
فرهنگ به شمار می رود؛ این چنین که 
دوستداران  و  کتاب خوانان  از  بسیاری 

کتاب ...

بنگاه معامالت آراء

از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان 
امروز اگر ریا نباشد قصد داریم مقوله 
و  کنیم  کشی  آچار  را  »انتخابات« 
حوزه  در  چالشی  ابعاد  بررسی  به 
اقتصادی آن بپردازیم. چرا که انتخابات 
کاربردی  و  ترین  نوستالژیک  از  یکی 
ترین مقوالت اجتماعی جوامع مدرن 
این  به  اگر راجع  محسوب می شود و 

مقوله صد ها کتاب و مقاله ....

استاندار  بوشهر:

 وضعیت تصادفات فوتی درون 
شهری بوشهر نگران کننده است

استاندار بوشهر با تاکید بر توجه به ارائه راهکارهای الزم برای 
درون  فوتی  تصادفات  وضعیت  گفت:  تصادفات  کاهش 
شهری استان بوشهر نگران کننده است که باید راهکارهای 
الزم در پیشگیری از این بحران ارائه شود.عبدالکریم گراوند 
در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان 
مورد وضعیت  در  استان  پلیس  گزارش  به  اشاره  با  بوشهر 
اظهار  بوشهر  استان  در  شهری  برون  و  درون  تصادفات 

داشت: وضعیت تصادفات درون شهری که منجر به فوت 
می شود نگران کننده است. وی با تاکید بر ارائه راهکارهای 
الزم برای افزایش آگاهی رانندگان در رعایت قانون و مقررات 
افزود: با وجود وضعیت نگران کننده در تصافات فوتی در 
محورهای شهری ضروری است همه دستگاه های مرتبط 
اقدامات الزم را برای کاهش تصادفات درون شهری منجر به 

فوت انجام دهند و رسانه ملی هم ویژه برنامه هایی ...

کارآفرین های برتر استان تقدیر شدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر :

زیرساخت های برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان بوشهر فراهم شده است

زنگنه تاکید کرد؛
رضورت تقویت ساخت داخل

در رشایط تحریم

معاون عمرانی استاندار بوشهر:
عملکرد مناسب در حوزه گردشگری از 

مالک های ارزیابی شهرداران است

رئیس کل گمرک:
ترخیص خودروها از گمرک هیچ 

پشت پرده ای ندارد
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مجید خورشیدی در حاشیه همایش عملیات ویژه 
رسانه ای انتخاباتی صداوسیما در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: در زمان حاضر ۸۱ نفر از کاندیداهای 
شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در استان بوشهر برای تصاحب چهار کرسی 

در مجلس باهم رقابت می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مجلس و نقش 
قوه مقننه در کالن کشور انتظار می رود همه مردم 
در روز جمعه دوم اسفندماه با مشارکت آگاهانه در 
انتخابات نقش و وظیفه ملی خود را نسبت به نظام 
انجام دهند. خورشیدی با تأکید بر اینکه هیچ کدام 

از واجدان شرایط رأی گیری را در منزل نمانند گفت: 
در  تأثیرگذاری  و  مهم  بسیار  موضوع  انتخابات 
سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هر 

کشوری به شمار می رود.
وی اضافه کرد: تجربه ثابت کرده است اگر انتخابات 
با مشارکت پرشور مردم در سطح باالیی برگزار شود 
بین  از  امنیت ملی در کشور  تهدیدهای  بالفاصله 
می رود.خورشیدی بیان کرد: انتظار می رود با حضور 
مؤثر و کارساز مردم فردای انتخابات این اتفاق در 
کشور رخ دهد و همه تهدیداتی که بر جامعه در حال 

وارد شدن است رخت بربندد.

صندوق های  چینش  شده  تالش  داد:  ادامه  وی 
تا  شوند  مستقر  جمعیتی  محل های  در  رأی گیری 
شهروندان با کمترین معطلی در شعبه های رأی گیری 
هویت  احراز  برای  الزم  زیرساخت  شوند،  روبرو 

الکترونیکی نیز فراهم شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر 
برای  الزم  زیرساخت های  همه  کرد:  خاطرنشان 
برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند فراهم شده البته 
تأکید شده همه ناظران و مجریان ضمن رعایت اصل 
بی طرفی قانون برگزاری انتخابات را به نحو احسن و 

کامل اجرا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر :

زیرساخت های برگزاری انتخاباتی 
باشکوه در استان بوشهر فراهم 

شده است

تجربه ثابت کرده 
است اگر انتخابات با 

مشارکت پرشور مردم در 
سطح باالیی برگزار شود 

بالفاصله تهدیدهای 
امنیت ملی در کشور از 

بین می رود.

روی خط حوادث

استاندار بوشهر:
 وضعیت تصادفات فوتی درون شهری بوشهر نگران کننده است

استاندار بوشهر با تاکید بر توجه به ارائه راهکارهای الزم برای کاهش تصادفات گفت: وضعیت تصادفات فوتی درون 
شهری استان بوشهر نگران کننده است که باید راهکارهای الزم در پیشگیری از این بحران ارائه شود.عبدالکریم گراوند در 
نشست کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر با اشاره به گزارش پلیس استان در مورد وضعیت تصادفات 
درون و برون شهری در استان بوشهر اظهار داشت: وضعیت تصادفات درون شهری که منجر به فوت می شود نگران 
کننده است. وی با تاکید بر ارائه راهکارهای الزم برای افزایش آگاهی رانندگان در رعایت قانون و مقررات افزود: با وجود 
وضعیت نگران کننده در تصافات فوتی در محورهای شهری ضروری است همه دستگاه های مرتبط اقدامات الزم را برای 
کاهش تصادفات درون شهری منجر به فوت انجام دهند و رسانه ملی هم ویژه برنامه هایی در این مورد تهیه و پخش کند.
استاندار بوشهر تصریح کرد: برای رسیدگی به وضعیت تصادفات درون شهری، جلسه ویژه با حضور شهرداران 4 شهری 

که بیشترین تصادفات درون شهری داشتند برگزار و تمهیدات الزم برای کاهش آمار تصادفات درون شهری گرفته شود.

زنگنه تاکید کرد
رضورت تقویت ساخت داخل در رشایط تحریم

وزیر نفت گفت: باید از فرصت تحریم برای توسعه و تقویت ساخت داخل استفاده کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، 
روز )سه شنبه، ۲۹ بهمن ماه( در حاشیه رونمایی دکل ۷۲ فتح با تأکید بر حمایت وزارت نفت از کارخانه ها، استارت آپ ها و دانش بنیان ها اظهار کرد: 
جهاد دانشگاهی می تواند یکی از مراکز اصلی کار باشد و باید از این فرصت استفاده کنیم.وزیر نفت با بیان اینکه خوزستان می تواند یکی از قطب های 
صنعتی باشد و ما باید از فرصت تحریم برای توسعه ساخت داخلی و فناوری ملی استفاده کنیم درباره چشم انداز اجرای ۲۸ طرح بر جوامع پیرامونی هم 
توضیح داد و گفت: چهار درصد اعتبارهای حاصل از طرح های نگهداشت و افزایش توان تولید که معادل ۲۴۰ میلیون دالر، به جوامع پیرامونی اختصاص 
می یابد. براساس این گزارش، دکل حفاری ۷۲ فتح که به دست متخصصان جهاددانشگاهی ساخته شده صبح امروز )سه شنبه، ۲۹ بهمن ماه( با حضور 
بیژن زنگنه، مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت، حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی و سید عبدالله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی 

حفاری ایران در سایت شماره یک شرکت ملی حفاری ایران در اهواز رونمایی شد.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: با 
انصرف ۹ تن دیگر از نامزدهای مجلس 
شورای اسالمی در چهار حوزه انتخابیه، 
شمار مجموع کاندیداهای انصرافی این 
استان تاکنون به ۲۰ تن افزایش یافته است.

جمع  در  سه شنبه  روز  دهقانی  خسرو 
خبرنگاران افزود: با انصراف این نامزدها 
شمار کاندیداهای درحال رقابت تبلیغاتی 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در 
چهار حوزه انتخابیه استان بوشهر از ۱۰۱ 
نفر تایید صالحیت شده نهایی به به ۸۱ 
نفر کاهش یافت. وی اضافه کرد: براین 
اساس در حوزه بوشهر، گناوه و دیلم ۶ 
نامزد، حوزه دشتستان ۴ نفر، حوزه دشتی 
و تنگستان ۶ تن و در حوزه دیر، کنگان، 
جم و عسلویه ۴ کاندیدا تاکنون انصراف 
خود را از حضور در عرصه رقابت های 

انتخاباتی اعالم کرده اند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
به  داد:  ادامه  بوشهر  استانداری  کشوری 
این ترتیب اکنون در حوزه بوشهر، گناوه 
ودیلم ۲۹ نامزد، دشتستان ۱۹ نفر، دشتی 
دیر،  حوزه  در  و  کاندید  تنگستان ۱۶  و 
با هم  نامزد  کنگان، جم و عسلویه ۱۷ 

رقابت می کنند.

دهقانی همچنین با اشاره به اینکه ۶ نامزد 
پیش از شروع تبلیغات حوزه خود را تغییر 
دادند، گفت: این نامزدها درخواست تغییر 
حوزه را در زمان قانونی ارائه کردند که با 
موافقت شورای نگهبان رو برو شد در این 
زمینه در حوزه بوشهر، گناوه و دیلم ۳ نفر، 
دشتی و تنگستان یک نفر،  دیر، کنگان، 
جم و عسلویه یک نفر و در حوزه تهران، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس یک نفر 

درخواست تغییر حوزه به بوشهر داشتند.
وی عنوان کرد: در میان این درخواست ها 
یک نفر به حوزه دشتی و تنگستان، یک 
نفر  حوزه دیر، کنگان، جم و عسلویه، یک 
نفر به حوزه بوشهر، گناوه و دیلم، یک نفر 
به حوزه آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان، 
و دو نفر به حوزه تبریز، آذر شهر و اسکو 
انتخابات  ستاد  دادند.دبیر  حوزه  تغییر 
استان بوشهر تاکید کرد: تمهیدات الزم 
برای برگزاری انتخابات مجلس یازدهم 
فراهم شده است و صندوق رای به همه 
نقاط استان خواهد رفت تا همه بتوانند 
از  دهقانی  کنند.  شرکت  انتخابات  در 
خود  مدارک  دهندگان خواست  رای 
یا شماره  شامل شناسنامه و کارت ملی 
ملی را آماده کنند و زمان رای دادن همراه 
داشته باشند و اگر کسی شناسنامه اش را 
گم کرده به ثبت احوال مراجعه کند تا به 

سرعت برای آنها صادر شود.
دوره  یازدهمین  نامزدهای  تبلیغات 
تا  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
ساعت ۸ پنجشنبه اول اسفند ادامه دارد 
و انتخابات جمعه دوم اسفند ماه برگزار 

می شود.

توقیف دو محموله قاچاق در جم
فرمانده انتظامی شهرستان جم از توقیف خودرو ایسوزو 
یخچال دار و کشف بیش از ۵ میلیارد ریال کاالی قاچاق 
خبر داد. سرهنگ سید علی مهدیان گفت: ماموران اداره 
ارز پلیس آگاهی در جاده جم –  با قاچاق کاال و  مبارزه 
فیروزآباد هنگام کنترل وسایل نقلیه عبوری از یک دستگاه 
ایسوزو یخچال دار تعداد ۵۲ هزار لوازم جانبی گوشی تلفن 
همراه و ۱۰۰ دستگاه نمایشگر رایانه بدون مدارک گمرکی 
کشف شد. او ارزش محموله قاچاق کشف شده را پنج و 
نیم میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: یک متهم در این زمینه 
همچنین  جم  شهرستان  انتظامی  فرمانده  شد.  دستگیر 
گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان از یک دستگاه 
خودروی کامیون یخچال دار ۱۱۴ کارتن حاوی ۵۲ هزار 
پوشش )کاور( گوشی تلفن همراه  و ۱۱ کارتن حاوی ۱۱۰ 

دستگاه نمایشگر رایانه کشف شد.
مهدیان با اشاره به دستگیری سه نفر در این زمینه، عنوان 
کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناس مربوط پنج 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

کشف پارچه قاچاق در تنگستان
فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان گفت: ۹۰ طاقه پارچه 

خارجی از یک دستگاه خودرو سواری سمند کشف شد.
سرهنگ حسین خواجه ادامه داد: ماموران کالنتری مرکزی 
تنگستان از یک دستگاه خودرو سمند در اهرم ۹۰ طاقه 
پارچه خارجی بدون هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند که 

ارزش آن  یک میلیارد ریال بود.
او بیان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر شد.

دستگیری ۳ سارق و کشف ۱۷ فقره رسقت 
در دیلم

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم گفت: با تالش ماموران 
انتظامی  در ۱۰ روز گذشته ۱۷ فقره سرقت کشف شد.

سرهنگ رضا اسماعیلی افزود: در پی افزایش وقوع سرقت 
در این شهرستان و شهرستان های همجوار، با اضافه کردن 
از سارقان در  نفر  و هدفمند شدن واحد های گشتی سه 
مخفیگاهشان با همراه داشتن اقالم سرقتی دستگیر شدند.

او ادامه داد: پس از دستگیری و انتقال متهمان به پلیس 
آگاهی کاال های سرقت شده به مالباختگان تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم به شهروندان توصیه کرد: 
ضمن عمل به هشدار های پلیس، در صورت مشاهده افراد 
و وسائل نقلیه مشکوک موضوع را با شماره تلفن ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

 دستگیری سارق سیم برق در عسلویه
فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از دستگیری یک سارق 
سیم برق خبر داد. سرهنگ پیمان فتاحی افزود: سارق در 
بازجویی به ارتکاب ۹ فقره انواع سرقت از جمله سرقت 
پرونده  تشکیل  از  پس  و  کرد  اعتراف  کابل  و  برق  سیم 

وتکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد.

 برق گرفتگی جان مرد دیلمی را گرفت
مردی ۳۷ ساله بر اثر برق گرفتگی در یکی از مناطق دیلم 
جان باخت. فرمانده انتظامی شهرستان دیلم گفت: در پی 
تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ پلیس، اعالم شد یک مورد 
برق گرفتگی  رخ داده و جسد فردی که دچار این حادثه 
شده به بیمارستان بقیه الله االعظم دیلم، منتقل شده است.

سرهنگ رضا اسماعیلی ادامه داد: ماموران با حضور در 
محل مشاهده کردند فردی به علت برق گرفتگی در منزلش 
جان خود را از دست داده و تالش عوامل اورژانس نیز برای 
احیای او بی فایده بوده است. او بیان کرد: جسد متوفی 
برای اقدامات قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد و علت 

کارشناسی وقوع این حادثه نیز در دست بررسی است.

کاندیداهای  از  نفر   ۸۱ که  روزها  این  
نقاط  در  اسالمی  شورای  مجلس 
مختلف شهری و روستایی استان بوشهر 
در حال تبلیغات دیدگاه ها و شناساندن 
خود به مردم هستند که این مهم فضای 
و  گرم تر  را  بوشهر  استان  انتخاباتی 

پرشورتر کرده است.
به  اسالمی  شورای  مجلس   انتخابات 
در  و سرنوشت ساز  مهم  عنوان عرصه 
قرار  اسفند  در 2  ایران  ملت  پیش روی 

دارد.
استان بوشهر در عرصه انتخابات مجلس 
شورای اسالمی دارای 4 کرسی است که 
انتخابات آن در 4 حوزه انتخابیه استان 
بوشهر برگزار و تمهیدات الزم اندیشیده 

شده است.
783 هزار نفر جمعیت استان بوشهر 
اسفندماه   2 انتخابات  در  رای  حق 

دارند
انتخابات  ستاد  رئیس  اعالم  اساس   بر 
استان بوشهر 783 هزار نفر در این استان 
حق رأی در انتخابات 2 اسفندماه دارند 
نفر  و 363 هزار  آقا  نفر  که 420 هزار 
رأی  خورشیدی،  هستند.   مجید  خانم 
و  هزار   37 را   بوشهر  استان  اولی های 
659 نفر دانست و بیان کرد: تعرفه های 
مجلس  انتخابات  دوره   یازدهمین  رأی 
به فرمانداری های حوزه  انتقال  در حال 
انتخابیه و در این راستا امنیت مطلوبی در 

استان حاکم است.
انتخاباتی در استان  گرم تر شدن تنور 

بوشهر
انتخابات  نمایندگی  داوطلبان  تکاپوی 
این روزها که  مجلس در استان بوشهر 
تبلیغات کاندیداها در حال انجام است 
شور و نشاط خاصی برای گرم تر شدن 
هر  و  است  کرده  فراهم  انتخاباتی  تنور 
در  مردم  نظر  جلب  برای  کاندیدایی 

ستادها،  داخل  در  محافل  و  نشست ها 
در  و مکان های عمومی سعی  مساجد 

معرفی دیدگاه ها و اهداف خود می کند.
تعداد کاندیداهای نمایندگی مجلس در 
استان بوشهر که از 101 داوطلب به 80 
نفر رسیده است در شهرها و روستاهای 
شور  استان  گانه   10 شهرستان های 
انتخاباتی پرنشاط ایجاد کرده اند. نامزدها 
سعی  انتخاباتی  نامزدهای  طرفداران  و 
می کنند با روش های مختلف، از پیامک و 
فضای مجازی گرفته تا نصب پوستر و بنر 
برای معرفی خود و برنامه هایشان از رقیبان 
عقب نمانند. بر اساس بررسی های انجام 
شده بنظر می رسد  فعالیت کاندیداهای  
تبلیغاتی  فضای  در  مجلس  انتخابات 
بینانه تر  واقع  به دوره های گذشته  نسبت 
شده و ادعاهای معقول تری ارائه می شود.

بخش عمده شعارهای داوطلبان نمایندگی 
مشکالت  حل  برای  تالش  به  مجلس 
رونق  به  اقتصادی، کمک  و کمبودهای 
از  استفاده  انتخابیه،  و توسعه حوزه های 
حداکثری از ظرفیت بومی و تالش برای 

اشتغال جوانان است.
20 کاندیدای 4 حوزه انتخابیه استان 

بوشهر انصراف دادند
تاکنون که 20 کاندیدای 4 حوزه انتخابیه 
اکنون  داده اند  انصراف  بوشهر  استان 

این عرصه فعالیت می کنند  نفر در   81
و در این بین داوطلبان  انصرافی تالش 
می کنند در بازار گرم ورود کاندیداهای 
و  نیروها  گسیل  با  یازدهم  مجلس  به 
هواداران به سود یک کاندیدای خاص، 
از این فرصت برای ادامه حیات سیاسی 
موسیقی  کنند.پخش  استفاده  خود 
بوشهر  استان  شهری  نقاط  برخی  در 
شور انتخاباتی را به اوج خود رسانده و 
آمادگی  محافل  این  در  شرکت  با  مردم 
حداکثری  حضور  برای  را  خود  پرشور 
می کنند. اعالم  اسفند   2 انتخابات  در 

با  سنتی  سبک  به  نامزدها  رایزنی های 
و سخنرانی  افزاد ذی نفوذ  و  قوم  بزرگان 
در اجتماع های مردمی برای جلب نظر 
برنامه های  از  دیگر  یکی  خود  به  آنها 

نامزدهای انتخابات مجلس است.
در  تبلیغاتی  کانال های  راه اندازی 

فضاهای مجازی
در  تبلیغاتی  کانال های  راه اندازی 
واتساپ  جمله  از  مجازی  فضاهای 
از  نامزدها  برنامه های  ارائه  و  تلگرام  و 
این طریق از دیگر شگردهای تبلیغاتی 
کاندیداها است که به صورت گسترده در 

حال انجام است.
دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر فردا را 
آخرین روز از تبلیغات کاندیداها دانست 

انتخابات 2 اسفند در 4  افزود: برای  و 
حوزه انتخابیه استان بوشهر تمامی ابزار 
و امکانات الزم را برای رأی گیری فراهم 

شده است.
در  انتخاباتی  شور  از  دهقانی،  خسرو 
داد و  بوشهر خبر  استان  نقاط مختلف 
خاطر نشان کرد: در استان بوشهر شور 
این  و  یافته  افزایش  انتخاباتی  حال  و 
بیشتر  مشارکت  بخش  نوید  موضوع، 
شورای  مجلس  انتخابات  در  مردم 

اسالمی خواهد بود.
در  کاندیداها  تبلیغاتی  فعالیت  تمام 

تمام شبانه روز رصد می شود
وی با اشاره به رصد فعالیت  نامزد های 
تخلف  از  جلوگیری  برای  انتخاباتی 
تصریح کرد: برای جلوگیری از تخلفات 
تمام  انتخابات،  تبلیغات  عرصه  در 
فعالیت تبلیغاتی کاندیداها در تمام شبانه 

روز رصد می شود.
دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره 
به تعیین شبعه های اخذ رأی افزود:720   
شعبه در استان بوشهر برای اخذ رای و 
حضور مردم در انتخابات 2 اسفند در 
4 حوزه انتخابیه استان بوشهر تعیین شده 

است.
اقبال  افزایش  دهند  نشان  تحلیل ها 
عمومی جامعه برای مشارکت گسترده در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی است.

اجماع  که  هستند  معتقد  صاحبنظران 
عمومی تفکرات مختلف در جامعه برای 
ترغیب مردم به حضور در انتخابات به 
عنوان مهمترین رکن مردم ساالری دینی، 
را  افزایش سطح مشارکت  به  امیدواری 

تقویت کرده است.
استان بوشهر با یک میلیون 170 هزار نفر 
جمعیت دارای چهار کرسی نمایندگی 
در 4 حوزه انتخابیه در مجلس شورای 

اسالمی است.

شامر نامزدهای انرصافی انتخابات مجلس
 در بوشهر به ۲۰ نفر رسید

فضای انتخاباتی در استان بوشهر هر روز گرم تر و پرشورتر می شود

بوشهر  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
انتظار  گردشگری،  حوزه  در  گفت: 
جدی  صورت  به  ها  شهرداری  داریم 
وارد عمل شوند چرا که یکی از مالک 
عملکرد  شهرداران،  ارزیابی  های 

مناسب در حوزه گردشگری است.
مهرداد ستوده ظهر امروز در گردهمایی 
با  کرد:  عنوان  بوشهر  استان  شهرداران 
وجود مشکالت عدیده مالی در سال 
های ۹۷ و ۹۸ روند اجرای پروژه های 
عمرانی در استان متوقف نشد.وی بیان 
کرد: با وجود همه مشکالت مالی اما 
در حوزه آب، سدسازی، خطوط انتقال 
آب در استان انقالبی صورت گرفته و 
این امر مدیون نگاه ویژه و موثر استاندار 

به حوزه عمرانی بوده است. 
به گزارش ایسنا، معاون استاندار بوشهر 
به  هایی  پروژه  امسال  اینکه  بیان  با 
تومان  میلیارد  و ۶۵۰  ارزش یک هزار 

اجرای  افزود:  کردیم،  افتتاح  استان  در 
از  که  بوشهر  شهری  فاضالب  پروژه 
آرزوهای دیرینه مردم بوشهر بوده محقق 
هفتگی  صورت  به  موضوع  این  و  شد 
توسط استاندار پیگیری می شود. ستوده 
استان  شهرداران  تالش  از  قدردانی  با 
با همت شهرداران پروژه  افزود:  بوشهر 
هایی مثل پارک لیان، خور گناوه، هتل 
تقی،  نخل  گردشگری  دهکده  جم، 
سعد  شهرداری  ساختمان  آباد،  پارک 
و  ارم، چغادک  تنگ  آباد، ورودی شهر 
بردستان، بردخون و خورموج، ساختمان 
آتش نشانی خارگ، دهکده گردشگری 
شده  اجرا  برازجان  پسماند  کنگان، 
است. وی با بیان اینکه منابع اعتباری را 
با مدیریت و برنامه ریزی هزینه کردیم، 
بدون  استخدام  شاهد  کرد:  اضافه 
بودیم  ها  شهرداری  برخی  در  ضابطه 
لذا با استخدام بی رویه و بدون ضابطه 
در شهرداری ها با جدیت برخورد می 
بوشهر  استاندار  عمرانی  معاون  کنیم. 
تصریح کرد: شهرداری ها برای آمادگی 
مانورهای  بحرانی،  مواقع  در  بیشتر 
آمادگی در برابر بحران ها را اجرا کنند. 
ستوده گفت: در حوزه گردشگری، انتظار 
داریم شهرداری ها به صورت جدی وارد 
عمل شوند چرا که یکی از مالک های 
ارزیابی شهرداران، عملکرد مناسب در 

حوزه گردشگری است.

توانمندسازی  بوشهر  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
مددجویان را یکی از برنامه های مهم این نهاد دانست و 
گفت: ۶۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی در یکسال 
گذشته به مددجویان بوشهری پرداخت شده است. احمد 
منظوره  چند  تولیدی  کارگاه   نخستین  افتتاح  در  لطفی 
صنایع دستی ویژه مددجویان کمیته امداد با بیان اینکه 
به زنان سرپرست خانواده می شود اظهار  توجه ویژه ای 
داشت: 60 درصد جامعه مورد هدف  در کمیته امداد 
زنان سرپرست خانواده  یا فرزندان دختر آنان است که در 

حوزه کاری کمیته امداد فعالیت می کنند.
وی، با بیان اینکه این ظرفیت سرپرست خانوار جمعت 
باالیی است افزود: از این ظرفیت و جمعیت باید استفاده 
تا زمینه رفاه، آرامش و  درست و کاملی صورت بگیرد 

توانمندسازی خانوارها بیشتر فراهم شود.
به  بوشهر  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
و  پرداخت  امداد  کمیته  حوزه  در  شدن  فراهم  اشتغال 
خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 3 هزار شغال 

یک هزار  که  شده  ایجاد  امداد  کمیته  مددجویان  ویژه 
و  خانوار  سرپرست  زنان  به  مربوط  آن  شغل   240 و 
دختران مددجو است. لطفی با بیان اینکه بسیاری از زنان 
مستمری  مداد  کمیته  پوشش  تحت  خانوار  سرپرست 
دریافت نمی کنند تصریح کرد: بسیاری از زنان که اکنون 
سرپرست خانوار هستند به سبب بروز برخی از حوادث 
توانمندسازی کمیته  از فضای  این عرصه شدند و  وارد 
امداد برای اشتغال استفاده می کنند.وی، با بیان اینکه این 
زنان با اراده خودشان و ظرفیتی که نظام اسالمی ایجاد برای 
اشتغال ایجاد کرده استفاده می کند گفت: این افراد هم به 
خانواده خودش و هم به مردم خدمات رسانی می کند. 
با  بوشهر  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
اشاره به ظرفیت های اقتصادی و اشتغال زایی استان افزود: 
استان بوشهر دارای ظرفیت های بی نظیری در عرصه های 
برخوردار  اشتغال زایی  و  خدماتی  اقتصادی،  تولیدی، 
است که از سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت های ویژه 
آموزش  و  تسهیالت  پرداخت  گوناگون  بخش های  در 

توانمندی می شود.لطفی توانمندسازی مددجویان را یکی 
از برنامه های مهم این نهاد دانست و گفت: 60 میلیارد 
به  گذشته  یکسال  در  اشتغال زایی  تسهیالت  تومان 
مددجویان  روستایی  استان بوشهر  به همکاری 4 بانک 
پرداخت شده است. وی، توانمندسازی و اشتغال زایی 
تاکید  و  دانست  امداد  کمیته  سرفصل های  از  یکی  را 
اجرای  در خواست  امسال 261 هزار  ماه  در 10  کرد: 
طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی در کمیته امداد استان 

بوشهر ثبت شده است.
با تاکید بر توجه به  مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر  
افراد  برخی  افزود:  امداد  کمیته  عرصه  در  کارآفرینی 
مدجو به صورت فردی هدایت شغلی می شوند و گروهی 
دیگر نیز کارآفرینان مورد توجه قرار دارند که با پرداخت 

تسهیالت کم بهره زمینه اشتغال آنان فراهم می شود.
لطفی، به طرح  راهبر شغلی پرداخت و خاطر نشان کرد: 
این طرح برای افرادی است که خودشان توانایی ایجاد 
فراهم  و  اشتغال زایی  برای  طرح  این  که  ندارند  اشتغال 

شدن بازار فروش محصوالت تولیدی آنان اجرایی شده 
است. وی، با بیان اینکه تسهیالت ویژه اشتغال زایی به 
قالب طرح راهبری شغلی  کارآفرینان و مددجویان در 
پرداخت می شود گفت: اکنون 100 راهبر شغلی با کمیته 
امداد استان بوشهر همکاری می کنند که با اجرای طرح 
راهبری شغلی، کارآفرینان، طرح های اشتغال زایی خود 
را به کمیته امداد پیشنهاد داده و پس از بررسی، با انعقاد 
تفاهم نامه در راستای توانمندسازی مددجویان و ایجاد 

اشتغال پایدار در جامعه اقدام می شود.

۶۰ میلیارد تومان از تسهیالت اشتغال زایی کمیته امداد استان بوشهر جذب شد

معاون عمرانی استاندار بوشهر:

عملکرد مناسب در حوزه گردشگری از مالک های 
ارزیابی شهرداران است
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بیش از ۱۹ میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال به مددجویان بهزیستی 

گناوه پرداخت شد

رئیس کل گمرک:

ترخیص خودروها از گمرک هیچ 
پشت پرده ای ندارد

خرب

خرب

خرب

ریال  میلیون   ۸۵۰ و  میلیارد   ۱۹ گناوه  شهرستان  بهزیستی 
تسهیالت اشتغال به مددجویان تحت پوشش این سازمان در 
سال جاری پرداخت کرد. رئیس بهزیستی گناوه روز سه شنبه 
با خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار داشت:  در گفت وگو 
تبصره  بند ب  اعتبارات  از محل  اشتغال  تسهیالت  پرداخت 
ملت،  ملی،  های  بانک  طرف  از  سال ۹۸  بودجه  قانون   ۱۶
پرداخت شده است.  به ۷۴ مددجو   نوین  اقتصاد  و  تجارت 
شهری  اشتغال زایی  طرح های  شمار  افزود:  حمیدی  مختار 
به  تسهیالت  پرداخت  با  که  است  مورد   ۹ روستایی  و   ۶۵
استانی  تعهد  داشت:  اظهار  وی  شده است.  اجرا  متقاضیان 
اشتغال بهزیستی این شهرستان ۱۱۰ سهمیه است که تاکنون 
۱۱۷ مورد  محقق شده که بیشتر از سهم استانی ست. حمیدی 
 ۱۰۷ شهرستان  این  در  اشتغال  تعهد  تحقق  درصد  گفت: 
درصد بوده است. رئیس بهزیستی گناوه افزود: در حوزه مسکن 
نیز ۲ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال تسهیالت در سال جاری به 
۲۵ مددجوی دارای ۲ و یک معلول  تحت پوشش پرداخت 
 ۲ خانوار   ۳۹ تاکنون   ۹۵ سال  از  کرد:  بیان  وی  شده است. 
معلولی شهری و روستایی از حق مسکن استفاده کردند. رئیس 
بهزیستی گناوه یادآورشد: تعداد ۲ هزار و ۵۵۰ معلول در حوزه 
توانبخشی و  ۷۵۲ خانوار در حوزه اجتماعی  تحت پوشش 

این نهاد قرار گرفتند و به آنان خدمت رسانی می شود.

ترخیص  از  اصلی  هدف  گفت:  ایران  گمرک  کل  رئیس 
خودروهای باقی مانده در گمرک جلوگیری از رسوب کاال در 
گمرکات است و برخالف شایعات و اتهام های که زده شده، 

هیچ هدف پشت پرده ای در ترخیص آنها پیگیری نمی شود.
مهدی میراشرفی روز )سه شنبه( در نشست هیات نمایندگان 
تجارت  قوانین  ما  در کشور  اظهار کرد:  تهران  بازرگانی  اتاق 
بسیار گسترده  است و برای آنکه به همه آنها مسلط شویم باید 
این  که  کنیم  مطالعه  و  بررسی  را  مختلف  قوانین  و  مباحث 
موضوع چه فعالیت در این حوزه و چه تصمیم گیری را دشوار 

می کند.
به گفته وی، در حوزه ثبت سفارش و ترخیص کاالها نیز در 
زمینه  این  در  تصمیم گیر  نهاد  یک  تنها  کشورها  از  بسیاری 
و  باالست  بسیار  نهادها  این  تعداد  ایران  در  اما  دارد  وجود 
بعضا تصمیماتی که از سوی آنها گرفته می شود نیز با یکدیگر 
متفاوت است و علت به وجود آمدن برخی از مشکالت در 
حوزه تصمیم گیری برای ورود یک کاال نیز همین مسئله است.

صادرات از نظر وزنی ۴ برابر واردات است
رئیس کل گمرک ایران با بیان این که در ۱۰ ماه ابتدایی امسال 
بیش از ۱۲۵ میلیون تن صادرات کاال از گمرکات کشور انجام 
شده است، بیان کرد: این صادرات که در شرایط سخت تحریم 
ایرانی است و  تولیدکنندگان  نشان دهنده قدرت  اجرایی شده 
باید از آنها برای این عملکرد تقدیر کرد. میزان واردات کشور 
ترتیب  این  به  و  بوده  تن  میلیون  این مدت حدود ۳۱  در  نیز 

صادرات وزنی کشور حدودا چهار برابر واردات است.
از  توجهی  قابل  بخش  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  میراشرفی 
آالت  ماشین  و  اولیه  مواد  اساسی،  کاالهای  کشور  واردات 
تشکیل می دهند و خوشبختانه با وجود تحریم ها توانسته ایم 

مایحتاج کشور را از طریق گمرکات وارد کنیم.
وی با اشاره به محدودیت های که تحریم ها در مسیر فعالیت 
و  نقل  تحریم ها  از  پیش  تا  اگر  کرد:  بیان  کرده  ایجاد  گمرک 
انتقال اسناد و جابجایی های مربوط به ارز در فاصله بین ۱۵ 
تا ۱۷ روز اجرایی می شد ما در دوران تحریم این اسناد را باید 
در زمان بیش از ۳۰ روز جابجا کنیم. در کنار آن نبود سوئیفت 
این وجود  با  اما خوشبختانه  به وجود می آورد  نیز مشکالتی 
فعالیت گمرک متوقف نشده و عملکرد صادر کنندگان و وارد 

کنندگان ما قابل تقدیر است.

سند  گفت:  بوشهر  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
ارتقای وضعیت زنان و خانواده در این استان توسط این دفتر 
با همکاری تیم راهبری آن متشکل از جهاد دانشگاهی، ناظر و 
مشاوران تخصصی طرح تدوین شد. ،  روز سه شنبه در نشست 
کارگروه امور اجتماعی، کارگروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی، 
زنان و خانواده استانداری بوشهر گفت: براساس اسناد فرادستی 
رهبر  ابالغی  سیاست های  نظام،  انداز  چشم  سند  جمله  از 
معظم انقالب، سند آمایش سرزمین و ماده ۱۰۱ قانون برنامه 
ششم توسعه کشور به منظور تالش برای احقاق حقوق مردم، 
تحقق عدالت جنسیتی و توسعه ظرفیت های استانی با تاکید 
وضعیت  بر  مؤثر  شاخص های  مستمر  رصد  و  شناسایی  بر 
زنان و خانواده استان ها، معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری تدوین اسناد استانی را در دستور کار ویژه  خود قرار 
داد و از طریق انعقاد تفاهم نامه ای مابین معاونت و استانداران 
با تأمین اعتبار ملی به استان ها ابالغ شد. وی اضافه کرد: مبلغ 
کل اعتبار طرح ۴۰۰ میلیون ریال برای اجرای پروژه در اختیار 
کارفرمای استانی دفتر امور زنان و خانواده قرار گرفت و این سند 
با هدف ایجاد تغییر پایدار برای بهبود و ارتقای وضعیت کنونی 

غیرمتمرکز  به صورت  استان  خانواده  و  زنان  از  شده  شناسایی 
در چارچوب و پروتکل ابالغی معاونت امور زنان و خانواده 
داشت:  اظهار  آذرشب  شده است.  تدوین  جمهوری  ریاست 
و  همکاری  با  بوشهر  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر 
همراهی تیم راهبری سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان 
و  مشارکتی  برنامه ریزی  با  تا  بست  بکار  را  خود  تالش  همه 
تسهیل گری با استفاده از دانش، تجربه و مهارت های موجود در 
الیه های مختلف جامعه این را تدوین و به مرحله اجرا برساند. 
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: سند ارتقای 
وضعیت زنان و خانواده استان با برش شهرستانی و به تفکیک 
زنان و خانواده در شهرستان های دهگانه  مسایل و مشکالت 
استان با عنایت به شاخص و نماگرهای جمعیتی، اقتصادی، 
بهداشت و سالمت، مسایل اجتماعی، ورزش و اوقات فراغت، 
سواد و تحصیالت، مشارکت سیاسی و مدنی، تامین اجتماعی 
و اشتغال تنظیم و تدوین شده است. وی بیان کرد: در این سند 
برآنیم که با ارائه تصویر و توصیفی از وضعیت موجود استان 
وضعیت  شناسایی  و  خانواده  و  زنان  حوزه  شاخص های  در 
فعلی بتوانیم برای تحقق عدالت جنسیتی با بررسی و تحلیل 

وضعیت هر یک از اقالم آماری در استان به تفکیک جنس تا 
حد امکان، مشکالت و مسائل اصلی را به تفکیک شهرستانی 
احصا و با برنامه ریزی های عملیاتی نتیجه محور و مکان محور 
همکاری  با  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  راهکارهای  قالب  در 
گام های  ذیربط،  و  متولی  اجرایی  دستگاه های  سایر  تعامل  و 
و  زنان  وضعیت  ارتقای  سند  گفت:  آذرشب  برداریم.  مؤثری 
خانواده استان با دریافت نظر مثبت رئیس کارگروه تخصصی 
سایر  و  استان  خانواده  و  زنان  سالمت،  فرهنگی،  اجتماعی، 
اعضای کارگروه برای تصویب نهایی به عنوان سندی باالدستی 
و مرجع و مآخذی رسمی، مجوز ارائه در شورای برنامه ریزی و 
توسعه ی استان را دریافت کرد. وی بیان کرد: نشست شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان در آینده نزدیک با حضور معصومه 
ابتکار معاونت زنان و خانواده  ریاست جمهوری با دستور کار 
استان  خانواده  و  زنان  وضعیت  ارتقای  سند  تصویب  و  ارائه 
برگزار خواهد شد و با توجه به مشارکت دستگاه ها و نهادهای 
اجرایی و فرمانداری های شهرستان ها دهگانه استان در تدوین 
آن، امیدواریم حرکتی هوشمندانه، فزاینده و تاثیرگذار در تحقق 

ارتقای وضعیت زنان و خانواده  در استان بوشهر فراهم شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری

سند ارتقای وضعیت زانن و خانواده استان بوهشر تدوین شد

سازمان  اقیانوسی  و  جوی  علوم  مرکز  مدیرکل 
رادار  تولید  به  توجه  با  گفت:  کشور  هواشناسی 
سواحل  نیاز  و  داخلی  متخصصان  توسط  موج 
کشور به آن، مقرر شد تا استان های ساحلی به 
الیقی ۲۹  بهزاد  شوند.  مجهز  افزار  سخت  این 
بهمن در نشست مدیران هواشناسی استان های 
بوبه  داشت:  اظهار  چابهار  در  کشور  ساحلی 
های هواشناسی اطالعات پارامترهای دریایی را 
به صورت نقطه ای اندازه گیری می کنند اما رادار 
موج این اطالعات را با برد قابل توجهی در عمق 
دریا اندازه گیری و ثبت می کند. وی ادامه داد: 
قیمت رادار موج از رادار هواشناسی کمتر است و 
یک شرکت داخلی این سامانه را تولید کرده است 
که برای تهیه آن با مشکل موجه نیستیم. مدیرکل 
مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی 
کشور افزود: سازمان هواشناسی چند وقت پیش 
تفاهمنامه ای برای تولید رادار هواشناسی ایرانی 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با 
مبادله کرده است که با تولید این رادارها می توان 
شبکه راداری سواحل را گسترش داد. الیقی در 
بخش دیگری به افزایش وقوع پدیده های حدی 
بارش  و گفت:  اشاره کرد  استان های کشور  در 
های  پدیده  این  از  ای  نمونه  اخیر  رگباری  های 
با  گلستان  استان  سال  ابتدای  که  هستند  حدی 
بود و همین چند وقت پیش سیستان  آن مواجه 
و بلوچستان با آن درگیر شد و احتماال در آینده 
نیز  کشور  نقاط  سایر  در  است  ممکن  نزدیک 
تکرار شود. وی اضافه کرد: باید از تجارب استان 
تجربه  در  گلستان  و  بلوچستان  و  سیستان  های 
پدیده های حدی استفاده کرد تا در صورت تکرار 
آن ها در سایر نقاط کشور، ادارات کل هواشناسی 
باشند.  داشته  را  ها  آن  به  نسبت  واکنش  بهترین 
یکسان سازی  بر ضرورت  ادامه  در  این مسئول 
تولید محصوالت پیش بینی هواشناسی دریایی 
تأکید کرد و گفت: به منظور ارتقاء کیفیت تولید 
محصوالت پیش بینی باید موضوع ارزیابی کیفی 
محصوالت در دستور کار قرار بگیرد و مقادیر پیش 
بینی شده پارامترهای جوی-دریایی با مقادیر رخداده 
راستی آزمایی شود. الیقی ادامه داد: پیش بینی جزر و 
مد به محصوالت پیش بینی هواشناسی های استان 
البته این محصول  های ساحلی باید اضافه شود 
می  تولید  ایننیز   از  پیش  ها  استان  برخی  در 
گسترش  بر  دیگری  بخش  در  وی  است.  شده 
اقیانوسی سازمان  تعامالت مرکز  علوم جوی و 
هواشناسی کشور با مراکز هواشناسی دریایی بین 
المللی تأکید کرد و افزود: سازمان هواشناسی در 
موضوع طوفان های حاره ای و سونامی تعامالت 
و  ارتباطات خود را با کشورهای جنوب و حومه 
 نشستی با هری 

ً
اقیانوس هند آغاز کرده و اخیرا

کومال رئیس مرکزی پیش بینی دریایی و هشدار 
است.  شده  برگزار  هند  ای  حاره  های  طوفان 
سازمان  اقیانوسی  و  جوی  علوم  مرکز  مدیرکل 
کمک  الملی  بین  ارتباط  داد:  ادامه  هواشناسی 
برای  ما  که  کند  می  تجربه  انتقال  برای  زیادی 
پیش بینی و رصد طوفان های حاره ای نیاز به این 

تجربه و فناوری داریم.

استان های ساحلی کشور به 
»رادار موج« مجهز می شوند

در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان 
بوشهر با حضور شماری از مسئوالن استانی، 
از کارآفرینان برتر استان بوشهر در بخش های 

مختلف تجلیل شد.
در این آئین به ترتیب اولویت از کارآفرینان برتر 

استان به شرح زیر تقدیر شد:
منصور گرگی پور مدیر عامل شرکت پس کرانه

زمینه فعالیت: پروژه های ساختمانی، نفت و 
گاز، تأسیسات و تجهیزات، راه، آب و بازرگانی
حسین سلیمانی راد مدیر عامل شرکت پخش 

سلیمانی
استان  در  غذایی  مواد  پخش  فعالیت:  زمینه 

بوشهر و استان های همجوار
امیررضا فوالدی مدیرعامل شرکت ابنیه سازان 

فوالدین جنوب )گروه صنعتی مانیس(
زمینه فعالیت: تواید بلوک های سبک لیکا و 

فرآورده های بتنی پیش ساخته
فاطمه بهاری مدیر آموزشگاه زبان هزاره دانش

زمینه فعالیت: آموزش زبان های خارجی در 
شهر جم

کارآفرین های برتر استان تقدیر شدند
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معلّم خالق بوشهری از ایده هایش می گوید؛

بچه های آمسان

حسین بکایی می گوید: این که ادبیات کودک و نوجوان 
سوال  جای  شود  زندگی  مهارت های  بحث  وارد  باید 
ادبیات  باشیم  داشته  ابزاری  نگاه  ادبیات  به  اگر  دارد؛ 
وظیفه دارد وارد این بحث شود، اما اگر نگاه ما به ادبیات 
بماهو ادبیات باشد، نباید چنین انتظاری داشته باشیم. 
ادبیات کودک و نوجوان در  نویسنده و پژوهشگر  این 
گفت وگو با ایسنا، درباره ضرورت پرداختن به آموزش 
مهارت های زندگی برای بچه ها و جایگاه این موضوع 
در کتاب های کودک و نوجوان، اظهار کرد: در این که 
آیا من به عنوان نویسنده ادبیات کودک این شایستگی 
کنم  صحبت  زندگی  درباره  مهارت های  که  دارم  را 
مهارت   موضوع  که  زمانی  دارم.  شک  بدهم،  نظر  و 
زندگی مطرح می شود ما به نظر متخصصان - از نظر 
کادمیک - نیاز داریم، اما در کشورمان چنین  تجربی و آ
تخصص هایی نداریم و یا حداقل من نمی شناسم.  او 
کودک  داستان  در  داستان  »عناصر  کتاب  در  افزود: 
اگر  این که  داده ام؛  ارائه  تعریفی  ادبیات  از  نوجوان«  و 
فیزیک در پی تعریف جهان و هستی برای انسان است 
ادبیات در پی تعریف انسان برای انسان است. من از 
این زاویه می توانم وارد این بحث )مهارت های زندگی( 
شوم؛ یعنی کسی که به عنوان نویسنده برای کودکان کار 
می کند، و نیز به عنوان پدر  و کسی که تجربه هایی داشته 
و البته به عنوان معلمی که در سطوح مختلف تدریس 
کرده است. بکایی سپس گفت: این که ادبیات کودک و 
نوجوان باید وارد بحث مهارت های زندگی شود، باز هم 
جای سوال دارد. ما باید تعیین تکلیف کنیم آیا ادبیات 
برای کودک و نوجوان همانند ادبیات برای بزرگساالن 
تعریف می شود یا نه. آیا ادبیات برای کودکان ابزاری برای 
آموزش است. اگر به ادبیات نگاه ابزاری داشته باشیم به 
این نتیجه می رسیم که ادبیات وظیفه دارد وارد این بحث 
شود، اما اگر نگاه ما به ادبیات بماهو ادبیات باشد، نباید 
چنین انتظاری داشته باشیم. او خاطرنشان کرد: ما در 
کتاب های  داریم؛  کتاب  مدل  دو  کودک  کتاب  حوزه 
داستانی و ناداستان. بخشی از ادبیات به صورت مستقیم 
البته  می پردازد.  مباحث  این  به  غیرمستقیم  بخشی  و 
بحث مهارت های زندگی به یقین در بخش کتاب های 
ناداستان می گنجد؛ همه نوعش هم؛ از آموزش جغرافیا 
یا آموزش بند کفش بستن و لباس پوشیدن. در دو کتاب 
و  راه ها«  و  »زنگ ها  شده،  منتشر  کانون  در  که  آخرم 
ابزاری  استفاده  ادبیات  از  کالسکه سوار«،  »خورشید 
کرده  و با نگاه ادبی به موضوعات غیرادبی وارد شده ام. 
اولی درباره تجارت و دومی گاهشماری در ایران است. 
زمانی که این کتاب ها را می خوانید ممکن است به شما 
حس داستان بدهد. این منتقد ادبیات کودک و نوجوان 
تأکید کرد: می توان از ادبیات کودک هم انتظار آموزش 
مهارت های زندگی را داشت اما فقط به عنوان یک هدف 
درجه دوم. چرا که ما در ادبیات وجوه مختلف انسان 
را بررسی می کنیم و شخصیت های داستانی گسترده و 
پرعمل هستند.  او درباره نیاز به کتاب های مهارت های 
زندگی که بعضا گفته می شود ممکن است با فرهنگ ما 
سازگار نباشند و کتاب های ترجمه در این زمینه گفت: ما 
در یک دوره گذار تاریخی زندگی می کنیم، در این دوره 
که ترکیبی از  جهانی شدن، ایرانی ماندن و انگ جهان  
سومی بودن  است، شاید یکی از  پرمسئله ترین دوران 
در کشور ما باشد. ما در این دوره گذار تعادل نداریم. 
ما  می کند.  فرق  فردای مان  و  دیروزمان  با  امروزمان 
بحران های زیادی داریم؛ از بحران آب تا هوایی که در 
آن تنفس می کنیم.  میان نگاه رسمی به مسائل و نگاه 
جامعه به آن ها شکاف بزرگی وجود دارد. نگاه رسمی و 
نیازهای جامعه با هم متفاوت است، امروز در کتاب های 
در  دیگر  که   می شوند  داده  آموزش  چیزهایی  درسی 
زندگی معنایی ندارند. بکایی در ادامه گفت: چند سال 
پیش یکی از همکاران ما در آموزش و پرورش می گفت 
بیاموزیم.  کودکان مان  به  را  زدن  حرف  جسارت  باید 
بچه های ما حتی نمی توانند خود را بیان کنند چه برسد 
به بیان چیزهای دیگر. ما به طور گسترده ای دچار مسائل 
بنیادین و محتوایی هستیم و آشفتگی عجیب و غریبی 
مسئول  سازمان های  کرد:  اظهار  همچنین  او  داریم. 
هم به هم خورده اند. در  اواخر دهه ۷۰  که تازه دنیای 
دیجیتال گسترده شده بود، در مصاحبه ای گفتم کانون 
به عنوان سردمدار پرورش فکری  وظیفه دارد در این باره 
فکری کند. امروز بعد از ۲۵ سال می بینیم خود کانون 
به معضل تبدیل شده و در مسائل خود غرق است و 
نمی داند چطور خودش را اداره  کند. کودک ۱۲ساله آن  
زمان حاال سی و چندساله شده و در دنیای پیام رسان ها 
غریبی  آشفته بازار  که می گویم  است  این  است.  غرق 
است. بخشی از این آشفته بازار هم تقصیر نظام آموزشی 
است. در این شرایط نقش ادبیات چه می تواند باشد؟ 
آیا ادبیات ما  می تواند دریافت صحیح و استانداردی از 
مهارت های زندگی داشته باشد؟ این نویسنده در پایان 
گفت: من نویسنده باید از کجا استانداردها را پیدا کنم؟ 
من در بهترین شکل از تجربیات خودم خرج می کنم و 
می نویسم، حاال بپرسید آیا تجربه های مِن تهران نشین به 
درد کویرنشین یا یک گیالنی می خورد؟ ترجمه را هم 
وقتی  سال هاست  است.  دیگری  داستان  که  نفرمایید 
هم کسی سراغ ترجمه از تجربه های دیگران می رود، 
بالفاصله مسئله تهاجم فرهنگی و  غرب زدگی مطرح 

می شود و مترجم واجب القتل!

گفت وگو با حسین بکایی

ادبیات به مهارت  زندگی بپردازد 
یا نه؟ ترویج فرهنگ مطالعه و 

کتاب خوانی

پایه ای  چند  مدرسه ی  خوش،  تنگ  روستای  در  نصر  مدرسه ی 
دانش آموز  اینک ۷  هم  و  تأسیس شده  در سال ۱۳۵۸  که  است 
دارد که زیر نظر »غالمرضا خیاط«، مدیر و آموزگار این مدرسه 
مشغول به تحصیل هستند. خیاط که ۴ پایه ی دوم، سوم، چهارم 
و ششم ابتدایی را تدریس می کند به ایسنا می گوید: »دانش آموزان 
آن ها در  نوشته اند.  تاکنون حدود ۹۰۰ داستان کوتاه  از مهر ۹۶ 
با تصویر و سپس کلماتی که در اختیارشان قرار می گرفت  ابتدا 
آثار  سپس  و  آزاد  موضوعات  با  آن  از  بعد  می نوشتند.  داستان 
و  ایران  نوجوان  و  کودک  ادبیات  مترجمان  و  شعرا  نویسندگان، 
محمدرضا  همچون  بوشهری  نویسندگان  آثار  همچنین  و  جهان 
بردستانی،  سعید  باباچاهی،  علی  آتشی،  منوچهر  صفدری، 
محسن شریفیان و... کارهای مینیمال نوشتند که ویدئوهایی هم 
اینکه  بیان  با  از آن ها در فضای مجازی منتشر شده است.« وی 
خالقیت های دیگری نیز در این مدرسه شکل گرفته، عنوان می کند: 
دیکته  انواع  و  فرد  به  مغناطیسی منحصر  »ما یک جدول ضرب 
به  انتقال مفاهیم  و  آموزش  به طور کلی  و  تفریق  و  داریم. جمع 
بچه ها از طریق بازی و سرگرمی انجام می شود. همچنین در این 
آن ها  و  داده  آموزش  بچه ها  به  را  زندگی  مهارت های  من  مدرسه 
را راهنمایی می کنم و آن ها به خوبی گوش داده و با دقت حرف 
می زنند.« وی ادامه داد: »جدا از مهارت های فردی، به مهارت های 
عملی نیز توجه می شود، به این صورت که امسال بچه ها را برای 
بازدید از کارگاه سفال سازی کنگان، کارخانه ی ساخت دستمال 
که  بافی  فرش  و  بافی  گلیم  مثل  دیگری  کارگاه های  و  کاغذی 
این  با  نزدیک  از  تا  بردم  دارد،  ارتباط  ساز  و  ساخت  با  نوعی  به 
فضاها آشنا شوند. این مرکز تنها حالت آموزشی ندارد و به گواه 
اکثر بازدیدکنندگان و کارشناسان تعلیم و تربیت که به مدرسه ی 
این  آمده اند، یک مجتمع فرهنگی، هنری و آموزشی است.«  ما 
اغلب  دانش آموزان من  عنوان می کند: »خانواده ی  فرهنگی  فعال 
کمیته ی  و  بهزیستی  پوشش  تحت  و  جامعه  آسیب پذیر  قشر  از 
امداد هستند. در روستا تنها ساختمان دولتی همان مدرسه است 
و شما هیچ کالس فوق برنامه ای در آن نمی بینید. همه ی مشکالت 
و سختی های تعلیم و تربیت بر عهده ی معلم است. خانواده ها هم 
با توجه به اینکه محتوای کتاب های درسی تغییرات زیادی کرده، 

نمی توانند از عهده ی مسائل و حل تمرین های درسی فرزندانشان 
مردم  شغل  و  دارد  جمعیت  خانوار   ۲۰ فقط  روستا  این  برآیند. 
کشاورزی و دامداری است. یعنی تنها معلم می ماند با دانش آموزان 
و آن خالقیت ها.« مدیر مدرسه ی نصر با اشاره به اینکه محدودیت 
خالقیت می آورد، می افزاید: »آموزشگاه چند پایه ی نصر به لحاظ 
که  می دانند  همه  و  نداشته  تومانی  تک  یک  امکانات  و  بودجه 
آموزشگاه ما مجهز به سیستم های دیجیتالی و الکترونیکی نبوده 
و به عبارتی هوشمند نیست. اما اگر ما در تنگنای مالی هستیم، 
آیا در تنگنای فکری هم هستیم؟ خیر. ما فکر و اندیشه داریم و 
به همین خاطر است که این آموزشگاه توانسته موفقیت نسبی را 
کسب کند. همچنین باید بگویم که مطالعه آیین هر روز آموزشگاه 
ما است و ما بدون کتاب نمی توانیم نفس بکشیم و کتاب برای ما 
حکم اکسیژن را دارد.« او ادامه می دهد: »من دوست دارم بسازم 
و طرح ها و خالقیت ها را مثل دانه های تسبیح پشت سر هم قرار 
دهم تا به قول سینمایی ها به کالیمکس، یعنی نقطه ی اوج برسم؛ 
نقطه ی اوج کار معلمی هم آفرینندگی است. من به کارم مانند یک 
تکلیف کارمندی و اداری نگاه نکرده و نوع نگاهی که به مخاطبم 
دارم، مهرورزانه و انسان دوستانه است.« غالمرضا خیاط اضافه می 
کند: »من معلم هستم و شغل اول و آخر من هم معلمی است. 
مخاطب من کودک است؛ حضرت موالنا می فرماید »چون که 
با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد« اما زبان 
کودکی گشادن این نیست که کلمات را ناقص و نارسا ادا کنیم. من 
در حال من تهیه و تدوین متنی برای کودکان هستم که این متن باید 
یک سری مؤلفه ها داشته باشد؛ از جمله اینکه آینه ی رفتار کودک 
و سرشار از جنبش و بازی باشد و کودک خودش را درون این متن 

ببیند تا دلبستگی و عالقه به وجود آمده و آموزش صورت بگیرد.
 رمز ماندگاری 

ً
این فرهنگی خوش ذوق و خالق می افزاید: »مثال

درس هایی مثل کوکب خانم و شعر باز باران با ترانه، برقراری ارتباط 
عاطفی با متن و آهنگین بودن آن ها است. اما در مقابل، شما از 
دانش آموزان متوسطه ی اول و دوم بپرسید که کدام یک از دروس 
دبستان به آن ها نوستالژی می دهد؟ پاسخی ندارند به شما بدهند؛ 
چراکه  متن ها پاره پاره بوده و بار عاطفی ندارد و تنها حجم عظیمی 

از موضوعاتی است که هیچ ارتباطی با هم ندارند. 

بازی و  از طریق  این هستم که  به  من معتقد 
سرگرمی می توان به ساده ترین صورت ممکن 
آنان  چون  داد،  انتقال  کودکان  به  را  مفاهیم 
خود را در متن می بینند.« خیاط با بیان اینکه 
یکی از عوامل دیگر موفقیت او در این مدرسه 
»من  می کند:  تصریح  است،  انتقادپذیری 
نقد را به منزله ی باران می بینم که وقتی می آید 
زنگارها و غبارها رفته و همه جا پاک و خالص 
می شود. به همین دلیل عده ای را به آموزشگاه 
دعوت کرده ام تا کارهایم را مورد نقد و بررسی 
و تحلیل خودخواسته قرار دهند. پس اگر این 
آموزشگاه یکی از مدارس موفق استان بوشهر 
و به احتیاط می توان گفت در حد کشور است، 
تمام آنچه ذکر کردم در موفقیت نسبی من نقش 
داشته است.« وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا کتابی که قرار بود داستان های دانش 
آموزان در آن گردآوری و منتشر شود به چاپ 
دلیل  به  کتاب  »این  گفت:  ایسنا  به  رسید، 
منتشر  هنوز  الزم  حمایت های  نشدن  جلب 
این  اقدامات زیادی جهت نشر  نشده است. 
کتاب صورت گرفته و به مراکز مختلف مراجعه 
کرده ام که بعضی نهادها و سازمان های دولتی 
مهم  این  اما  دادند  همکاری  برای  قول هایی 
محقق نشد و قضیه نشر کتاب همچنان معلق 
است.« به گفته ی معلم و مدیر آموزشگاه چند 
پایه ی نصر، با توجه به اینکه سال گذشته این 
تغییرات  نتوان  شاید  شد،  رسانه ای  مدرسه 
محسوسی ذکر کرد اما روی هم رفته آموزشگاه 
که  نهادی  مردم  سازمان های  طریق  از  نصر 
فعالیت های دانش آموزان را در فضای مجازی 
منتشر کردند حمایت شد. همچنین آموزش و 
پرورش شهرستان دّیر نیز همکاری هایی با این 
آموزشگاه داشته و بودجه و اعتباراتی برای خرید 
کتاب در اختیار آن قرار می دهد و عالوه بر این، 
ادامه  برای  آموزان  دانش  اختیار  در  سرویسی 
تحصیل در مقاطع باالتر قرار داده )بخشی از 
این سرویس توسط اولیاء و بخش دیگر توسط 
اداره ی آموزش و پرورش دیر تأمین می شود( که 
می توانند به شهر همجوارشان دوراهک مراجعه 
کرده و در آنجا ادامه تحصیل دهند. این فعال 
فرهنگی خوش قریحه در ارتباط با برنامه هایی 
تعدادی  »از  می کند:  بیان  دارد  آینده  برای  که 
پژوهشگران  و  مترجمان  شعرا،  نویسندگان، 
بوشهری دعوت کرده ام که به مدرسه بیایند که 
قول هایی داده شده و منتظریم تا دانش آموزان با 
این بزرگان دیداری داشته باشند. ما روند داستان 
نویسی را ادامه داده و این بار از کار کوتاه، به 
که  می رویم  بلند  و  نیمه بلند  کارهای  سمت 
یک  بتوانند  بچه ها  از  کدام  هر  سال  پایان  تا 
داستان بلند داشته باشند. همچنین اندیشه ها 
انتقال  و  آموزش  برای  نوینی  روش های  و 
مفاهیم در مقطع ابتدایی در زمینه ی ریاضیات، 
مطالعات اجتماعی و علوم دارم که امیدوارم در 
آینده بتوانم آن ها را که کارهای منحصر به فردی 
بوده و می تواند به تولید انبوه برسد، در اختیار 
دانش آموزان این مرز و بوم قرار دهم. غالمرضا 
که  است  »حیف  گوید:  می  پایان  در  خیاط 
گوشه  یک  و  بایگانی شده  من  خالقیت های 
خاک بخورند؛ بنابراین از مسئولین می خواهم 
اگر این مطلب را می خوانند، با من تماس برقرار 
کنند تا بتوانم آن خالقیت ها و نوآوری هایم را در 
اختیار دانش آموزان و فراگیران این سرزمین قرار 
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سرانه ی پایین مطالعه در ایران و پرداختن به مقوله ی کتاب و 
و  کتاب  اهل  اصلی  و  مهم  دغدغه های  از  یکی  کتاب خوانی 
فرهنگ به شمار می رود؛ این چنین که بسیاری از کتاب خوانان 
و دوستداران کتاب برای آگاهی یخشی و ترویج فرهنگ مطالعه 
و خروج از وضعیت کنونی حاضر به صرف زمان زیادی هستند 
که زهرا رضایی طرهانی نیز یکی از این افراد می باشد. وی از 
کتاب خوانان حرفه ای و کارشناس آموزش محیط زیست است 
که دغدغه های محیط زیستی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارد 
و سال ها است که در این زمینه ها فعالیت می کند؛ او همچنین 
برای کودکان  و  نقاش می باشد  و  پژوهشگر  نویسنده،  شاعر، 
نیز قصه می گوید و در جشنواره  ی بین المللی قصه گویی مقام 
دوم را کسب کرده است. تاکنون سه کتاب از رضایی طرهانی 
منتشر شده و کتاب چهارم اش نیز در دست چاپ است.  زهرا 
به  عالقه  اش  چگونگی  خصوص  در  ابتدا  در  رضایی طرهانی 
من  زندگی  لذت های  مهم ترین  »از  می دارد:  اظهار  مطالعه 
کتاب خوانی، خرید کتاب و رفتن به کتابخانه و کتاب فروشی 
به صورت جدی  سالگی  از چهارده  را  کتاب  است. خوانش 
شروع کردم که تاکنون نیز ادامه دارد. زنده یاد پدرم کتاب خوان 
داشت  نیز  پربار  کتابخانه ای  و  برای خواندن  ما  مشوق  و  بود 
می دهد:  ادامه  کتاب  دوستدار  این  بود.«  دایر  خانه  در  که 
»موضوعاتی که برای خوانش من مطرح است، در حوزه های 
سیاسی،  روانشناسی،  اجتماعی،  فلسفی،  قبیل  از  مختلف 
به فلسفه عالقه مند  از همه  باشد که بیش  ... می  و  تاریخی 
هستم.« زهرا رضایی طرهانی در خانۀ خود بیش از شش هزار 
ایشان است. وی  دارد که محصول چهل ساله ی  جلد کتاب 
کتاب هایش را در اختیار دوستان قرار می دهد تا از آن ها استفاده 
از صدا و  او همچنین  بهره مند شوند.   از مطالب شان  کرده و 
سیمای بوشهر برای دیدار از کتابخانه ی منزلش دعوت کرد و 
در طی بازدید درخواست داد تا در مدرسه ی سعادت بوشهر 
اتاقی در اختیارش قرار داده شود تا کتاب ها را به آنجا برده و 
کتاب خوانی را ترویج کند که متأسفانه استقبالی از این پیشنهاد 
را  کتاب خوانی  و  کتاب  نویسنده وضعیت  و  این شاعر  نشد. 
کتاب  خواندن  سرانه ی  ما  کشور  »در  می کند:  ارزیابی  چنین 
کمتر از دو دقیقه است و این آمار تلخ نشان می دهد که به کتاب 
و کتابخوانی توجهی نمی شود. آموزش و پرورش که رکن اصلی 
 در این زمینه اقدامی نمی کند و خانواده ها 

ً
آموزش است، عمال

نیز در این رابطه وقتی نمی گذارند تا جذابیتی برای فرزندان خود 
ایجاد کنند؛ چراکه خود کتاب خوان نیستند. وقتی در خانه ای 
کتابخانه نیست و در دستان پدر و مادر به جای کتاب موبایل 
است، چگونه فرزند آموزش کتاب خوانی را فرا بگیرد؟« امروزه 
کتاب های زیادی هستند که با وجود محتوای نازل شان در صدر 
پرفروش ترین ها قرار دارند و در مقابل کتاب های بسیار دیگری 
نیز می باشند که با وجود محتوای غنی و پربار، بسیار ناشناخته 
مانده و مخاطب چندانی ندارند. وی در خصوص علت این 
امر چنین می گوید: »کتاب های بی محتوا و پرفروش فراوان  و 
کتاب های پرمحتوا و کم فروش نیز بسیارند؛ زیرا برای درست 
مقاطع  در  و  است  نشده  داده  آموزشی  کتاب خوانی  خواندن 
تحصیلی نیز آموزشی در این خصوص وجود ندارد.« رضایی 
طرهانی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا کتاب خواندن 
با هر مضمون و محتوایی که باشد، همیشه خوب و مفید است، 
بیان می کند: »هر کتابی را باید خواند و با دید و اندیشه ای که 
خوب و بد را تشخیص دهد، آن را رد یا تأیید کرد. برای شناخت 
کتاب خوب، کتاب بد را باید بخوانی و بتوانی بگویی چرا بد یا 
خوب است.«   بنا به گفته ی این منتقد اجتماعی، برای ترویج 
برنامه  ریزی  یک  جدی  صورت  به  بایستی  مطالعه  فرهنگ 
بلندمدت و مستمر کرد که این امر نیازمند حمایت همگان به 
ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد و هر 
نهادی که در راستای فرهنگ فعالیت می کند است. از طرف 
بهای  و  ارج  بایستی  همگانی  آموزش  با  خانواده ها  نیز  دیگر 
این  بیاموزند.  فرزندان  به  و  شناخته  را  کتاب خوانی  و  کتاب 
جامعه ای  می توان  آیا  اینکه  خصوص  در  پایان  در  کارشناس 
باشند،  کتاب خوان  آن  افراد  همه ی  آن  در  که  شد  متصور  را 
خاطرنشان می کند: »من هیچگاه ناامید نیستم و ایمان دارم که 
اگر مشارکت های همگانی جهت انجام برنامه  ریزی هایی برای 
ترویج فرهنگ مطالعه صورت گیرد، به یقین به سمت مطالعه 
و کتاب خوانی پیش خواهیم رفت؛ کار غیر ممکنی نیست و 

شدنی است و همت و اراده و همکاری می طلبد.«

مدیر بخش ناشران الکترونیک و دیجیتال سی وسومین 
به  اشاره  با  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دوره 
ثبت نام ۸۴ ناشر الکترونیک و دیجیتال برای حضور 
کنار  در  حوزه  این  ناشران  جانمایی  از  نمایشگاه،  در 
ناشران کتاب های کاغذی خبر داد. به گزارش ایسنا، 
بابک ندرخانی در گفت وگو با مرکز فناوری اطالعات 
و رسانه های دیجیتال، درباره آمار ناشران الکترونیک 
و دیجیتال متقاضی حضور در این دوره از نمایشگاه 
بیان کرد: مهلت ثبت نام ناشران ساعت ۲۴ شنبه )۲۶ 
بهمن ماه( به پایان رسید و در مجموع  ۸۴ ناشر برای 
کردند؛  آمادگی  اعالم  نمایشگاه  دوره  این  در  حضور 
۲۱ ناشر در حوزه کودک، ۳۳ ناشر در حوزه عمومی، 
۱۶ ناشر در حوزه دانشگاهی و ۱۴ ناشر فعال در حوزه 
آموزشی.   مدیر بخش ناشران الکترونیک و دیجیتال 
سی وسومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با 
اشاره به ثبت نام ۶۷ ناشر از تهران و ۱۷ ناشر شهرستانی 

افزود: ۷۹ ناشر به طور مستقل ثبت نام کرده اند، پنج 
ناشر متقاضی نمایندگی و ۸۱ ناشر خصوصی و مابقی 
واجدین  لیست  داد:  ادامه  ندرخانی  هستند.  دولتی 
تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  در  حضور  شرایط 
بعد از بررسی تقاضاها و شرایط ناشران متقاضی، تا 
پایان هفته اعالم خواهد شد. او درباره محصوالت این 
بخش توضیح داد: کاالی دارای شابک از موسسه خانه 
کتاب و شامد )شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال( 
از مرکز فناوری  اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی می تواند در نمایشگاه عرضه 
شود؛ بنابراین نرم افزارهای کاربردی مانند نرم افزارهای 
آنتی ویروس  امکان عرضه در نمایشگاه کتاب را ندارند. 
یادآور می شوم تنها آثار تولیدشده دو سال اخیر برای 

حضور ناشران در نمایشگاه بررسی می شوند. 
مدیر بخش ناشران الکترونیک و دیجیتال سی وسومین 
به  اشاره  با  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دوره 

الکترونیک  ناشران  برای  امسال  متفاوت  برنامه ریزی 
بخش های  در  الکترونیک  ناشران  نخستین بار  گفت: 
ناشران  بنابراین  می شوند؛  جانمایی  تخصصی 
عمومی،  کودک،  حوزه های  در  فعال  الکترونیکی 
آموزشی و دانشگاهی کنار ناشران کتاب های کاغذی 

حضور خواهند داشت. 
ناشران  همیشگی  مطالبات  از  جانمایی  شیوه  این 
دیگر  درباره  ندرخانی  است.  بوده  الکترونیکی 
سی ودومین  در  الکترونیکی  ناشران  حضور  تغییرات 
داد: هر  ادامه  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دوره 
نوع محتوای الکترونیکی در قالب لوح فشرده، حتی 
اگر نوع کاغذی آن منتشر نشده باشد نیز در این دوره 
می تواند عرضه شود. او افزود: در این دوره با تصمیم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مخاطبان و مشتریان 
کاالهای اکترونیکی نیز از بن کارت های خرید بهره مند 

خواهند شد.

ثبت نام ۸۴ ناشر الکترونیک برای نمایشگاه کتاب

ایرن واعظ زاده
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انتقاد تند توکلی از شورای نگهبان به 

خاطر جنجال تاجگردون

سندرز رقابت انتخاباتی را

 به مذهب کشاند

عارف: در نگاه حرضت امام نقش 

مردم بسیار برجسته بود

کارناوال  به  توییتی  انتشار  با  توکلی  احمد 
افتتاح ستاد انتخاباتی تاجگردون واکنش نشان 
داد. در چند روز اخیر ویدیوئی در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان می داد غالمرضا تاجگردون، نماینده 
اصالح طلب مجلس برای تبلیغات انتخاباتی خود، در جشنی در گچساران که به 
کارناوال های عروسی شبیه می نمود، به طرز عجیب و غریبی مشغول ابراز پاسخ 
به نمایش به اصطالح طرفدارانش است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدال با انتشار توییتی 
با انتقاد از شورای نگهبان خواستار ردصالحیت تاجگردون شد. توکلی نوشت: 
»مراسم نورپردازی همراه پایکوبی و حرکات جلف آقای تاجگرون در فرهنگ 
سیاست علوی و تراز جمهوری اسالمی جز خیانت به ارزش های انقالب، وصف 
دیگری ندارد. شورای نگهبان که با وجود صد ها سند، پس از رد صالحیت، ایشان 
را در وقت فوق العاده تأیید کرده، آیا این نمایش ضدارزشی را ندیده؟ حاال دیگر 

چرا سکوت؟«

اسپوتنیک،  از  نقل  به  »تابناک«  گزارش  به 
ورمونت  ایالت  مستقل  سناتور  سندرز  برنی 
که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
زیر پرچم حزب دموکرات حضور پیدا کرده و تا اینجا 
خوش درخشیده، به فکر آن افتاد تا از پشتوانه مذهبی خود به عنوان ابزاری برای 
رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کند. در همین راستا، وی با انتشار ویدئویی 
از تبدیل شدن به نخستین »رئیس جمهوری یهود ایاالت متحده« سخن گفته و 
به موضوعاتی چون تغییرات اقلیمی، هلوکاست و حوادث اخیر که رنگ و بوی 
یهودستیزی دارد پرداخته است. گفتنی است سندرز به دلیل عقاید سوسیالیستی 
که دارد از هسته ثروت البی های قدرتمند صهیونیست دور است و در روزگاری 
که تل آویو از دوستی با اعراب سخن می گوید؛ به دولت سعودی خرده می گیرد.
همزمان با انتشار این ویدئو، برخی کاربران یهودی فضای مجازی نیز به همکاری 
او با الهان عمر نماینده مسلمان ایالت مینه سوتا که از سوی دولت واشنگتن به 

یهودستیزی متهم است، ایراد گرفته اند.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالح 
که حداکثر  کنیم  باید تالش  طلبان گفت: همه 
مردم در انتخابات شرکت کنند. یعنی همه گروه ها 
داشته  جدی  مشارکت  بتوانند  نظام  درون  دسته های  و 
انتخاب  را  بهترین ها  مردم  تا  کنند؛  مطرح  را  خودشان  نظر  و  تفکر  و  باشند 
کنند. محمدرضا عارف در گفت وگو با خبرنگار جماران، در خصوص جایگاه 
جمهوریت در آرمان های انقالب اسالمی اظهار داشت: در نگاه حضرت امام 

نقش مردم بسیار برجسته بود.
 به طوری که در رفراندوم سال ۵۸ حضرت امام فرمودند: »جمهوری اسالمی؛ 
نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر«. یعنی به همان اندازه که اسالمیت مطرح 
امید  فراکسیون  رئیس  است.  مردم هم مطرح  داشتن  نقش  و  بود، جمهوریت 
مجلس، افزود: این نگاه را در قانون اساسی هم می بینیم. به همین دلیل است 
که عمال همه ارکان نظام ما مستقیم و یا با واسطه توسط مردم انتخاب می شوند. 

یعنی گردانندگان نظام عموما منتخبین مردم هستند.

گفت:  اصالحات  دولت  علوم  وزیر 
یا  و  آقازادگی  رانت خواری،  بر  قرار  اگر 
در  بی تفاوتی  و  قدرت  از  سوءاستفاده 
مقابل مشکالت مردم و گروه های محروم 
و آسیب دیده باشد، تفاوتی بین این جناح و 
یا آن جناح سیاسی نخواهد بود. مصطفی 
و  اصالحات  دولت  علوم  وزیر  معین، 
فعال سیاسی اصالح طلب، در بخشی از 
از چند سال  با خبرآنالین، گفت:  گفتگو 
قبل به این طرف بارها نسبت به ضرورت و 
ارزشمند بودن وجود گرایش های مختلف 
چه  جامعه،  رشد  برای  سیاسی  اصیل  و 
تاکید  طلب  اصالح  یا  و  باشد  اصولگرا 
کرده ام. وی ادامه داد: گفته ام که اگر قرار 
بر رانت خواری، آقازادگی و یا سوءاستفاده 
از قدرت و بی تفاوتی در مقابل مشکالت 
دیده  آسیب  و  محروم  گروه های  و  مردم 
باشد، تفاوتی بین این جناح و یا آن جناح 
دو  هر  متاسفانه  بود.  نخواهد  سیاسی 
تا  را  شان  اجتماعی  پایگاه  سیاسی  جناح 
علوم  وزیر  داده اند.  دست  از  زیادی  حد 
دولت اصالحات درباره ماندگاری اصالح 
طلبان در قدرت تحت هر شرایطی حتی 
عقب نشینی از اصول اصالح طلبی گفت: 
قدرت و سیاست تنها ابزاری برای عمل به 
نه  و  اجتماعی است  و مسئولیت  وظایف 
بالعکس. نباید با هر شیوه و به هر بهایی 
به دنبال باقی بودن در قدرت و یا به دست 
صحنه  در  حضور  بود.  آن  افسار  گرفتن 
بخشی،  آگاهی  عرصه های  در  می تواند 
تصمیم سازی و ارتقای توانمندی ها باشد. 
وی درباره لیست دادن اصالح طلبان بعد 
از ردصالحیت ها و تصمیم شورای عالی 
لیست  دادن  گفت:  ندادن،  لیست  برای 
که  زمانی  در  هم  آن  انتخاباتی،  نامزدان 
و  طلب  اصالح  چهره های  اصلی ترین 
اند،  شده  صالحیت  رد  اصولگرا   

ً
بعضا

افراد صاحب  ندارد؛ هر چند  قوی  منطق 
صالحیتی که قصد خدمت و وقف خود 
برای جامعه را دارند، می توانند فردی و یا 

چند نفره نامزدی خود را اعالن نمایند.

از  یکی  گفت:  ملی  رسانه  اسبق  رئیس 
ناطق  آقای  از  که  بود  این  من  اشتباهات 
بیان  با  ضرغامی  کردم.  حمایت  نوری 
خاطرات خود در معاونت سینمایی وزارت 
دوم  با  من  کار  پایان  کرد  تصریح  ارشاد 
اشتباهات  از  یکی  شد.  مصادف  خرداد 
من این بود که از آقای ناطق نوری حمایت 
با  را  سینما  نباید  نبود.  درستی  کار  کردم. 
»سیاست« آن هم از جنس خط کشی های 

انتخاباتی مخلوط می کردم.

در  زاده  اصغر  محمد  تابناک،  گزارش  به 
تهیه  اهمیت  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو 
کرد:  اظهار  نوروز،  ایام  در  سالم  ماهی 
و  فردی  سالمت  با  مهمی  نقش  ماهی 
عمومی جامعه دارد. وی خواستار توجه در 
مردم  افزود:  و  عید شد  ماهی شب  خرید 
آن ها  بدن  روی  که  ماهی هایی  خرید  از 
رشته های پنبه مانند وجود دارد، پرهیز کنند. 
بیان  خراسان جنوبی  دامپزشکی  مدیرکل 
کرد: بیماری های مشترکی بین ماهی قرمز 
و انسان که خطرناک و متداول باشد وجود 
ندارد و مردم نباید در این مورد نگران باشند 
اما این ماهی ها حمل کننده میکروب هایی 
تهوع  و  استفراغ  اسهال،  باعث  که  هستند 
در افراد حساس می شود. اصغر زاده با بیان 
ماهی  به  زدن  از دست  باید  اینکه کودکان 
خودداری کنند، تصریح کرد: اگر فلس های 
یا  باشد،  کنده شده  ماهی  بدن  در  موجود 
وجود  رنگ  تیره  های  لکه  آن  شکم  روی 
نامتعادل داشته باشد  یا شنای  داشته باشد 

باید از خرید آن اجتناب کرد.

دبیر کل حزب کارگزاران درباره موضع سید محمد خاتمی  و  اتحاد ملت  عضو شورای مرکزی حزب 
نسبت به انتخابات پیش روی مجلس توضیحاتی ارائه دادند. آذر منصوری، عضو حزب اتحاد ملت در 
حساب توییتری خود نوشت: شایعاتی درباره ی حمایت سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصالحات از 
لیست های انتخاباتی پخش شده است. در دیداری که امروز با ایشان داشتیم، مجددا تأکید کردند که در 
این انتخابات در هماهنگی با تصمیم شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان در تهران لیستی را 
معرفی نمی کنند؛ هرچند در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما غالمحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران 
سازندگی در این خصوص به اعتماد آنالین گفت: آقای خاتمی هیچ صحبتی درباره شرکت نکردن در 
انتخابات نکرده است و ایشان البته مخالف رأی دادن و لیست دادن نیست. کرباسچی اظهار داشت: ما 
معتقد به مشارکت در انتخابات بودیم و به همین دلیل حزب کارگزاران سازندگی لیست معرفی کرد. البته 
شورای عالی اصالح طلبان هم به احزاب اجازه شرکت در انتخابات را داد. آقای خاتمی هیچ صحبتی 
درباره شرکت نکردن در انتخابات نکرده است و ایشان مخالف رأی دادن و لیست دادن نیست. غالمحسین 
کرباسچی در پایان صحبت هایش گفت: نمی توانم پیش بینی کنم که میزان مشارکت در انتخابات چقدر 
خواهد بود، بهتر است به نظرسنجی ها مراجعه شود. اما امیدوارم در نهایت روند انتخابات مجلس یازدهم 

به گونه ای باشد که به منافع ملی و مصلحت عمومی بینجامد.

سر لیست اصالح طلبان در انتخابات 
کرده  توصیه  خاتمی  گفت:  مجلس 

نام  ثبت  انتخابات  در  همه  که  بود 
کنیم،  ارزیابی  را  وضعیت  و  کرده 

ولی جمعی از آنان ثبت نام نکردند 
که جای گالیه دارد. حجت االسالم 
اصالح  سرلیست  انصاری  مجید 
صبح  مجلس  انتخابات  در  طلبان 
امروز در نشست خبری کاندیدا های 
به  اشاره  با  کارگزاران  حزب  لیست 
انتخابات  عرصه  در  حضور  چرایی 
تشکیالتی  نگاه  زاویه  از  اوال  گفت: 
مجموعه اصالح طلبان از ماه ها قبل 
به موازات جلساتی که شورای عالی 
می داد،  انجام  هماهنگی  شورای  و 
خاتمی  آقای  با  مشورتی  جلسه 
این  جزئیات  درباره  وی  کرد.  برگزار 

نشست ها  این  در  افزود:  نشست ها 
انتخابات  مورد  در  منظم  ماه  چند 
بود  این  بندی  جمع  و  شد  بحث 
این  در  می توانند  که  کسانی  همه 
نام  ثبت  باشند  موثر  کشور  شرایط 
کنند، ولی آقای خاتمی توصیه کرده 
بود که همه ثبت نام کنند تا وضعیت 
آنان  از  جمعی  ولی  کنیم،  ارزیابی  را 
ثبت نام نکردند و مورد گالیه هم بود. 
سرلیست اصالح طلبان در انتخابات 
مجلس تصریح کرد: من علی رغم میل 
شخصی به توصیه بزرگان اصالحات 

گوش دادم و ثبت نام کردم.

گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
که  ایرانی  شهروند  خلیلی«  »احمد 

به بهانه نقض تحریم های آمریکا در 
آلمان بازداشت و در معرض استرداد 

همراه  به  و  آزاد  دیشب  داشت،  قرار 
ظریف به کشور بازگشت. سید عباس 
سلسله  پی  در  کرد:  اعالم  موسوی 
با  و  دیپلماتیک  فشرده  رایزنی های 
همکاری موثر قوه قضاییه و سازمان 
خلیلی«  »احمد  سپاه،  اطالعات 
نقض  بهانه  به  که  ایرانی  شهروند 
ظالمانه  و  غیرقانونی  تحریم های 
دادستانی  درخواست  به  و  آمریکا 
شده  بازداشت  آلمان  در  رژیم  این 
قرار  آمریکا  به  استرداد  و در معرض 
داشت، شب گذشته آزاد و به همراه 

وزیر امور خارجه به میهن بازگشت. 
سال ۱۳۹۶  اواخر  از  خلیلی  احمد 
به  و  آمریکا  دادستانی  به درخواست 
اتهام دور زدن تحریم ها در آلمان در 
بازداشت به سر می برد و قرار بود به 
آمریکا مسترد شود. وزیر امور خارجه 
ایران برای شرکت در پنجاه و ششمین 
کنفرانس امنیتی مونیخ پنجشنبه شب 
کرده  سفر  مونیخ  به  ماه  بهمن   ۲۴
بود و دیشب پس از پایان رایزنی ها و 
دیدار ها در حاشیه نشست مذکور، به 

تهران بازگشت.

 ۵۹-X( صوت  مافوق  هواپیمای 
صوتی  انفجار  دارای   )QueSST
کمتر از صدای بسته شدن درب یک 
خودرو در روی زمین است که قرار 

توسط   ۲۰۲۰ سال  اواخر  در  است 
شرکت الکهید مارتین ساخته شود.  
سخنگوی شرکت الکهید مارتین در 
این باره گفت: روند ساخت و تولید 

این هواپیمای مافوق صوت به سرعت 
بر  افزود:  وی  است.  انجام  حال  در 
اساس مدل ها و شبیه سازی هایی که 
به  رسیدن  محض  به  کرده ایم،  اجرا 
صوت  آن  به  صوت  مافوق  سرعت 
انفجار بسیار پایین دست پیدا خواهیم 
پروازهای  افزود:  ادامه  در  وی  کرد. 
آزمایشی این غول هواپیمایی مافوق 
صوت در سال ۲۰۲۱ انجام می شود. 
نیروی هوایی آمریکا با بیان اینکه این 
هواپیما توان جابه جا کردن مسافر را 
نیز دارد، افزود: این هواپیما می تواند 
در سه ساعت و ۴۵ دقیقه از نیویورک 
بین المللی  مرکز  کند.  سفر  لندن  به 

گزارش  در  استراتژیک  مطالعات 
سالیانه خود تاکید کرده، هزینه های 
نظامی جهانی در سال ۲۰۱۹ میالدی 
بزرگترین  افزایش،  درصد  چهار  با 
دهه گذشته  در یک  ثبت شده  رشد 
بوده، ضمن آنکه که روند رقابت بین 
گرفته  شتاب  نیز  بزرگ  قدرت های 
این  مدیر  شیپمن«  »جان  است. 
گزارش  ارائه  هنگام  مطالعاتی  مرکز 
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در 
با خروج  این هزینه ها  آلمان گفت، 
سال  )در  مالی  بحران  از  اقتصادها 
۲۰۰۸( و آگاهی بیشتر از تهدیدها 

افزایش یافته است.

توصیه تکان دهنده معین به 

اصالح طلبان

اشتباه سیاسی رضغامی از

 زبان خودش

ماهی قرمز شب عید 

کرونا ندارد

گالیهانصاریازعدمثبتنامبرخیاصالحطلبان

موسوی:احمدخلیلیآزادشد

آمریکاهواپیماهایمافوقصوتمیسازد

مهرداد بذرپاش در برنامه »بدون توقف« با تأکید بر اینکه احزاب وقتی قدرت پیدا می کنند بیشتر اصالت پیدا می کنند 
تا اینکه خدمت کنند، گفت: برای همین هم در کشور کار حزبی خیلی جواب نداده است، دلیلش هم این است که 
احزاب به جای کارکرد های اصلی که باید انجام می دادند، ساختارهای شان اصالت پیدا می کرد ربطی هم به جریانی 
ندارد و آفتی است که وجود داشت، منتهی این ایراد هم در غیر حزبی بودن هست که وقتی کسی نماینده می شود تا از 
او سؤال می شود می گوید من که مستقلم. وی ادامه داد: در واقع این مستقل بودن بیشتر بهانه فرار کردن از پاسخگویی 
شده، اگر این نماینده به مجموعه ای تعلق داشت به خاطر آبروی مجموعه اش هم که شده عملکرد بهتری از خود نشان 
می داد. این فعال سیاسی همچنین در خصوص لزوم شفافیت آرا در رأی نمایندگان مجلس گفت: یکی از روش هایی 
که می توانیم به سمت بهبود، کاهش فساد و جلوگیری از سوءاستفاده ها برویم همین شفافیت است، هم شفافیت در 
توصیه ها و هم آرا، هر دو خوب است، من نماینده اگر می خواهم توصیه ای برای فردی بکنم همه ببینند، شفافیت آراء 
هم خوب است، اما فقط یک ابهام دارد و آن این است اگر بخواهیم پای شفافیت آراء درست و افراطی بایستیم، ممکن 

است منجر به رفتار پوپولیستی نماینده شود و به راحتی فضای رسانه ای بیرون نظر نماینده را تغییر دهد.

راه فرار نمایندگان از نظر بذرپاش

دوروایتازموضعرییسدولتاصالحاتدربارهانتخاباتمجلس

به گزارش »تابناک« به نقل از جام جم آنالین از دیلی 
هنگ  پیشگیرانه  بیماری های  تحقیقات  مرکز  میل، 
کنگ هشدار داده که در صورت شکست پروژه های 
 ۶۰ جان  به  ویروس  این  کرونا،  برابر  در  مقاومت 
درصد از مردمان کره زمین می افتد. پروفسور گابریل 
لیونگ از مرکز پزشکی سالمتی عمومی هنگ کنگ 
در اینباره گفته حتی اگر شمار مرگ و میر مبتالیان به 
ویروس کرونا یک درصد باشد باز هم نمی توان این را 
کتمان کرد که اگر ۶۰ درصد مردم دنیا به این ویروس 
دست  از  را  خود  جان  انسان  میلیون ها  شوند  آلوده 
می دهند. کره زمین در حال حاضر هفت میلیارد نفر 
جمعیت دارد که این بدان معناست اگر آن احتمال ۶۰ 
درصد را در نظر بگیریم و سرعت شیوع این ویروس 
با شرایط کنونی ادامه داشته باشد در آینده ای نزدیک 
بیش از چهار میلیارد نفر در خطر ابتال به این ویروس 
قرار می گیرند.اگر احتمال مرگ یک درصد مبتالیان به 

ویروس کرونا را هم وارد فرمول ابتالی چهار میلیارد 
نفر به این ویروس کنیم به این نتیجه می رسیم که ۴۵ 
میلیون انسان جان خود را از دست خواهند داد. اما 
رؤسای سازمان بهداشت جهانی روز گذشته از کلیه 
ویروس شناسان تقاضا کرد در رابطه با انتشار هرگونه 
آمار بدون داشتن پایه و اساس علمی خودداری کنند. 
با این حال تعداد موارد گزارش شده در چین هر روز 
نسبت به روز قبل کاهش پیدا می کند، به طوری که به 
ازای هر روز پنج مورد ابتال به ویروس کرونا در هشت 
روز اخیر کمتر شده است. این بدان معنا نیست که 
شیوع بیماری - که از اواخر ماه دسامبر آغاز شده است 
- به اوج خود رسیده است، اما دانشمندان برای حل 
بحران می گویند که این یک نشانه دلگرم کننده است. 
بیش از ۴۵ هزار نفر در ۳۰ کشور دنیا به این ویروس 
مبتال شده اند که قبال وجود نداشت. این نوع ویروس 
جدید COVID-۱۹ نام دارد و تا امروز جان حداقل 
هزار و ۱۰۰ نفر را گرفته است. کارشناسان روی شیوع 
این ویروس مطالعاتی را انجام می دهند، ویروسی که 
شیوع آن از شهر ووهان چین آغاز شد و اکنون به شهری 
متروکه تبدیل شده است. همچنان تعداد مبتالیان به 
باور  این  بر  کارشناسان  می شود.  بیشتر  ویروس  این 
هستند که آمار واقعی خیلی بیشتر از چیزی است که 
ارائه می شود چرا که هزاران فردی که آلوده به ویروس 
کرونا شده اند فقط عالئم مالیمی از آن را دارند و یا 

اینکه هیچ عالمتی در بدن آن ها دیده نمی شود و آن ها 
نمی دانند چه اتفاقی برایشان افتاده است. نکته امیدوار 
ویروس  به  نسبت  بیشتر  آگاهی  که  است  این  کننده 
کرونا و آزمایش های تشخیصی بیشتر نرخ شناسایی 
افرادی که به این ویروس آلوده شده اند را باال می برد. 
می توان با ایزوله کردن افراد آلوده به کرونا نرخ شیوع را 
پایین آورد که این ایزوله کردن کمک زیادی می کند تا 
ابتال به عفونت کرونایی به حداکثر میزان خود نرسد. 
که  گفت  گاردین  با  گفتگو  در  لیونگ  پروفسور  اما 
اکنون اولویت، تعیین اندازه، سایز و حجم اپیدمی در 
سراسر جهان است.  مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه 
فوریت های پزشکی سازمان بهداشت جهانی، گفت: 
داشتن جمعیت  نگه  آرام  و  ماندن  آرام  مورد  در  همه 
صحبت می کنند. هر فرصتی را که می خواهیم برای 
و عدم وجود همه  بیماری  این  افزایش سرعت  عدم 
گیری آن است. روز دوشنبه، دکتر نانسی مسنیر، مدیر 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری )CDC( گفت که 
آماری  بیماری  این  به  از مبتالیان  موارد گزارش شده 
واقعی نیست و در واقع خیلی بیشتر از چیزی است که 
گفته شده. بیشتر کارشناسان باور دارند که هر فرد مبتال 
شده به این بیماری به طور میانگین ویروس خود را به 
۲.۵ نفر دیگر انتقال می دهد. اما به سوال نخست برمی 
گردیم. آیا ۶۰ درصد از جمعیت جهان به این ویروس 

آلوده می شوند؟

یک پیش بینی ترسناک درباره ویروس کرونا
روزنامه  ایران
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بازیکن تیم فوتبال شاهین بوشهر گفت: دوست دارم 
تعداد گل هایم دو رقمی شود اما مهم موفقیت تیم است 

و باید تالش مان را کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.
حسین مالکی در گفت وگو با ایسنا درباره عملکردش 
در لیگ برتر فوتبال ایران اظهار کرد: موفقیت امسالم 
با  و  ماندم  تیم شاهین  قبل در  بود که سال  این  برای 
در  وقتی  افتادم.  جا  و  شدم  هماهنگ  تیم  بازیکنان 
فوالد هم بودم نیاز به زمان داشتم اما متاسفانه آن جا 
موفق نبودم و برای من خوب نبود. اکنون خداراشکر 
در شاهین هستم و تصمیم درستی گرفتم که به این 
تیم و شهر بوشهر آمدم. او ادامه داد: در نیم فصل به 
جز دو تیم پایتخت از همه تیم ها پیشنهاد داشتم اما 

پایان فصل در این تیم بمانم. هواداران  تا  می خواهم 
بوشهری تک هستند و از گل نازک تر از آن ها نشنیدم. 
بوشهر  شاهین  در  که  خوشحالم  اکنون  حال  هر  به 
ایده  به شرایط  رفته  رفته  هم  تیم  بگویم  باید  هستم. 
آلی خواهد رسید.بازیکن تیم فوتبال شاهین بوشهر با 
بیان این که ما توانستیم در چهار هفته ۱۰ امتیاز کسب 
کنیم، گفت: با جذب بازیکنانی مثل دورقی، شریفات، 
محمودی و چند بازیکن دیگر شرایط تیم مان بهتر شد. 
با اضافه شدن این بازیکنان بار فنی تیم مان باال رفت. 
سرمربی جدید تیم چهار ماه است این جاست و تمام 
توانش را گذاشته، مسووالن همه یک دل شدند و کنار 
تیم هستند تا ان شاءالله بتوانیم موفقیت خوبی کسب 

کنیم.وی اضافه کرد: آقای ویسی سرمربی قبلی مان که 
جای تعریف ندارد چرا که با کارنامه بود. هرجا رفت 
موفق بود و هیچ کس نمی تواند توانایی های او را زیر 
سوال ببرد؛ اما مشکالتی داشتیم و فشار زیادی روی 
تیم بود. به هر حال نشد و سرمربی جدید آمد و اکنون 
همه مصمم هستند و درحال تالش هستند تا شاهین 
به رده های باالتری برود.مالکی در پایان در خصوص 
درخشش و گلزنی هایش عنوان کرد: دوست دارم تعداد 
گل هایم دو رقمی شود اما من اکنون به عنوان هافبک 
گل  پاس  باید  بیش تر  و  می کنم  بازی  مهاجم  پشت 
بدهم. در هر صورت مساله ی مهم موفقیت تیم است 

و باید تالش مان را کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

مردم  مشترک  زبان  به  تبدیل  و  است  ورزش  یک  از  فراتر  فوتبال 
جهان شده؛ ورزش - صنعتی که اقشار مختلف مردم را مجذوب 
می کند. بازی که اکنون میلیون ها بیننده در سراسر جهان دارد و 
میلیاردها دالر درآمدزایی می کند. ورزشی که خیلی ها می گویند 
درآمدزاست و اگر حقش را بدهند، نیازی به ریالی کمک دولت و 
پول بیت المال ندارد اما آیا واقعا اقتصاد فوتبال در کشورمان چنین 
شرایطی را پیدا کرده است؟ پاسخ به این سوال منفی است. فوتبال 
کشورمان بدون کمک دولت و بیت المال، شاید نتواند یک سال 

هم دوام بیاورد. 
استفاده از کمک های دولتی و سایر نهادها توجیه مناسبی دارد زیرا 
هیجان فوتبال باعث شده که در کشورمان میلیون ها نفر به این رشته 
گرایش پیدا کنند و خود را فوتبالیست یا حداقل هوادار یک تیم بدانند. 
بازی هایشان را تعقیب کنند و ساعت ها در مورد مسابقات باشگاهی و 
ملی حرف بزنند، روزنامه و رسانه های گروهی را مشتاقانه تعقیب کنند 
و در یک کالم فوتبال باشگاهی در کشورمان تولید کننده هنجارهای 
فرهنگی و نشاط اجتماعی شده است. هرچند گاهی شاهد مسایل غیر 
ورزشی و غیر اخالقی هم هستیم اما بهترین، سالم ترین و جامع ترین 

سرگرمی جامعه امروز است. 
متاسفانه گاهی فوتبال گرفتار سودجویان و منفعت طلبان قرار می گیرد 
و باعث به تاراج رفتن بیت المال می شود. در این روزها که حتی ورود 
اجناسی مانند پوشاک به جهت حمایت از تولیدات ایرانی ممنوع شده، 
شاهد خریدهای عجیب و غریب مربیان و بازیکنان بنجل خارجی از 
سوی باشگاه ها هستیم. اتفاقا این ماجرا بیشتر در باشگاه هایی صورت 
می گیرد که طبق قوانین باید بیشترین نظارت و ممیزی روی آنها صورت 

پذیرد.
کاری به گذشته های نه چندان دور نداریم که یک برزیلی را به عنوان 
مهاجم به پرسپولیس آوردند و چندین و چند هزار دالر حیف و میل شد 
یا بازیکن صد کیلویی را به عنوان مهاجم گلزن به استقالل آوردند و در 
نهایت هم چند هزار دالر به جیب شیادان و دالالن ریخته شد. چه بسا 
برخی مسئوالن و مدیران نیز در چنین نقل و انتقاالت حیرت انگیزی 

سود هم برده باشند.
دارد،  خاصی  اقتصادی  شرایط  که  سال 98  همین  به  خواهیم  می 
بپردازیم. در وضعیت اقتصادی که تحریم های ظالمانه شرایط سختی 
را به مردم کشورمان تحمیل کرده و امکان جابه جایی چند هزار دالری 
در خارج از کشور به راحتی وجود ندارد، اما شاهد آنیم که چندصد 
هزار دالر به راحتی برای چندین بازیکن و مربی خارجی بی کیفیت از 

کشور خارج می شود.
چه دستانی در کار است تا ارز کشور صرف خریدهای بی کیفیت 
و بنجل خارجی در فوتبال شود؟ گاهی هم برخی در این وضعیت 
اقتصادی گنجشک را رنگ می کنند و به جای قناری به فوتبال ایران 
می فروشند. در این نوشته قصد داریم فقط به خرید مربیان و بازیکنان 
خارجی در سطح فوتبال باشگاهی بپردازیم و به همین خاطر به دالیل 
عقد قرارداد با ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی ورود نمی کنیم. 
هرچند معتقدیم که باید در انتخاب و خریدهای مربی برای تیم ملی 
کشورمان نیز به اندازه کافی دقت کنیم تا کالهی سرمان گذاشته نشود 
اما مساله این است که در فوتبال باشگاهی بیشتر با پدیده شیادی 
مواجه هستیم. پدیده ای که در آن بازیکنی با 150 هزار دالر به یک 
تیم باشگاهی می آید اما همان بازیکن شاید یک سوم این پول را هم 

دریافت نکند.
برای اینکه مستند صحبت کنیم، نگاهی به بازیکنان و مربیان خارجی 
16 تیم لیگ برتری این فصل انداخته ایم. قیمت بازیکنان بر اساس 
آنچه در رسانه های ایران منتشر شده در نظر گرفته شده و تقریبی است. 
دالر هم برحسب قیمت 12 هزار تومانی محاسبه شده است. البته در 
جریان مسابقات برخی از مربیان و بازیکنان خارجی از تیم هایشان جدا 
شدند و تغییراتی در تیم ها برای نیم فصل دوم ایجاد شد.مشکل دیگر 
این است که باشگاه هایی که بازیکن و مربی خارجی جذب می کنند، 
بعد از مدتی توان پرداخت دستمزدها را ندارند و باعث شکایت آنها به 
فیفا می شوند؛ از پرونده پروپئیچ در استقالل گرفته تا شکایت برانکو و 
کالدرون از پرسپولیس. در این پرونده ها گاهی مجبور می شویم چند 

برابر دستمزد واقعی را هم بابت جریمه پرداخت کنیم.
استقالل تهران: 4 مربی و 2 بازیکن خارجی؛ 2 میلیون و 400 هزار 

دالر )28 میلیارد و 800 میلیون تومان!(
کادر فنی:

استراماچونی سرمربی ایتالیایی دستمزد 760 هزار یورو )جدا شد(
عمر دانسی دستمزد-

سباسستین لئو دستمزد-
مارکو کاسر دستمزد-

بازیکنان:
شیخ دیاباته دستمزد 470 هزار دالر 

هرویه میلیچ دستمزد 350 هزار دالر
سپاهان اصفهان: 2 مربی و 2 بازیکن دستمزد تقریبی یک میلیون و 

610 هزار دالر )19 میلیارد و 320 میلیون تومان(

کادر فنی:
میگوئل تکسیرا 250 هزار دالر

روی تاوارس 150 هزار دالر
بازیکنان:

کی روش استنلی: 860 هزار یورو
والدیمر کومان: 150 هزار دالر

گئورگی گئولیسانی: 200 هزار دالر
شهر خودرو مشهد: یک بازیکن 400 هزار دالر )4 میلیارد و هشتصد 

میلیون تومان(
کارلوس آلبرتو رودریگرز: 150 هزار دالر

کارلوس چاورایا دستمزد حدود 100 هزار دالر مدافع نیکاراگوئه که 10 
بهمن 98 از تیم جدا شد. 

میرسالو اسالوو مهاجم اوکراینی که خبری از میزان دستمزد او نیز 
منتشر نشده است. این خرید جدید شهر خودرو پیش از بازی هایش 

عکس های خارج از کشورش حاشیه ساز شد.
استوانو کوزین مربی ایتالیایی بعداز جدایی یحیی گل محمدی به کادر 
فنی شهر خودرو اضافه شد و دستمزد دقیق او منتشر نشده ولی احتمال 

دارد در رقمی حدود 150 تا 200 هزار دالر مبلغ قراردادش باشد.
پرسپولیس: 3 مربی و 2 بازیکن یک میلیون 822 هزار دالر )21 میلیارد 

و 864 میلیون تومان(
کادر فنی: تغییر از مربی آرژانتینی به مربی ایرانی

گابریل کالدرون 850 هزار دالر )جدا شد(
خواکین 130 هزار دالر

والنسیا 80 هزار دالر
بازیکنان:

رادوشوویچ 150 هزار دالر
بشار رسن 400 هزار دالر 

جونیور براندائو 252 هزار دالر )به دلیل کیفیت پایین  قراردادش فسخ 
و از تیم جدا شد.(

صنعت نفت آبادان: یک مربی 350 هزار دالر )4 میلیارد و 200 میلیون 
تومان(

دراگان اسکوچیچ: 350 هزار دالر )جدا شد(
اسکووچیچ البته به تیم ملی ایران پیوست و جانشین ویلموتس بلژیکی 

شد. 
 فوالد خوزستان: 2 بازیکن 600 هزار دالر )7 میلیارد و 200 میلیون 

تومان(
پریرا مندس 300 هزار دالر

آیندا پاتوسی حدود 300 هزار دالر
 تراکتور تبریز: یک مربی و 4 بازیکن خارجی 2 میلیون و صد هزار دالر 

)25 میلیارد و 200 میلیون تومان(
کادر فنی: مربی ایرانی جانشین مربی ترکیه ای شد.

مصطفی دنیزلی 800 هزار دالر )جدا شد(
بازیکنان:

مازوال 200 هزار دالر )جدا شد(
فورچونه 500 هزار دالر )جدا شد(

میمبال 200 هزار دالر
سوگیتا 200 هزار دالر )جدا شد(

عکاشه حمزاوی حدود 200 هزار دالر خرید جدید تراکتور
 پیکان تهران: یک بازیکن با قرارداد ریالی! ) یک میلیارد و 300 میلیون 

تومان(
مارکو وکسوویچ )بر اساس مصوبه مدیران ایران خودرو، این باشگاه حق 

امضا قرارداد دالری با بازیکنان خارجی ندارد(
 ذوب آهن: 3 مربی و 2 بازیکن 650 هزار دالر )7 میلیارد و 800 

میلیون تومان(
کادر فنی: مربی خارجی جانشین منصوریان شد.

میو دراگ رادلوویچ مربی مونته نگرویی جانشین منصوریان شد. ذوب 
آهن تنها تیمی بود که مربی خارجی جانشین مربی ایرانی شد. دستمزد 

او حدود 250 هزار دالر عنوان شده است.
گلدیستون ایگبرتود الوییرا آنانیاس 100 هزار دالر

ژوزه کایتانو منذز  100 هزار دالر
بازیکن:

ماکالی 100 هزار دالر
باکر 100 هزار دالر

پارس جنوبی: 3 بازیکن خارجی با قرارداد ریالی )یک میلیارد و نهصد 
میلیون تومان(

قرارداد بازیکنان خارجی این باشگاه نیز ریالی بسته شده است.
ماگنو باتیستا 700 میلیون تومان

کاکاخا شویلی 400 میلیون تومان
فرناندو دخسوس 800 میلیون تومان

گل گهرسیرجان: یک مربی و 2 بازیکن 700 هزار دالر )8 میلیارد و 
400 میلیون تومان(

وینگو بگوویچ 200 هزار دالر )جدا شد(
دو بازیکن خارجی

جفرسون تاوارز 100 هزار دالر )جدا شد(
کوین جانسن 100 هزار دالر )جدا شد.(

گادوین منشا حدود 300 هزار دالر خرید جدید گل گهر
شاهین شهرداری بوشهر: یک مربی 600 میلیون تومان

میشو 50 هزار دالر )بر اساس اعالم مدیرعامل شاهین بوشهر که 600 
میلیون تومان دستمزد سرمربی خارجی را اعالم کرد؛ یعنی قرارداد 

حدود 50 هزار دالر است.(
 با توجه به این گزارش، در لیگ برتر نوزدهم، رقمی در حدود 115 
میلیارد و 784 میلیون تومان دستمزد به بازیکنان و مربیان خارجی 
پرداخت می شود؛ آن هم در حالیکه نیمی از بازیکنان خارجی لیگ 
برتر در کمتر از 50 درصد مسابقات در ترکیب ثابت تیم هایشان قرار 

دارند!
سوال مهم اینجاست که در شرایط کنونی کشور، چه لزومی برای 
این حجم گسترده  بایستی  چنین هزینه هنگفتی وجود دارد؟ جرا 
ریالی و ارزی از کشور خارج شود؟ غیر از این است که جذب چنین 
بازیکنان بی کیفیتی، عالوه بر اتالف بیت المال و انحراف سرمایه، 
فقط جیب عده ای دالل و شیاد پر شده و باشگاه ها نیز با انبوهی از 
بدهی ها مواجه شده اند؟ چرا باید این ماجرا روی دهد و دستگاه هی 

مسئول نظاره گر باشند؟
به نظر می رسد باید برای جذب بازیکنان و مربیان خارجی در این 
شرایط سخت اقتصادی تدابیری سختگیرانه تر در نظر گرفته شود تا بیت 
المال به جیب عده ای دالل نرود. به جای آن، اگر به جوانان شایسته 
و توانمند ایرانی بیش از گذشته اعتماد کنیم، شاهد رشد و توسعه بهتر 
فوتبال خواهیم بود و از هدر رفتن پول بیت المال هم پیشگیری خواهیم 

کرد. البته، اگر تصمیم سازان، اقدامی جدی صورت دهند.

حسین مالکی بهترین گلزن شاهین:

موفقیت امسالم برای این بود که سال قبل در تیم شاهین ماندم
دوست دارم تعداد گلهایم دو رقمی شود

ناپدید شدن بیش از صد میلیارد در فوتبال!

رئال مادرید  بازی  پخش  هنگام  به  و   یک شنبه 
اللیگا  رقابت های  چارچوب  در  سلتاویگو  و 
برنامه  مجری  جاودانی  رضا   ،۳ شبکه  از 
گزارش ورزشی خبر از یک سورپرایز ویژه داد 
و اعالم کرد موقع پخش دیدار امشب لیورپول 
پایانی  یک هشتم  مرحله  در  اتلتیکومادرید  و 
اضافه  ما  جمع  به  فردی  اروپا،  قهرمانان  لیگ 
بعد  هستند.  او  دیدن  دلتنگ  همه  که  می شود 
دیروز  صبح  از  جاودانی  صحبت های  این  از 
فردوسی پور  عادل  که  بود  این  بر  گمانه زنی ها 
سورپرایز جادوانی و شبکه ۳ خواهد بود و بعد 
از مدت ها عادل را دوباره در شبکه ۳ خواهیم 
دید. از همین رو ابتدا به ذکایی تهیه کننده برنامه 
گزارش ورزشی زنگ زدیم که او در جلسه کاری 
بعد موکول  به  را  حضور داشت و پاسخگویی 
کرد. بعد از آن با خود جاودانی تماس گرفتیم 
که به خبرورزشی گفت: »من اجازه ندارم بگویم 

چه کسی قرار است به برنامه بیاید و حرف هایی 
که زدم موضوعی بود که تهیه کننده برنامه به من 

گفته بود!«
عادل  خود  با  جادوانی  صحبت های  از  پس 
تماس گرفتیم تا از صحت ماجرا باخبر شویم. او 
در خصوص حضورش در برنامه امشب گزارش 
ورزشی و گزارش دیدار اتلتیکو و لیورپول گفت: 
 چنین چیزی نیست و من سورپرایز شبکه 

ً
»اصال

این که مشخص شد عادل  از  بعد  نیستم.«   ۳
قرار نیست به شبکه ۳ برگردد گمانه زنی ها به این 
به  قرار است حمیدرضا صدر  سمت رفت که 
عنوان کارشناس در شبکه ۳ حاضر شود، ولی 
آمریکا  در  زود مشخص شد دکترصدر  خیلی 
 نمی تواند در برنامه امشب 

ً
حضور دارد و طبیعتا

حضور پیدا کند.
در نهایت محمدرضا احمدی سورپرایز امشب 
از  بعد  و  بود  خواهد  ورزشی  گزارش  برنامه 

جاودانی  رضا  کنار  مجری  عنوان  به  مدت ها 
قرار خواهد گرفت. احمدی سال گذشته وقتی 
شد  انتخاب  ستاره ساز  برنامه  مجری  عنوان  به 
نتوانست در برنامه گزارش ورزشی به اجرا ادامه 
 ۳ شبکه  به  بازی ها  گزارش  برای  فقط  و  دهد 
می رفت. وقتی در این خصوص با محمدرضا 
تماس گرفتیم او به خبرورزشی گفت: »یکسری 
لیگ  بازی های  برای  که  بود  شده  صحبت ها 
باشم،  داشته  حضور  برنامه  در  اروپا  قهرمانان 
ولی واقعیت این است که هنوز چیزی مشخص 

نیست.«
البته حسین ذکایی هم دیشب در یک مکالمه 
خودمانی، بازگشت احمدی به گزارش ورزشی 
را تأیید کرد. امشب اتلتیکو - لیورپول با صدای 
و  با حضور همزمان احمدی  و  جواد خیابانی 
جاودانی در استودیو، از شبکه ۳ سیما روی آنتن 

می رود.

حرف جاوداین همه را یاد عادل انداخت
فردویس پور: سورپرایز شبکه ۳ من نیسمت

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید مرتضی میر جهانمردی بشناسنامه شماره: 5290003037  
به شرح دادخواست کالسه 98/355 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت را نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مجید 
میر جهانمردی فرزند سید عبداله بشناسنامه شماره: 195 در تاریخ 
1398/09/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به: شرح ذیل
ملی:  شماره  محمود  سید  فرزند  موسوی  رقیه  سیده   .1
نسبت:   1347 تولد:  تاریخ  دیلم  از:  صادره   5299625189

همسر دائمی متوفی
2. سید مرتضی میر جهانمردی فرزند سید مجید شماره ملی: 
نسبت:   1369 تولد:  تاریخ  دیلم  از:  صادره   5290003037

فرزند متوفی
ملی:  شماره  مجید  سید  فرزند  جهانمردی  میر  رضا  3.سید 
نسبت:   1371 تولد:  تاریخ  دیلم  از:  صادره   5290011935

فرزند متوفی
4. سیده معصومه میر جهانمردی فرزند سید مجید شماره ملی: 
نسبت:   1372 تولد:  تاریخ  دیلم  از:  صادره   5290024220

فرزند متوفی
5. سیده فاطمه میر جهانمردی فرزند سید مجید شماره ملی: 
نسبت:   1377 تولد:  تاریخ  دیلم  از:  صادره   5290044795

فرزند متوفی
ملی:  فرزند سید مجید شماره  میر جهانمردی  6. سیده خدیجه 
5290067388 صادره از: دیلم تاریخ تولد: 1381 نسبت: فرزند متوفی

در یك  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینك 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شماره:186/ م الف- رئیس شعبه اول شورای حل اختالف 
شهرستان دیلم/حسین اکبری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیأت   139860324006000251 شماره  رأی  برابر 
اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
مالکانه بالمعارض متقاضی  ثبت ملك کنگان تصرفات 
آقای/ احمد قیصری فرزند علی بشماره شناسنامه 2 صادره 
از الرستان در یك باب خانه/ به مساحت 365/61 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالك 476 فرعی از 3 اصلی واقع 
درکنگان خریداری از مالك رسمی آقای/ حاج عبدالحسین 
پریشانی حیدر پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  رسید ظرف  اخذ 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره:595/م.الف -تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/15 

-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/30 –
امیرحسین شعبانی/رئیس ثبت اسناد و امالك کنگان

 98090861

 98090862
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چاپ کتاب های شما از یک نسخه 
تا صد هزار نسخه

صفحه آرایی و طراحی کتاب، 
مجله و نشریات

بروشور و ... پذیرفته می شود

تلفن: 

 077 33534872

09391899871

انتشارات شروع

 98090854

 98090855

 98090856

 98090857

حداقل  رتبه تضمینبرآورد  اولیهموضوع مناقصهردیف

دیوار کشی  زمین مرکز آموزش فنی 1
5 ابنیه5/622/614/252282/000/000و حرفه ای دیر

●  برآورد براساس فهرست بهای سال 98 سازمان برنامه و بودجه کشور
● کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی ) ستاد ( به آدرس http://setadiran.ir انجام خواهد شد .
 http://setadiran.ir محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد به آدرس ●

مراجعه نمایند .
● مهلت زمانی دریافت مناقصه از سامانه ستاد 3 و 2 اسفند  98 ) اطالعات تکمیلی در سامانه ستاد(

● مهلت زمانی ارایه پیشنهاد در سامانه ستاد مشخص گردیده  است.
● زمان برگشت اسناد ساعت 10 صبح  13 اسفند ماه  98

● زمان بازگشایی پاکات مناقصه در سامانه ستاد ساعت 10 صبح 14 اسفند  98 
● سایر شرایط در سامانه ستاد مشخص گردیده است.

نوبت دوم

نوبت دوم

بوشهر استان  ای  حرهف  و  فنی  آموزش  کل  اداره 

آگهی مناقصه عمویم یک مرحله ای
 اداره کل آموزش فین و حرفه ای استان بوهشر

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق 
تاریخ های اعالم شده در ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید .

حرف جاوداین همه را یاد عادل انداخت
فردویس پور: سورپرایز شبکه ۳ من نیسمت

گهی مزایده آ
طبق پرونده کالسه 970258 اجرای احکام مدنی، ششدانگ یك باب 
مغازه و منزل باالی آن به شماره ثبتی 102/7 واقع در بندر دیلم- خیابان 
شریعتی شمالی روبروی بانك ملی به استناد مواد 137 الی 140 قانون 

اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته می شود.
ارزش کل ملك به مبلغ 35/000/000/000 ریال ارزیابی شده است. 
مساحت تقریبی ملك 100 متر مربع بوده و دارای کاربری تجاری می 
بوده و صنف فعال در آن الکتریکی می باشد. مغازه دو دهنه بوده و دارای 
دو در شیشه ای و دو در کرکره ای برقی می باشد. باالی مغازه یك واحد 
منزل مسکونی قرار دارد که قابل استفاده می باشد. دارای انشعاب برق 
می باشد. حقوق شخص یا اشخاصی در آن شناسایی نگردید. مالك 
ششدانگ آن آقای عیسی محتجب فرزند علی می باشد. ارزش اعالم 
شده توسط کارشناس دادگستری اعالم و مصون از اعتراض باقی مانده 
تاریخ سه شنبه 1398/12/27  راس ساعت  در  یاد شده  است. ملك 
09/00 تا 10/00 صبح به آدرس: دیلم- دادگستری، اجرای احکام به 
مزایده و فروش گذاشته می باشد، مزایده در مکان و زمان یاد شده انجام و 
کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته می 
شود برنده می بایستی 10% از وجه پیشنهادی را نقدا و در روز مزایده در 
صندوق دادگستری توزیع و نسبت به پرداخت ما بقی حداکثر ظرف مدت 
یکماه اقدام نماید و اال وجه توزیع شده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در وقت مقرر حضور یابند 
الزم به ذکر است ملك یاد شده در حال حاضر مسکونی بوده و در اختیار 
مالك آن قرار دارد. افرادی که قصد دارند از ملك مورد نظر بازدید نمایند 

ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده از آن بازدید نمایند.
شماره: 185 م-الف

  تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا پردیس آرشام جم 
در تاریخ 1398/11/28 به شماره ثبت 576 به شناسه ملی 
14008997303 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که 

میگردد.
موضوع فعالیت: فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی 
فروش  شارژ،  خدمات  ایمنی،  سیستم  اجرای  و  طراحی 
نشانی  آتش  نجات  و  ایمنی  ادوات  و  تجهیزات  و  وسائل 
و  وام  اخذ  و سرگرمی  ای  رایانه  بازیهای  توسعه  و  طراحی 
دولتی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  ها  بانك  از  تسهیالت 
و خصوصی تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاه های 
جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و 
پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید داخل، 
خدمات شبکه های اطالع رسانی در صورت لزوم پس از 

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان جم، بخش مرکزی، 
شهر جم، محله والیت، خیابان آیت الله جمی، بلوار امام 

خمینی،پالك 0، طبقه اول کدپستی 7558159818 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1/000/000 

ریال نقدی
منقسم به 100 سهم 10/000 ریالی تعداد 100 سهم آن با 

نام عادی 
مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 324846 مورخ 1398/11/20 نزد بانك سپه شعبه 

جم با کد 1975 پرداخت گردیده است. 
اعضا هیئت مدیره

خانم فاطمه محمودی به شماره ملی 3500892671 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقای کورش سعادت طلب به شماره ملی 6090033901 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال وبه سمت مدیر 

عامل به مدت 2 سال
آقای کامران چمن آرء به شماره ملی 6090054313و به 

سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چك، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

بازرسان 
به   6099773770 ملی  شماره  به  شفیعی  محمد  آقای 

سمت بازرس علی البدل به مدت یك سال مالی
  آقای محمد تقی رفیعی به شماره ملی 6099831886 به 

سمت بازرس اصلی به مدت یك سال مالی
آگهی های  درج  پیام عسلویه جهت  کثیراالنتشار  روزنامه 

شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

انیسه ناصری// اداره کل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری جم 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مسعود آل بویه دارای شناسنامه شماره 6283 
به شرح دادخواست کالسه  980649 از این دادگاه 
چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست 
توضیح داده که شادروان علی آل بویه به شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود  964 در تاریخ 98/10/24  
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1-مسعود آل بویه فرزند علی، شماره شناسنامه: 
6283، شماره ملی: 3549142862، تاریخ تولد: 

 1352/5/10
شناسنامه:  شماره  علی،  فرزند  بویه  آل  2-حامد 
6284، شماره ملی: 3549142870، تاریخ تولد: 

1354/6/10
فرزند علی، شماره شناسنامه:  بویه  آل  3-الیاس 
تولد:  تاریخ   ،3549845375 ملی:  شماره   ،2

1360/2/21
4-حسین آل بویه فرزند علی، شماره شناسنامه: 
7750، شماره ملی: 3549157606، تاریخ تولد: 

1357/12/6
فرزند علی، شماره شناسنامه:  بویه  آل  5-عباس 
تاریخ   ،3549215487 ملی:  شماره   ،13535

تولد: 1362/6/30
شماره  علی،  فرزند  بویه  آل  6-عبدالمحمد 
ملی: 3540003843،  شماره   ،--- شناسنامه: 

تاریخ تولد: 1368/2/16 ))پسران متوفی((
7-خدیجه آل بویه فرزند علی، شماره شناسنامه: 
1351، شماره ملی: 3549451482، تاریخ تولد: 

1351/4/16
شناسنامه:  شماره  علی،  فرزند  بویه  آل  8-عزت 
7403، شماره ملی: 3549154127، تاریخ تولد: 

1355/3/3
شناسنامه:  شماره  علی،  فرزند  بویه  آل  9-زکیه 
7404، شماره ملی: 3549154135، تاریخ تولد: 

1356/6/2
شناسنامه:  شماره  علی،  فرزند  بویه  آل  10-زهرا 
1032، شماره ملی: 3549737742، تاریخ تولد: 

1361/6/31
شناسنامه:  شماره  علی،  فرزند  بویه  آل  11-لیال 
5281، شماره ملی: 3549922612، تاریخ تولد: 

1365/11/22
12-فاطمه آل بویه فرزند علی، شماره شناسنامه: 
تاریخ   ،3549898436 ملی:  شماره   ،2862

تولد: 1364/3/1 )) دختران متوفی((
شماره  عبدالرضا،  فرزند  زاده  عالی  13-زینب 
شناسنامه: 937، شماره ملی: 3549447337 ، 

تاریخ تولد: 1334/7/10 )همسر دائمی متوفی(
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
شماره:478/ م الف-رئیس شورای حل اختالف 
دشتی

آگهینوبتیسهماههسومسال1398واقعدربخش5بوشهر–دشتی
برابر مقررات مواد 11 و 12 و 59 ق و آ. ثبت اسامی اشخاصی که امالك آنها در سه ماهه سوم سال 
1398 قبول ثبت گردیده و همچنین امالکی که پذیرش ثبت گردیده اند، و همچنین امالك شمول 

تبصره 1 ماده 25 اصالحی ق. ث به شرح ذیل و به ترتیب آگهی می گردد. 

قطعهیک
پالك 1040/9819- آقای سهراب زارعی ششدانگ یك قطعه زمین محصور با بنای احداثی 

کارگاهی در آن واقع در شهر خورموج بخش 5 بوشهر. 
قطعهدو

پالك 1677/330- آقای عوض آورد ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی واقع در روستای بنیاد بخش 5 بوشهر. 
اشخاصی که نسبت به ماهیت امالك مندرج در متن این آگهی و همچنین اشخاصی که نسبت به ماهیت امالکی که در اجرای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست ثبت پذیرفته شده، اعتراض دارند 
می توانند مطابق مواد 16 و 17 و 86 قانون و آیین نامه ثبت از تاریخ انتشار آگهی نوبتی به مدت 90 روز و آگهی اصالحی به 
 به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتی تسلیم و رسید اخذ نماید. سپس از تاریخ تسلیم 

ً
مدت 30 روز اعتراض خود را کتبا

اعتراض باید ظرف مدت یك ماه دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی محل وقوع ملك تقدیم و گواهی الزم را اخذ و 
 پس از گذشت موعد مقرر و نرسیدن اعتراض حق او ساقط خواهد شد. مطابق ماده 20 

ّ
به اداره ثبت محل تحویل نماید. واال

ق.ث معترضین نسبت به حقوق ارتفاقی و حدود پالك های مشمول قانون مذکور ظرف مهلت 30 روز از عملیات تحدید 
حدود و تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را به اداره ثبت دشتی تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترضین به تقاضای 
ثبت و تحدید حدود مکلفند طبق تبصره ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 73/02/25 اقدام نمایند. 
در غیر آن عملیات ثبتی را با رعایت تشریفات و مقررات ادامه خواهد یافت. این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر می گردد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/01              تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/30

                                                         علی زنگنه نژاد / رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
98090858 شناسه آگهی: 742943

 98090859  98090860

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

موضوع  رأی شماره 139860324001002755مورخ 98/10/22هیأت  برابر   
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای ارسالن احمدی فرزند علی به شماره شناسنامه 3530097896  کد ملی 
3530097896صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یك باب خانه/ به مساحت 
261/15 متر مربع درقسمتی از پالك 917 اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع 
الواسطه از آقای غالمرضا نظام پور و شرکاء محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 
به مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد. شماره:344/م.الف -تاریخ انتشار نوبت اول: 

1398/11/15 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/30 –
محمد چهابدار /رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه

آگهی مزایده عمومی 
استانداری بوشهر در نظر دارد بر اساس مجوز شامره 121/163 مورخ 1398/09/11 كمیسیون ماده 

2 الیحه قانون استفاده از خودروهای دولتی و فروش خودروهای زائد از طریق برگزاری مزایده 

عمومی تعداد 33 )سی و سه( دستگاه خودرو مستعمل و اسقاطی خود را بفروش برساند. بدینوسیله از اشخاص 

دعوت به عمل می آید از تاریخ 1398/12/04 لغایت 1398/12/10 به مدت 7 روز جهت دریافت اسناد مزایده 

و از تاریخ 1398/12/09 لغایت 1398/12/19 به مدت یازده روز جهت پیشنهاد قیمت و تاریخ بازگشایی قیمت 

پیشنهادی 1398/12/21 می باشد. ضمناً به سامانه ستاد به شامره مزایده 1098004767000003 مراجعه منایند. 

اداره كل امور اداری و مالی – استانداری بوشهر  شناسه آگهی: 777481 

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات »شورای نگهبان« در 
استان بوشهر گفت: سه هزار و ۲۵۰ ناظر شورای نگهبان در 
برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در 

استان بوشهر نظارت می کنند.
خلیل رضایی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با 
اشاره به برگزاری تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس تا 

8 صبح روز اول اسفند اظهار داشت: تبلیغات نامزدهای 
قبل  ساعت   24 تا  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
از  که  دارد  ادامه  اسفندماه   2 یعنی  انتخابات  برگزاری  از 
کاندیداها تقاضا می شود ضمن پایبندی به قانون از هرگونه 

تخلف پرهیز کنند.
انتخابات  بر  نگهبان  شورای  نظارت  هیئت  سخنگوی 
نظم  در  خلل  ایجاد  از  پرهیز  بر  تأکید  با  بوشهر  استان 
عمومی به هنگام تبلیغات نامزدهای انتخاباتی تصریح کرد: 
کاندیداها و مسئوالن ستادها از تبلیغات غیرمجاز خودداری 
کنند و در این راستا تمام تبلیغات کاندیداها و ستادهای آنان 
توسط دستگاه های نظارتی رصد و طبق مقررات با متخلفان 

برخورد می شود.
وی از برخورد با متخلفان انتخاباتی در استان بوشهر خبر 
داد و بیان کرد: تاکنون برخی کاندیداها و ستادهای تبلیغات 
آنان تخلفاتی داشته اند که با احضار آنان ضمن گرفتن تعهد، 

برخورد قانونی با متخلفان صورت گرفته است.
رضایی با تأکید بر نقش مهم مردم در انتخابات تصریح کرد: 
در عرصه سیاسی محسوب  مردم  قدرت  مانور  انتخابات 

می شود و تجلی اراده آنان است.
سخنگوی هیئت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استان 
در  مردم  و حداکثری  پرشور  مشارکت  کرد:  تأکید  بوشهر 
انتخابات مجلس بار دیگر رأی به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران محسوب می شود از این نظر حضور همگانی 

مردم در این عرصه مهم امری ضروری است.
نگهبان  فیلتر شورای  از  که  کاندیداهایی  اینکه  ابراز  وی با 
برای عهده داری  دارای حداقل صالحیت ها  کرده  اند  عبور 
نمایندگی هستند اضافه کرد: مردم در عرصه انتخابات باید 
کاندیدایی که صالحیت حداکثری دارد بر اساس بررسی 

معیارها و شاخص ها انتخاب کنند.
حیث  از  تأییدشده  کاندیداهای  اینکه  یادآوری  رضایی با 
درجه و میزان صالحیت در یک سطح نیستند خاطرنشان 
کرد: این نامزدهای انتخاباتی دارای درجات مختلفی هستند 
که اصلح گزینی به عهده مردم و انتخاب کنندگان گذاشته 

شده است.
سخنگوی هیئت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استان 
بوشهر از جلوگیری تخلف انتخاباتی خبر داد و خاطرنشان 

کرد: سازوکار انتخابات به گونه ای است که اجازه کوچکترین 
تخلف و جابه جایی رأی داده نمی شود و مجریان، ناظران 
مردم  آرای  از  کامل،  بی طرفی  رعایت  با حفظ  بازرسان  و 

به عنوان حق الناس صیانت می کنند.
بر  نگهبان  شورای  ناظر  هزار   3 از  بیش  نظارت  وی از 
انتخابات مجلس در استان بوشهر خبر داد و گفت: 3 هزار 
و 250 ناظر شورای نگهبان در 720 شعبه اخذرأی استان 
بوشهر امین مردم استان خواهند بود و در تمامی مراحل روند 

انتخابات نظارت هوشمندانه، دقیق و مؤثر دارند.
تخلفات  اعالم  در  مردم  همکاری  بر  تأکید  رضایی با 
انتخاباتی به مراجع قانونی تصریح کرد: از آحاد مردم استان 
به  را  انتخاباتی  تخلف  گزارشات  می شود  تقاضا  بوشهر 
مراجع قانونی اعالم کنند و در این راستا ستاد پیشگیری از 

تخلفات انتخاباتی در تمامی شهرستان ها فعال شده است.
سخنگوی هیئت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استان 
بوشهر بیان کرد: هیئت های نظارت شورای نگهبان در تمامی 
شهرستان ها و بخش های استان بوشهر با همکاری عوامل 

قضایی و انتظامی با متخلفان برخورد قانونی می کنند.

بیش از ۳۲۰۰ ناظر شورای نگهبان در استان بوشهر بر انتخابات مجلس نظارت می کنند
شهید سلیمانی امروز از زمان حیاتش برای آمریکا 

خطرناکتر  شده است
 معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: گرچه آمریکایی ها امروز از شهادت سپهد 
آنها  اما  هستند  خوشحال  سلیمانی  قاسم  حاج 
بدانند که شهادت این سردار اسالم امروز از زمان 

حیاتش برای آمریکا بسیار خطرناکتر شده است.
سردار یدالله جوانی روز دوشنبه در مراسم اربعین 
شهادت سردارسیلمانی در مصالی امام خامنه ای 
افزود:  سردار  بوشهر  استان  خورموج  شهر 

سلیمانی برای جوانان ما یک اسطوره بزرگ و جاودانه شده است. وی افزود: آمریکا بداند 
که ایران و جبهه مقاومت اسالمی منطقه توان له کردن آنها زیر پای خود را دارند.معاون 
نقاط  در  تاکیدکرد: شهادت سردار سلیمانی باعث رویش های جدیدی  سیاسی سپاه 
مختلف جهان شده است و ما امروز شاهد هستیم که جوانه هایش در حال سر در آوردن 
هستند. جوانی بیان کرد: به برکت خون سردار سیلمانی و شهدای مقاومت آمریکایی ها 
بزودی ضربه ای از جبهه مقاومت در جغرافیای جهان دریافت خواهند کرد.معاونت 
سیاسی سپاه به توطئه های آمریکا  در ۴۰ سال گذشته علیه مردم و نظام اسالمی اشاره کرد 
و افزود: آمریکا درهمه توطئه های خود علیه ملت ایران  شکست خورده و نتوانسته به نتیجه 
دلخواهش برسد.وی اضافه کرد: سردار شهید سلیمانی در ۴۰ سال گذشته بدون وقفه و با 
اخالص و تحت رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری برای اعتالی اسالم و تامین امنیت 
و عزت و استقالل ملت ایران مجاهدت و در همین راه خداوند خالصانه  چنین شهادتی 
را نصیب او کرد که باعث عزت و سربلندی ایران اسالمی و مقاومت در سطح منطقه و 
جهان شد.جوانی تاکیدکرد: آمریکا خیال کرد بعد از لشکر کشی و اشتغال کشور عراق و 
افغانستان انقالب اسالمی تمام شده است اما سردار سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس 
در این چند سال نقش اول را در شکست آمریکا ایفا کرد. وی افزود: آمریکا با حمایت 
مالی کشورهای عربی منطقه جنگ نیابتی به راه انداختند و داعش را ایجاد و تالش کردند 
با خونریزی زمینه تسلط کامل بر منطقه را فراهم کنند اما سردار سیلمانی نگداشت این 
توطئه عملی شود و امروز  جهان یک قهرمان بیشتر در مقابل داعش نمی شناسد و آن 

فرمانده سردار سلیمانی است.
معاومنت سیاسی سپاه تاکید کرد: امروز مهمترین  مطالبه مردم منطقه اخراج آمریکا در 
منطقه و خاورمیانه است.وی بیان کرد: اقدامی که به عنوان سیلی اول برای آمریکا توسط 
نیروهای مسلح و سپاه نواخته شد و پایگاه راهبردی عین االسد آمریکا را موشک باران 
کردند وآنها ناتوان از هر نوع تحرک شدند که نشان می دهند جایی برای ماندن در منطقه 
ندارند.جوانی اضافه کرد: آمریکا قدرت تحمل خسارت و اعالم تلفات و خسارت ها 
را ندارد و اگر داشت رئیس جمهوری آمریکا بعد از زدن پایگاه به دروغ به ملت خود 

نمی گفت که هیچ چیزی در پایگاه اتفاق نیفتاده و کسی کشته نشده است.



 

پرونده سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با برگزاری 
اختتامیه بخش تجلی اراده ملی و مشخص شدن 
برگزیدگان و رکوردداری »خورشید« مجیدی بسته 
شد و این چنین سی و هشتمین دوره فیلم فجر نیز 
با تمام حواشی، توقعات و ماجراهای پس دادن 
تندیس ها و اتفاقات پیرامونی اش به کار خود پایان 
داد. در اختتامیه بخش تجلی اراده ملی جشنواره 
۳۸ فجر که عصر دوشنبه ۲۸ بهمن ماه در تاالر 
ایوان شمس برگزار شد، فیلم سینمایی »خورشید« 
ساخته مجید مجیدی توانست با دریافت ۸ جایزه 
با اختالف بسیار رکورددار دریافت بیشترین جایزه 
میان سه جایزه  این  در  البته  این بخش شود.  در 
برای بازیگران کودکی بود که در این فیلم ایفای 
مجید مجیدی، ۱۴  فیلم  بر  کردند. عالوه  نقش 
فیلم دیگر نیز از کل آثار حاضر در سی و هشتمین 
دوره فیلم فجر در اختتامیه بخش تجلی اراده ملی 
جوایزی را به نام خود ثبت کردند. مستند »خط 
یازده  »آبادان  خوشدست،  فرزاد  قرمز«  باریک 
حلزون«  صدا  »بی  خوشبخت،  مهرداد   »۶۰
بهتاش  بهرنگ دزفولی زاده، »قصیده گاو سفید« 
آتابای  صلواتی،  سالم  »پدران«   ، صناعی ها 
را  جوایزی  بخش  دو  در  کدام  هر  کریمی  نیکی 
فیلم های »روز صفر«  دریافت کردند. همچنین 
سعید ملکان، »مغز استخوان« حمیدرضا قربانی 
»ابر  مهدویان،  محمدحسین  گردو«  درخت   «،
بارانش گرفته« مجید بزرگر، مستند »جایی برای 
فرشته ها نیست« سام کالنتری، »دشمنان« علی 
درخشنده ، »سه کام حبس« سامان سالور ، »روز 
بلوا« بهروز شعیبی هر کدام یک جایزه دریافت 
بر  اختتامیه  این  اشاره  در  قابل  از نکات  کردند. 
که  فجر  فیلم  جشنواره  اصلی  اختتامیه  خالف 
از  برخی  و  شد  برگزار  بهمن ماه   ۲۲ شامگاه 
آثار و برگزیدگان حضور نداشتند، در  سازندگان 
اختتامیه بخش تجلی اراده ملی، عوامل فیلم »روز 
برگزیده  صفر« حاضر شدند و سعید ملکان که 
یکی از بخش ها شده بود برای دریافت جایزه خود 
روی سن حاضر شد. هیأت داوران بنیاد شهید و 
پرداخت  دلیل  به  را  خود  جایزه  ایثارگران  امور 
نفس گیر جانفشانی های محافظان امنیتی کشور، 
»روز صفر«  فیلم  برای ساخت  ملکان  به سعید 
جایزه  دریافت  از  پس  ملکان  اما  کردند  تقدیم 
خود به سرعت جایگاه را ترک کرد به گونه ای که 
بر خالف دیگر برگزیدگان که لحظاتی روی سن 
می ماندند تا عکاسان تصاویرشان را ثبت کنند، او 
از دیگر حواشی  آمد.  پایین  از سن  و  صبر نکرد 
این اختتامیه که با اجرای محمد سلوکی در مدت 

به سرعت  زمان حدود یک ساعت برگزار شد و 
پس  و  شعیبی  بهروز  عصبانیت  یافت،  پایان 
به دبیرخانه جشنواره بود. شرکت  دادن تندیسش 
سهامی بیمه ایران به دلیل توجه به هوشیاری در 
مبارزه با فساد به بهروز شعیبی کارگردان فیلم روز 
بلوا جایزه خود را اهدا کرد اما شعیبی که تقریبا 
در لحظات پایانی مراسم به ایوان شمس رسید، 
ببخشید  کرد:  بیان  خود  جایزه  دریافت  از  پس 
دقیقه  چند  تا  زیرا  ندارم  تن  به  رسمی  لباس  که 
پیش نمی خواستم بیایم اما به احترام شرکت بیمه 
آمدم زیرا هنوز حمایت هایی از سینما می کنند و 
جشنواره  دبیرخانه  به  مجدد  را  تندیس  این  حاال 
با  بیمه  شرکت  احترام  به  را  لوح  و  برمی گردانم 
کودک  بازیگران  از  شیرزاد  شمیال  می برم.  خود 
و  است  کار  کودکان  از  یکی  که  مجیدی  فیلم 
افغان، پس از تقدیر از بازیگران کودک این فیلم 
ابراز  و  اشاره  صحبت هایشان  شدن  رسانه ای  به 
بهبود شرایط  باعث  اتفاق  این  امیدواری کرد که 
نیز  خوشدست  فرزاد  شود.  کار  کودکان  زندگی 
در  داوری ها  نحوه  به  رویداد  این  از  بخشی  در 
بخش مستند جشنواره فیلم فجر اعتراض کرد و 
خارجی  جشنواره های  در  اثرش  موفقیت های  به 
اشاره کرد. خوشدست که مستندش درباره چند 
نوجوان در کانون اصالح و تربیت است و به تاثیر 
سایکودرام پرداخته، گفت در آینده و در پروژه های 
خواهم  زندان ها  سازمان  سراغ  به  هم  بعدی ام 
رفت. این اختتامیه سخنران زیادی نداشت و تنها 
رئیس سازمان سینمایی برای لحظاتی پشت تریبون 
حاضر شد. او در بخشی از سخنان خود با اشاره 
به اینکه سازمان های زیادی برای حضور در بخش 
اعالم آمادگی کرده بودند از نهادها و سازمانهای 
متقاضی خواست تا فیلمسازان شروع به ساخت 
آثارشان در سال جدید نکرده اند، جهت گیری های 
 ۹۹ سال  تولیدات  برای  تا  کنند  اعالم  را  خود 
را لحاظ  این موارد  و  باشد  اثرگذار  ایران  سینمای 
کنند. در نهایت با وجود آنکه مسئولین، مدیران و 
برخی وزرا و معاونین دولت و نماینده های دیگر قوا 
در این رویداد حضور داشتند و تقریبا تمامی عوامل 
فیلم ها و برگزیدگان در این اختتامیه شرکت کرده 
بودند اما سالن ایوان شمس خلوت به نظر می رسید 
و تعد  به گزارش ایسنا، ۱۲ سازمان، نهاد و تشکل 
ملی«  اراده  »تجلی  داوری بخش  و  برای حضور 
درنظر گرفته شدند که بر اساس قضاوت هیأت های 
کردند  معرفی  را  برگزیدگان خود  داوری جداگانه 
که این نهادها به این شرح هستند: بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  پزشکی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و 
جوانان، سازمان بهزیستی، شرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه، سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران، شرکت سهامی بیمه ایران، سازمان زندان ها 
و  قضاییه  کشور،قوه  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و 

فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی.

»خورشید« رکورددار دریافت 
جایزه در تجلی اراده ملی 
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فیلم ساز  نمی خواسته  این که  بیان  با  آبیار  نرگس 
شود، گفت: وارد سینما شدم تا زبانم جهانی تر 
نشست  باشم.  داشته  بیشتری  مخاطب  و  شود 
ادبی »حریر« با تجلیل از نرگس آبیار - نویسنده 
و کاگردان سینما - توسط محمدمهدی رضازاده 
یکشنبه  عصر   - ادبیات  و  شعر  خانه  رئیس   -
)۲۷ بهمن ماه( برگزار شد. آبیار در این نشست 
تجربه  و  خود  نویسندگی  هنری،  سوابق  از 
داستان های  نوجوان،  و  کودک  داستان های 
و  کوچک«  »حکمت های  اسم  به  معرفتی 
ساخت  و  سینما  به  ورود  تا  نوجوان  رمان های 
از  کلیپی  نیز  ادامه  در  گفت.  سخن  کوتاه  فیلم 
فیلم »شیار ۱۴۳« او پخش شد.   او همچنین 
زبانم  تا  سینما شدم  وارد  مراسم گفت:  این  در 
جهانی تر شود و مخاطب بیشتری داشته باشم. 
فقط  شوم؛  فیلم ساز  نمی خواستم  زمان  آن 
ادامه  در  آبیار  کنم.   کسب  تجربه  می خواستم 
بیان کرد:  کشف و شهودی که در ساخت مستند 
هست در کارهای دیگر نیست و باید در لحظه 
اتفاق  یک  دراماتیک  وجوه  و  تصمیم بگیری 
این  از  دیگری  بخش  در  بدهی.  تشخیص  را 
نشست گروه »آوای دستان« به اجرای موسیقی 
با سارا عرفانی  لواسانی  پرداخت. هچنین مژده 
نشست  این  برنامه های  دیگر  از  کرد.  گفت وگو 
رونمایی از قطعه موسیقی »خیال تو« با صدای 
خلف زاده  سمانه  از  شعری  و  صیامی  حسین 
بود. شعرهای خوانده در نشست نیز توسط لیال 

کردبچه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان بوشهر 
گفت: سومین جشنواره استانی تئاتر مردمی بچه 
برگزار می شودو  ماه 99  فروردین  های مسجد 

مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 98 است.
استان  هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  با  رابطه  در  انصاری  عبدالمحمد  بوشهر، 
جشنواره استانی اشاره کرد: گروه های نمایشی 
مسجد  از  نامه  معرفی  ارائه  ضمن  بایست  می 
مربوطه و پر کردن فرم سوابق و اطالعات گروه، 
متن انتخابی خود را به دبیرخانه سومین همایش 
تئاتر مردمی بچه های مسجد حوزه هنری استان 

بوشهر ارسال کنند.
سایت  در  نمایشنامه  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  شده  بارگذاری  هنری  حوزه 
مناسب  های  متن  انتخاب  در  تسهیل  برای 
توسط  متن  تعدادی  مختلف،  موضوعات  با 
نویسندگان مطرح کشور به رشته تحریر درآمده 
اند که در اختیار حوزه قرار داده شده و در صورت 
تمایل گروه ها می توانند از سایت حوزه هنری 

استان بوشهر دریافت کنند.
انصاری ادامه داد: متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند از متون دیگری با گرایش های اشاره 
شده در باال که ویژگی های اجرا در مساجد را 

دارا باشند، استفاده کنند.
وی با بیان اینکه بازبینی آثار 15 اسفند ماه می 
شده  تولید  های  نمایش  کرد:  خاطرنشان  باشد 
پس از بازبینی و تایید کارشناسان حوزه، ابتدا در 
مسجد مورد نظر و سپس در سایر مساجد استان 

به اجرا در خواهند آمد.
بیان  این جشنواره  اختتامیه  به  اشاره  با  انصاری 
در  سال،  طول  در  شده  اجرا  های  نمایش  کرد: 
فروردین ماه سال 99 در قالب همایش به اجرا 
در خواهند آمد و سه اثر برگزیده به دفتر مرکزی 
تئاتر مردمی  برای شرکت در جشنواره سراسری 

بچه های مسجد معرفی خواهند شد.
نسخه pdf نمایشنامه ها در سایت حوزه هنری 
بچه  مردمی  تئاتر  دائمی  های  دبیرخانه  بخش 
های مسجد به آدرس artbushehr.ir به شکل 

رایگان در دسترس می باشد.

با  »دمی  عنوان  با  کزازی  الدین  میرجالل  کتاب  جدیدترین 
منتشر  یحیی  خانه  مکتب  انتشارات  در  بم«  و  زیر  جادوی 
پژوه  شاهنامه  و  ادبی  پژوهشگر  کزازی  الدین  میرجالل  شد. 
باشگاه  فرهنگی  گروه  ادبیات   حوزه  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
گفت:  جدیدش  کتاب های  خصوص  در  جوان،  خبرنگاران 
تازه ترین کتابم با موضوع خنیا و موسیقی »دمی با جادوی زیر و 
بم« نام دارد که این کتاب را نشر مکتب خانه یحیی چاپ کرده 
است. او افزود: همچنین دومین جلد کتاب »خردنامه خرمی« 
منتنشر شده که جلد نخست آن با نام »نهاد نامه داد« در نشر 
گویا به چاپ رسیده است. سومین جلد آن را هم تا پیش از سال 
جدید با نام »رزم نامه رهایی« چاپ خواهم کرد. هر کدام از این 
کتاب ها ۱۰ گفتار دارد که من در دوره شاهنامه شناسی  نوشته 
پژوه  شاهنامه  این  است.  درآمده  نوشتار  به  گفتار  از  سپس  ام. 
ادامه داد: چهارمین جلد هم به زودی با نام »فرخ نامه فرهی« 
به زیر چاپ خواهد رفت. همچنین در کتاب »دیر مغان« ۲۰ 
غزل از آغاز دیوان حافظ از دید زیباشناسی و باورشناسی، بیت 
به بیت بررسی شده است. دو جلد دیگر این کتاب پیش از این 
که در نشر گویا چاپ شود، در نشر دیگری چند سال پیش چاپ 
شده بود و قصد داریم چهارمین جلد را هم در آینده نزدیک به 
یاری خداوند منتشر کنیم.  کزازی در خصوص دیگر کتاب های 
به گونه ای  با دم«  انتشارش اظهار کرد: کتاب »دمی  در دست 
چاپ خواهد شد که در نمایشگاه کتاب هم عرضه شود و در آن 

سروده هایی است که  پیش از این پراکنده چاپ شده اند.

حمیدرضا  ترجمه  با  والز  ژانت  نوشته  عصیان«  »روزگار  رمان 
همایونی فر منتشر شد.

فرعی اش  عنوان  که  عصیان«  »روزگار  رمان  در  والز  ژانت 
مادربزرگش  داستان  است،   واقعی«  زندگی  اساس  بر  »رمانی 
لی لی کیسی اسمیت را تعریف می کند که گردباد، خشکسالی، 
سیل، رکود اقتصادی و غمبارترین فاجعه  شخصی را پشت سر 
می گذارد، اما صبور، سختکوش و مؤمن به زندگی، از همه ی 
برای  داستانش  تا  می آید  بیرون  سربلند  دشواری ها  و  بالیا  این 
آثار  والز  باشد.  پرکشش  و  خواندنی  قصه ای  بعد،  نسل های 
پرفروش متعددی در کارنامه اش به ثبت رسانده که از میان آنها 
 Half Broke قصر شیشه ای« و »روزگار عصیان« با نام اصلی«
Horses بیشترین اقبال و استقبال را از سوی مخاطبان داشته اند 
و به زبان های مختلف ترجمه شده اند. روزنامه  نیویورک تایمز  
درباره نویسنده رمان »روزگار عصیان« نوشته است: »ژانت والز 
نسل سوم از زنان سلطه ناپذیر است؛ زنانی که راهشان توسط او 
تا ابد در حافظه ها ثبت شده است تا گذشته ما غنی تر شود.« 
»ژانت  می نویسد:  او  مورد  در  هم  دیلر  پلین  کلیولند  روزنامه  
والز بار دیگر اثبات می کند که تلفیق مهارت داستان  نویسی با  
به روایتی ناب و مسحورکننده   

ً
انتخاب قصه هایی عالی، نهایتا

می انجامد.« »روزگار عصیان« در ۲۴۰ صفحه و با بهای ۳۵ 
هزار تومان از سوی نشر خزه به چاپ رسیده است.

دلیل وارد شدن نرگس آبیار
 به سینام

سومین جشنواره استانی تئاتر 
مردمی بچه های مسجد فروردین 

ماه 99 برگزار می شود
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جدید ترین کتاب های شاهنامه 
پژوه منترش شدند

»روزگار عصیان« منترش شد

 

 

 

بنگاه معامالت آراء

اولین رندرهای دیده شده از کانسپت گوشی 
TCL کشویی

اولین رندرهای دیده شده از کانسپت گوشی 
TCL کشویی

از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان امروز اگر ریا نباشد قصد داریم مقوله »انتخابات« را 
آچار کشی کنیم و به بررسی ابعاد چالشی در حوزه اقتصادی آن بپردازیم. چرا که انتخابات 
یکی از نوستالژیک ترین و کاربردی ترین مقوالت اجتماعی جوامع مدرن محسوب می 
شود و اگر راجع به این مقوله صد ها کتاب و مقاله تالیف شود یا ده ها فیلم و سریال و 
کلیپ ساخته شود، باز هم جا دارد. هر چند مزایای مترتب بر این پدیده مدرن اجتماعی بر 
همگان آشکار است و هر گونه قلم فرسایی در این باب اطاله کالم است با این وجود برخی 
از رویکرد های این پدیده اجتماعی همچنان ناشناخته مانده است و کمتر به آن پرداخته 
شده است. یکی از این موارد »مقوله خرید و فروش آراء« در سطح گسترده و سازماندهی 
شده می باشد. متاسفانه تجارت » خرید و فروش رای« به دلیل فقدان نگاه جامع چندان 
شناخته شده نیست و علی رغم اینکه مقامات قضایی قول برخورد را داده بودند کماکان 
شاهد خرید و فروش رای ) البته به صورت زیر پوستی و نا محسوس( هستیم! فلذا لزوم 
سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص هدفمند ساختن فرایند خرید و فروش آراء و گذار 
از خرید و فروش سنتی و ایجاد ساز و کار نوین در اصالح معامالت انتخاباتی بیش از 
پیش ضروری به نظر می رسد. چرا که در حال حاضر این خرید و فروش به صورت غیر 
رسمی و خارج از عرف تجارت عمومی و گالب به رویتان حتی در تاریکی شب صورت 
می گیرد که عالوه بر پائین آوردن منزلت و جایگاه رای، کلیت این تجارت نیز زیر سوال می 
رود. فروش رای به نمایندگان چند کاندیدا، عدم امکان خرید و فروش رای در روزهای قبل 
از انتخابات، مشخص نبودن مظنه واقعی رای، دالل بازی و  ایجاد قیمت حبابی در برخی 
از ساعات شبانه روز، نبود ساز و کار مناسب جهت اطمینان از دادن رای به فرد مورد نظر و 
... از جمله ایرادات ساختاری نبود قانون مدون خرید و فروش آراء می باشد. فلذا با توجه 
به حساسیت و اهمیت رای در سرنوشت شهروندان و به منظور جلوگیری از ورود پول های 
کثیف به بازار رای و ایجاد شفافیت و مظنه واقعی قیمت آراء ، چند پیشنهاد کاربردی و عملی 
در این خصوص ارائه می شود: الف( ایجاد بنگاه معامالت آراء: بدون شک اولین گام در 
یک معامله منطقی، آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی معامله است. پیشنهاد می شود 
بنگاه هایی در خصوص خرید و فروش آراء تاسیس شود تا افراد در شرایط عادی و در نهایت 
سالمت خاطر تصمیم گیری کنند و پس از قیمت گذاری مناسب نسبت به واگذاری رای 
خود اقدام نمایند. تحت این شرایط عالوه بر جلوگیری از فروش رای به چند کاندیدا، زمینه 
سود جویی و افزایش نا متعارف قیمت رای به ویژه در ساعات پایانی روز انتخابات برچیده 
می شود. ب( پیش فروش رای: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی در موقیعت های مختلف 
و تغییر قیمت جهانی برخی کاالها، پیشنهاد می شود زمینه پیش فروش رای فراهم شود تا 
پس از تعیین قیمت نهایی رای، افراد بتوانند رای خود را به قیمت واقعی عرضه کنند و در 
با وجود بیکاری گسترده در سطح کشور،  حق کسی اجحاف نشود. پ( ایجاد اشتغال: 
ساماندهی مقوله »خرید و فروش رای« باعث ایجاد شغل در سطح وسیع می شود. ایجاد 
بنگاه های معامالت رای و رای یابی، ایجیت یا کارگزار رای، رای نویس یا همراه به منظور 
اطمینان از درج نام کاندیدای مورد نظر در برگه تعرفه و ... از جمله مشاغل جدید قابل پیش 
بینی در این رویکرد محسوب می شوند. ت( توجه به خرده فرهنگ ها: به جرات می توان 
در سال های اخیر ما نتوانستیم به دایره ضرب المثل های فارسی ، ضرب المثل جدید اضافه 
کنیم. با راه اندازی سیستم خرید و فروش رای می توانیم در حوزه ادبیات نیز ساختار شکنی 

کنیم و ضرب المثل های جدیدی نظیر »هر که پولش بیش، رای اش بیشتر« و ... بسازیم!

شرکت TCL، در جدیدترین اقدام خود رندر های طراحی مفهومی )کانسپت( گوشی دارای 
نمایشگر کشویی خود را منتشر کرد.  پیش از این که رویداد MWC لغو شود، قرار بود 
TCL در آن حضور داشته باشد. به نظر می رسد این شرکت قصد داشته است تا در این 
رویداد از طرح مفهومی یک گوشی با صفحه نمایش کشویی رونمایی کند. بله درست 
متوجه شدید، صفحه نمایش کشویی نه منعطف. این یکی جدیدترین طراحی های نمایشگر 
برای دستگاه های هوشمند است. انتشار رندرهای طرح مفهومی TCL تصاویر این دستگاِه 
رونمایی نشده امروز در فضای مجازی منتشر شد. اما سوالی که در ذهن ما پس از دیدن 
این عکس ها ایجاد شد این است که اصال یک نمایشگر کشویی چگونه کار می کند. واقعا 
هنگامی که صفحه کشویی را باز می کنیم چه اتفاقی برای دستگاه می افتد و عملکرد آن 
چگونه است؟ بهترین حدس ما هم اکنون درباره نحوه عملکرد این کانسپت این است که 
یک بخش از صفحه نمایش انعطاف پذیر خم شده یا پشت دیگری پیچیده می شو؛ اما این 
نمایشگر منعطف چقدر دوام دارد و چقدر چین و چروک روی صفحه نمایش ایجاد می کند. 
از آن جایی که رندر هایی شبیه این برای تبلیغات طرح های مفهومی ساخته می شود، مطمئنا 
هیچکدام از چین و چروک های دستگاه را نشان نمی دهند. در نتیجه ما بسیار از لغو شدن 
از سوال های  به جواب بسیاری  بود که می توانستیم  ناراحت هستیم، زیرا آن جا   MWC

خود برسیم.

TCL مشکالت پیش روی گوشی کشویی
این طرح یک از جذاب ترین ایده های ارائه شده در چندین سال اخیر است، اما ممکن است 
برای رسیدن به مرحله نهایی و عرضه جهانی با مشکالت متعددی رو به رو شود. البته این 
جمله چند سال گذشته برای گوشی های منعطف که امروز در بازار حضور دارند، صدق 
می کرد، اما اکنون تعداد زیادی از آن ها در طرح های مختلف دیده می شود. پس باید کمی 
مثبت اندیش باشیم. شرکت TCL آن چنان در بازار گوشی های هوشمند، خصوصا خارج 
از چین، شناخته شده نیست. اما این طرح آینده نگرانه می تواند کمک زیادی به شهرت و 

شناخته شدن آن کند.

گسترش ویروس کرونا اثر خود را بر کمپانی های هالیوودی هم گذاشته و شماری از مهم ترین 
آن ها که عالیقی با این بخش آسیا داشته اند، تمهیداتی برای کنترل ویروس اندیشده اند.  در 
حالیکه به خاطر گسترش ویروس کرونا ترس در چین و در سراسر جهان رو به افزایش است، 
استودیوها و شرکت هایی که برای هالیوود تولید محتوا می کنند، تالش های خود را برای پاسخ 
دادن به اثر اقتصادی و انسانی این ویروس که به صورت بالقوه امکان شیوع همگانی دارد، 
 هفته گذشته، بالفاصله بعد از اینکه جشن سونی پیکچرز انترتینمنت 

ً
افزایش می دهند. مثال

به خاطر پیروزی فیلم های »روزی روزگاری در هالیوود«، »زنان کوچک« و »عشق مو« در 
جوایز اسکار به پایان رسید، یادداشتی از بخش منابع انسانی به کارکنان این استودیو که تحت 
مالکیت ژاپن است، فرستاده شد. در این یادداشت درباره جدیدترین محدودیت های سفر و 
بهترین رویه های مورد پیشنهاد سازمان سالمت جهانی اطالع رسانی شده بود. در این یادداشت 
آمده: »شیوع کروناویروس به اثرگذاری خود بر جمعیت های سراسر دنیا ادامه می دهد و اخبار 
هر روز دارد به سرعت تغییر می کند.« در یادداشت آمده که سفر از و به منطقه آسیا اقیانوسیه 
باید به تعویق بیفتد و کارکنان باید تا اطالع بعدی از ویدیو کنفرانس یا راه های جایگزین استفاده 
کنند. سفر بین المللی قابل قبول است اما کارکنانی که »در این زمان با سفر کردن راحت 
نیستند« باید با مدیران خود صحبت کنند. در انتهای یادداشت مطلبی آورده شد که بسیاری از 
 شهر ووهان که ویروس از آنجا شیوع پیدا 

ً
کسب وکارهای آمریکایی که در چین - مخصوصا

 به چین، هنگ کنگ یا ماکائو سفر 
ً
 شنیده اند: افرادی که اخیرا

ً
کرد- منافع اقتصادی دارند، اخیرا

کرده اند باید به مدت ۲ هفته از خانه کار کنند. دیگر استودیوها از جمله پارامونت پیکچرز و 
یونیورسال پیکچرز هم در حال نظارت این ویروس و نحوه اثرگذاری احتمالی آن بر کارکنان شان 
بوده اند. در یونیورسال به کارکنان گفته شده به چین سفر نکنند. یک فرد آشنا با امور شرکت گفت 
فقط »موارد حیاتی تجاری« با تایید مدیریت اجازه سفر دارند. همین مسأله در مورد پارامونت 
هم صدق می کند. کارمندان چینی آی مکس از خانه کار می کنند و با کارکنان در نیویورک به 
صورت تله کنفرانس در ارتباط هستند. همین اتفاق در شرکت تحت مالکیت چین لجندری 

انترتینمنت هم افتاده است.
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