
تداوم کوچک شدن سفره مردم
به دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری 
از کسب وکارها مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند، فروردین 
و اردیبهشت به کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت شود اما 
در روزهای گذشته پرسش هایی در خصوص افرادی که در خرداد ماه بیکار 

شده  و چگونگی حمایت از آنها مطرح شده است.
در راستای حمایت از صنوف و کارگران آسیب دیده از کرونا مبلغ ۵۰۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت 
و طی ماههای گذشته با حمایت دولت و سازمان برنامه و بودجه و اهتمام 
وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و دستگاههای مربوطه روند واریز مقرری 

بیمه بیکاری با جدیت دنبال شد.
وزارت کار از مدتها قبل سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری را به نشانی 
افراد  تا  است  اندازی کرده  راه  و  bimebikari.mcls.gov.ir طراحی 

مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی که مشمول قانون بیمه بیکاری 
هم باشند بتوانند با مراجعه به این سامانه و با وارد کردن اطالعات شغلی و 
شخصی نسبت به تکمیل در خواست خود اقدام کنند. برابر آخرین آمارها، 
بیش از ۸۵۰ هزار نفر در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری ثبت نام کرده 
و بیش از ۷۰۰ هزار نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شناخته شده اند.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت پتروشیمی آریاساسول از رشد ۵۲ درصدی فروش، رشد ۴۱ 
درصدی سود عملیاتی در مقایسه با پارسال و ثبت رکورد تاریخی تولید واحدهای 
پلی اتیلنی 3۰۰ هزار تنی کشور با تولید 3۸۶ هزار تن پلی اتیلن سنگین و متوسط 
و 3۷۰ هزار تن پلی اتیلن سبک خبر داد. به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت پتروشیمی 
آریاساسول، امیرحسین بحرینی در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پلیمر آریاساسول که 
روز دوشنبه )نهم تیرماه( برگزار شد، با تشریح فعالیت های شرکت و برنامه های آینده، رشد ۵۲ 
درصدی فروش، رشد ۴۱ درصدی سود عملیاتی در مقایسه با سال گذشته، شکستن رکورد 
تاریخی تولید واحدهای پلی اتیلنی 3۰۰ هزار تنی کشور با تولید 3۸۶ هزار تن پلی اتیلن سنگین 

و متوسط و 3۷۰ هزار تن پلی اتیلن سبک را از مهم ترین دستاوردهای شرکت معرفی کرد.
صفحه 3

افزایش ۳.۶ میلیارد مترمکعبی 
صادرات گاز ایران

معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد که صادرات گاز ایران در سال ۹۸ 
با ثبت جهشی ۲۶ درصدی، حدود 3.۶ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی، 
با اشاره به ثبت رکوردهای جدید تولید، انتقال، توزیع و صادرات گاز در سال ۹۸، از 
ثبت رکورد بی سابقه صادرات گاز طبیعی کشور در این سال خبر داد و گفت: مصرف تجمعی 
گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده پارسال حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش 
یافت، اما با وجود ثبت رکوردهای جدید مصرف، گاز مشترکان خانگی شهری و روستایی قطع 
یا با افت فشار روبه رو نشد. وی با بیان اینکه در چهار ماه پایانی پارسال، میانگین مصرف گاز 
خانگی روزانه ۵۵ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش داشت، تصریح کرد: 
با وجود جهش مصرف گاز خانگی اما پارسال رکوردی جدید برای صادرات گاز کشور ثبت شد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه سال ۹۸ میانگین صادرات تجمعی گاز حدود 
3 میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته، افزود: در مجموع سال 

۹۸ صادرات گاز ایران جهشی ۲۶ درصدی نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است.
صفحه 3

با توسعه زیرساخت های ارتباطی تحقق یافت؛

رشد ۱۰۰۰ درصدی برخی کسب وکارهای آنالین 
در دوران کرونا

باید بر اساس الگوی جامع مسکن اقدام کنیم
طرح تولید خانه های ۲۵ تا ۴۰ متری که 
مدتی است در دستور کار دولت و شهرداری 
قرار گرفته و برخی نمایندگان مجلس هم آن 
را تایید کردند، حاال با مخالفت گروهی دیگر از جمله وزیر 

راه و شهرسازی مواجه شده است.
احداث واحدهای کوچک متراژ یا کپسولی که در 
مناطقی از شرق آسیا و کشورهای غربی برای پاسخگویی 
به بخشی از تقاضا و کنترل بازار مسکن اجرا شده از اواخر 
سال گذشته در ایران نیز مطرح شد. با اینکه گفته می شود 
شهرداری و وزارت کشور به عنوان یک مجموعه دولتی 
بر روی اجرای این برنامه توافق کرده اند، حاال وزیر راه 
و شهرسازی می گوید« اصاًل این مورد را تایید نمی کنم 
و طبق الگوی جامع مسکن، کمترین متراژ ۷۵ متر است”.
صفحه3

با سرمایه گذاری2۱۰ میلیارد تومانی  شرکت ذوب آهن اصفهان صورت می گیرد ؛

توسعه شبکه فاضالب 
و ارتقای تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر

4
استقالِل ۱۱ نفره هم نبرد!

صفحه 6

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1494- چهارشنبه ۱۱  تیر  ۱399- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اکران آنالین 

باعث عدم توجه 
فیلمسازان به 

جزئیات مي شود

6ورزش
ابوالقاسم پور:

 مجیدی 
وجودش را نداشت 

اسم بیاورد!

هنگ 7فر

 بهرنگ دزفولی زاده در نخستین تجربه کارگردانی سینمایی 
و  سی  در  که  کرد  کارگرداني  را  حلزون،  بی صدا  فیلم  خود 
هشتمین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو به نمایش درآمد 
و نظرات متفاوتی را دریافت کرد، فیلمی که به دنیای ناشنوایان 

می پردازد و بازیگرانش کار سختی را پشت سر گذاشتند. 

یکی از چهره های جنجالی هفته گذشته فوتبال ایران، بهنام 
ابوالقاسم پور بود؛ کسی که در لیگ برتر سمت خاصی ندارد 
اما در دوئل استقالل و فوالد، پایش به پرونده حواشی این 

بازی توسط فرهاد مجیدی باز شد.

پایانی  آیین  به  پیامی  طی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نخستین دوره جشنواره ملی شعر دانشجویی نوشت: هنر ملی 
ما یعنی »شعر«، همواره بستری نیکو برای ابراز اندیشه ها 
و عواطف پاک انسانی و الهی مردم این سرزمین بوده است.

شعر بستری نیکو 
برای ابراز اندیشه و 

عواطف انسانی است

شرایط پرداخت بیمه بیکاری کرونا در صورت تداوم بیکاری

WWW.YOUTHWORLD.IR

صفحه ۲

ثبت رکوردی تازه 
در تولید واحدهای پلی اتیلنی ایران

صنایع  گسترش  شرکت  مدیرعامل 
و  صنعت  روز  مناسبت  به  ماهان  ومعادن 
تولیدگرایانه  رفتارهای  توسعه  گفت:  معدن 
وایجاد زیرساخت های مناسب ازعوامل اصلی 

تحقق جهش تولید هستند.
مالی  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
گردشگری، صادق جاهدخطیبی خاطرنشان 
ساخت: امروز مدیران و سیاستگذاران اقتصاد 
ترین  اصلی  که  مهم  این  به  باید  کشور 
است،  اسالمی  انقالب  رهبرمعظم  خواست 
توجه کامل داشته باشند و برنامه ریزی ها 

به گونه ای باشد که فضا برای تولید بیشتر و 
کارآفرینی مهیا شود.

حذف  ضرورت  بر  همچنین  وی 
در  تولید  وضد  کارآفرینی  ضد  رفتارهای 
محیط کار تاکید کرد و افزود: تحقق جهش 
تولید دربخش صنعت ومعدن زمانی حاصل 
می شود که شرایط فعالیت بخودی خود از 
سوی تصمیم گیران فراهم شده باشد وموانع 

پیش روی کارآفرینان برداشته شود.
جاهدطیبی ادامه داد: اکنون موانع مهمی 
بر سرراه توسعه و کارآفرینی وجود دارد که 

مهم ترین آن نداشتن شناخت ازمنابع داخلی 
به عنوان مثال  آماده است.  و فرصت های 
ایران یکی از ۱۵ کشور جهان به لحاظ دارا 
بودن ذخایر غنی و متنوع ترین منابع معدنی 
است اما به دلیل برخی ناهماهنگی ها و بعضا 
سوء مدیریت، از این منابع خدادادی به خوبی 

استفاده نشده است.
مولفه  که  زمانی  تا  کرد:  تصریح  وی 
های مهم و اصیل دراقتصاد  و صنعت که 
همانا فرصت سازی، تببین مسیر برای تولید و 
کارآفرینی، ایجاد انگیزه در کارآفرینان، استفاده 

بهینه از منابع و... محقق نشود، تحقق شعار 
این  و  نخواهد شد  به خوبی محقق  امسال 

فرصت متعالی از بین خواهد رفت.
معادن  و  صنایع  گسترش  هلدینگ 
از  یکی  به عنوان  عام(  )سهامی  ماهان 
بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذاری گروه 
در  سرمایه گذاری  باهدف  گردشگری،  مالی 
طرح ها و پروژه های تخصصی حوزه صنعت 

و معدن کشور تاسیس شده است. 
دهم تیرماه در تقویم کشور به نام روز 

صنعت و معدن نامگذاری شده است.

مدیرعامل هلدینگ ماهان:

توسعه رفتارها و بهبود محیط کار، از عوامل اصلی تحقق جهش تولید هستند

سیدشهاب الدین چاوشی

بوروکراسی ناکارآمد اداری و ظرفیت های فراموش شده در قانون اساسی
امروزه یکی از مهم ترین وظائف حکومت ها تأمین رفاه و ارتقاء معیشت 

عمومی مردم است.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز در اصول  مختلفی به این موضوع 
مهم تاکیداتی شده است. رابطه حکومت و مردم یک رابطه دو سویه است حتی 
در نظریات برخی از فقهای اسالم، حکومت در ردیف عقود و منوط به رضایت 
طرفین مورد اشاره قرار گرفته است. برخی از اندیشمندان سیاسی نیز حکومت 
را وجهی از قراردادهای اجتماعی میان مردم معرفی می کنند که مردم در قبال 
پذیرش اوامر و نواهی حکومت، بخشی از آزادی ها و اختیارات طبیعی خود 
را به حکومت ها واگذار می کنند تا زمینه استقرار نظم اجتماعی فراهم آید و 

حاصل این نظم باید آرامش و آسایش عمومی جامعه باشد.
پلیس  مردم  اراده  و  عمومی  اقتدار  به  اتکاء  واسطه  به  ها  حکومت   
تشکیل می دهند و نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی را سامان می دهند 
انتظار ملت- تامین امنیت، بهداشت و معیشت و  تا به اهداف مهم و مورد 

...-  نزدیک تر شوند.
* بوروکراسی ناکارآمد اداری

یکی از آفت های مهم در جهت اداره امور، طوالنی شدن مراحل کار 
اداری  انتظام بروکراسی است.  فقدان سازمان دولتی و  مردم و رشد بدون 
چابک خود نه تنها مردم و حکومت را در جهت رسیدن به هدف ها یاری 
نمی کند بلکه با افزایش هزینه های ملی سبب اتالف وقت و عمر و پایین 
آمدن سطح رضایت عمومی می گردد. در مقدمه قانون اساسی به نفی نظام 
ناکارآمد بروکراسی نیز اشاره شده ولی متاسفانه در عمل سازمان اداری کشور 
تبدیل به عوامل عمده نارضایتی جامعه و دوری حکومت از اهداف گردیده 
که در جای خود جداگانه باید به ساختار معیوب سیستم اداری پرداخته شود.

در اصول کلی قانون اساسی، نفی سلطه و ستمگری و رفع تبعیض و 
تالش جدی حکومت در تامین عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است 
رشته  به  بزرگی  تامین چنین هدف  در جهت  اساسی  قانون  و سایر فصول 
بر حقوق  ناظر  اساسی که  قانون  درآمده است. فصل سوم  تدوین  و  تنظیم 
ملت است دارای ظرفیت های عظیمی است که اگر نمایندگان مجلس بر آن 
تمرکز نمایند بسیاری از گره های کور جامعه گشوده خواهد شد. آنچه در باب 
قانون اساسی و ایجاد قوانین جدید منطبق بر آن مورد توجه باید قرار گیرد 
تشخیص اولویت ها و رعایت ضرورت ها و پرهیز از گزینشی عمل کردن 
در قانونگذاری است. اگر نیازهای عمومی جامعه در امر قانون گذاری فارغ از 

گرایشات جناحی و دیدگاه های خاص سیاسی مورد توجه باشد به طور طبیعی 
هم در جهت حل مشکالت عمومی جامعه قوانین شکل می گیرد و هم از 
قدرت اجرایی و نفوذ گسترده ای برخوردار می شوند. وجدان عمومی جامعه 
باید با مصوبات مجلس و اولویت های قانونگذاری همسویی پیدا کند وگرنه 
انبوهی از قوانین ناپخته و دست و پاگیر، حیات سیاسی و اجتماعی جامعه را 

به اختالل و آشفتگی خواهد کشاند.
اصل نوزدهم قانون اساسی که ناظر بر تساوی حقوق ملت است یکی از 
بنیادی ترین اصول وفاق ملی و همبستگی اجتماعی است و چنانچه مصوبات 
مجلس با تکیه بر اصول نوزدهم و بیستم شکل بگیرد به طور طبیعی بخش 

اعظمی از جامعه به قوانین مصوب دلبستگی و التزام پیدا خواهند کرد.
اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار قرار 
داشته باشند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
با رعایت موازین اسالم برخوردار باشند اصل تابناکی است که می تواند برای 
همیشه بساط رانت جوئی و ویژه خواری را برچیند و آحاد ملت را به حاکمیت 

بالمنازع قانون امیدوار سازد.
 قانونگذاران، قاضیان و مجریان همه باید تالش کنند این اصول طالیی، 
حقوق مساوی آحاد ملت در هر رنگ و نژاد و زبان و تحت حمایت بودن همه 
افراد ملت در سایه قانون تثبیت و نهادینه شود.  این امر بنیان های حکومت 
را مستحکم و مردم را نسبت به سرنوشت کشور عالقمند و خوش بین خواهد 
ساخت. بکارگیری این ظرفیت عظیم از قانون اساسی سبب بقاء حکومت و 

ملک و ملت و استحکام روزافزون روابط میان آنها خواهد شد.  
هنوز ظرفیت اصل بیست و یکم در ارتباط با موظف بودن دولت به رعایت 
حقوق زنان به خصوص در زمینه های رشد شخصیت آنان و احیای حقوق مادی 
و معنوی و حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از 
کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، 
ایجاد بیمه خاص زنان سرپرست خانواده، مادران مجرد) مطلقه(، بیوه گان 
و  سالخوردگان بی سرپرست و ... دچار کاستی های فراوانی است و قوانین 

مصوب در این زمینه از نقص ها و نقض های متعدد رنج می برد.
 اگر در تدوین و تنقیح قوانین به حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل 
اشخاص و مصونیت آن از تعرض توجه شود یکی از آرمانی ترین وحدت ها 

در نگاه ملی شکل می گیرد و مردم احساس آرامش می کنند.
  وقتی ممنوعیت و تفتیش عقاید سرلوحه قوانین مرتبط قرار گیرد کمتر 
کسانی در تعارض با حکومت منصف قرار می گیرند. وقتی نشریات و مطبوعات 
در بیان مطالب آزاد باشند کمتر مقامی جرات تعرض به حقوق عمومی جامعه 

و ویژه خواری و برقراری مناسبات مفسده آمیز را خواهد داشت.

سرمقاله
بوروکراسی ناکارآمد اداری و ظرفیت های فراموش شده در قانون اساسی

یادداشت

اینستاگرام؛ بالک کن، بی عذاب وجدان!
احسان محمدی*

بر اساس برخی آمارها بیش از ۲۵ میلیون ایرانی در اینستاگرام فعالیت دارند. یا محتوا 
تولید می کنند یا مصرف کننده محتوا هستند. به تجربه قریب به شش سال فعالیت مستمر در 
این فضا برخی از آموخته هایم را به اشتراک می گذارم. با ذکر این نکته که ممکن است شما 

کاماًل در این فضا به شکل دیگری فکر و عمل کنید.
۱- اینستاگرام با هدف »سرگرمی سازی« طراحی شده است. به همین دلیل توانایی 
 »edutainment« عجیبی در بلعیدن زمان ما دارد اما در همین فضا هم می توان از تکنیک

یا »سرگرم آموزی« - ترکیب آموزش با سرگرمی- استفاده کرد. یاد داد و یاد گرفت.
۲- ما از اینکه می بینیم سرمایه های مادی و معنوی کشور غارت می شوند و نمی توانیم 
از آن مراقبت کنیم و  اینستاگرام، کشور ماست.  کاری کنیم رنج می کشیم. صفحه ما در 

نگذاریم هر کسی سرمایه های حتی اندکش را اختالس یا غارت کند.
3- با فالو کردن افراد کم مایه به آنها اعتبار ندهیم. در روزهایی که تعداد فالوور به 
با کلیک نسنجیده به هر  ابزاری برای وزن کشی و برحق بودن تبدیل شده است،  عنوان 
ببینیم دنبال  کسی اعتبار ندهیم. واژه فالوور به معنی دنبال کننده است. گاهی دقت کنیم 

چه کسی راه افتاده ایم؟
۴- از گزینه بالک استفاده کنیم و عذاب وجدان نداشته باشیم. صفحه ما سطل زباله 
عقده گشایی، فحش نگاری و تخلیه ناکامی های روحی دیگران نیست. ما کسی را به فالوو کردن 
صفحه مان محکوم نکرده ایم، اینجا هم دنیای واقعی نیست که مجبور به تحمل کسانی باشیم 
که رنج مان می دهند. هیچ آدم عاقلی یک مشت عقرب را با خودش به رختخواب نمی برد. 

آزاردیدن  قیمت  به  مدارا  و  تحمل  به  تظاهر کردن  بگذاریم.  کنار  را  ۵- رودرباستی 
توسط افراد سمی، مثل این است که به فرد متجاوز لبخند بزنیم. این تشویق به دیکتاتوری 
و نشنیدن صدای مخالف نیست، مراقبت از روح مقابل کسانی است که جز با زهر ریختن 

نمی توانند حرف بزنند.
۶- در فحش شنیدن و متلک خوردن هیچ فضیلتی نیست. در این دنیا کسی مراقب 
روح ما نیست، خودمان از خودمان مراقبت کنیم. اینکه اجازه بدهیم هر کسی به هر بهانه ای 
به  میل مان  نشانه  نیست.  بزرگواری مان  دهنده  نشان  بدزدد،  را  روحی مان  توان  از  بخشی 

قربانی شدن است.
۷- کسانی که »نقد« می کنند حتمًا به توسعه ما کمک می کنند. اما بین »نیش« و 
»نقد« تفاوت هست. گچ، نمک، شکر و هروئین همه سفید رنگ هستند. عدم تشخیص 
تفاوت آنها با هم به شدت خطرناک است. در »نقد« سازندگی وجود دارد و کمک همدالنه 

به اصالح و ارتقا، اما »نیش« با متلک پرانی، زخم زبان و تحقیر همراه است.
۸- حرفی که خودمان جسارت زدن آن را نداریم، انتظار نداشته باشیم کس دیگری 
جای ما بزند. اینستاگرام، جبهه جنگ نیست، اینجا کسی چریک نیست. انتظار قهرمان بازی 
از کسی نداشته باشیم. هیچکس قرار نیست جای ما شجاعت به خرج بدهد. با شلیک به 

خودمان و دیگران این فضا را خونین تر نکنیم.
۹- می دانم ایجاد یک فضای کاماًل محترم به وسعت اینستاگرام خیال پردازنه است 
اما ترجیح می دهم به سمت یک خیال خوشایند قدم بزنم تا با تحمل بوی تعفن در لجنزار 
فرو بروم. هر نوشته، الیک یا کامنت ما در این فضا می تواند نفرت یا دوستی خلق کند. در 

کدام طرف ماجرا ایستاده ایم؟
هدر  »ارزان«  را  آن  نمی آید،  به دست  »آسان«  روانی  آرامش  حاضر  ۱۰- در عصر 
کند.  تبدیل  بهتری  به جای  را  است جهان  قرار  اجتماعی  و هر شبکه  اینستاگرام  ندهیم. 
جایی که ارزش زیستن داشته باشد.اگر نمی توانیم به همدیگر کمک کنیم، دستکم آرامش 
 هم را نخراشیم و یادمان بماند با زهر ریختن به کام دیگران، دهان ما شیرین نمی شود.

*دانش آموخته دکتری فرهنگ و ارتباطات

سیدجالل فیاضی
گرانی سالهاست گریبان اقتصاد ایران را رها نمی کند.این دولت و آن دولت، این مجلس 

وآن مجلس هم نمی شناسد.
قیمت ها با شتاب افزایش می یابد و شکاف بین نرخ ها و درآمد مردم هر روز عمیق تر 
می شود .شیوه های مقابله هم تقریبًا یکسان است ؛ با بی تفاوتی وبی اعتنایی مسئوالن قیمت 
کاالها و خدمات گران می شود،وقتی به اوج رسیدتازه  هشدارها وبگیر وببندهاآغاز می شود، 
قیمت ها اندکی فروکش می کند و بعد هم مردم به آن عادت می کنندوروز از نو روزی از نو!

 نرخ ارز - که تقریبًا در همه قیمت ها تأثیرگذار است - بیش از دو دهه است که چنین 
روندی دارد .در جدیدترین جهش، دالر از ۲۰ هزار تومان فراتر رفت ،همه قیمت ها تحت 
تاثیر آن افزایش یافت وحاال دولت به میدان آمده است تا ۱۰۰۰ تومانی! ازنرخ آن کاسته شود. 
اما قیمت کاالها و خدماتی که تحت تأثیر نرخ ارز افزایش یافته است دیگر  تغییرنمی کند.

اختیار  در  دولتی هستندویا  یا  تولیدی_که عمدتا  مراکز  در  از کاالها  بسیاری  قیمت  
گران فروشی  با  مبارزه  طبل  بر  مدام  اینکه  جالب  و  می شود  تعیین   - حاکمیتی  نهادهای 
می کوبند. یعنی واقعًا مسئوالن نمی دانند یا نمی خواهند بدانند -که مشکل امروز جامعه 
گران فروشی نیست ،گرانی است. صدها قلم کاالی مورد نیاز جامعه از  لبنیات تا مواد غذایی 
،خودرو،لوازم خانگی و....هر روز در مراکز تولیدی ویا بنگاه های واردات کاال بدون نظارت 
جدی بطور هفتگی وحتی روزانه افزایش قیمت می یابدو نرخ  های جدید روی بسته بندی 
درج ویا رسمًا به خرده فروشان ابالغ می شود، اما دستگاههای  نظارتی به سراغ خرده فروش 

می آیندو از برخورد با تولید کننده وواردکننده طفره می روند.

از قصه پراید ۹۰ میلیون تومانی و حکایت ثبت نام شتابزده و قرعه کشی ، چند هفته ای 
بیشتر نمی گذرد و حاال باید دوباره منتظر افزایش قیمت خودرو وحکایتهای تکراری وبی 
پاره کرده واجاره ها نفس اجاره نشین ها را گرفته  افسار  ثمرگذشته بود. مسکن که دیگر 
است. کار به اجاره پشت بام و نصب چادر رسیده است.وظاهرا تنها راهکار مسئوالن برای 
ساماندهی قیمت مسکن »گفتاردرمانی «است. سفره های کوچک مردم بتدریج از میوه تهی 

می شودو ظاهراً گوشی هم بدهکار نیست!
روسای کمیسیون های مجلس جدید در نامه ای تهدید آمیزبرای دولت درمورد تغییر 
رویه مدیریت کشور،به ویژه در زمینه گرانی خط ونشان کشیده اند ولی به نظر می رسد مشکل 
گرانی توپی در میدان هرسه قوه است .قوای مجریه ،مقننه و قضائیه باید با همکاری وهم 
افزایی برای  اصالح زیرساخت ها و ساختارهاوکاهش شکاف عمیق خرید و قدرت خرید مردم 
تدبیر جدی بیندیشند. درست است که کشور اکنون گرفتار تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
دشمن است ،ولی بسیاری ازصاحبنظران و اقتصاددانان معتقدند بخش عمده ای از مشکالت 

اقتصادی ریشه داخلی دارد و امکان فائق آمدن بر آن وجود دارد .
شبکه توزیع ،انحصاردر تولید، واردات و صادرات ،اقتصاد دولتی و فساد اداری و اقتصادی 
شاید مهمترین کلیدواژه های روند مقابله با گرانی باشد واصالح آن جز با همکاری، همگرایی 
و همدلی سه قوه ممکن نیست. فساد و گرانی دو اختاپوس اقتصاد ایران هستند و سرنوشت 
آنها در هزارتوی ساختارهای اقتصادی و منافع صاحبان قدرت وثروت به هم گره خورده است.

گشودن این گره هانیازمند عزم و اراده ای جدی ،تدبیر،جسارت ،قاطعیت ،پاکدستی 
وچشم پوشی از منافع گروهی ،باندی، وشخصی است.

یادداشت
گرانی و اقدامات دیرهنگام و بی ثمر!
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باید معیشت مردم را نجات داد
احمــد نــادری نماینــده مــردم تهــران در صفحه توئیترش نوشــت: 
یازدهــم  و مجلــس  اســت  اقتصــاد  و  معیشــت  مــردم  »مســاله 
ــائل  ــرح مس ــت. ط ــردم اس ــائل م ــکالت و مس ــل مش هم بدنبال ح
ــیه  ــه حاش ــرای ب ــتاگرام و… ب ــگ اینس ــون فیلترین ــیه ای همچ حاش
بــردن مجلــس اســت و البتــه معلــوم اســت از کجــا نشــأت می گیــرد. 
مجلس به دنبال محــدود ســازی نیســت. بایــد معیشــت مــردم را 

ــات داد.« نج

مجلس اگر با آخوندی برخورد می کرد
 مسکن به این وضعیت نمی رسید

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس گفــت: اگــر در بخــش مســکن 
از ظرفیت هــای قانونــی اســتفاده می شــد و وزیــر ســابق مســکن مــورد 

ســوال قــرار می گرفــت امــروز شــاهد وضعیــت بــد مســکن نبودیــم.
اقبــال شــاکری افــزود: بررســی صالحیــت اعتبارنامــه نماینــدگان 
بــر اســاس اصــل ۹3 قانــون اساســی توســط نماینــدگان مجلــس بــه 
حــدی مهــم اســت کــه در ردیــف شــورای نگهبــان قــرار دارد. مجلــس 
شــورای اســالمی بــدون شــورای نگهبــان اعتبــار قانونــی نــدارد؛ مگــر 

در مــورد تصویــب اعتبارنامــه نماینــدگان.
ــا فســاد را یکــی از ریل گذاری هــای مهــم مجلــس  ــارزه ب وی مب
ــف  ــت و فسادســتیزی، یکــی از وظای ــا ران ــارزه ب ــزود: مب دانســت و اف
مجلــس اســت بنابرایــن بایــد از ایــن ظرفیــت کــه در قانــون اساســی 
ــد،  ــد دارن ــر آن تأکی ــری ب ــم رهب ــام معظ ــام )ره(  و مق ــده و ام آم

اســتفاده شــود.

تداوم کوچک شدن سفره مردم
نماینــده مــردم قــروه و دهــگالن در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
بیــان اینکــه امــروز ســفره مــردم روی ویبــره بــوده و کوچــک شــده، 
از وعــده هــای بــی نتیجــه انتقــال آب بــه قــروه و غفلــت از ظرفیــت 

هــای شهرســتان انتقــاد کــرد.
پرویــز اوســطی در ادامــه از تســریع در راه انــدازی دانشــکده صنعت 
و معــدن در کنــار رفــع مشــکالت پروژه هــای نیمــه تمــام گفــت و خبــر 

از احــداث ســد بــرای آبرســانی به شهرســتان داد.
اوســطی همچنیــن راه انــدازی ســایت بازیافــت زبالــه و کشــتارگاه 

دام را از اولویت هــای مهــم بــرای شهرســتان دانســت.

معاونت اقتصادی وزارت خارجه
 فعال تر عمل کند

نماینــده مــردم اراک در مجلــس گفــت: ۱۵ اســتان کشــور به نوعی 
بــا کشــورهای همســایه ارتبــاط دارنــد کــه بایــد داد و ســتدهای مــرزی 
ــورمان  ــاد کش ــه اقتص ــد ب ــه می توان ــرا ک ــود چ ــت ش ــان تقوی ــا آن ب

ــایانی کند. ــک ش کم
محمدحســن آصفری  بــا تاکیــد بــر ضــرورت تقویــت دیپلماســی 
اقتصــادی، اظهــار داشــت: دیپلماســی اقتصــادی یکــی از ظرفیت هــای 
بــزرگ دنیــا اســت اما متأســفانه دولت طــی ســال های اخیــر بــه ایــن 

مســئله مهــم توجــه نداشــته اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تقویــت روابــط ایــران بــا کشــورهای 
منطقــه و همســایه، گفــت: ۱۵ اســتان کشــور بــه نوعــی بــا کشــورهای 
ــان  ــا آن ــرزی ب ــتدهای م ــد داد و س ــه بای ــد ک ــاط دارن ــایه ارتب همس
ــک  ــورمان کم ــاد کش ــه اقتص ــد ب ــه می توان ــرا ک ــود چ ــت ش تقوی

شــایانی کنــد.
ــم  ــی ه ــی پارلمان ــد از دیپلماس ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی آصفری ب
بــرای تقویــت ارتباطــات تجــاری کشــور بــه خوبــی بهــره بــرد، گفــت: 
اســتفاده از دیپلماســی پارلمانــی نیــز یکــی از راهکارهای مؤثری اســت 
ــژه در عرصــه  ــه وی ــا کشــورهای همســایه ب ــا ب ــط م کــه ســطح رواب

ــد. ــش می ده ــادی را افزای اقتص
نماینــده مــردم اراک در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
ــا  یکــی دیگــر از راهکارهــای تقویــت دیپلماســی اقتصــادی، ارتبــاط ب
کشــورهایی اســت کــه از ســوی آمریــکا تحریــم شــده اند، تصریــح کرد: 
عــالوه بــر ایــران، چنــد کشــور دیگــر هــم مــورد تحریم هــای ظالمانــه 
آمریــکا واقــع شــده اند کــه می توانیــم روابــط تجــاری و اقتصــادی خــود 

بــا آنــان را گســترش دهیــم.

دستور رییس جمهور برای رفع موانع کسب و کارهای مجازی
حجت االسـالم حسـن روحانـی دسـتگاه های ذیربـط را موظـف کـرد 
در جهـت رفـع موانـع گسـترش کسـب و کارهـای مجـازی اقـدام کرده و 
بـرای کمـک بـه رونـق آن دسـته از کسـب و کارهایـی کـه در ایـام کرونا 
رونـق یافتـه و اسـتعداد افزایـش اشـتغال در آنهـا بیـش از دیگران اسـت، 

برنامه ریزی کنـد.
بـرای  کارگروهـی  اسـت  الزم  داشـت:  اظهـار  جمهـور  رئیـس 
تنظیـم روابـط بخـش خصوصـی و دولـت در حـوزه خدمـات نوآورانـه در 
وزارتخانه هـای تخصصـی بـا حضـور وزارت ارتباطـات، معاونـت علمـی و 

اقتصـاد تشـکیل شـود. فنـاوری و وزارت 
همچنیـن وزارت اقتصـاد مأمـور شـد تـا پیشـنهاد وزارت ارتباطات بر 
تعریـف بسـته های »اعتبـار مالیاتـی« بـه جـای »معافیـت مالیاتـی« برای 
شـرکت های نـوآور را بررسـی و بـرای اجرایی نمـودن آن برنامه ریزی کند.

امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا تامین نخواهد شد
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت: بعضـی کشـورهای منطقـه از 
پیـروی کورکورانـه از آمریـکا کـه خـود مظهر ظلـم وبی عدالتـی درجهان 
اسـت دسـت برداشـته وبـه این باور برسـند که امنیـت با اطاعـت از آمریکا 

تامیـن نخواهد شـد.
سـید عباس موسـوی در پاسـخ بـه اتهام هـای بی اسـاس و اظهارات 
مداخلـه جویانـه مقام هـای برخـی از کشـورهای منطقه از جمله عربسـتان 
سـعودی و بحرین اظهار داشـت: جای بسـی شگفتی اسـت که کشورهایی 
همچـون عربسـتان سـعودی کـه خـود منبـع تروریسـم و افراطی گری در 
منطقـه هسـتند و سـال ها بـا حمایـت از گروه هـای تروریسـتی همچـون 
القاعـده و داعـش بـه بـی ثبات سـازی در منطقـه دامن زده انـد، اتهام های 
بی اساسـی بـه جمهـوری اسـالمی ایـران که بـا رفتار مسـئوالنه خود شـر 
گروه هـای تروریسـتی را از سـر کشـورهای منطقـه کوتـاه کـرده اسـت، 

وارد می کننـد.
سـخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: حمایت از خواسـته نماینده 
آمریـکا در تـور دوره گـردی وی در منطقـه بـرای اسـتمرار محدودیت های 
تسـلیحاتی کشـورمان از سـوی کشـورهایی که بیش از پنج سـال اسـت با 
سـالح های آمریکایی هزاران نفر از جمله زنان و کودکان یمنی را به خاک 
و خون کشـیده اند، طنز تلخی اسـت که در این روزها شـاهد آن هسـتیم.

امکان ترمیم نمرات برای پایه نهمی ها فراهم می شود؟
از ۲3  هدایت تحصیلی 
تیرماه آغاز می شود و به نظر 
شرایط  به  توجه  با  رسد  می 
از  تحصیلی  سال  آغاز  اعالم  و  کرونا 
اول شهریورماه طی یک فرآیند، دانش 
خواهند  هایی  چالش  نهم  پایه  آموزان 

داشت.
به  فرایند هدایت تحصیلی گرچه 
از  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  گفته 
آذرماه سال ۹۸ آغاز شده است اما بعد 
از ثبت نمرات پایان ترم سال تحصیلی 
فرایند  و  انتخاب رشته  است که عماًل 
اجرایی هدایت تحصیلی آغاز می شود. 
به گفته مسئوالن تا آخر این هفته تمام 
نمرات دانش آموزان پایه نهم تحصیلی 
تیرماه   ۲3 از  و  می شود  سامانه  وارد 
فرایند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته 
می خورد.  کلید  آموزان  دانش  توسط 
شده  طراحی  فضا  گونه ای  به  امسال 
است که کاربرگ های ۶ و ۷ مربوط به 
هدایت تحصیلی به صورت مجازی هم 
در دسترس مدیران مبدا مقصد دانش 
آموزان پایه نهم که حاال باید وارد پایه 

دهم تحصیلی بشوند قرار بگیرد.
واقع  در   ۶ شماره  برگ  نمونه 
بررسی مشاوره ای است که شامل 3۵ 
امتیاز عملکرد تحصیلی دانش آموزان، 
۱۵ امتیاز آزمون های توانایی، ۱۵ امتیاز 
نظر  متیاز  ا  ۱۰ رغبت،  آزمون های 
هر  معلمان  نظر  امتیاز   ۱۰ دانش آموز، 
مربوط  امتیاز   ۵ و  اول  متوسطه  درس 

به اولیا دانش آموزان است.
است کمه هیچ  این  دیگر  نکته 
اجباری در فرم شماره ۶ وجود ندارد اما 
فرم شماره ۷ بر اساس عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان در پایه های هفتم، هشتم 
و نهم طراحی شده است که به تناسب 
رشته  با  درس  هر  تناسب  و  ارتباط 
اعمال ضریب شده و دانش آموزان بر 
اساس آن رتبه بندی می شوند و طبیعتًا 
بهتری  نمره های  که  دانش آموزانی 
محدودیت  به  توجه  کرده اند با  کسب 
ظرفیت در برخی از رشته ها، اولویت ها 

نند  می توا را  بیشتری  رشته های  و 
انتخاب کنند.

و  سنجی  غب  ر ی  ن ها مو ز آ
گفته  آموزان  دانش  توانایی  سنجش 
این  در  درصدی   3۰ تأثیر  می شود 
انتخاب رشته دارد و همچنان عملکرد 
تحصیلی باالترین امتیاز را برای اینکه 
رشته  در  بگیرد  دانش آموز تصمیم 
معارف  انسانی،  تجربی،  علوم  ریاضی، 
اسالمی و یا فنی و حرفه ای و کاردانش 
رشته  برای  می گذارد.  کند،  تحصیل 
علوم  دروس  نمرات  ترتیب  به  تجربی 
تجربی و ریاضی باید حداقل ۱۴ و ۱3 
دروس  نمرات  ریاضی  رشته  برای  و 
و ۱3  باید ۱۴  تجربی  علوم  و  ریاضی 
عارف  و  انسانی  رشته های  برای  و 
دروس عربی، ادبیات و عربی هر کدام 
حداقل ۱۴ باشد. و حاال نزدیک به یک 
میلیون دانش آموز پایه نهمی که سال 
تحصیلی را با امتحاناتی متفاوت نسبت 
به هر سال پشت سر گذاشتند )امتحانات 
پایه نهم حضوری اما مدرسه ای انجام 
شد و امسال عماًل نمره دانش آموزان 
در اختیار معلمان قرار داشت( باید سالی 
متفاوت را در امر هدایت تحصیلی نیز 

پشت سر بگذارند.
در این سال های اخیر خصوصًا با 
پر  به ظرفیت محدود رشته های  توجه 
گفته  به  و  تجربی  علوم  مثل  طرفدار 
مشاوران مدارس بی اثر بودن برگه های 

رغبت سنجی و در نظر گرفتن عالیق 
هدایت  شدن  خالصه  دانش آموز و 
تحصیلی در همان نمره ها که به عنوان 
در  می شود،  مطرح  تحصیلی  عملکرد 
پایه  آموزان  دانش  نام  ثبت  ماه ها  این 
دهم با چالش های فراوان رو به رو بوده 
است. والدین بعید است که بتوانند مثل 
سال های قبل کفش آهنین به پا کنند 
و دنبال مدرسه دلخواه و رشته دلخواه 
ارتباط  و  بگردند  فرزندانشان  یا  خود 
مشاوران مدارس و اولیا و دانش آموزان 
نیز در این روزهای کرونایی محدود و 
محدودتر شده است تا از این فرایند مهم 
که آینده شغلی دانش آموزان را می تواند 

تعیین کنند، عبور کنند.
قرار  امسال  گذشته  اینها  همه  از 
ابتدای شهریور  از  است سال تحصیلی 
به صورت فرایندی و از ۱۵ شهریور به 
این در حالی  صورت رسمی آغاز شود. 
است که هر سال دانش آموزان پایه نهم 
این امکان را داشتند که بتوانند در شهریور 
ماه با شرکت در امتحاناتی دوباره نمرات 
خود را اصالح و در نتیجه فرایند هدایت 
برای  و  کنند  اصالح  نیز  را  تحصیلی 
همین شمار زیادی دانش آموز بودند که 
تازه در اواخر شهریور ماه ثبت نام خود را 

انجام می دادند.
کل  یر  مد هی  شکو د  مسعو
در  مراقبت  و  مشاوره  تربیتی،  امور 
آموزش  اجتماعی  آسیب های  بر  برا

موضوع  این  خصوص  پرورش در  و 
گفت: فرایند اصالح نمرات به صورت 
منطقه ای است و اگر شرایط کرونا اجازه 
مناطق  و  بدهد  را  امتحاناتی  برگزاری 
هم آمادگی داشته باشند می توانند این 
امتحانات را تا نیمه شهریور برگزار کنند 
و باز برای دانش آموزان فرصت هست 
که نمراتشان را اصالح کنند. البته همه 
اینها به این بستگی دارد که کرونا اجازه 

برگزاری امتحانات را بدهد.
چنین  وجود  از  شکوهی  گرچه 
امکانی سخن می گوید اما چند قید اگر 
کرونا اجازه بدهد، اگر مناطق آماده باشند 
وجود دارد و مشخص است دستورالعمل 
سال های قبل در این موضوع که حاال 
باید با توجه به شرایط کرونا و همچنین 
هر  موعد  از  زودتر  مدارس  بازگشایی 
ابالغی  تغییراتی می کرده و  باید  سال 
چنین  ظاهراً  که  صورت می گرفته 

اتفاقی رخ نداده است.
دلیل  به  که  است  حالی  در  این 
صورت  به  امتحانات  شدن  برگزار 
استانی  و  منطقه ای  نه  و  مدرسه ای 
و  والدین  که  دارد  وجود  احتمال  این 
بیش  نمرات  از  ناراضی  آموزان  دانش 
از گذشته باشند و دردسرهای ثبت نام 
پایه دهمی ها بیشتر باشد. حتی اگر بنا 
برگزاری  با  برخی کارشناسان  به گفته 
باعث  مدرسه ای  صورت  به  امتحانات 
شده باشد به دانش آموزی نمره ای داده 
دهنده  نشان  و  واقعی  نمره  که  شود 
هم  باز  نیست،  او  تحصیلی  عملکرد 
چالش آموزش و پرورش این خواهد بود 
که خارج از ظرفیت رشته های تحصیلی 
با دانش آموزانی رو به رو خواهد شد که 
حدنصاب نمرات برای انتخاب رشته های 
پر متقاضی و ظرفیت محدود را به دست 

آورده اند.
باید منتظر ماند و دید از ۲3 تیرماه 
کلید  حوزه  این  در  چالش هایی  چه 
پرورش  و  آموزش  چند  هر  می خورد؛ 
قرار بوده برای همه چالش ها برنامه هایی 

داشته باشد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

تجمیع و ساماندهی موسسات آموزش عالی به تصویب رسید
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد: 
تجمیع و ساماندهی موسسات آموزش عالی« در ستاد نقشه جامع علمی 

کشور تصویب شده و در دست ابالغ است.
ساماندهی  گزارش  بررسی  وضعیت  آخرین  کبگانیان درباره  منصور 
دانشگاه های وزارت علوم در ستاد نقشه جامع علمی کشور و کاهش تعداد 
دانشگاه ها از ۸۸ دانشگاه به ۴۲ دانشگاه و مؤسسه گفت: وزارت علوم گزارش 
ساماندهی دانشگاه ها را ارائه داد در این گزارش جداول و اسامی مفصلی 

از دانشگاه ها در رابطه با ساماندهی مؤسسات آموزش عالی آمده است.
وی افزود: مسئوالن مربوطه در وزارت علوم به این نتیجه رسیده اند که 
تعداد دانشگاه کاهش  یابد،  و در حال حاضر آئین نامه و روش کار وزارت 

علوم را در زمینه ساماندهی تأیید شده است.

آغاز فعالیت دانشگاه های غیرانتفاعی از نیمه شهریور
رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی گفت: موسسات 
در سال  را  خود  فعالیت  اول شهریور  نیمه  از  غیرانتفاعی  دانشگاه های  و 

تحصیلی جدید آغاز می کنند.
علی آهون منش درباره طرح ساماندهی موسسات و دانشگاه های غیر 
انتفاعی براساس سند آمایش آموزش عالی گفت: ساماندهی آموزش عالی 

توسط وزارت علوم برای تمام زیر نظام ها اجرا خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر این طرح برای دانشگاه های دولتی درحال 
اجرا است و براساس آن قرار بود دانشگاه های دولتی کوچک که زیر ۴۰۰ 
الی ۵۰۰ نفر دانشجو دارند، منحل شوند، اما بعد تصمیم بر این شد که این 

گروه دانشگاه ها به عنوان پردیس دانشگاه های بزرگ فعالیت کنند.

دانشگاه خوارزمی به دانشجویان دکتری خوابگاه می دهد
براساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه خوارزمی، به دانشجویانی که 
متقاضی شرکت در آزمون جامع هستند در صورت وجود ظرفیت و تایید 

مدیریت دانشجویی خوابگاه تعلق می گیرد.
در  سومین جلسه کمیته راهبردی ستاد کرونای دانشگاه خوارزمی 
مصوب شد درخواست حضور دانشجویان طبق شیوه نامه های مربوطه بدون 

محدودیت از طریق سامانه گلستان در طی تابستان انجام گیرد.
همچنین این کمیته تصویب کرد دانشجویان مشمول دریافت خوابگاه 
در مقطع تحصیالت تکمیلی حداکثر تا تاریخ ۱۴ تیر و در مقطع کارشناسی 

از ۲۵ تا 3۰ تیر درخواست خود را ارائه کنند.

ایران باید در بازار بین المللی آموزش عالی مجازی سهم 
داشته باشد

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به رشد شتابان آموزش عالی به 
شیوه غیر حضوری و آنالین در دنیا گفت: ایران نیز باید با تکیه بر توانایی 

های علمی خود، بخشی از سهم این بازار را به دست آورد.
مجتبی صدیقی در ویبنار تخصصی آموزش زبان فارسی در دوران 
پس از کرونا گفت: در شرایط حاضر رقابت کشورها برای جذب دانشجوی 
خارجی به حوزه آموزش عالی مجازی نیز وارد شده است و حضور موثر در 

این حوزه یک ضرورت است.
وی افزود: در سالهای اخیر آموزش دانشگاهی به شیوه مجازی در حال 
رشد و توسعه است و پیش بینی می شود تا ۵ سال آینده، گردش مالی بازار 

آموزش عالی مجازی به 3۵۰ میلیارد دالر برسد.

جلوگیری از خودکشی ۲ زن در اهواز
 ۲ نجات  از  ز  اهوا شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
داشتند،  خودکشی  قصد  هفتم  پل  شرقی  ساحلی  مشترک  محدوده  در  که  زن 

داد. خبر 
ابراهیم قنبری اظهار داشت: ساعت ۰۰:3۰ بامداد روز سه شنبه گزارش خودکشی 
شخصی در رودخانه کارون در محدوده ساحلی شرقی زیر پل هفتم اطالع رسانی شد 
و نیروهای امدادگر،  پس از خارج کردن زنی تقریبا 33 ساله از اب،   متوجه حضور زن 
دیگری در همان محدوده شدند که او هم قصد خودکشی داشت، که نیروهای انتظامی 

وارد عمل شده، او را منصرف و از محدوده ساحلی خارج کردند.

حمله تروریستی به خودروی سپاه 
برخی منابع به نقل فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس، از وقوع یک انفجار 
در نزدیکی روستای گلوگاه واقع در بخش کورین در سیستان و بلوچستان خبر دادند و 
گفته شده گروه تروریستی جیش العدل مسئولیت این اقدام جنایتکارانه را به عهده گرفته 
و مدعی شده در این عملیات مجتبی میرشکار فرمانده بسیج کورین را به شهادت رسانده 

و سه خودرو را منهدم کرده است.

فداحسین مالکی، گفته: این حادثه بر اثر انفجار دو بمب کنار جاده ای که یکی از 
آن ها هنگام عبور دو خودروی حامل نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی منفجر شد، 

اتفاق افتاد و سرهنگ محمد مالشاهی جراحت مختصری دید.

صداوسیما خبر خود را تکذیب کرد!
پس از آنکه کانال سیمانیوز، متعلق به بخش خبری صداوسیما با انتشار ویدیویی 
از سقوط بالگردی در مرودشت شیراز خبر داد ، یک کانال دیگر صداوسیما در تلگرام در 
خبری جداگانه با تکذیب این خبر نوشت: »برخی از سایت ها و کانال ها در فضای مجازی، 
خبری مبنی بر سقوط یک فروند بالگرد در مسیر شیراز - مرودشت منتشر کرده اند، اما 
براساس پیگیری های صدا و سیما، مرکز فارس، تاکنون این خبر از سوی هیچ نهادی 

تایید نشده است.

 گندم زار آتش گرفت،  پژو پارس سوخت
آتش سوزی قسمتی از یک مزرعه گندم، منجر به آتش گرفتن یک دستگاه خودرو 

سواری پژوپارس شد.
این حادثه، حوالی ساعت ۱۸ روز دو شنبه اتفاق افتاد و یک دستگاه خودرو سواری 
در مجاورت یک مزرعه در جاده خاوران، قاسم آباد، جاده گاز بر اثر آتش گرفت مزرعه 

دچار حریق شد و در آتش سوخت.

ریزش دیوار مغازه یک فوتی و یک مجروح داشت
فرمانده انتظامی لنگرود از جان باختن یک نفر و مجروح شدن یک نفر بر اثر ریزش 

دیوار یک مغازه خبر داد.
سرهنگ مجید نیکویی اظهار داشت: ریزش دیوار مغازه  مورد بحث در بلوار سعدی 

اتفاق افتاد.
وی افزود: فرد متوفی مردی ۴۷ ساله و بود و شخص مصدوم ۴۱ ساله است.
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رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
جمهور با اعالم آمادگی از طرح های 
جوانان  اشتغال  گفت:  بنیان،  دانش 
محقق  فناوری  و  دانش  به  توجه  با 

خواهد شد.
سورنا ستاری اظهار داشت: نگاه 
دانش  طرح های  حوزه  این  به  ویژه 
بنیان زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان 

را مهیا می کند.
بهره  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
گیری از بخش خصوصی برای ایجاد 

افزود:  کشور،  در  شغلی  فرصت های 
و  دانش  به  توجه  با  جوانان  اشتغال 

فناوری محقق می شود.
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
الزم  آمادگی  اینکه  بیان  با  جمهور 
دانش  طرح های  از  حمایت  برای 
با  گفت:  داریم،  را  فناورانه  و  بنیان 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 
طرح های نیمه تمام در حوزه دانش 
بنیان و فناوری شناسایی و به نتیجه 

خواهند رسید.

اشتغال جوانان با توجه به دانش و فناوری 
محقق می شود
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 )CRM( مدیریت ارتباط با مشتری
چیست و چه کاربردی دارد؟

 Customer Relationship( مشتری  با  ارتباط  مدیریت  یا   CRM
Management( اصطالحا به فرایند  و تکنولوژی هایی گفته می شود که یک 
سازمان به کار می گیرد تا ارتباط خود را با مشتریانش حفظ کرده و بتواند رضایت 
آن ها را در کسب و کار خود جلب کند، عبارت “سی آر ام” را نخستین بار توسط 
توماس سیبل برای نرم افزار بازاریابی خود به کار برد و آن را CRM یا همان مدیریت 

ارتباط با مشتری نامید.
ارزش مشتریان وفادار به یک برند ۱۰ برابر بیشتر از مشتریانی تنها با یک خرید 
است، بنابراین اگر بتوانید مشتریان را مجددا به کسب و کار خود بازگردانده و آن ها 
را ترغیب به خرید کنید در حقیقت ارزش افزوده ی فوق العاده ای برای کسب و کار 

خود مهیا کرده اید.
مدیریت ارتباط با مشتری به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که می تواند 
منجر به وفاداری مشتریان به برند و کسب و کار شما شود، این فعالیت ها می تواند 
شامل به کارگیری انواع ابزار و تجهیزات، منابع انسانی و… باشد، به عنوان یک 
مثال ساده، فرض کنید پس از اینکه فردی از شما خریدی انجام می دهد با او تماس 
گرفته و مطمئن شوید از محصول خریداری شده رضایت دارد، یا پس از هر خرید 
یک هدیه ی غافل گیر کننده برای مشتریان خود ارسال کنید، انجام این گونه فعالیت ها 

می تواند شدیدا باعث جلب اعتماد مشتریان و احساس رضایت در آنان شود.
مثال هایی که در باال بیان کردیم، نمونه های بسیار ساده ای از CRM هستند، 
در حقیقت با راه اندازی یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری شما قادر خواهید بود 
موارد مهمی مانند نرخ بازگشت مشتریان یا رفتار کاربران را زیر نظر داشته و آنان 
را به خرید بیشتر محصوالت یا خدمات تان ترغیب کنید و بدین ترتیب عالوه بر 

برندسازی برای کسب و کار خود نرخ تبدیل و در نتیجه فروشتان را افزایش دهید.
عده ای CRM را یک مدل ذهنی و رفتار می دانند تا یک ابزار، اما در واقع 
“سی آر ام” یک مدل ذهنی است که با استفاده از ابزارهای متنوع پیاده سازی و 
به کار گرفته می شود، یک سازمان در ابتدا باید برای مشتریان خود و همچنین جذب 
و برقراری ارتباط با مشتریان قبلی برنامه ریزی کرده و مدیران کسب و کار آن را در 

استراتژی های بازاریابی خود گنجانده باشند.
پس از اینکه این مدل ذهنی در سازمان شکل گرفت کافیست با استفاده از 
ابزارها و نرم افزار های CRM آن را در کسب و کار خود پیاده سازی کنید، به همین علت 
است که می گوییم به کارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری هر چند در نگاه اول 
تنها یک ابزار به نظر می رسد اما الزمه ی آن باور داشتن به این مدل بازاریابی است.

فرقی نمی کند مشتریان شما در کجای دنیا ساکن باشند، شما با استفاده از 
سیستم های CRM قادر خواهید بود بدون در نظر گرفتن محدودیت مکانی و 
زمانی با مشتریان تان در ارتباط باشید، همه ی ما می دانیم که یکی از مهم ترین 
جذابیت های فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک حذف محدودیت های زمانی 
و مکانی است، بنابراین توصیه می کنیم شما هم هرچه سریع تر کسب وکار آنالین 

خود را راه اندازی کنید.
استفاده از CRM چه مزایایی به همراه دارد؟

۱-استفاده ی بهینه از زمان
۲-مدیریت ساده تر مشتریان

3-شناسایی نیاز مشتریان
۴-مدیریت فروش

۵- کمک می  کند تا مشتریان خود را بهتر درک کنید
۶-نرم افزار CRM مشارکت و همکاری تیم خدمات مشتریان را افزایش 

می دهد
۷-بهره گیری از نرم افزار CRM به روشن شدن خط مشی آتی کسب و 

کارتان کمک می  کند
مدیریت ارتباط با مشتری یا سی آر ام در بخش فروش و پشتیبانی شرکت ها قرار 
گرفته و سعی می کند درصد بیشتری از فرصت ها را به مشتریان تبدیل کند، برای 

پیاده سازی CRM شما نیاز به یک نرم افزار CRM خوب دارید.

معاون پیشگیری از معلولیت های 
بهزیستی  پیشگیری  توسعه  مرکز 
بینایی  غربالگری  آغاز  ز  ا کشور 
تنبلی  از  پیشگیری  برای  کودکان 
پروتکل  تیرماه و طبق  از ۱۵  چشم 

های بهداشتی خبر داد.
شت:  ا د ر  ظها ا فیعی  ر مینو 
ساله   ۶ تا  سه  کودکان  غربالگری 
چشم  تنبلی  ز  ا جلوگیری  برای 
سازمان  برنامه های مهم  از  یکی 
به  توجه  با  که  است  بهزیستی 
شیوع کرونا در این برنامه تغییراتی 

برنامه  این  ساله  هر  دادیم.  انجام 
به  ماه  چند  و  آغاز می شد  آبان  در 
بین  معمواًل  که  طول می انجامید 
اما  طول می کشید،  ماه  سه  تا  دو 
امسال این برنامه از نیمه اول سال 

و به تدریج آغاز می شود. 

 بینایی سنجی کودکان از ۱۵ تیرماه شروع می شود

سخنگوی آموزش و پرورش شهر 
فوق  فعالیت  گونه  هر  گفت:  تهران 
برنامه آموزشی در مدارس شهر تهران 
در این ایام تا بازگشایی مدارس کاماًل 

ممنوع است.
به  توجه  با  گفت:  ثقفی  مسعود 
توصیه ستاد مرکزی مبارزه با کرونا در 
نظر  شکننده ای از  وضعیت  کشور، 
شیوع کرونا وجود دارد و هر روز شاهد 
افزایش آمار مشکالت در ارتباط با این 

بحث  آنجایی که  از  و  بیماری هستیم 
بسیار  ما  برای  آموزان  دانش  سالمت 
بحث  در  ما  اول  اولویت  و  است  مهم 

و  جسمی  وضعیت  فرزندانمان  تربیت 
که  اعالم می کنیم  آنهاست،  روحی 
آموزشی  برنامه  فوق  فعالیت  گونه  هر 
تا  ایام  این  در  تهران  مدارس شهر  در 

بازگشایی مدارس کاماًل ممنوع است.
مدرسه ای  هیچ  داد:  ادامه  وی 
کالس های حضوری  که  ندارد  اجازه 
برای دانش آموزان برگزار کند و در آنها 
کالس های آموزش حضوری داشته 
برگزاری  ممنوعیت  باشد. بنابر این 

آموزشی  و  حضوری  کالس  گونه  هر 
و  اعالم می کنیم  را  حضوری  درسی 
اگر والدین محترم با مواردی بر خالف 
مدرسه ای  و  مواجه شدند  موضوع  این 
تخلف کرد و اقدام به برگزاری اینگونه 
شماره  با  بالفاصله  کالس ها کرد، 
شکایت  و  بگیرند  تماس   ۸۸۹۶۴۰۰۶
بالفاصله  ما  بازرسین  و  کنند  اعالم  را 
متخلفین  با  و  پیدا می کنند  حضور 

برخورد می شود.

برگزاری کالس آموزشی تا بازگشایی مدارس ممنوع است

فه
ظی

م و
ظا

ن
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ترخیص سربازانی که در دانشگاه قبول شده  اند 
سربازانی  ترخیص  از  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
که در دانشگاه قبول شده  اند با شروع کالس ها خبر داد و گفت: پیش تر با اعالم نتایج 

سربازان ترخیص می شدند.
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمی پور اظهار داشت: تمام مشموالن وظیفه دیپلمی 

که سال ۹۸ موفق به اخذ دیپلم شدند، امسال می توانند در کنکور سال ۹۹ شرکت کنند.
وی ادامه داد: این افراد حداکثر یک هفته پس از کنکور باید سریعًا خودشان را به 

سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند.

این  اگر  افزود:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
مشموالن در بازه زمانی یک هفته، خودشان را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نکنند، 
غایب محسوب می شوند و در صورت قبولی در دانشگاه نمی توانند وارد دانشگاه شوند.

امیر رحیمی پور تصریح کرد: روال کار بر این است که مشمول به خدمت سربازی 
می رود و دوره های آموزشی خود را می گذراند، هنگامی که نتایج اعالم شود، می تواند 

انتخاب رشته کند و سپس منتظر جواب دانشگاه بماند.
دانشگاه  جواب  اعالم  منتظر  مشمول  فرد  که  زمانی  بازه  در  کرد:  بیان  وی 
است، دوره های سربازی را طی می کند و در صورت قبولی، این بازه زمانی در پرونده 

سربازی اش ذخیره می شود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: پیش 
از این در صورت قبولی، فرد مشمول بالفاصله از خدمت سربازی ترخیص می شد 
اما االن به دلیل آنکه معلوم نیست کالس ها چه زمانی برگزار شود )بهمن یا اسفند 

باشد(، به محض شروع کالس ها، سربازان ترخیص می شوند.
هم  مناسبی  زمانی  بازه  که  بدانند  مشموالن  گفت:  پایان  در  رحیمی پور  امیر 
برای انتخاب رشته و هم در صورت قبولی برای مراحل ثبت نام در دانشگاه برایشان 
بنابراین  انجام می شود  نیز  این زمینه  در نظر گرفته شده و مساعدت های الزم در 

جای نگرانی وجود ندارد.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1494- چهارشنبه 11 تیر 1399 اقتصاد- 

سعه  تو د  ستا بیر  د
د  قتصا ا ه  ز حو ی  ری ها و فنا
دیجیتال و هوشمندسازی گفت: 
توسعه زیرساخت ارتباطی کشور باعث شد با 
شیوع کرونا کسب و کارهای آنالین زمین گیر 
نشوند و حتی برخی از آن ها با رشد یک هزار 

درصدی رو به رو شوند.
حوزه  در  افزود:  محمدی،  مهدی 
ولیه  ا نمونه گیری  یک  آنالین  آموزش 
مشخص  نمونه گیری  این  در  دادیم.  انجام 
برابر  هزار  تا  که  داریم  شرکت هایی  شد 
رشد کردند. در مجموع نیز به طور متوسط 
رشدهایی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد در کسب 

و کارهای اینترنتی اتفاق افتاده است.
او با بیان این که توسعه زیرساخت های 
کشور از دو جهت قابل بررسی است، گفت: 
کشور  زیرساخت های  توسعه  اول  شکل 
مربوط به زیرساخت های مخابراتی است که 
در دو دولت آخر به صورت نمایی گسترش 
پیدا کرده و بزرگ شده است. بخش مهم 
دیگر توسعه شبکه ملی اطالعات است که 
اینترنت  به  و دسترسی  باعث شده سرعت 

به شدت گسترش پیدا کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
انتقال  افزود:  هوشمندسازی  و  دیجیتال 
پهنای  ایجاد  و  به داخل کشور  دیتاسنترها 
داریم،  داخل کشور  در  که  گسترده ای  باند 
بستر  روی  خدمات  ارائه  امکان  و  سرعت 

حتی  است.  شده  گسترده  اطالعات  ملی 
زمانی که اینترنت برای چند روز متوالی در 
کشور قطع بود، کسب وکارها و سرویس های 

پایه ای مورد نیاز کار می کردند.  
محمدی اشاره کرد: توسعه زیرساخت 
مخابرات و شبکه ملی اطالعات این امکان را 
فراهم کرد که در دوران کرونا با وجود آسیبی 
که به کسب وکارهای سنتی وارد شد، اغلب 
خوبی  رشد  آنالین  بخش  وکارهای  کسب 
را تجربه کنند. هرچند بعضی از حوزه های 
که  گردشگری  مانند  آنالین  وکار  کسب 
این   در  بودند  خدمات  به  وابسته  خودشان 
ربطی  البته  آسیب  این  دیدند.  آسیب  بین 
به زیرساخت و پهنای باند نداشت و دلیلش 
مشکل به وجود آمده در بخش خدمات بود.

کسب  عمده  که  توضیح  این  با  او 
آنالین  خود  ذات  در  که  آنالین  وکارهای 
بودند و فعالیتشان ربطی به خدمات آفالین 
نداشت، رشدهای چند صد در صدی را تجربه 
کردند، افزود: بخشی از این کسب وکارها به 

دلیل ارائه خدمات آموزش رسمی روی بستر 
آموزش حضوری  امکان  که  این  و  آنالین 

وجود نداشت با رشد مواجه شدند.
آن ها  از  یکی  کرد:  اشاره  محمدی 
ارائه  و  محتوا  تولید  حوزه  کسب وکارهای 
خدمات آموزشی است. البته باید این نکته را 
بگویم که در روزهای اول شیوع کرونا با حجم 
زیرساخت  مشتری  و  کاربر  کاربر،  گسترده 
کاربران  نیاز  پاسخگوی  مجموعه ها  برخی 
نبود اما با مشارکت معاونت علمی و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات زیرساخت های 
موردنظر توسعه پیدا کرد و مشکالت حل شد.

شیوع  با  که  دیگری  »کسب وکار 
کسب وکارهای  شد،  مواجه  رشد  با  کرونا 
با  محمدی  بودند«  آنالین  سالمت  حوزه 
مطب ها  آنجایی  که  از  افزود:  توضیح  این 
تعطیل شدند، پزشک ها در دسترس نبودند 
ظرفیت شان  نیز  بیمارستان ها  از  برخی  و 
کامل بود و فضایی برای خدمات را نداشتند، 
وب سایت هایی که در زمینه خدمات پزشکی 

کار می کردند به شدت رونق پیدا کرد.
محمدی اشاره کرد: پزشک ها سرویس 
آوردند،  آنالین  بستر  روی  را  خود  ویزیت 
استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص 
قرار  مورداستفاده  گذشته  از  بیش  بیماری 
گرفت و چندین مجموعه روی این مساله 
کار کردند. حداقل رشد کسب وکارها در این 

زمینه چیزی حدود ۲۰۰ تا 3۰۰ بود.
حوزه های  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
نیز  آنالین  خرده فروشی های  مانند  سنتی 
شاهد رشدهای عجیب وغریب بودیم. مثاًل 
میزان  که  کاال  دیجی  و  مارکت  اسنپ 
فروش شان تا شش برابر افزایش پیدا کرد 
حمل ونقل  سیستم  شدند  مجبور  بعضًا  و 
یکی  بدهند.  گسترش  را  خود  انبارداری  و 
اتفاق  دراین بین  که  دیگر  مثبت  نکات  از 
افتاد،  عمده فروشی های آفالینی بودند که 
به راه اندازی فروشگاه آنالین روی آوردند. 
به  مردم  اعتماد  شده  باعث  مساله  همین 

فروشگاه آنالین بیش از قبل شود.
حوزه دیگر که با رشد خوبی مواجه شد 
طراحی و توسعه اپلیکیشن ها و سرویس های 
جلسه  مانند  دورکاری  خدمات  ارائه دهنده 
بود.  کاری  تیم های  با  ارتباط  آنالین، 
شرکت  یک  درواقع  که  کسب وکارهایی 
مجازی در اختیار متقاضیان قرار می دهند و 
زیرساخت را برای فعالیتشان مهیا می کنند، 

این کار به شدت رشد کرد.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان مرکزی:
در  دانش بنیان استان  ریال تسهیالت به شرکت های  میلیارد   310 پرداخت 

سه ماه اول سال 1399
ستان  ا تعاون  توسعه  بانک  شعب  مدیر 
به  رو  روند  و  همیت  ا به  ره  شا ا با  مرکزی 
کشور  اقتصاد  دانش بنیان در  رشد شرکت های 
از شرکت های  حمایت  تعاون  توسعه  بانک  گفت: 

دانش بنیان را در اولویت قرار داده است.
به  ه  ر شا ا با  یی  فا و علی 
دانش بنیان با  پرداخت تسهیالت به شرکت های 
نرخ ۸ درصد گفت: در استان مرکزی از ابتدای سال 

تا پایان خردادماه 3۱۰ میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان پرداخت گردیده است.
این  کرد:  بیان  استان  دانش بنیان در  خوب شرکت های  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
شرکت ها در حال حرکت به سمت و سویی هستند که در اقتصاد کشورمان سهم قابل توجهی 
را کسب کنند، ازاین رو بانک توسعه تعاون از محل تفاهم نامه موجود با صندوق نوآوری و 
شکوفایی آماده است تا جهت حمایت از این شرکت ها تسهیالت با نرخ ۸ درصد پرداخت نماید.

که  تسهیالتی   ۹۹ سال  نخست  ماه  سه  در  شد:  مرکزی یادآور  شعب استان  مدیر 
به شرکت های دانش بنیان پرداخت گردیده ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

وفایی با اشاره به عملکرد ۱۰3 درصدی استان در پرداخت اشتغال پایدار روستایی تصریح 
کرد: با پرداخت ۵۴۸ میلیارد ریال در سال گذشته استان توانست بیش از بودجه اختصاصی و 

از محل جذب بودجه سایر استان ها عملکرد مطلوبی را داشته باشد.

رونمایی از سامانه احراز هویت سجام در بانک دی
در مراسمی با حضور دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی از سامانه 

جامع ثبت اطالعات مشتریان )سجام( رونمایی شد.
در  دی؛  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل  کریمی،  برات  حضور  با  که  مراسمی 
بانک، فریدون رشیدی، نایب رییس هیئت مدیره، 
سپرده گذاری  شرکت  مدیرعامل  فهیمی،  حسین 
مرکزی، صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت فرابوم 
برگزار  شرکت  سه  مدیران  و  معاونان  از  جمعی  و 
شد، از سامانه احراز هویت حضوری سجام در بانک 

دی رونمایی شد.
در این مراسم مدیرعامل بانک دی با اشاره به لزوم بهبود زمینه های توسعه بانکداری 
مدرن و دیجیتال در بانک تصریح کرد: با تغییر نگاه استراتژیک بانک به بازار، تقویت حوزه 
های IT به عنوان یک اولویت در دستور کار بانک قرار گرفته است که پیاده سازی فاز اول 
بانکداری دیجیتال با هدف سرعت در ارائه خدمات و افزایش درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی 

محقق شد که گشایش بزرگی در مسیر حرکت هدفمند و پرشتاب بانک است.
کریمی، ضمن قدردانی از همکاری های متقابل شرکت سپرده گذاری مرکزی و شرکت 
فرابوم با بانک دی در تسهیل زمینه های پیاده سازی سامانه احراز هویت حضوری سجام گفت: 
بانک دی متعلق به خانواده معزز شهدا و ایثارگران است و هرگونه اقدامی در گسترش و ارائه 

خدمات به این جامعه هدف جزو وظایف اصلی ما محسوب می شود.
گام  اولین  بانک دی  در شعب  احراز هویت حضوری  پیاده سازی سامانه  افزود:  وی 
برای گسترش زنجیره خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه در  بانک است 
که امیدوارم با یاری خدا زمینه ارتقای سطح خدمات دهی به مشتریان و سهامداران در این 

حوزه گسترش پیدا کند.
فناوری  معاونت  همکاران  تالش های  از  قدردانی  ضمن  سخنانش  پایان  در  کریمی 
ابراز  احراز هویت حضوری سجام  پیاده سازی سامانه  در  الکترونیک  بانکداری  و  اطالعات 
بانک  اپلیکیشن  طریق  از  غیرحضوری  هویت  احراز  زمینه  نزدیک  آینده  در  کرد  امیدواری 

نیز فراهم شود.
در ادامه این مراسم حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ضمن ابراز 
خرسندی از همکاری با بانک دی گفت: خدمت رسانی به جامعه هدف این بانک یعنی خانواده 
معزز شهدا و ایثارگران، مهم ترین عامل انگیزشی شرکت سپرده گذاری مرکزی بود تا ارتقای 

سطح خدمات دهی این بانک را در اولویت کاری خود قرار دهیم.
وی افزود: امیدواریم پیاده سازی این سامانه در بانک دی نخستین گام در زمینه توسعه 
بازار سرمایه از طریق  همکاری های متقابل باشد و در آینده نزدیک تمام دسترسی ها به 

بانک دی فراهم شود.
همچنین در این مراسم فریدون رشیدی، نایب رییس هیئت مدیره بانک دی با بیان این 
که برخورداری از نیروهای جوان و تحصیل کرده و به کارگیری مدیران باتجربه نظام بانکی، 
بانک دی را در زمره چابک ترین بانک های کشور قرارداده است گفت: این مزیت موجب شده 
است که بانک دی آمادگی همسو شدن با رویدادهای نو و تغییرات فناورانه را داشته باشد و 

بتواند بزرگترین تصمیمات را در کمترین زمان ممکن از مرحله ایده به مرحله اجرا برساند.
وی افزود: امیدوارم با رونمایی از این سامانه، زمینه توسعه بهره مندی مشتریان و جامعه 

ایثارگری از خدمات بازار سرمایه مهیا شود.
در این مراسم محمدعلی بخشی زاده، معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک 
بانک دی ضمن قدردانی از حمایت های هیئت مدیره در پیاده سازی سامانه احراز هویت 
بازار سرمایه زیرساخت های  با  تعامالت خود  افزایش  راستای  بانک دی در  حضوری گفت: 
فناورانه مناسبی را توسعه داده است که امیدوارم با دیدگاه مثبت هیئت مدیره به گسترش 

بانکداری دیجیتال، شاهد توسعه خدمات بانک در حوزه بازار سرمایه باشیم.
در پایان این مراسم، اعضای جلسه با حضور در شعبه مرکزی بانک دی از مراحل احراز 

هویت مشتریان در سامانه سجام به صورت عملیاتی بازدید کردند.
گفتنی است سامانه سجام یا سامانه جامع اطالعات مشتریان  به منظور نظم بخشی و 
جمع آوری اطالعات تمامی سرمایه گذاران در زمینه بورس و اوراق بهادار ایجاد شده است 
اینترنتی در سامانه سجام و  از ثبت نام  بازار سرمایه می توانند پس  که متقاضیان حضور در 
دریافت کد پیگیری، برای دریافت کد بورسی و فعالیت در بازار سرمایه، مراحل احراز هویت 

خود را در شعب بانک دی انجام دهند.

تقدیر رئیس سازمان مدیریت بحران از بانک مهر ایران
رئیس  و  کشور  وزیر  معاون  نجار،  اسماعیل 
سازمان مدیریت بحران از اقدامات بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در کاهش تبعات حوادث با بیمه ۵۰۰ هزار 

خانه روستایي 3 استان کشور تشکر کرد.
بانک قرض الحسنه  روابط عمومی  به گزارش 
مهر ایران، نجار که در آئین رونمایي از بیمه حوادث 
۵۰۰هزار خانه روستایي از سوي بانک مهر ایران حضور 
یافته بود، در یادداشت خود این طور بیان کرد:»توفیق 

رفیق و یار شد امروز در بانک قرض الحسنه مهر ایران حضور یافتم و شاهد پرده برداري یکي 
از کارهاي ارزشمندي بودم که این بانک پیشگام و پیشرو آن بوده است. انصافًا افراد هنگامي 
که نیاز به کمک، پشتیباني و آرامش بعد از هر حادثه اي دارند، این بانک به کمک آمده است. 
امروز بیمه براي حوادث اجتناب ناپذیر است و یک خدمت به تمام معني است. این اقدام شایسته 
یعني کاهش هزینه هاي دولت و همچنین پرداخت خسارت، رضایتمندي بیش از گذشته و 
بازگشت سریع افراد حادثه دیده به زندگي را در پي دارد. ان شاءاهلل بانک ها با کمک دولت و 

بیمه ها در این اقدام خداپسندانه مشارکت نمایند.«
دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پیامي به همکاران 
بانک اعالم کرد: تقدیر رئیس محترم سازمان مدیریت بحران از بانک مهر ایران، در حقیقت 
تقدیر از کارکنان این بانک است. هر موفقیتي که بانک مهر ایران به دست آورده، حاصل 
بتوانیم  با همدلي یکدیگر  امید که  انگیزه آن است.  با  انساني جوان، پویا و  تالش نیروي 
پررنگ تري  حضور  نیز  اجتماعي  مسئولیت  عرصه  در  و  برسیم  بزرگتري  موفقیت هاي  به 

داشته باشیم.

پرداخت 149 هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک توسعه تعاون طی سه 
سال اخیر به بخش صنعت و معدن

ن  و تعا سعه  تو نک  با مل  عا یر مد
میزان تسهیالت پرداختی این بانک به بخش صنعت 
و معدن طی سه سال اخیر را ۱۴۹ هزار میلیارد ریال 
اعالم نمود که این میزان حدود ۴۰ درصد از پرتفوی 

تسهیالتی بانک را شامل می شود.
و  مدیره  هیات  مهدیان رئیس  له  ا حجت 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن تبریک روز صنعت 
بابیان  و معدن به فعاالن این بخش و عموم جامعه 
مطلب فوق اظهار داشت: عمده پیشرفت های اقتصادی 

کشورها طی دهه های اخیر مبتنی بر تحوالت مثبت بخش صنعت بوده است.
وی با اشاره به این که محصوالت تولیدی بخش صنعت تأثیر مهمی بر رونق دیگر 
انبوه در  امکان تولید  افزود: دستگاه های صنعتی  اقتصادی دارد در همین رابطه  بخش های 
بخش های کشاورزی، مسکن و خدمات را موجب گردیده اند و افزایش سطح تولید این بخش ها 

بدون تجهیزات صنعتی امکان پذیر نبوده است.
مهدیان بابیان اینکه بخش صنعت و معدن و زیر بخش های آن از قبیل صنایع فلزی، 
برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی و سلولزی )چوب و کاغذ(، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع 
غذایی، دارویی و بهداشتی، فرش دستی و ماشینی، ماشین سازی و ریخته گری، نساجی، نفت و 
گاز طبیعی، استخراج ذغال سنگ، شن، ماسه و استخراج کانی های غیرفلزی، فلزی و آهنی، 
به دلیل تأثیرات گسترده بر تولید ملی و بخش تعاون؛ سهم بسزایی در سبد تسهیالت داشته 
است در این رابطه گفت: طی سال های ۹۶ تا ۹۸ مجموعًا ۱۴۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت به 

این بخش و زیر بخش های آن پرداخت گردیده است.
وی صدور ضمانت نامه جهت فعالین بخش صنعت و معدن را از مهم ترین خدمات بانک 
توسعه تعاون به این بخش اعالم نمود و گفت: بر اساس آمار، به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال 

ضمانت نامه بانک توسعه تعاون در این بخش صادر گردیده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه به حضور این بانک در اعطای تسهیالت موضوع 
بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی اخیر اشاره نمود و گفت: بر اساس سهمیه ابالغی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سوی  از  معرفی شدگان  ریال تسهیالت به  میلیارد   ۱۵۸۰۰

پرداخت می شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد؛
افزایش 3.۶ میلیارد مترمکعبی صادرات گاز ایران

معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد که صادرات گاز ایران در سال ۹۸ 
با ثبت جهشی ۲۶ درصدی، حدود 3.۶ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی، 
با اشاره به ثبت رکوردهای جدید تولید، انتقال، توزیع و صادرات گاز در سال ۹۸، از 
ثبت رکورد بی سابقه صادرات گاز طبیعی کشور در این سال خبر داد و گفت: مصرف 
تجمعی گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده پارسال حدود ۱۰ میلیارد 
مترمکعب افزایش یافت، اما با وجود ثبت رکوردهای جدید مصرف، گاز مشترکان 

خانگی شهری و روستایی قطع یا با افت فشار روبه رو نشد.
وی با بیان اینکه در چهار ماه پایانی پارسال، میانگین مصرف گاز خانگی 
روزانه ۵۵ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش داشت، تصریح 
کرد: با وجود جهش مصرف گاز خانگی اما پارسال رکوردی جدید برای صادرات 

گاز کشور ثبت شد.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه سال ۹۸ میانگین صادرات تجمعی 
گاز حدود 3 میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته، 
افزود: در مجموع سال ۹۸ صادرات گاز ایران جهشی ۲۶ درصدی نسبت به سال 

۹۷ تجربه کرده است.
تربتی با بیان اینکه کل برداشت گاز از منابع در سال ۹۸ حدود ۲۷۰ میلیارد 
مترمکعب بوده است، تأکید کرد: هم زمان با افزایش مصرف گاز و توسعه شبکه 
خطوط لوله و بهره برداری از تأسیسات جدید تقویت فشار، در مجموع گازی تولید 

نشد که برای انتقال و توزیع آن مشکلی وجود داشته باشد.
وی یکی از مهم ترین برنامه های اولویت دار سال ۹۹ شرکت ملی گاز ایران را 
ساخت و توسعه شبکه گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان دانست و تصریح 
شهر  به  گازرسانی  امسال  آذرماه  تا  امیدواریم  زمان بندی،  برنامه  براساس  کرد: 
زاهدان به پایان برسد، ضمن آنکه ساخت خطوط لوله انتقال گاز در دیگر شهرهای 

این استان هم تکمیل شود و به تفکیک اولویت در مدار بهره برداری قرار گیرد.
ویروس  شیوع  اینکه  بیان  با  همچنین  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
کرونا تاکنون تأثیری در اجرای برنامه های توسعه ای یا تعمیرات صنعت گاز کشور 
نداشته است، اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده از پارسال و با تأمین منابع مالی 
و  توسعه  روند  در  اختاللی  کرونا  بهداشتی، شیوع  پروتکل های  تمامی  اجرای  و 
اجرای پروژه های جدید توسعه و تعمیراتی شرکت ملی گاز ایران ایجاد نکرده است.

تربتی در پایان با اشاره به اینکه توسعه هوشمندانه شبکه گاز در سال های 
گذشته تاکنون، به افزایش پایداری و تاب آوری شبکه انتقال و توزیع گاز کشور 
منجر شده است، گفت: با ساخت خطوط لوله و تأسیسات جدید تقویت فشار، وضع 

درختی شبکه گاز از بین رفته است.

مدیرعامل پتروشیمی آریاساسول خبرداد؛
ثبت رکوردی تازه در تولید واحدهای پلی اتیلنی ایران

مدیرعامل شرکت پتروشیمی آریاساسول از رشد ۵۲ درصدی فروش، رشد ۴۱ 
درصدی سود عملیاتی در مقایسه با پارسال و ثبت رکورد تاریخی تولید واحدهای 
پلی اتیلنی 3۰۰ هزار تنی کشور با تولید 3۸۶ هزار تن پلی اتیلن سنگین و متوسط 

و 3۷۰ هزار تن پلی اتیلن سبک خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت پتروشیمی آریاساسول، امیرحسین 
بحرینی در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پلیمر آریاساسول که روز دوشنبه 
)نهم تیرماه( برگزار شد، با تشریح فعالیت های شرکت و برنامه های آینده، رشد 
۵۲ درصدی فروش، رشد ۴۱ درصدی سود عملیاتی در مقایسه با سال گذشته، 
شکستن رکورد تاریخی تولید واحدهای پلی اتیلنی 3۰۰ هزار تنی کشور با تولید 
3۸۶ هزار تن پلی اتیلن سنگین و متوسط و 3۷۰ هزار تن پلی اتیلن سبک را از 

مهم ترین دستاوردهای شرکت معرفی کرد.
وی ثبت رکورد جهانی تولید مستمر بدون وقفه واحد پلی اتیلن سبک برای 
مدت ۲۰۱ روز پیاپی، ثبت رکورد تولید بدون وقفه پلی اتیلن سنگین و متوسط 
به مدت ۶۰۴ روز، انجام موفقیت آمیز پروژه افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های واحد 
الفین از سه منظر مدت زمان، هزینه و کیفیت برای تولید ساالنه ۱۰۰ هزار تن 
اتیلن بیشتر، ثبت نماد آریا در بازار دوم فرابورس ایران به عنوان نخستین شرکت 
پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور با استفاده از ظرفیت سهام ممتاز و رفع تعهد 

و برگشت کامل ارز حاصل از صادرات را از دیگر موفقیت های شرکت دانست.
بحرینی افزود: فاز اجرایی پروژه ارزش آفرین احداث واحد جدید پلی اتیلن با 
ظرفیت ساالنه 3۰۰ هزار تن امسال آغاز می شود و در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به 

بهره برداری خواهد رسید.
داخلی  موفقیت های  مهم ترین  به  آریاساسول  پلیمر  شرکت  مدیرعامل 
عنوان  و  زرین  تندیس  کسب  جمله  از   ۹۸ سال  در  شرکت  این  بین المللی  و 
برای  از سازمان حفاظت محیط زیست  برگزیده صنایع سبز کشور«  »صنعت 
محصول  تولید  کشوری،  نمونه  صادرکننده  عنوان  کسب  پیاپی،  سال  سومین 
تخصصی و با ارزش افزوده باالی پلی اتیلن گرید باک خودرو در واحد پلی اتیلن 
۲۹ اسفند  سنگین و متوسط، و برگزاری مجمع عمومی سال مالی منتهی به 
 )۱3۹۸ فروردین   ۲۸( مالی  پایان سال  از  ماه پس  از یک  کمتر  ۱3۹۷، طی 
گزارش  اخذ  و  پتروشیمی  و  نفت  صنعت  شرکت  تنها  و  نخستین  عنوان  به 

اشاره کرد. مطلوب حسابرسی 
پلی اتیلن،  انواع  و  اتیلن  تن  میلیون   ۲ حدود  ساالنه  تولید  با  آریاساسول 
سودآورترین پتروشیمی کشور و از تولیدکنندگان عمده اتیلن و پلی اتیلن در خاورمیانه 
با اعتبار جهانی و یکی از شرکت های جذاب و بنیادی بازار سرمایه کشور است که 
هفتم خرداد امسال سهام آن در بازار دوم فرابورس عرضه شد و رکورد باالترین 
مشارکت در تاریخ عرضه های اولیه کشور را با مشارکت 3 میلیون و 3۵۰ هزار و 

۴۲ کد معامالتی به نام خود ثبت کرد.
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پلیمر آریاساسول  تقسیم ۸.۷۴۰ ریال 
سود برای هر سهم را تصویب کرد. درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱3۹۸ بالغ بر 

۸۹.۵۹۴ میلیارد ریال و سود خالص آن معادل ۴۲.۱۸۹ میلیارد ریال بود.

قیمت نفت نزولی شد
و  آمریکا  به ویروس کرونا در  ابتال  افزایش موارد  تاثیر  قیمت نفت تحت 
کشورهای دیگر که ممکن است به وضع محدودیت و افت تقاضا برای سوخت 

منجر شود، برای دومین روز معامله متوالی کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت نفت برنت ۷۲ سنت معادل ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرد و به 

۴۰ دالر و 3۰ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت نفت آمریکا ۶۷ سنت معادل ۱.۷ درصد کاهش پیدا کرد و 

به 3۷ دالر و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید.
نفت برنت در مسیر ثبت سومین رشد قیمت ماهانه متوالی در ژوئن قرار دارد. 
این رشد قیمت نتیجه توافق تولیدکنندگان مشارکت کننده در گروه اوپک پالس با 
کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز در ژوییه است. همچنین تقاضا برای نفت 
با بازگشایی اقتصادهای بزرگ جهان پس از وضع محدودیتهایی که برای مقابله 

با شیوع ویروس کرونا وضع شده بودند، بهبود یافته است.
با این حال شمار موارد ابتال به ویروس کرونا در جهان روز یکشنبه از مرز 
۱۰ میلیون نفر عبور کرد. موارد جدید ابتال در کشورهای چین، نیوزیلند و استرالیا 

گزارش شدند که باعث شدند دولتها محدودیتهایی را دوباره وضع کنند.
هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC در این باره گفت: موج دوم ابتال در 
جریان است و این موضوع خوش بینی که شش تا هشت هفته گذشته در بازار 
وجود داشت را تضعیف کرده است. عامل دیگری که رشد قیمت نفت در مقطع 
فعلی را ضعیف کرده، حاشیه سود ضعیف پاالیش، ذخایر باالی نفت و ازسرگیری 

تولید آمریکا است.
با وجود تالشهای اوپک پالس برای کاهش عرضه، ذخایر نفت آمریکا که 
بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده نفت در جهان است، به رکورد باالیی صعود 

کرده است و به باالترین رکورد همه زمانها رسیده است.
اگرچه شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا هفته گذشته به رکورد 
تولیدکنندگان  از  برخی  شده  باعث  نفت  باالتر  قیمتهای  اما  کرد  سقوط  پایینی 

حفاری را ازسربگیرند.
دلیل  به  آمریکا  در  انرژی«  »چساپیک  شیل  نفت  شرکت  بین،  این  در 
بدهیهای سنگین و تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازارهای انرژی، خواستار حمایت 

در برابر ورشکستگی شد.
همچنین احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در مصاحبه با روزنامه الصباح 
اظهار کرد که این کشور قراردادهای نفت با برخی از شرکتهایی که میادین نفتی 
پرهزینه را اداره می کنند را مورد بازنگری قرار خواهد داد تا همزمان با کاهش 
تولید، هزینه ها را نیز کاهش دهد. همکاری با اوپک به نفع عراق است تا ارزش 

بازار نفت را باال ببرد.
بر اساس گزارش رویترز، عراق اوایل ماه جاری به کمیته نظارتی اوپک پالس 

قول داد تولیدش را مطابق با سهمیه تعیین شده کاهش دهد.

با توسعه زیرساخت های ارتباطی تحقق یافت؛

رشد 1000 درصدی برخی کسب وکارهای آنالین در دوران کرونا
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

 ۲۵ خانه های  تولید  طرح 
تا ۴۰ متری که مدتی است در 
دستور کار دولت و شهرداری قرار 
گرفته و برخی نمایندگان مجلس هم آن را 
تایید کردند، حاال با مخالفت گروهی دیگر از 
جمله وزیر راه و شهرسازی مواجه شده است.

یا  متراژ  کوچک  واحدهای  احداث 
و  آسیا  شرق  از  مناطقی  در  که  کپسولی 
کشورهای غربی برای پاسخگویی به بخشی 
از تقاضا و کنترل بازار مسکن اجرا شده از 
اواخر سال گذشته در ایران نیز مطرح شد. 
با اینکه گفته می شود شهرداری و وزارت 
کشور به عنوان یک مجموعه دولتی بر روی 
اجرای این برنامه توافق کرده اند، حاال وزیر 
راه و شهرسازی می گوید« اصاًل این مورد 
را تایید نمی کنم و طبق الگوی جامع مسکن، 

کمترین متراژ ۷۵ متر است”.
در خصوص این طرح بین نمایندگان 
مجلس هم اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه 
دو روز قبل صدیف بدری، عضو کمیسیون 
عمران مجلس به طرح خانه های ۲۵ تا ۴۰ 
این  تولید  که  گفت  و  زد  تایید  مهر  متری 
بازار  وضعیت  بهبود  در  تواند  می  واحدها 
مسکن اثرگذار باشد، رضایی کوچی، رئیس 
احداث  درباره  مجلس  عمران  کمیسیون 
واحدهای ۲۵ تا ۴۰ متری بیان کرد که اصاًل 
موافقت مجلس با این موضوع صحت ندارد.

نیز  ایده  این  شدن  مطرح  ابتدای  از 
کارشناسان نظرات موافق و مخالف خود را 

با آن بیان کردند؛ هرچند به نظر می رسد 
می  سنگینی  موافقان  سمت  به  ترازو  کفه 
کرد. مخالفان بیان می کردند که واحدهای 
کوچک مناسب زندگی خانواده ها نیستند و 
نباید الگوی مصرف را به زندگی در این نوع 
واحدها عادت بدهیم.در سوی مقابل بعضی 
با  کارشناسان عنوان می کردند به هر حال 
توجه به تغییر سبک زندگی، نیاز به مسکن 
استیجاری  مسکن  کارگری،  دانشجویی، 
افزایش  و  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  نوع  از 
تجردگرایی، نیاز به ساخت واحدهای کپسولی 

در ایران احساس می شود.
البته در حال حاضر مطابق قوانین و 
مقررات شهری، ساخت واحدهای 3۵ متری 
بالمانع است که سازندگان تمایل چندانی به 
این واحد  ندارند. کاهش متراژ  آنها  ساخت 

ها نیاز به مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارد که 
تفاهم نامه شهرداری با وزارت کشور نشان 
این  با  ماده ۵ مخالفتی  می دهد کمیسیون 
کاهش متراژ نداشته است.حاال باید منتظر 
ماند و دید که آیا زور موافقان مسکن ۲۵ 
هرچند  نه؛  یا  می چربد  مخالفان  به  متری 
طرح  این  به  نیز  مردم  واکنش های  عمده 
منفی بوده و متقاضیان، استقبال چندانی از 

اخبار منتشره در این زمینه نکردند.
 *** 

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:
مثبتی  نتیجه  ند  نمی توا طرح  این 

داشته باشد! 
مجلس  عمران  کمیسیون  یک عضو 
از  قبل  که  کرد  تاکید  اسالمی  شورای 
طرح  خصوص  در  گیری  تصمیم  هرگونه 

باید  متری   ۴۰ تا   ۲۵ مسکن های  ساخت 
بازخورد آن را از نظر جوانان و مردم سنجید.

 رحمت اهلل فیروزی پوربادی با اشاره 
به طرح ساخت مسکن های ۲۵ تا ۴۰ متری 
نظر  از  کرد:  بیان  جوان،  زوج های  برای 
ساخت  ما  کشور  فرهنگ  به  باتوجه  بنده 
برای  متر   ۴۰ تا   ۲۵ متراژ  با  مسکن هایی 
بود.  نخواهد  موفقی  طرح  جوان  زوج های 
با توجه به ارتباط خانوداگی که در فرهنگ 
ایرانی وجود دارد، این طرح نمی تواند نتیجه 

مثبتی داشته باشد.
دنیا  در  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن چنین 
فرهنگ  اما  اند  کرده  اجرایی  را  طرح هایی 
آنان تفاوت هایی با ما دارد. مشخص است 
که برای حل مشکل مسکن به چنین طرحی 
مطرح شده است اما نیاز به کار کارشناسی 
بیشتری دارد.نماینده مردم نطنز در مجلس 
یازدهم تصریح کرد: از نظر بنده باید ابتدا از 
جوانان و مردم نظرسنجی شود تا مشخص 
این طرح برای مردم قابل  شود چه میزان 
 ۲۵ واحدهای  بنده  نظر  از  است.  قبول 
متری خیلی کوچک بوده و حداقل می توان 
واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری در نظر گرفته شود.

وی در ادامه تاکید کرد: باید بازخورد 
این طرح را در افکار عمومی سنجید سپس 
با انجام کار کارشناسی به سمت اجرا کردن 
جوانب  همه  باید  برویم.  قبیل طرح ها  این 

سنجیده شود.

حاشیه های ساخت مسکن 2۵ متری؛

وزیر راه و شهرسازی: باید بر اساس الگوی جامع مسکن اقدام کنیم

ویروس  شیوع  دنبال  به 
کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری 
از کسب وکارها مقرر شد تا بیمه 
بیکاری سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت 
پرداخت  کرونا  از  دیده  آسیب  کارگران  به 
شود اما در روزهای گذشته پرسش هایی در 
خصوص افرادی که در خرداد ماه بیکار شده  
و چگونگی حمایت از آنها مطرح شده است.

در راستای حمایت از صنوف و کارگران 
میلیارد   ۵۰۰۰ مبلغ  کرونا  از  دیده  آسیب 
بیمه  به صندوق  برای کمک  اعتبار  تومان 
ماههای  طی  و  یافت  اختصاص  بیکاری 
گذشته با حمایت دولت و سازمان برنامه و 
بودجه و اهتمام وزارت کار، سازمان تامین 
اجتماعی و دستگاههای مربوطه روند واریز 

مقرری بیمه بیکاری با جدیت دنبال شد.
سامانه  قبل  مدتها  از  کار  وزارت 
نشانی  به  را  بیکاری  بیمه  درخواست  ثبت 
طراحی   bimebikari.mcls.gov.ir
مشمول  افراد  تا  است  کرده  اندازی  راه  و 
که  اجتماعی  تامین  قانون  و  کار  قانون 
باشند  هم  بیکاری  بیمه  قانون  مشمول 
وارد  با  و  سامانه  این  به  مراجعه  با  بتوانند 
نسبت  شخصی  و  شغلی  اطالعات  کردن 
به تکمیل در خواست خود اقدام کنند. برابر 
در  نفر  هزار   ۸۵۰ از  بیش  آمارها،  آخرین 
ثبت  بیکاری  بیمه  درخواست  ثبت  سامانه 
نام کرده و بیش از ۷۰۰ هزار نفر مشمول 
دریافت مقرری بیمه بیکاری شناخته شده اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 
روزهای اخیر در خصوص جزئیات پرداخت 
بیمه بیکاری کرونا و آمار مشموالن دریافت 
برای  که  کرد  اعالم  بیکاری  بیمه  مقرری 
نفر  هزار   ۲۱3 حدود  گذشته  سال  اسفند 
مشمول دریافت این مبلغ شده اند که تاکنون 
برای حدود ۱۵۰ هزار نفر مبلغ پرداخت شده 

ابتدای  نیز در  نفر  لیست حدود ۶3 هزار  و 
تیرماه به خزانه داری کل کشور ارسال شده 
است. همچنین آن دسته افرادی که تاکنون 
نسبت به ثبت شماره حساب و شبای خود 
اقدام نکرده اند الزم است به سامانه مراجعه 

و آن را ثبت کنند.
با  ارتباط  در  کار،  وزارت  اعالم  برابر 
بیکار  امسال  ماه  فروردین   در  که  افرادی 
نفر  هزار   33۰ حدود  اطالعات  شده اند، 
و  شده  ارسال  کشور  کل  خزانه داری  به 
خود  کار  ماه  اردیبهشت   در  که  متقاضیانی 
توسط  آنها  بیمه  لیست  و  داده   از دست  را 
کارفرمایان تا آخر خرداد ارسال شده، لیست 
آنها در حال پاالیش است و به محض آماده 
شدن در هفته آتی برای پاالیش نهایی در 
به  بیکاری  تاریخ  و  خانوار  تعداد  با  ارتباط 
سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و 

بودجه ارسال خواهد شد.
بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله 
ایام  خصوص  در  مبلغ  پرداخت  کرونا،  با 
بیکاری صرفًا تا پایان اردیبهشت ماه سال 
ابتدای  از  که  افرادی  برای  و  است  جاری 
خرداد سال جاری بیکار می شوند و یا اینکه 
بیکاری آنان استمرار داشته باشد بررسی و 

هرگونه پرداخت صرفا بر اساس قوانین کار 
و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود 
و الزم است شروط قانونی اعالم شده را دارا 
باشند تا در صورت تایید مدارک و مستندات 
آنان توسط کمیته های استانی از مقرری بیمه 

بیکاری استفاده کنند.
پیش از این معاون روابط کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده بود« 
همه کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار 
دارند و در زمان شیوع ویروس کرونا بیکار 
بیکاری شان تداوم داشته  شده اند، چنانچه 
باشد، از اول خرداد ماه مقرری بیمه بیکاری 

دریافت می کنند. “
برای افرادی که از ابتدای خرداد سال 
بیکاری  اینکه  یا  و  می شوند  بیکار  جاری 
آنان استمرار داشته باشد بررسی و هرگونه 
پرداخت صرفا بر اساس قوانین کار و تامین 
اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود و الزم 
است شروط قانونی اعالم شده را دارا باشند 
تا در صورت تایید مدارک و مستندات آنان 
بیمه  مقرری  از  استانی  کمیته های  توسط 
بر  استفاده کنند.به گفته شاکرمی،  بیکاری 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  اساس 
درحمایت از کارگران ابالغیه ای صادر شده و 

طبق آن کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار 
دارند در این مدت حمایت شدند؛ کارگرانی 
هم که قادر به بازگشت به کار خود نیستند 

تحت حمایت بیمه بیکاری قرار می گیرند.
از  حمایت  مدیرکل  بابایی،  مسعود 
مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در این باره، گفت: کسانی که 
از اسفند سال گذشته بیکار شده و بیکاری 
که  صورتی  در  باشد  داشته  استمرار  آنها 
کار،  قانون  بودن  مشمول  قانونی  شرایط 
را  بیکاری  بیمه  و  اجتماعی  تامین  قانون 
دارا باشند می توانند از مزایای بیمه بیکاری 

بهره مند شوند.
وی گفت: شرط پرداخت بیمه بیکاری 
افراد تنها بر اساس حوادث  این نیست که 
غیرمترقبه و یا کرونا بیکار شوند بلکه عالوه 
است مشمول  ارادی،  الزم  غیر  بیکاری  بر 
بوده و  اجتماعی  تامین  قانون  قانون کار و 
یک سال سابقه فعالیت در آخرین کارگاه یا 

محل کار را داشته باشند.
به گفته بابایی، مقرری بیمه بیکاری 
کرونا بر مبنای ۵۵ درصد حداقل مزد است 
و ایام استفاده از بیمه بیکاری جزو سنوات 
بیمه  حق  پرداخت  سوابق  و  بازنشستگی 

کارگران محسوب خواهد شد.
بر اساس قانون بیمه بیکاری، پرداخت 
صورت  کسانی  به  بیکاری  بیمه  مقرری 
به علت  و  ارادی  غیر  به طور  می گیرد که 
حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش 
سوزی و مواردی همچون کرونا بیکار شده 
باشند. کارگران مجرد حداقل ۶ ماه و حداکثر 
ماه   ۱۲ حداقل  متأهل  کارگران  و  ماه   3۶
سابقه  شرایط  داشتن  با  ماه   ۵۰ حداکثر  و 
سایر  و  بیکاری  بیمه  و  بیمه  حق  پرداخت 
شرایط مندرج در قانون می توانند از مزایای 

بیمه بیکاری استفاده کنند.

معاون روابط کار وزارت تعاون خبر داد؛

شرایط پرداخت بیمه بیکاری کرونا در صورت تداوم بیکاری

ایران  بازرگانی  اتاق  اعضای  از  تعدادی  دیدار  جلسه 
با معاون اول رییس جمهور عصر روز گذشته برگزار شد.

اینکه  بر  تأکید  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق 
تأمین ارز مورد نیاز کشور یکی از مهمترین اولویت های در 
دستور کار دولت است، گفت: دولت در تالش است ارز مورد 
نیاز کشور را تأمین کند و انتظار داریم بخش خصوصی و 
صادرکنندگان کشور نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
با جدیت  ملی  دغدغه  عنوان  به  را  اقتصادی کشور  چرخه 

دنبال کنند.
و  صادرکنندگان  و  خصوصی  بخش  از  جهانگیری 
واردکنندگان به عنوان خدمتگزاران کشور یاد کرد و با تأکید 
بخش خصوصی  از  که  دارد  جدی  اهتمام  دولت  اینکه  بر 
حمایت کند، افزود: باورم این است که بخش خصوصی باید 
نیز در  باشد و دولت  اقتصاد کشور  واقعی محور  به معنای 
تالش است تا بخش خصوصی توانمند شود چرا که معتقدم 
هر چه بخش خصوصی توانمندتر باشد به نفع منافع ملی و 

توسعه کشور است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اهمیت نقش اتاق 
بازرگانی به عنوان حلقه وصل بخش خصوصی کشور با دولت 

خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی کشور 
است و انتظار داریم که ضمن گفتگو با بخش های مختلف 
دولت، راهکارهای عملیاتی برای حل مشکالت پیش روی 
صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان کشور به دولت 

ارائه دهد.
جهانگیری با اشاره به برنامه ریزی آمریکایی ها برای 
فروپاشی اقتصاد ایران گفت: آمریکایی ها برنامه ریزی کرده 
بودند که با اعمال تحریم های سخت و هدفمند، اقتصاد کشور 
ما را دچار فروپاشی کنند اما به فضل الهی و درنتیجه مقاومت 
ملت بزرگ ایران و همت همه مسئوالن و بخش خصوصی 

این هدف آمریکایی ها با شکست مواجه شد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: عالوه بر تحریم ها، 

شیوع بیماری کرونا هم که بر بسیاری از اقتصادهای مطرح 
و بزرگ دنیا ضربه اساسی وارد کرده است، به اقتصاد کشور 
ما هم آسیب زد ولی اقتصاد ایران روی پای خود ایستاده 
و ان شاءاهلل بر مشکالت فائق خواهد شد و مهم این است 
که در این شرایط سخت همه ما تالش کنیم که کشور با 

سرافرازی از این مرحله دشوار عبور کند.
جهانگیری از اتاق بازرگانی ایران خواست در جلسات 
خود با بانک مرکزی راهکارهایی را برای حل مشکالت ارزی 
صادرکنندگان و واردکنندگان، تدوین و هماهنگی های الزم 

را برای رفع موانع پیش رو انجام دهند.
در این جلسه رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گزارشی 
از مشکالت و دغدغه های صادرکنندگان کشور ارائه کرد و 
گفت: صادرکنندگان حرفه ای و شناسنامه دار کشور همواره 
به تعهدات خود عمل کرده اند و ارز حاصل از صادرات آنها 

به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.
اتاق  اعضای  از  تعدادی  همچنین  نشست  این  در 
بازرگانی ایران دغدغه ها و مسایل پیش روی صادرکنندگان 
این  حل  برای  را  خود  پیشنهادی  راهکارهای  و  مطرح  را 

مسایل ارائه کردند.

معاون اول رییس جمهور:

بخش خصوصی باید به معنای واقعی محور اقتصاد کشور باشد 
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آب  شرکت  مدیرعامل 
و فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به انعقاد قرار داد سرمایه 
گذاری  میان شرکت آبفا و ذوب آهن 
با سرمایه گذاری  اصفهان اعالم کرد: 
توسعه  مقررشد  آهن  ذوب  شرکت 
ایمان  و  فوالدشهر  فاضالب  شبکه 
تصفیه  توسعه  و  ارتقا  همراه  به  شهر 
خانه فاضالب فوالدشهربا هدف انتقال 
سال  تا  آهن  ذوب  شرکت  به  پساب 

۱۴۰۰ عملیاتی شود.
مهندس هاشم امینی اعالم کرد: 
تومانی  میلیارد  با سرمایه گذاری ۲۱۰ 
شرکت ذوب آهن،  ۹۵ کیلومتر شبکه 
و  فوالدشهر  شهرهای  در  فاضالب  
ایمانشهر اجرا  می شود و فاز توسعه ای 
تصفیه خانه  فوالدشهر نیز  در دستور 

کار قرار می گیرد. 
وی با بیان اینکه در ازای اجرای 
شبکه فاضالب در شهرهای فوالدشهر و 
ایمانشهر  و توسعه تصفیه خانه فاضالب 
خانه  تصفیه  این  پساب   فوالدشهر، 
دریک  دوره ۲۰ ساله در اختیار شرکت 
خاطرنشان  گیرد  می  قرار  آهن  ذوب 
 ۱۲۵ داد  قرار  این  انعقاد  با  ساخت: 
میلیون مترمکعب پساب طی این دوره، 
در اختیار شرکت ذوب آهن برای رفع 

نیاز آبی قرار گیرد.
آبفا  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
استان اصفهان اعالم کرد: این عملیات 
در راستای حفاظت و صیانت از محیط 

نتیجه ی  در  و  انجام می شود  زیست 
آن، معادل همین مقدار، برداشت ذوب 
آهن اصفهان از آب رودخانه زاینده رود، 

کاسته می شود. 
مهندس امینی افزود: هم اکنون با 
سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن،  مدول 
۱۰۰ هزار نفری تصفیه خانه فاضالب 
فوالدشهر  در حال احداث است که به 
پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده و 
پیش بینی می شود پروژه انتقال پساب 
از این تصفیه خانه به شرکت ذوب آهن  

در سال ۱۴۰۰ کلید بخورد.
وی با اشاره به الحاقی قرارداد بیان 
داشت: بر اساس الحاقی قرارداد، با هدف 
بهره مندی روستاییان از خدمات شبکه 
فاضالب در ۱۱ روستای فالوجان، در 

ازای ۹3 کیلومتر اجرای شبکه فاضالب 
حدود ۴۶ میلیون مترمکعب پساب طی 
شرکت  اختیار  در  ساله   ۲۰ دوره  یک 
پروژه  این  و  قرار می گیرد  ذوب آهن 
تومانی  میلیارد   ۹۱ گذاری  سرمایه  با 

عملیاتی می شود.
مهندس امینی عنوان کرد: تصفیه 
 ۵۱ در سال  فوالدشهر  فاضالب  خانه 
با یک مدول ۵۰ هزار نفری به روش 
تصفیه برکه تثبیت راه اندازی شد و در 
ظرفیت  با  آن  دوم  مدول  حاضر  حال 
فعال  لجن  روش  به  نفری  هزار   ۱۰۰
کار  دستور  در  فسفر  و  ازت  حذف  با 

قرار دارد. 
می  بینی  پیش  کرد:  اعالم  وی 
دوم  مدول  از   برداری  بهره  با  شود 

 ۱۵ فوالدشهر  فاضالب  خانه  تصفیه 
روز،  شبانه  در  پساب  مترمکعب  هزار 
به  و  تولید  ثانیه  در  لیتر   ۱۸۰ معادل 
شرکت ذوب آهن اصفهان منتقل شود،  
این درحالیست که اجرای  مدول سوم 
این  تصفیه خانه  با همین مشخصات 
قرار  کار  دستور  در  نزدیک  آینده  در 

می گیرد.
استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
اصفهان با اشاره به میزان تولید پساب در 
تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر تصریح 
کرد: در حال حاضر به طور میانگین ۱۷۰ 
لیتر در ثانیه، پساب تصفیه خانه فاضالب 
فوالدشهر تولید می شود که حدود ۱۰۰ 
لیتر آن در اختیار شهرداری برای آبیاری 

فضای سبز قرار می گیرد

با سرمایه گذاری2۱۰ میلیارد تومانی  شرکت ذوب آهن اصفهان صورت می گیرد ؛

توسعه شبکه فاضالب و ارتقای تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر
رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های پاالیشگاه گاز 

ایالم:
اخذ و تمدید سه گواهینامه ایزو توسط پاالیشگاه گاز 

ایالم در تیرماه سال جاری

رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های شرکت پاالیش گاز ایالم 
از اخذ و تمدید سه گواهینامه استاندارد ایزو توسط این شرکت در تیرماه 

سال جاری خبر داد.
 “علی رحیمی زاده افزود: این فرآیند ممیزی خارجی منجر به تمدید 
گواهینامه های استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و HSE-MS و همچنین اخذ 
گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت  شغلی ایزو   ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸  شده است.

 رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های شرکت پاالیش گاز ایالم 
تصریح کرد: ممیزی مستقل سیستم های مدیریتی حوزه    HSE  توسط 
نهاد گواهی دهنده  مطابق برنامه زمانی از پیش تعیین شده انجام شده است.

برقراری  زیر ساخت الزم،  ایجاد  با   ICT واحد  افزود:  زاده  رحیمی 
ارتباط آنالین با ممیزان را با توجه به شیوع ویروس کرونا و به جهت رعایت 
پروتکل های بهداشتی فراهم نمود و این ممیزی توسط دو تیم از ممیزان 

نهاد گواهی دهنده و به صورت آنالین به انجام رسید.

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد
مدار  وارد  امسال  »زیارت«  کن  شیرین  آب  پروژه 

تولید می شود

مدیرعامل آبفا هرمزگان با اشاره به منابع آبی شهرستان سیریک، اظهار 
داشت: در حال حاضر نیاز آبی شهر سیریک و روستاهای حومه از مجموعه چاه 
هاي راونگ میناب، آب شیرین کن سیریک تامین می شود که با بهره برداری 
از آب شیرین کن روستای زیارت تا پایان نیمه اول امسال، ظرفیت منابع آبی 

این شهرستان افزایش می یابد. 
امین قصمی با بیان اینکه شهرستان سیریک از جمله مناطق پرتنش آبي 
هرمزگان است، افزود: آب چاه هاي راونگ تامین کننده آب مورد نیاز ۶۸ روستا 
در محدوده دو شهرستان میناب و سیریک و دو شهر گروک و کوهستک است 
که به دلیل خشک سالي های اخیر و افت سطح آب هاي زیرزمیني، هم اکنون 
با افت  کمی مواجه است به طوری که ظرفیت تولید ۵ حلقه چاه به ۱۲۶ لیتر 

بر ثانیه کاهش یافته است. 
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد منابع  آبی پایدار در این شهرستان، گفت: 
در این راستا  آبفا با هدف تامین آب مورد نیاز روستاهای شهرستان سیریک، 
احداث  آب شیرین کن روستاي زیارت به ظرفیت قراردادي 3۰۰۰ مترمکعب 
در شبانه روز را با پیشرفت فیزیکي ۸۰ درصد در دست اجرا دارد که پیش بیني 

مي شود تا پایان نیمه اول سالجاري به بهره برداري برسد. 
تامین  بر  این پروژه نمک زدائي عالوه  با تکمیل  به گفته قصمی؛  بنا   
آب روستاي زیارت و شهرک هاي اطراف آن، مازاد تولید سایت به خط انتقال 
راونگ تزریق شده که بهبود وضعیت انتقال و تامین آب در شهرستان را بدنبال 
دارد. مدیرعامل آبفا استان در ادامه، از افزایش ظرفیت آب شیرین کن سیریک 
به سه هزار و ۷۵۰ متر مکعب در شبانه روز خبر داد و گفت: در حال حاضر این 
آب شیرین کن با ظرفیت دو هزار مترمکعب در شبانه روز در حال بهره برداري 

است که با انجام عملیات در دست اقدام به ظرفیت اسمي خود خواهد رسید.
روستاهاي  آب  تامین  براي  تلنگ  و  راونگ  در  جدید  هاي  چاه  حفر 

سیریک و میناب 
وی دالیل عمده عدم افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن سیریک را 
و  سیریک  ساحل  لجني  بستر  ساحل،  کم  شیب  دریا،  هیدرولوژي  مشکالت 
کافی نبودن اعتبارات برای احداث اسکله اختصاصي جهت برداشت آب خام 
بیان کرد و گفت: ظرفیت تجهیزات نصب شده براي تولید 3۰۰۰ مترمکعب در 
روز کافی بوده اما مشکالت ناشي از آبگیري و برداشت آب خام از دریا باعث 
کاهش تولید تا ۲۰۰۰ مترمکعب شده است که ضمن توافق با اداره کل بنادر 
و دریانوردي استان براي استفاده از اسکله بندر سیریک، مطالعات هیدروگرافي 
و رسوب دریا و ساخت تاسیسات موردنیاز، مشکل برداشت آب خام حل شده 
و در نیمه دوم سال جاري تولید آب شرب به ظرفیت نهایي 3 هزار و ۷۵۰ 

مترمکعب در شبامه روز می رسد. 
مدیرعامل آبفا استان با اشاره به اقدامات آبفا  در این شهرستان گفت: 
حفر و تجهیز چاه در دشت روانگ به میزان ۲۰  لیتر در ثانیه برای آبرسانی به 
۸ روستای میناب، حفر و تجهیز چاه در دشت تلنگ به میزان ۴۰ لیتر بر ثانیه 
برای تامین آب شهر کوهستک و ۱۱ روستای مجاور آن، تقویت ایستگاه پمپاژ 
بین راهی SP4 و احداث خطوط انتقال موازی و مخازن محدوده شهرهای 
سیریک و گروک و ۱3 روستای مجاور، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع 
از مشکالت آب  ها بخشی  آن  با عملیاتی شدن  که  است  اقداماتی  از جمله 

شهرستان سیریک مرتفع خواهد شد.
قصمی در پایان، با بیان اینکه سرانه مصرفي شهروندان سیریک باالتر از 
3۲۰ لیتر به ازاي هر نفر در روز است، یکی از دالیل باالبودن سرانه مصرف 
را، ذخیره سازي غیر اصولی آب در مخازن منازل )با حجم ۲۵ هزار لیتر( عنوان 
کرد و گفت: این مسئله مانع توزیع نرمال آب در شبکه ها شده است که در 
این رابطه برخی اقدامات فرهنگ سازی و آموزش همگانی در دستور آبفا قرار 
گرفته است.    وي همچنین افزود: با حذف ذخیره غیر اصولي منازل عالوه بر 
ارتقاي شاخص هاي کیفي و بهداشتي آب شرب، در روند توزیع آب شهرستان 

نیز بهبود چشمگیري را شاهد خواهیم بود

3 شهرک صنعتی در سیستان و بلوچستان گاز دار شدند 
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: 3 

شهرک صنعتی در سیستان و بلوچستان گاز دار شدند .
زاهدان  صنعتی  شهرک  داشت:  اظهار   « راشکی  مهندس«علیرضا 
میرجاوه ،ایرانشهر و ایرانشهر کارگاهی از جمله شهرکهایی هستند که به گاز 
متصل شده اند.وی تاکید کرد :تاکنون  در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه 
۲۶ کیلومتر ،ایرانشهر کارگاهی ۱ کیلومتر و شهرک صنعتی ایرانشهر ۱۱ 
کیلومتر شبکه گاز اجرا شده است.رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای 
صنعتی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد:عالوه بر این  ۱۵ کیلومتر گاز 
رسانی در شهرک صنعتی زاهدان کارگاهی  و۲ کیلومتر خط تغذیه و ایستگاه 

تقلیل فشار نیز در این شهرک در شرف بهره برداری است.
برای شهرک  رسانی  گاز  اجرای طرح  آور شد:  یاد  راشکی  مهندس 
 ۲۰ مندی  بهره  میزان  بنجاربه  ناحیه صنعتی  و  کامبوزیا  زاهدان  صنعتی 
درصد از اراضی از گاز  نیز برنامه ریزی شده است.وی افزود: اجرای طرح 

های مذکور با مشارکت شرکت گاز انجام شده است.

با حضور رئیس جمهوری:
امام  نفت  پاالیش  شرکت  هگزان  نرمال  واحد   

خمینی)ره( شازند بهره برداری شد 
واحد نرمال هگزان شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند با حضور 

رئیس جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس بهره برداری شد.
 دکتر حسن روحانی در آیین بهره برداری از این طرح که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، افتتاح و بهره برداری از  طرح نرمال هگزان را به مردم 
استان مرکزی، اراک و شازند تبریک گفت و از همت و تالش متخصصان 

و پژوهشگران صنعت پاالیشگاهی کشور قدردانی کرد.
رئیس جمهوری افزود: افتتاح این طرح در شرایط تحریم، 3۰ میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه دارد و روزانه حداقل ۵۰۰ هزار 

لیتر بنزین به ظرفیت تولید افزوده شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند در خصوص این 
طرح گفت: راه اندازی این طرح بیش از ۴۵ میلیون دالر در سال درآمدزایی 

دارد و به همان نسبت از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند. 
»غالمحسین رمضان پور«افزود: طرح نرمال هگزان یک طرح نوآوران 
و مبتکرانه است که در صنعت پاالیش نفت کشور برای نخستین بار بدون 
صرف هزینه های سنگین سرمایه گذاری و با استفاده از ظرفیت های خالی 
در واحدهای ایزومایزومراسیون و اکتانایزر اعمال تغییرات فرآیندی و بهینه 

سازی فرآیند عملیاتی پاالیش انجام شده است.
وی اظهار داشت: این طرح افزایش روزانه حداقل ۵۰۰ هزار لیتر تولید 
بنزین در پاالیشگاه شازند را دارد و بهینه سازی عملیات تبدیل بنزین سبک 
در واحد ایزومریزاسیون، بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر دستاوردهای 

مهم آن ای این طرح است. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند گفت: با اجرای 
این طرح و با ساخت واحد مشابه بیش از ۱۱ میلیون دالر صرفه جویی در 

هزینه سرمایه گذاری اولیه به وجود آمده است.
رمضان پور افزود: دانش فنی طرح نرمال هگزان که از سوی  کارکنان 
شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند، طراحی شده، صد درصد بومی 

است و برای ثبت اختراع به مجامع باالدستی ارجاع شده است.
وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، ساالنه از واردات 3۰ تا ۴۰ هزار 
تن نرمال هگزان به کشور جلوگیری می شود و همچنین شاهد عملیات تولید 
۵۰ هزار تن نرمال هگزان خواهیم بود که در مسیر خودکفایی اقتصادی و 

بی نیازی کشور از واردات، گام مهمی برداشته می شود.

افزایش 10 درصدی مصرف گاز در گیالن
مشترکین گاز در گیالن در سه ماه اول سال جاری در مجموع بیش 
از یک میلیارد و هفتصد میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند.به گزارش 
روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
با اعالم خبر مصرف بیش از ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز در سه ماه اول سال 
جاری در استان، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ 
بر ۱۰ درصد رشد داشته است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار 
داشت: حوزه نیروگاهی با مصرف بیش از ۸۲۶ میلیون مترمکعب گاز )۴۸ 
درصد( بیشترین سهم را از مصرف گاز در استان دارا می باشد و در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۴ درصد رشد داشته است.مهندس اکبر 
با بیان اینکه در بهار سال جاری مصرف گاز در بخش خانگی با جهشی ۲۹ 
درصدی به ۶۲۲ میلیون مترمکعب رسید اظهار داشت: کاهش نسبی دمای 
بهار امسال در مقایسه با سال گذشته و شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی 
مردم را می توان از عوامل تاثیرگذار در افزایش مصرف گاز بخش خانگی 
عنوان نمود.وی همچنین از مصرف ۲۰۴ میلیون مترمکعب گاز در بخش 
تجاری و صنعتی و ۷۶ میلیون مترمکعب در بخش حمل و نقل در استان 
خبر داد و گفت: آمار مصرف بخش تجاری و صنعتی نسبت به مدت مشابه 
این درحالی است که مصرف گاز  یافته و  سال گذشته ۱۱ درصد کاهش 
در بخش حمل و نقل بیش از ۵ درصد رشد داشته است.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن در خاتمه از برنامه ریزی این شرکت برای تحویل چهار 
میلیارد و نهصد میلیون مترمکعب گاز تا پایان امسال به حوزه های مختلف 

مصرف خبر داد.
 

سرا  صومعه  شهرستان  گاز  اداره  جدید  سرپرست 
معرفی شد

 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن طی جلسه ای با حضور سیدجالل 
سیدمحمدی فرماندار صومعه سرا، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیالن و 
سید علیرضا میرباقری رئیس بهره برداری شهرستان های شرکت گاز، آقای 
رامین عبدلی به عنوان سرپرست اداره گاز صومعه سرا معرفی و از زحمات 

چند ساله محمد دولتشاهی رئیس پیشین این اداره قدردانی بعمل آمد.

جامعه خبرنگاران شهرستان مهدیشهر در نشست خبری 
با اعضای شورای شهر خواستار راه اندازی مجدد سی 

ان جی شدند
نشست خبری اعضای شورای شهر و شهردار مهدیشهر با خبرنگاران 
در دفتر شورای شهر مهدیشهر برگزار گردید در این نشست ابتدا مهندس 
شهر  حاضر  شرایط  به  خوشامدگویی  ضمن  شهر  شواری  رییس  پارسا 
بیشتر و شناساندن  از خبرنگاران درخواست فعالیت  مهدیشهر پرداخت و 
منظر شهر در کشور شدند و باید با همفکری هم شرایط سرمایه گذاری 
در سطح شهر را برای سرمایه گذار فراهم نماییم و با برندسازی شهر در 
اقدام  لبنی و گردشگری که در کشور نمونه است  حوزه صنایع دستی و 
نماییم و شورا و شهرداری مهدیشهر آماده جذب سرمایه و سرمایه گذار 
هستیم ایشان در جواب سئوال در خصوص پروژه های نیمه تمام شهر که 
در کشور نمونه و زیاد میباشد گفتند در سفر اخیر معاون عمرانی استاندار 
به مهدیشهر پیگیر مطالبات معوقات از جمله پروژه های نیمه تمام شهر 
شدیم و مقرر گردیده با حل مشکل تملک بعضی از پروژه ها برای بهره 

برداری نزدیک قول مساعد دادند.
خواستار  مهدیشهر   شهرستان  خبرنگاران  جامعه  نشست  این  در   
راه اندازی سریع جایگاه سی ان جی شهر و رسیدگی به فضای سبز که 
رییس شواری  میباشد شدند که  از درختان در حال خشک شدن  بعضی 
شهر در جواب فرمودند زمین جایگاه سی ان جی مشکل مالکیت داشته و 
برای تملک اداره کل راه و شهرسازی استان خواستار مبالغ وجه تملکی 
به بخش خصوصی  باید  و  است  در حال حل شدن  که  روز شده  به  آن 
و  مسافربری  ترمینال  مالکیت  و  گردد  واگذار  بهتر  برداری  بهره  برای 
مرکز فنی حرفه ایی مهدیشهر هم در حال حل شدن میباشد و در زمینه 
خشک شدن تعدادی از درختان و فضای سبز و عدم رسیدگی آن تذکرات 
الزم به واحد فضای سبز داده شده و با رسیدگی بهتر فضای سبز شاداب 
تری داشته باشیم وی با اشاره اینکه عوارض شهرداری یکسان شود هر 
شهروندی طرح رایگان خوب برای شهر ارائه نماید میتواند سرمایه گذار 
خودشان بیاورند ایشان در پایان سخنان خود در جواب سئوال طرح نیمه 
تمام دشت مرکزی گفتند تاکنون بیش از یک میلیارد و دویست میلیون 
تومان هزینه گردیده و با تخصیص اعتبارات الزم در امسال انشاءاهلل در 

۱۶ فروردین ۱۴۰۰ آغاز سال سنگسری به بهره برداری میرسد
دهه  تبریک  با  مهدیشهر  مهندس حسینی شهردار  نشست  ادامه  در 
پیش  را  اداری  یارانش اصالح ساختار  و  بهشتی  و شهادت شهید  کرامت 
زمینه مدیریت شهری دانست که در هفته گذشته با حضور معاون عمرانی 
و  گردید  بکار  آغاز  الکترونیکی  بصورت  پروانه  فرآیند  صدور  استانداری 
کارها بصورت پیامکی باطالع ارباب رجوع با خدمات ویژه میرسد انشاءاهلل 
در تابستان در تالشیم آخرین عکس هوایی شهر را داشته باشیم شهردار 
مهدیشهر با اشاره به ۲۶ میلیارد بودجه تصویبی سال ۱3۹۹ برای شهر آن 
را جوابگوی مهدیشهر و مردم فهیم آن ندانستند فرمودند ۱۲ پروژه خاص 
از جمله اجرای پلکان میدان امام به حسینیه المهدی - میدان دربند - المان 
های سطح شهر - احداث سه میادین دیگر و ... برای اجراء در سال ۱3۹۹ 
تعریف شده است که با انتخاب پیمانکار الزم انشاءاهلل با تالش همکاران 
از دو میلیارد  به سرانجام برسانیم مهندس حسینی فرمودند تاکنون بیش 

درآمد محقق شده است

مشهد  شهرستان  گروه 
زهره وحیدی

صنعت  نه  خا ئیس  ر
ایران  گفت: روز دهم  معدن وتجارت 
تیر به عنوان روز ملی صنعت و معدن 
نامگذاری شده است  اما تنها روز ۱۰ 
بلکه   نیست  معدن  و  صنعت  روز  تیر 
معدن،  صنعت،  روز  روزها  ی   همه 
هرسال  است.  کاروتالش   تجارت، 
مراسم روزصنعت ومعدن برگزارمیشود 
که مراسم باشکوهی در کشور بوده  اما 
کرونا  ویروس  شیوع  علت  به  امسال 
این امکان فراهم نشد، اگر شرایط بهتر 
شود ما با رعایت پروتکل های بهداشتی 
ماه  رابایک  مراسم  درروز۹مرداداین 

تاخیربرگزارخواهیم کرد.
ینکه  ا ن  بیا با  حسینی  حسن 
ایران  در  ما  اقتصادی  اوضاع  امروز 
بسیار متالطم است، عنوان کرد: ثبات 
و  نمی رسد  روز  یک  به  ما  اقتصادی 
تصمیم  هم  روز  یک  برای  نمی توانیم 
بگیریم. تولید فرآیندی بوده که ممکن 
است در برخی تولیدات چندین ماه طول 
این  در  اثرگذار  پارامترهای  اما  بکشد، 
فرایند به گونه ای است که در کمتر از 
یک ساعت جابه جا می شود. این تالطم 
در  نیست،  بخش  یک  به  مربوط  هم 
که  می افتد  اتفاق  نوساناتی  ارز  بخش 

غیر قابل تحمل است .
ن  معد صنعت  نه  خا ئیس  ر
بازار مسکن،   :در  اظهارکرد  وتجارت   
هایی  موردنیازآشفتگی  واقالم  خودرو 
سال  زچندین  ردوماهنوزبعدا وجوددا
روثابت  مرغ  وتخم  بازارمرغ  نتوانستیم 
مرغ  وتخم  مرغ  قیمت  ومدام  کنیم 
قابل  مسایل  امااین  تغیراست  درحال 
حل  بل  ندقا ا تو ومی  است  کنترل 
دولت  وجودداردواینکه  باشدامایه شرط 
رسمیت  به  ا ر خود خصوصی  بخش 
بخش  دولت  که  نی  ما ز تا بشناسدو
خاصی  نکنداتفاق  راحمایت  خصوصی 

رخ نمی دهد.
مسائل  داد:  ادامه  حسینی  حسن 
هرسال  دغدغه  ومعیشتی  اقتصادی 
اجرایی  بحث  چنین  هم  است  مردم 
هاانجام  دیگردرسایردستگاه  یااتفاقات 
ه  3ما ز ا حاضربیش  ل  نمیشوددرحا

خاصی  تفاق  ا وهیچ  گذشته  ازسال 
برای  ای  نگیزه  ا که  است  نیفتاده 
سال  وجودبیایددراول  تولیدبه  جهش 
به  واالن  بوده  دالر۱۱هزارو۵۰۰تومان 

۲۰هزارتومان رسیده است .
به  جه  تو با حسینی  حسن 
سختگیری ها در دولت و مقررات دست 
به  در سال جاری  3۰ درصد  پاگیر  و 
استان  تولیدوصنعت  بخش  مشکالت 
تمام  افزوده شده است  گفت: مشکل 
مراکز استان و شهرستان ها تمرکز قدرت 
در تهران بوده است و ونه به استاندار 
استانی  مدیران  از  کدام  هیچ  به  نه  و 
استاندار  اختیارخاصی داده نشده است. 
واحد   ۶۰۰۰ که  خراسان  مانند  استانی 
خراسان  در  زائر  میلیون  و 3۰  صنعتی 
باید  تمام مسائل  داردکه  درسال وجود 

در تهران حل بشود .
حسن حسینی در خصوص اقدامات 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه 
گفت:درهنگام  کرونا  شیوع  زمان  در 
صنعت  نه  خا کرونا  ویروس  شیوع 
معدن وتجارت محلول های ضدعفونی 
راآسان دراختیارواحدهایی ازجمله بانک 
قرارداده  اجتماعی  ،تامین  ها،شهرداری 

است .
افتتاح  به  بااشاره  حسینی  حسن 
تولیددراستان  ای  رسانه  ستادپایش 
نه  سا ر سط  تو ید با لید تو : د کر ر ظها ا
واردات  شوداگرجلوی  پایش  هامرتب 
ه  کنند لید تو نیست  ر ا قر ند بگیر ا ر
مه  ا د ا ی  و . کند لید تو ا ر جنسی  هر
رامحدودکنیم  مردم  توانیم  دادمانمی 
که جنس بدبخرند بنابراین مابایدپایش 
عنوان  به هیچ  توانیم  نمی  .هم  شویم 
ازخودروسازی کشوزحمایت کنیم بلکه 

بایدموردنقدقراربگیرد.
شیوع ویروس 

کروناتاثیرچندانی برسرمایه 
مانگذاشته است

حسن حسینی بابیان اینکه شیوع 
ویروس کرونا بیشت تردربخش صنوف 
تاتولیداظهارکرد:ویروس  اثرگذاربوده 
مانگذاشته  برسرمایه  کروناتاثیرچندانی 
است ومادراستان شاهدتعطیلی واحدهای 
صنعتی به دلیل شیوع ویروس کرونانبوده 
کرونادرواحدهای  اماشاهدعوارض  ایم 

تولیدی بوده ایم .
رئیس خانه ،صنعت،معدن وتجارت 
بیان کرد:یکی ازمشگالت اقتصادمااین 
است که بانک محور ماست وهمه ی 
مامتکی به بانک ها هستیم تاازتسهیالت 
3۵درصدمشکالت  کنیم  آنهااستفاده 
منابع  به  وتولیووتجارا  صنعت  حوزه 
درحال  است  مربوط  نک  با لی  ما
حاضربانک ها تمایل به سرمایه گذاری 
میدهندوپولی  ندارندوهدفمندتسهیالت 
که می دهندرامی خواهندبسرعت پس 
هاسخت  بانک  اداری  بگیرند.سیستم 
روبه  هاتسهیالت  بانک  درواقع  است 
فردپیشمان  میگیرندکه  سخت  قدری 

میشود .
حسن حسینی گفت :تااین لحظه 
دراستان شیوع ویروس کرونااثرزیادی 
قبی  ا عو ما ا ست  ا شته  ا ند برصنعت 
ارزقبل  واینکه  است  رووجودآورده 
رانتوانستدبمابرگردانند وی  ازصادرات 
ی  گر ر کا معه  جا ر د : د ا د مه  ا د ا
یم  ا شته  ندا موردفوتی  نه  خوشبختا
به  استان  هادرکل  وشایدتعدادفوتی 

نرسد. ۵نفرهم 
اظهارداشت  زاده  خانی  درادامه 

براین  تالش  تمام  گذشته  :درسنوات 
روزبزرگداشت  در۱۲تیرماه  که  بوده 
ومعرفی  وتجارت  ملی صنعت ومعدن 
واحدهای نمونه انجام بشودامابه علت 
یک  کرونابه  ویروس  شیوع  وضعیت 
درصورتی  کردیم  موکول  آینده  ماه 
پروتکل  یت  عا ر با بدهند ه  ز جا ا که 
محیط  ر د و مل  کا شتی  ا بهد ی  ها

کرد. بازبرگزارخواهیم 
ن  نشا طر خا ی  و
صنعت  درخانه  کرد:ستادبزرگداشت 
امسال  ازاردیبهشت  ،تجارت  ،معدن 
فعال شده وتاحدود۲۰۰۰هزارنفرکارکرده 
به  یک  د نز یی  ها مه  سشنا پر و
ارسال  استان  به  ۴۰۰۰واحدنمونه 
دبیرخانه  به  ۱۷۰پرسشنامه  که  شده 
است  شده  ستادفرستاده  بزرگداشت 
واحدنمونه  بعنوان  تعدادبرخی  .ازاین 
خواهدشد  برگزیده  مقررات  براساس 
3۰واحدانتخاب  ایران  درکل  .امسال 
ازاستان خراسان رضوی  شده که یک 

بوده است .
مکتوب  های  رسانه  مابزرگترین 

رادرخراسان داریم
رئیس سازمان بسیح رسانه گفت 
رضوی  خراسان  استان  های  :رسانه 
همواره همگام درراستای توسعه صنعت 
گام های موثری برداشته است امروزه 
تاثیرگذارترین  شبکه ای استان رسانه 
های  رسانه  بزرگترین  چنین  وهم  ای 

مکتوب  رادرخراسان داریم .
 : د ا د مه  ا د ا ن  محمدیا عباس 
بیشترین روزنامه های فعال سرپرستی 
ن  سا ا خر ر د ا ر صنعت  ی  ه  ز رحو د
ی  جهبه  نهفته  ظریفیت  این  داریم 
بزرگترین  تواند  می  استان  ای  رسانه 
تولیدواقتصادباشدوهم  صنعت  حامیان 
باجهادگران  ه  هاهمرا نه  رسا چنین 
یدبه  با تولیدهاهم  صنعت   مسئول 
خصوصی  تولیدبرونددربخش  خدمت 
ی  همه  قتصادی  ا یط  بهبودشرا در

مامسئول هستیم.
داد:رسانه  ادامه  محمدیان   عباس 
،رسانه  مکتوب  های  رسانه  ملی  ی 
مجازی  فضای  وفعاالن  برخط  های 
بزرگترین جهبه ی اینستاگرامی انقالبی 

رادرکشوردرمشهدداریم.

“افزایش 3۰ درصدی مقررات دست و پا گیردرسال جاری
 به مشکالت بخش تولید و صنعت استان اضافه شده است” 

مدیر بندرامیرآباد بیان کرد:
سهم ۵۱ درصدی بندرامیرآباد در میزان تخلیه و بارگیری کاال در بنادر شمالی کشور

ه  یژ و منطقه  یر  مد
گفت  بندرامیرآباد  اقتصادی 
سال  نخست  ماهه  سه  در 
در  کاال  تن   ۸۶۹ و  هزار   ۸۴۴ جاری 
شده  بارگیری  و  تخلیه  بندرامیرآباد 
است که سهم ۵۱ درصدی این بندر در 
کاال  بارگیری  و  تخلیه  میزان  مجموع 
در بنادر شمالی کشور را نشان می دهد.

در  پور  سعیدی  اصل  محمدعلی 
بندرامیرآباد  عمومی  روابط  با  گفتگو 
ویروس  جهانی  اشاعه  اینکه  بیان  با 
میزان  در  مستقیم  تأثیری  کووید-۱۹ 

جهان  در  کاال  مراودات  و  مبادالت 
حوزه  در  واقع  کشورهای  همچنین  و 
دریای خزر داشته است گفت بندرامیرآباد 
با توجه به شرایط اپیدمی این ویروس 
تأمین  در  را  اساسی  نقشی   ، در کشور 
نخست  ماهه  در سه  اساسی  کاالهای 
سال جاری ایفاء کرده و با تخلیه ۶۲۸ 
هزار و ۵۴۴ تن از این نوع کاالها سهم 
۵۲ درصدی در میان بنادر شمالی را در 

این بخش از آِن خود کرده است.
بهار  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امسال ۲۰۴ شناور حامل  ۸۴۴ هزار و 

۸۶۹ تن کاال در بندر امیرآباد تخلیه و 
بارگیری شده است اظهار داشت از این 
میزان ۶۵۹ هزار  و ۶۴۴ تن کاال مربوط 
به واردات و ۱۷۵ هزار و ۵۶۰ تن کاال 
سعیدی  باشد.اصل  می  صادرات  سهم 
و  هزار   ۱۸۲ میزان  به  همچنین  پور 
۸۰۲ تن کاالهای صادراتی اعم از نفتی 
و غیر نفتی در سه ماهه نخست سال 
جاری از بندرامیرآباد به کشورهای دیگر 
اشاره و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
ویژه  منطقه  در  مدت  همین  در  را  نیز 
اقتصادی بندرامیرآباد 33۰ میلیارد ریال 

عنوان کرد.
مدیر بزرگترین بندر حاشیه دریای 
قرار  اینکه  بر  تأکید  با  پایان  در  خزر 
گرفتن بندر امیرآباد با ۱۵ پست اسکله 
در مسیر بین المللی شمال - جنوب به 
عنوان مهمترین حلقه اتصال که فرصتی 
راهبردی را جهت افزایش ترانزیت کاال 
به  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  از 
کشورهای آسیای میانه فراهم می کند 
ترانزیت  درصدی   ۲۰۷ افزایش  گفت 
کاال به میزان ۸ هزار و ۷۱۵ تن نسبت 

به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

نژاد  شریفی  علیرضا  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
برتر  رتبه  کسب  از  سمنان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط این شرکت خبر 
داد و گفت: بر اساس ارزیابی صورت گرفته از شرکت گاز 
استان سمنان به عنوان دستگاه سرآمد در حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان تقدیر و تندیس و لوح استانی سطح یک 

این ارزیابی به شرکت گاز اهداء گردید.
ویژه  اقدمات  از  بخشی  به  اشاره  با  نژاد  شریفی 
مصرف  حقوق  از  حمایت  حوزه  در  استان  گاز  شرکت 
کنندگان مبتنی بر منطق رادار گفت: ارتقاء کیفیت خدمات 
استراتژیک  و  کالن  اهداف  از  مشتریان  رضایتمندی  و 

بازنگری  با   ۹۸ در سال  این شرکت  و  است  گاز  شرکت 
با هدف  به مشترکین  ارائه خدمات  فرآیندهای  و اصالح 
ارائه  زمان  مدت  کاهش  و  متقاضیان  دسترسی  سهولت 
و  مراجعین  رضایت  مستمر  پایش  و  نظرسنجی  خدمت، 
مکانیزه  ثبت  سیستم   توسعه  و  اندازی  راه  مشتریان، 
در  شده  ارائه  خدمات  توسعه  و  پاسخگویی  و  شکایات 
میز خدمت، موفق به کسب این جایگاه ارزشمند در بین 

گردید. استان  اجرایی  دستگاههای 
گفتنی است در بخشي از این لوح که از سوي معاونت 
هماهنگي امور اقتصادي استانداری سمنان خطاب به علیرضا 
شریفي نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان اهداء شد، 

آمده است: » با استعانت از الطاف الهي و نظر به همت و 
تالش جنابعالی و مجموعه تحت نظر، بر اساس آیین نامه 
های قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عملکرد سال 
۹۸ آن دستگاه بر اساس جدول امتیازات شاخص هاي مدون 
در سطح استاني مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفت که با اخذ 
امتیاز ۹۶ شایسته دریافت لوح و تندیس استاني سطح یک 
در حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان سمنان شده 
اید. لذا ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالي و همکاران محترم 
رتبه مکتسبه در جلب رضایت  از  با صیانت  امید است که 
مراجعه کنندگان و ارتقاء جایگاه آن دستگاه بیش از پیش 

موفق باشید.«

شرکت گاز استان سمنان سرآمد دستگاه های اجرایی استان در حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
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مانو ر اطفای حریق در 
انبارمرکزی  محوطه  محل 
برق  نیروی  توزیع  شرکت 
و  نگهبانان  حضور  با  و  اردبیل  استان 
محرمانه  امور  و  حراست  دفتر  پرسنل 

برگزار شد.
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه 
این  برگزاری  اهداف  تشریح  در  شرکت 
مانور گفت: مانور اطفای حریق طبق برنامه 
هر ساله و به منظور مقابله با هرگونه حریق 
و حوادث غیر مترقبه در قالب آموزش حریق 
، طبقات حریق و انواع خاموش کننده های 
دستی وتناسب نوع خاموش کننده با نوع 

حریق بصورت عملی انجام می شود.
این  فراگیری  افزود:  نظری  علی 

افراد  که  شود  می  باعث  ها  مهارت 
بتوانند در مواقع مواجهه شدن با اتفاقات 
و حوادث غیرمترقبه به طور صحیح و 
آگاهانه عکس العمل نشان دهند و با به 
کارگیری تکنیکهای اصولی خسارات و 
زیان های احتمالی را به حداقل ممکن 

کاهش دهند.
نوع  این  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
شرکت  نگهبانان  آمادگی  در  ها  مانور 
برای مقابله با شرایط اضطراری گفت: 
مانور  این  برگزاری  اهداف  دیگر  از 
ایجاد  و  دادن  آگاهی  به  توان  می 
توانمندی نگهبانان شرکت خصوصا با 
توجه به شرایط فنی و عملیاتی شرکت 

اشاره کرد. 

برگزاری مانور اطفای حریق ویژه نگهبان شرکت

استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ایالم از اختصاص دستگاه ها و تجهیزات 
به  ریال  میلیارد   ۴۰ ارزش  به  پزشکی 
نیازهای  از  دستگاه ها  این  گفت:  و  داد  خبر  ایالم 

مبرم استان است.
رایزنی های  با  کرد:  اظهار  کریمیان   محمد 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تعداد ۱۴ دستگاه 
آی سی  تخت   ۲۲ پپ،  بای  دستگاه   ۱۰ ونتیالتور، 
یو، ۲۲ تشک مواج، ۱۰ تخت بستری، ۱۰ دستگاه 
عالئم  مانیتور  دستگاه  یک  حیاتی،  عالئم  مانیتور 

حیاتی سانترال، سه عدد برانکارد ایزوله به دانشگاه 
اختصاص یافت.

از  آمده  عمل  به  رایزنی های  طی  افزود:  وی 
با  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  سوی 
به  دستگاه ها  این  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
آنان  ریالی  ارزش  که  یافته  اختصاص  ایالم  استان 

بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال است.
نیازهای  از  دستگاه ها  این  کرد:  تصریح  وی 
مبرم و شناسایی شده در سطح بیمارستان ها هستند 
با مسئوالن وزارت  آمده  به عمل  رایزنی های  با  که 

در جهت خدمت به مردم و بیماران تحویل دانشگاه 
علوم پزشکی ایالم شده است.

پیشرفته  دستگاه های  این  کرد:  بیان  کریمیان 
علوم  دانشگاه  اختیار  در  رایگان  صورت  به  پزشکی 

پزشکی ایالم قرار گرفته است.
ی  ر بیما ع  شیو به  جه  تو با   : گفت ی  و
و  پزشکی  ه های  دستگا ین  ا ستان؛  ا در  نا  کرو
دانشگاه  محوری  و  مهم  نیازهای  از  بیمارستانی 
محسوب  ن  ا ر بیما به  هی  ت د ما خد عرصه  ر  د

. می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم خبر داد؛
اختصاص تجهیزات پزشکی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال به ایالم

با حضور معاون عمرانی 
مدیران  و  بوشهر  استانداری 
اجرایی  های  دستگاه  کل 
مرتبط، جلسه ممیزی و ارزیابی عملکرد 
۶ ماهه کمیته جذب سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری دریایی استان در سالن 

جلسات استانداری بوشهر برگزار شد.
در   ، عمومی  روابط  گزارش  به 
زاده  ارجمند  سیاوش  جلسه  ابتدای 
رییس  و  دریانوردی   و  بنادر  مدیرکل 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  جذب  کمیته 
گردشگری دریایی استان بوشهر  ضمن 
ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه این 
جذب  کمیته  دبیرخانه  گفت:   کمیته 
گردشگری  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
دریایی با دستور معاون محترم عمرانی 
استانداری بوشهر از تاریخ ۱۲ اذرماه ۹۸ 
استان  دریانوردی  و  بنادر  اداره کل  در 
بوشهر ، با هدف تسهیل گری و توسعه 
گردشگری  حوزه  در  گذاری  سرمایه 

دریایی استان تشکیل گردید.
کمیته  این  افزود:  ارجمندزاده 
اجرای  جهت  مجوزها  اخذ  مسئولیت 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  های  طرح 
دارداز  عهده  بر  را  دریایی  گردشگری 
هفت   ۹۹ تیرماه   ۲ امروز  به  تا  اینرو 
نشست برگزار نموده که ماحصل آن به  
ثبت رسیدن ۲۶ طرح در دبیرخانه کمیته 
توسط متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه 

گردشگری دریایی می باشد.

 مدیرکل بنادر و دریانوردی و رییس 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  جذب  کمیته 
اضافه  بوشهر  استان  دریایی  گردشگری 
کرد: در هفتمین نشست این کمیته مقرر 
شد ۱۰ طرح گردشگری دریایی تا پایان 
سال به مرحله اجرا برسد که طرح های 
نامبرده ذیل دارای اولویت پیگیری بوده است

مشخص  جانمایی  با  ۱.طراحی 
در  احداث  دریایی جهت  هتل ۵ ستاره 
بسته  بعنوان  بوشهر  بندر  غربی  ساحل 

سرمایه گذاری.

 ۲. تعیین کاربری و فراخوان بهره 
برداری از اسکله فلزی نیمه کاره مجاور 

رافائل در جاده ساحلی بندر بوشهر
 3. احداث موج شکن و حوضچه 
بندر  در  امیریه  روبروی عمارت  آرامش 
های  قایق  ایستگاه  بمنظور  بوشهر 

تفریحی
ورزشی  گردشگری  طرح  ۴.ارائه   
جهت احداث در یکی از سواحل استان 

بوشهر
اجرای  قانونی  مجوزات  ۵.اخذ   

اسکله تفریحی و گردشگری بندر گناوه
تهیه  و  قانونی  مجوزات  اخذ   .۶  
سواحل  گذاری  سرمایه  بسته  ارائه  و 

گردشگری حماد و بندر دیلم
شده  ذکر  موارد  کرد:  تاکید  وی   
تنها تعدادی از طرح های مورد بررسی 
در این کمیته می باشد از اینرو امید است 
با تالش مسوالن و کارشناسان مربوطه 
و عضو درکمیته اقدامات بیشتری در این 
زمینه رقم بخورد وشاهد اتفاقات هر چه 

بهتر در استان باشیم.

جلسه ممیزی و ارزیابی عملکرد ۶ ماهه کمیته جذب سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری دریایی استان برگزار شد

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:
رشد 1۶.۲ درصدی تولید فوالد و افزایش 3۲ درصدی 

درآمد فروش فوالد مبارکه
در سه ماهۀ نخست سال ۱3۹۹ تالش مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه به بار 
نشست و به ثبت رکوردهای تولید در نواحی آهن سازی، فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم، نورد گرم و سرد فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا منجر شد و در پی تالش 

همه جانبۀ کارکنان، در بازۀ زمانی مذکور درآمد این شرکت 3۲ درصد رشد داشت.
 حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه در این خصوص گفت: از ابتدای 
سال جاری و پس از این که رهبر معظم انقالب شعار »جهش تولید« را در دستور 
کار تولیدکنندگان و صنعتگران کشور قرار دادند، با توجه به اهداف ترسیم شدۀ سال 
۱3۹۹ در فوالد مبارکه، همۀ مدیران و کارکنان شرکت عزم خود را جزم کردند تا 
همانند سال های گذشته راهبرد ایشان را جامۀ عمل بپوشانند و در شرایط تحریم، 

شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور را یاری کنند.
وی در تشریح کسب این موفقیت ها گفت: در بخش تولید فوالد خام، فوالد 
مبارکه در سه ماهۀ ابتدایی سال، به همت همکاران این حوزه توانست یک میلیون و 
۸۹۶ هزار و ۱۹۱ تن تختال تولید کند که این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل )یک میلیون و ۶3۱ هزار و ۸۱۲ تن( حاکی از رشد ۱۶.۲ درصدی است.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین حداکثری انواع 
محصوالت فوالدی تخت برای کشور افزود: عالوه بر تالش همکاران ناحیۀ نورد گرم 
فوالد مبارکه، همکاران بلندهمت مجتمع فوالد سبا هم در بهار سال جاری خوش 
درخشیدند و توانستند در بخش کالف گرم با ۹ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه 
سال قبل )3۴۰ هزار و ۲۶ تن( به رکورد تولید 3۷۰ هزار و ۶۶۸ تن دست یابند. ضمن 
این که همکاران این مجتمع همچنین در سه ماهۀ نخست سال جاری ۲ میلیون و 
۴۴۱ هزار و 3۴۲ تن آهن اسفنجی تولید کردند و توانستند نسبت به مدت مشابه 
سال قبل )۲ میلیون و 3۲۸ هزار و ۴۸۱ تن( رشد ۴.۸ درصدی را به ارمغان آورند.

عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به میزان درآمد ناشی از فروش 
محصوالت این شرکت در سه ماهۀ ابتدایی سال ۱3۹۹ اشاره و تصریح کرد: فروش 
این شرکت در مدت یادشده با رشد 3۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
مبارکه در خردادماه ۹۹  افزایش 3۱ درصدی فروش فوالد  بر  تأکید  با  وی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: میزان فروش در این ماه به بیش از ۴۹ هزار 

میلیارد ریال افزایش یافته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه به فروش مقداری این شرکت در سه ماهه 
ابتدایی سال جهش تولید اشاره و اضافه کرد: در سه ماهۀ نخست امسال یک میلیون 
و ۲۴۸ هزار تن محصوالت گرم، 3۶۴ هزار تن محصوالت سرد، ۷۴ هزار تن انواع 
محصوالت پوشش دار و ۲3۶ هزار تن از دیگر محصوالت و درمجموع ۲ میلیون و 

۲۲ هزار تن محصوالت شرکت به فروش رسیده است.
باهمت  و  خداوند  یاری  به  کرد:  تأکید  ادامه  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
ترسیم شده  اهداف  همۀ  تولید  جهش  سال  در  گروه  کارکنان  و  مدیران  همۀ 
محقق  مبارکه  فوالد  گروه  فناوری  روبه رشد  روند  و  توسعه ها  اجرای  تولید،  در 
سهام  بودن  دارا  از  بیش ازپیش  ذی نفعان  و  سهام داران  تمامی  و  شد  خواهد 

منتفع خواهند شد. شرکت 

در راستای افزایش آمادگی فنی ، مانور گروه رادیوی 
مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،  در این مانور که 
با محوریت اداره نگهداری سیستمهای پر ظرفیت >رادیو< مخابرات استان 
اصفهان و  با حضور نماینده اداره حراست و رئیس اداره مخابرات شهرستان 
شهرضا در تاریخ ۲ /۴ /۹۹ در منطقه قصر چم – شهرضا برگزار شد؛ عملیات 
برقراری ارتباط  مجدد بین شهری روستای قصر چم و مرکز حضرت ولی 
عصر )عج( شهرضا در حوزه اداره نگهداری سیستمهای انتقال پر ظرفیت 
بررسی  و با موفقیت انجام پذیرفت.طبق اعالم اداره نگهداری سیستمهای 
انتقال مخابرات منطقه اصفهان مراحل انجام این مانور به شرح ذیل می باشد: 
پس از اعالم و اعزام گروه پیشتاز به منطقه و بررسی وبرآورد خسارات 

گزارش به شرح زیرواصل گردید: 
در اثر زلزله و رانش زمین در منطقه شهرضا مسیر ارتباطی بین شهرضا 
وقصر چم اسیب شدید دیده که قابل ترمیم در زمان کوتاه نمیباشد وپس 
از بررسی با توجه به موجود بودن دکل مناسب تصمیم بر آن شد که یک 

لینک رادیوئی بین قصر چم وشهرضا برقرار گردد .
بنابراین مامورین و تجهیزات مناسب جهت ایجاد ارتباط مجدد به محل 
اعزام گردیده وازساعت ۹:3۰ صبح عملیات با نصب دو عدد انتن ویک لینک 
رادیو بین شهرضا و قصرچم شروع گردید و آنتنها توجیه گردید وارتباطات 
 ۱۲ درساعت  لینک  این  برروی  فرماندهی  مرکز  تشخیص  ضروری طبق 

برقرار گردید . 
گفتنی است حوزه های سوئیچ ،موبایل و  دیتا از جمله قسمت های  

مشارکت کننده در این مانور بودند.

سرپرست هیأت اسکیت استان مرکزی:
بهره برداری  به  اراک  استاندارد  اسکیت  پیست 

می رسد
اسکیت  پیست  برداری  بهره  از  مرکزی  استان  اسکیت  هیأت  سرپرست   
استاندارد استان در مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری امام خمینی)ره( شهر اراک با 

حضور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
محمد همتی  اظهار کرد: با پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان استان 
تمام  نیمه  پیست  تکمیل  کار  انتظار  سال   ۱3 از  پس  ملی،  اعتبارات  و  مرکزی 
اسکیت سرعت استان مرکزی در مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری امام خمینی 

)ره( در اراک پایان یافت.
وی افزود: این پیست از جمله پیست های اسکیت سرعت استاندارد کشور 
به شمار می رود و دارای سکوی ۷۶۰ نفر تماشاچی، رختکن، پارکینگ ویژه، اتاق 

مدیریت، سالن جلسات و... است.
اندازی  راه  و  افتتاح  با  کرد:  بیان  مرکزی  استان  اسکیت  هیأت  سرپرست 
پیست اسکیت استان مرکزی در اراک؛ بدون شک شاهد توسعه این رشته ورزشی 
در ۲ بخش قهرمانی و همگانی در استان خواهیم بود و می توان میزبان مسابقات 

کشوری و فرا کشوری باشیم.
یک  بالغ  مبلغی  پیست  این  تکمیل  برای  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  همتی 

میلیارد تومان هزینه شده است.
در  مرکزی  استان  استاندارد  اسکیت  پیست  اندازی  راه  با  کرد:  عنوان  وی 
مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری امام خمینی )ره( اراک، آرزوی دیرینه ورزشکاران 

این رشته تحقق پیدا می کند.

ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در برنامه 
رادیویی پرتو از صدای مرکز سمنان

درششمین قسمت برنامه رادیویی پرتو که از صدای مرکز سمنان به روی 
آنتن رفت؛ پیرامون نحوه نصب کولرهای گازی مطالب آموزشی ارائه شد.

کارشناس شرکت توزیع برق استان در این برنامه با اشاره به این که 
کولرهای اسپیلت از دو بخش داخلی و بیرونی تشـکیل شده اند بیان داشت: 
برای اتصال این دوبخش به یکدیگر که به هر کدام یک یونیت گفته می 
شود باید از لوله های مسی انتقال حرارت استفاده شود که معموال برای زیبایی 

بیشتِریونیِت داخلی کار می کنند که لوله های مسی در معرض دید نباشند.
محمدعلی نصیری افزود: سازندگان کولرهای اسپیلت معموال مشخص 
می کنند حداکثر فاصله ی مابین پنل و موتور که به وسیله ی لوله های مسی 
به هم وصل می شوند باید چه مقدار مقیاس گردد و دقت شودکه امکان نصب 

موتور در فاصله ی بین ۵تا ۱۰ متری پنل باشد.
گفتنی است: در بخش گزارشی این برنامه در خصوص خاموش نمودن 
لوازم برقی پرمصرف در ساعات پیک بار روز از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۶بعداز 
ظهر و پیک بار شب از ساعت ۲۰ تا ۲۴ ، مصاحبه مردمی توسط مجری برنامه 
انجام شد.الزم به ذکر است: در قسمت نمایشی، پیرامون استفاده از دور ُکند 

کولرهای آبی ، میان پرده آموزشی به روی آنتن رفت.
یادآور می شود: »محترم پهلوان« به عنوان برنده مسابقه بهترین جمله 
»برای  مضمون  تحت  متنی  ارائه  با  برق  مصرف  بهینه  مدیریت  پیرامون 
روشنایی محیط از المپ های SMD  و LED استفاده نماییم« معرفی و 

از نامبرده تقدیرشد. 

توصیه هایی به والدین گرامی در پیشگیری ازاعتیاد 
فرزندان به مواد مخدر و روان گردان

والدین گرامی ، با نوجوان خود درباره عوارض و پیامدهی ناشی از 
مصرف مواد مخدر و روان گردان ها با رعایت سن تقویمی و عقلی او 

گفتگو نمایید.
والدین گرامی ، حمایت عاطفی از فرزندان، شاد کردن فضای منزل ، 
وضع مقررات و قوانین برای عدم هرگونه مصرف مواد و آموزش مقاومت 
در برابر فشار منفی گروه همساالن ، از جمله راههای موثر در پیشگیری 

از گرایش نوجکانان به اعتیاد است.
والدین گرامی ، در صورت بروز تغییرات عمده شخصیتی ، رفتاری 
آمدهای  و  رفت   ، تعادل  و  تمرکز  اختالل  نظیر  فرزندان  در  جسمی  و 
مشکوک، دیر آمدن به منزل ، کمبود انگیزه برای تحصیل و  کار ، اختالل 
در فعالیت های اجتماعی ، فراموشی ، افکار خودکشی،سرقت وسایل منزل 
، پرخاشگری و خلق و خوی تهاجمی ، پرتحرکی ، کناره گیری شدی و 

انزوا طلبی ، از مشاوران و متخصصین کمک بگیرید.
والدین گرامی ، بروز تغییرات ظاهری در دوهفته متوالی )مانند قرمز 
وزن،  دلیل  بی  کاهش   ، فردی  نظافت  به  توجهی  بی  ها،  چشم  شدن 
مانند سرخوشی  رفتاری  و  تغییرات عمده شخصیتی  تنفسی(،  مشکالت 

زیاد و خنده های بی مورد در فرزندان خود را جدی بگیرید.

شماره  محمد  فرزند  علیزاده  هوشیار  مینا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه ۴۱۸۱ صادره از تربت حیدریه در مقطع کارشناسی ناپیوسته صادره از واحد 
دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدریه با شماره ۷۹۷۵ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت 

حیدریه به نشانی تربت حیدریه جاده مشهد ارسال نماید.م/الف ۹۷۵
تربت حیدریه – 

برگ سبز سند کمپانی پراید مدل  ۸3 رنگ سبز  متالیک به 
شماره انتظامی 3۶3 ن ۱۱ ایران 3۶ 

به نام زینب قوی پنجه فرزند غالمحسین 
 شماره موتور ۰۰۶۶۱۵3۹    

 ۱۴۱۲۲۸3۲۰۶۶۲۷ S شماره شاسی
مفقود گردیده وارز درجه اعتبار ساقط است /م الف ۹۷۸

اخطاریه دفترخانه
نام ونام خانوادگی مخاطب: مهدی رشتبری کلخوران، شغل آزاد ، آدرس: 
مجهول المکان ، همسر جنابعالی خانم سولماز جعفر بیگی کندری طی دادنامه 
بشماره ۹۸۰۹۹۷۲۹۸۸۵۰۲۰۱۴و به کالسه پرونده ۹۷۰۹۹۸۲۹۸۸۵۰۱3۴۵ و تاریخ 
۱3۹۸/۱۱/۲۱ از سوی شعبه پنجم دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان بهارستان ، 
جهت اجرای آن به این دفترخانه مراجعه نموده و پس از انقضاء مدت اعتراض حکم 
یاد شده قطعیت یافته و قابل اجرا است ، با توجه به مراتب فوق  به جنابعالی برای 
بار اول اخطار اداری و قانونی میگردد که تا ده روز بعد از تاریخ ابالغ جهت اجرا و 
ثبت طالق همراه همسرتان خانم سولماز جعفر بیگی کندری  با در دست داشتن 
اصل شناسنامه و کارت ملی به دفترخانه طالق شماره ۷ رباط کریم واقع در نسیم 
شهر ضلع شرقی میدان ۷ تیر ) شهرداری( پالک ۴۶۹ - طبقه دوم واحد 3 مراجعه 
فرمایید در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی طالق مذکور صورت خواهد گرفت.

سیف اله رحیمی - سردفتر ازدواج ۷۲ و طالق ۷ رباط کریم

آگهی حصر وراثت 
استناد  به   3۸۱۰۱۰۶۷۴۷ شناسنامه   / ملی  شماره  به  بهرامی  مائده  خانم 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹۰۰3۲3 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان عدنان ناری زاده به شماره 
ملی/ شناسنامه 3۸۲۰۰۵۹۲۵3 در تاریخ ۹۹/3/۱3 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱- هیرا ناری زاده فرزند عدنان به شماره شناسنامه / ملی 3۸۱۱۱۴۶۸۰۷ 

پسر متوفی 
۲- مارتیا ناری زاده فرزند عدنان به شماره شناسنامه / ملی 3۸۱۰۹۲33۹۷ 

پسر متوفی 
 3۸۱۰۱۰۶۷۴۷ ملی   / شناسنامه  شماره  به  فایق  فرزند  بهرامی  مائده   -3

همسر متوفی 
ملی   / شناسنامه  شماره  به  عبدالطیف  فرزند  المانه  خالدی  بدیعه   -۴

۶۴۶۸۸۷۴۷۲۶ مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت یک مرتبه 
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان – رفیق عبدی   
م الف ۴۷

آگهی حصر وراثت 
استناد  به   3۸۲۰3۱۹۸۷۵ شناسنامه   / ملی  شماره  به  رسائی  خالد  آقای 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹۰۰۱۲۷ 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان احمد رسایی به شماره ملی 
/ شناسنامه 3۸۲۰3۰۸۵۲۰ در تاریخ ۹۹/۱۲/۵ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 

ورثه حین الفوت وی عبارتند از :
۱- خالد رسایی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۱۹۸۷۵ پسر متوفی 
۲- کریم رسائی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۱۵۵۴3 پسر متوفی 
3- رحیم رسائی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۱۵۵۵۱ پسر متوفی 
۴- طلیعه رسائی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۱۵۶۲۴ دختر متوفی 
۵- بهیه رسائی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۱۵۶۵۹ دختر متوفی 
۶- لیال رسائی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۱۲۰۶۲۱۷ دختر متوفی 
۷- کافیه رسائی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۱۵۶۷۵ دختر متوفی 
۸- شهال رسایی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۱۹۸۸3 دختر متوفی 
۹- شهین رسایی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۱۹۸۹۱ دختر 

متوفی 
نوبت یک  در یک  را  مذبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
نزد  از متوفی  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراض  تا هر کس  مینماید  مرتبه آگهی 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان    م الف ۴۶

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱3۹۷۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۴۶۸۲،۱33۹۸۶۰3۱۹۱۴۰۰۵۰۸ شماره  برابررای   
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۹۸/۱۱/۲۹هیات  و   ۹۸/۱۱/۷  -۴
خانم  جیرفت  شهر  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
نسرین ناصری کرا فرزند حبیب اهلل بشماره شناسنامه ۲۰  صادره از جیرفت 
گردشگری  محل  ساختمان  باب  دو  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  درششدانگ 
به مساحت ۲۸۰۹ متر مربع پالک-فرعی از ۱۶۱۷-اصلی مفروز و مجزا شده 
جیرفت  دلفارد  کرا  اراضی  در  واقع   ۶ قطعه  ۱۶۱۷-اصلی  از  از پالک-فرعی 
محرز  ناصری  اهلل  حبیب  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  کرمان   3۴ بخش 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز 
آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۵

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم  ۹۹/۲/۲۲هیات   -۱3۹۹۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۰3۴۴ شماره  برابررای   
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 

مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض متقاضی آقای سامان نادری کلرود  فرزند علی بشماره شناسنامه 
به مساحت  کارگاه مصالح ساختمانی  درششدانگ  از جیرفت  ۱۷۷۶۷ صادره 
3۹۵/۵۹ متر مربع پالک-فرعی از ۵۶۴-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 
-فرعی از۵۶۴-اصلی قطعه دو واقع در اراضی کهوروییه جیرفت بخش ۴۵ 
گردیده  محرز  پارسامطلق  حسینعلی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  کرمان 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می 
شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۵

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۴۸۱۷- ۹۹/۱۱/۲3هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فرنگیس مالیی  فرزند دادعباس بشماره شناسنامه ۲۵ صادره از رابر درششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 3۱3 متر مربع پالک-فرعی از 3۴۵-اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک ۲۱3-فرعی از3۴۵-اصلی قطعه دو واقع در اراضی بلوک جیرفت 
بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی سیدی نژاد محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۵

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۰۱۱۶- ۹۹/۲/۲۵هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی پای برجا  
فرزند حسن بشماره شناسنامه ۵۱۰ صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۶۹ متر مربع پالک-فرعی از ۵۷۴-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک۱۱۹3 
-فرعی از۵۷۴-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای حسین شریفی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۵

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم موضوع  هیات  برابررای شماره ۹۹/۲/۲۲ ۱3۹۹۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۰3۴3   
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زینت کمالی زیرکی  فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه ۱۱۸۹۵ صادره از جیرفت 
درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر باغچه سردسیری به مساحت ۶3۵ متر مربع 
پالک-فرعی از 33-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک۱۰ -فرعی از33-اصلی 
قطعه یک واقع در اراضی اسبی)روستای شهید سعیدی(جبالبارز جیرفت بخش 3۴ 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین سعیدی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 
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 وپس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۵

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۰3۴۵- ۹۹/۲/۲۲هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
از  معصومه بهرآسمانی کهنوج  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۸۰۱ صادره 
جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۰3 متر مربع پالک-فرعی از 
۵۷۴-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک ۶۵-فرعی از۵۷۴-اصلی قطعه دو واقع 
در اراضی کالغ آباد جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
غالمحسین نخعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۵

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1494- چهارشنبه 11 تیر 61399 ورزش دنیای 

زنان پارالمپیکی؛ تیرهای طالیی که به هدف نشست
نخستین مدال المپیکی زنان ایران در حالی 
در ریو با عیار برنز ضرب شد که در کمتر از یک 
ماه از این اتفاق دختران پارالمپیکی ایران موفق 

به کسب سه مدال طال از ریو ۲۰۱۶ شدند.
حضور زنان ایرانی در ورزش در چند دهه 
گذشته روندی صعودی را طی کرده و اگر بگوییم 
که دهه چهارم انقالب فصل شکوفایی ورزش 
زنان ایرانی بود گزاف نیست، زیرا در این دهه 
ورزشکاران ایرانی در ۲ آوردگاه بزرگ المپیک 
و پارالمپیک افتخاراتی را کسب کردند که در 

گذشته بی نظیر بود. افتخاراتی که در المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو به اوج خود رسید.
هم زمان با کسب نخستین مدال برنز المپیکی زنان ایران، در بازی های پارالمپیک 
۲۰۱۶ ریو نیز زنان ایران خوش درخشیدند. البته درخشش آنان تنها به ریو ۲۰۱۶ 
مربوط نیست بلکه دختران ایران در پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن یک مدال طال و یک برنز 
کسب کردند. در این دوره از بازی ها »زهرا نعمتی« در تیر و کمان مدال طال را به 

دست آورد و »ساره جوانمردی« در تپانچه بادی به عنوان برنز رسید.
اوج درخشش زنان ایرانی در پارالمپیک ریو بود در این تورنمنت بزرگ، زنان 
ایرانی با تیر طالیی در ۲ بخش تیر و کمان و تپانچه برای نخستین بار توانستند در 
کسب مدال زیرین پارالمپیک هتریک کنند. در این تورنمنت نخست »زهرا نعمتی« 

در بخش تیر و کمان )ریکرو( مدال طال را به دست آورد.
او نخستین ورزشکار زن ایرانی - آسیایی و سیزدهمین ورزشکار تاریخ است که 
توانسته هم در المپیک و هم در پارالمپیک کسب سهمیه کند. نعمتی همچنین نخستین 
زن مسلمانی بود که عنوان پرچم دار کاروان پارالمپیک ایران را در ریو از آن خود کرد.

اما هنرنمایی زنان پارالمپیکی ایران تنها به مدال طالی نعمتی ختم نشد بلکه چند 
روز پس از افتخارآفرینی این ورزشکار »ساره جوانمردی« توانست ۲ مدال طال را در 
تپانچه بادی و تپانچه ۵۰ متر میکس کسب کند، عناوینی که موجب شد تا رسانه های 
دنیا عنوان ملکه تپانچه را به او بدهند و وی از هم اکنون یکی از شانس های اصلی 

مدال پارالمپیک ۲۰۲۱ توکیو به شمار می رود.
»ساره جوانمردی« پس از کسب این ۲ مدال در بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ 

جاکارتا نیز به  عنوان پرچم دار کاروان برگزیده شد.
وی همچنین در تیرماه سال ۱3۹3 در روز نخست مسابقات تیراندازی قهرمانی 

جهان در آلمان، به مقام قهرمانی ماده تفنگ بادی ۱۰ متر P۲ رسید.
افتخارآفرینی زنان پارالمپیکی ایران تنها به ریو ختم نشد بلکه در بازی های 
آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون و ۲۰۱۸ جاکارتا نیز افزایش چشمگیری داشت. در حالی که 
در نخستین دوره بازی های پاراآسیایی زنان ایران ۲ مدال طال، سه نقره و ۹ برنز کسب 
کرده بودند در دومین دوره که در اینچئون کره جنوبی برگزار شد شمار مدال های ایران 

به ۶ مدال طال، ۱۱ نقره و ۱۰ برنز ارتقا یافت.
همچنین در سومین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا زنان معلول ایران 
توانستند ۱۰ مدال طال، ۹ مدال نقره و ۶ مدال برنز کسب کنند و نقش مهمی در ارتقا 

جایگاه کاروان ایران در جدول رده بندی توزیع مدال ها داشته باشند.
البته تدبیر فدراسیون جانبازان و معلولین و کمیته ملی پارالمپیک تنها به مدال آوری 
ختم نشد، بلکه برای جایگزینی نخبگان ورزشی، راهبردهایی را در دستور کار قرار 
داده است، راهبردی که می شود از آن به  عنوان پشتوانه سازی برای پارالمپیک ها یاد 
کرد. بر اساس این راهبرد مهم ترین چشم انداز فدراسیون در بخش زنان توجه به بحث 
استعدادیابی و پشتوانه سازی برای تیم های ملی است. برای رسیدن به این چشم انداز 
فدراسیون رقابت های قهرمانی کشور و لیگ باشگاه ها در رشته های مختلف برگزار 

می کند تا فضا برای حضور زنان در عرصه ورزش جانبازان و معلولین فراهم شود.

معاون وزیر: سیاست وزارت ورزش دادن مجوز به MMA نیست!
صدور  احتمال  به  ورزش  وزیر  معاون 
 MMA رشته  رسمی  فعالیت  برای  مجوز 

واکنش نشان داد.
با اینکه بعد از درخشش امیر علی اکبری، 
کشتی گیر سابق تیم ملی در رشته MMA این 
روزها تعداد زیادی از ورزشکاران ایرانی به سمت 
این رشته کشیده شده اند، اما هنوز ورزشکاران 

این رشته در ایران مجوز فعالیت ندارند.
وزیر ورزش که  معاون  مهدی علی نژاد، 
در مجمع عمومی فدراسیون ورزش های رزمی 

صحبت می کرد، گفت: سیاست وزارت ورزش دادن مجوز به MMA نیست و تا 
زمانی هم که ورزشی زیر مجموعه کسی نیست نمی توان در مورد آن پاسخگو بود. 
با توجه به شرایطی که این رشته در دنیا دارد فعال مصلحت نمی بینیم به این رشته 
مجوز بدهیم. اگر فضای قهرمانی برای آن فراهم شود آن وقت به این رشته فکر 
خواهیم کرد، اما تا االن درخواست های سازمان MMA رد شده است و عزمی در 
کشور برای آن وجود ندارد. درست نیست چیزی که زیر زمین است را مجوز بدهیم 

و آن را روی زمین بیاوریم!

غالم محمدی دستیارانش را از لیگ منع کرد
مربیان تیم ملی کشتی آزاد در لیگ برتر 

این رشته حضور نخواهند داشت.
بنا به درخواست سرمربی تیم ملی کشتی 
تیم  مربیان  کشتی،  فدراسیون  موافقت  و  آزاد 
ملی کشتی آزاد در لیگ برتر این رشته حضور 

نخواهند داشت.
نامه  آیین  طبق  که  است  حالی  در  این 
تیم  فنی  مدیر  و  سرمربی  فقط  لیگ  سازمان 
فدراسیون  با  رسمی  به صورت  که  ملی  های 
کشتی قرارداد دارند، مجوز حضور در لیگ برتر 

را نداشتند.حتی طی روزهای اخیر شنیده می شد که برخی از دستیاران غالمرضا 
محمدی با تیم های لیگ برتری توافق کرده بودند، اما با انتشار این خبر مشخص 
شد که در فاصله یک مانده تا المپیک توکیو، مربیان تیم ملی کشتی آزاد باید فقط به 

عنوان ناظر در مسابقات حاضر باشند.
غالمرضا محمدی در مورد این تصمیم گفت: به منظور حفظ شأن و جایگاه 
مربیان تیم ملی، تمرکز بر روی برنامه های این تیم و جلوگیری از هرگونه شائبه و 
حواشی، از فدراسیون درخواست کردم تا مربیان تیم ملی نیز در مسابقات لیگ برتر 

حضور نداشته باشند.

واکنش فدراسیون کشتی به شایعات؛
طالی المپیکی کمیل قاسمی هنوز رسمی نشده

در پی برخی شایعات به وجود آمده در مورد مدال طالی المپیک کمیل قاسمی، 
فدراسیون کشتی در این مورد بیانیه ای را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پی تأخیر در فرآیند اعالم نتایج 
نهایی آزمایشات دوپینگ ورزشکاران از سوی کمیته بین المللی المپیک که می باید 
به تبع آن مدال طال ی وزن ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن 
به آقای کمیل قاسمی از ایران تعلق بگیرد، متأسفانه یک جریان فکری حاشیه ساز 
موضوعات غیرواقعی را اعالم نموده، لذا فدراسیون کشتی توضیحاتی را به شرح ذیل 

اعالم می دارد:
بسمه تعالی

جامعه بزرگ کشتی ایران:
نظر به اینکه مهمترین رسالت فدراسیون کشتی تعاقب حق و حقوق قهرمانان 
می باشد، به اطالع عموم مردم شریف و ورزش دوست ایران می رساند، با توجه به 
مثبت اعالم شدن نمونه اولیه آزمایشات دوپینگ قهرمان و نایب قهرمان وزن ۱۲۰ 
کیلوگرم کشتی آزاد، این فدراسیون به منظور اعالم مراتب به مبادی ذیربط، نامه 
درخواست خود را جهت اصالح جدول رده بندی به کمیته ملی المپیک ارسال نمود. در 
پی این اقدام کمیته ملی المپیک ایران بالفاصله نامه ای به کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( ارسال و خواستار تحویل مدال طالی المپیک به فدراسیون کشتی جمهوری 
اسالمی ایران شد. IOC در پاسخ به ایمیل کمیته ملی المپیک ایران اعالم نمود که 
آزمایش مجدد روی نمونه های المپیک لندن انجام شده و برای تعیین نتایج نهایی 
این آزمایشات، نیاز به زمان است و پس از طرح و تصویب در جلسه آتی هیأت اجرایی 
کمیته بین المللی المپیک جهت اقدامات بعدی به فدراسیون جهانی کشتی برای تغییر 

رده بندی رسمی رقابت ها اعالم خواهد شد.
الزم به توضیح است کلیه اقدامات فوق توسط رسانه ها و جامعه کشتی از کمیته 
ملی المپیک قابل پیگیری بوده و زمان مکاتبات در برگه های پیوست قابل مشاهده است.

امید است زمان بررسی اعمال در پیشگاه عدل الهی، سربلند باشیم.
فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران

معاوضه پیانیچ و آرتور انجام شد
دو  یوونتوس  و  بارسلونا  باشگاه 

بازیکن خود را با هم معاوضه کردند.
بارسلونا  باشگاه  آس،  گزارش  به 
با  را  آرتور  کرد  اعالم  شب  دوشنبه 
 ۱۰( یورویی  میلیون   ۷۲ قراردادی 
میلیون متغیر( به یوونتوس فروخته است 
و با میرالم پیانیچ 3۰ ساله قراردادی به 

ارزش۶۰ میلیون یورو )پنج میلیون متغیر( امضا کرده است. بر این اساس باشگاه 
بارسلونا ۱۲ میلیون یورو به دست آورده است. 

هر دو بازیکن فصل را با تیم هایی که شروع کردند به پایان خواهند رساند. 
پیانیچ برای یوونتوس بازی می کند و آرتور برای بارسا. بدون شک حضور بازیکن 

بوسنیایی برای مائوریتسیو ساری اهمیت بیشتری دارد. 
قرارداد پیانیچ چهار ساله است و تا سال ۲۰۲۴ ارزش دارد. مبلغ بند آزادی 

سازی این بازیکن ۴۰۰ میلیون یورو است.

پیروزی ماریتیمو مقابل بنفیکا با درخشش »عابدزاده«
تیم فوتبال ماریتیمو با درخشش 
دروازه بان ایرانی خود توانست برابر بنفیکا 

به برتری دو بر صفر دست پیدا کند.
در  بنفیکا  برابر  عابدزاده«  »امیر 
ترکیب اصلی تیم ماریتیمو قرار گرفت و 
توانست در پیروزی دشوار تیم خود نقش 
پررنگی داشته باشد. ماریتیمو با نتیجه دو 

بر صفر تیم قدرتمند بنفیکا را شکست داد.
عابدزاده در این بازی توانست دروازه ماریتیمو را نود دقیقه بسته نگه دارد.

ماریتیمو ۱۹ سال و ۷ ماه بود که نتوانسته در بازی هایش برابر بنفیکا دروازه 
اش را بسته نگه دارد. آخرین بار که این اتفاق افتاده بود »نلو وینگادا« مربی سابق 
پرسپولیس و تیم امید و دستیار »کارلوس کی روش« در تیم ملی هدایت این تیم 
را به عهده داشت که ماریتیمو توانست با نتیجه سه بر صفر مقابل بنفیکا که »ژوزه 

مورینیو« سرمربی اش بود به پیروزی برسد.

شورش در نیوکمپ؛ »ستین« از همان اول هم وصله ناجور بود
به  منبع  چندین  اعالم  براساس 
روابط  ای اس پی ان،  تلویزیونی  شبکه 
با  بارسا  سرمربی  ستین«  »کیکه 
آبی اناری ها از همین حاال نشانه هایی از 
سردی بروز داده و برخی دیگر از منابع 
حتی مدعی شده اند که این رابطه از همان 
ابتدا درست یک وصله ناجور بوده است.

زمانی که بارسا در ژانویه ستین را جایگزین »ارنستو والورده« کرد، کاتاالن ها 
صدرنشین اللیگا بودند و والورده پس از شکست تیمش برابر اتلتیکو مادرید در سوپر 

جام اسپانیا در عربستان صعودی، از سمت خود برکنار شد.
با این حال، تساوی ۲ بر ۲ بارسا برابر سلتاویگو به همراه پیروزی رئال برابر 
اسپانیول، موجب شد تا شاگردان »زین الدین زیدان« با دو امتیاز بیشتر و در فاصله 

۶ دیدار مانده تا پایان فصل، صدر جدول را برای خود تثبیت کنند.
ستین تا سال ۲۰۲۲ با بارسا قرارداد دارد و بندی نیز در قرارداد وی گنجانده 
شده است که براساس آن در صورتی که رییس جدید باشگاه پس از پیروزی در 
انتخابات تمایلی به حضور وی نداشته باشد، سال ۲۰۲۱ پایان کار وی در نیوکمپ 
خواهد بود اما عملکرد و نتایج ضعیف به سرعت اعتبار وی را نزد بازیکنان و مدیران 

خدشه دار کرده است.
»لوئیس سوآرز« پس از دیدار شنبه برابر سلتا به نظر انگشت اتهام را به سوی 
ستین نشانه رفت و در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلیل عملکرد ضعیف تیم گفت که 
بازیکنان تمام تالش خود را می کنند و »مربیان به دلیلی روی نیمکت نشسته اند.«

ستین روز دوشنبه تالش کرد تا اظهارات سوآرز را بی اهمتی جلوه دهد و در 
نشست خبری پیش از دیدار فردا برابر اتلیتکو مادرید گفت: همیشه کمی جنجال 
وجود دارد؛ هر کسی با نگاه خود به شرایط می نگرد و این طبیعی است. در دوران 
بازی، کنار آمدن با من هم آسان نبود. باید بازیکنان را متقاعد کنیم که موضوع حئز 
اهمیت، ایده مشترک است. روابط ما خوب است و زیاد روی آن حساس نمی شوم.

وی ادامه داد: وقتی به دلیل توقف بازی در یک لحظه می بازید مثل اتفاقی که 
روی گل تساوی بخش سلتا رخ داد، همه چاقوهای خود را تیز می کنند. این سیرکی 

است که درگیرش هستیم اما روابط ما با بازیکنان خوب است.
در این بین، تصاویری منتشر شد که نشان می داد »لیونل مسی« به »ادر 
سارابیا« دستیار ستین بی اعتنایی می کند. در جریان وقفه استراحت و نوشیدن آب، 
سارابیا دوبار سعی کرد تا اطالعات را به مسی منتقل کند اما مسی در هر دو صحنه 

از او فاصله گرفت.
منابع نزدیک به ESPN می گویند با وجود اینکه ستین و کادر فنی اش برای 
جلب حمایت بازیکنان تقال می کنند؛ اما بیشتر بازیکنان از همان شروع فعالیت ستین 

در بارسا، همواره از والورده حمایت می کردند.
سارابیا اغلب جلسات تمرینی را هدایت می کند و همیشه جر و بحث پیش 
می آید. او خواستار بازی پرفشار در تمام لحظات است؛ موضوعی که لحظات پرتنشی 

را ناشی و در نتیجه ستین تبدیل به یک آتش نشان می شود.
در جایی دیگر، »مارک آندره ترشتگن« ترجیح می دهد که به جای »ژون 

پاسکوآ« که در ژانویه به همراه ستین آمد، با »رومن دوال فوئنته« تمرین کند.
»جوزپ ماریا بارتومئو« با امید تغییر نگرش در بین بازیکنان، والورده را برکنار 
و ستین را به عنوان جانشین وی انتخاب کرد اما نتایج و عملکرد با آنچه انتظار 

می رود، فاصله زیادی دارد.
ستین در ۱۷ بازی هدایت بارسا را برعهده داشته و در ۱۱ دیدار پیروز میدان 
بوده که هشت مورد به دیدارهای برگزار شده در نیوکمپ مربوط می شود اما دیدارهای 
خراج از خانه و سطح عملکرد تیم نگرانی ها را در خصوص توانای وی برای هدایت 

بارسا به وجود آورده است.
در ۱۱ پیروزی، هفت بازی با یک گل به اتمام رسیده و بارسا برای حداکثر 

استفاده از مالکیت توپ همواره تقال کرده است.
آنها برای گذر از ابیزا دسته سومی در کوپادل ری به گلی در زمان های تلف 
شده نیاز داشتند و آن دیدار پیش از شکست ۲ بر صفر برابر والنسیا در مستایا بود؛ 
جایی که ستین با سه هافبک وسط بازی کرد. بعد از آن شکست ستین گفت این 

»تنها یک باخت بود.«
حذف از کوپادل ری به دست اتلتیک بیلبائو و با وجود عملکردی تحسین برانگیز، 
بر نگرانی ها افزود و براساس اعالم منابع، تعویض های ستین در شکست ماه مارس 
برابر رئال در برنابئو، عدم آگاهی وی را در مورد تیمش برمال کرد؛ تیمی که در یک 

سوم پایانی بازی به شدت از لحاظ بدنی افت کرده بود.

دفاع ستاره یونایتد از نواک جوکوویچ! 
صرب  ه  ر ستا تیچ،  ما نیا  نما
منچستریونایتد از هم وطن خود و مرد 
نواک  یعنی  جهان  تنیس  یک  شماره 

جوکوویچ در برابر انتقادات دفاع کرد.
ورزشکار  چند  اخیر  روزهای  در 
ویروس  به  آدریا  تور  در  کننده  شرکت 

کرونا مبتال شدند و اخیرا مرد شماره یک تنیس دنیا یعنی نوواک جوکوویچ نیز 
اعالم کرد تست او نیز مثبت بوده و دچار این بیماری همه گیر در جهان شده است.

این رویداد در حضور تماشاگران برگزار می شد و در واقع تمام قوانین مربوط 
به فاصله گذاری اجتماعی را نقض کرد؛ موضوعی که باعث شد انتقادات زیادی به 
نواک جوکوویچ مطرح شود. هرچند که مرد شماره یک تنیس دنیا بعد از رخ دادن 

این اتفاق، قویا از همه عذرخواهی کرد.
نواک  اما ستاره صرب منچستریونایتد و هم وطن  رابطه  حاال و در همین 
جوکوویچ به دفاع از این تنیسور پرداخته است. نمانیا ماتیچ در این باره: » مردم 
باید درک کنند که اوضاع در صربستان بهتر از اینجا بوده است. مسئوالن کشور 
به همه اجازه دادند هر کاری که می خواهند انجام دهند. همه جا باز بود؛ مراکز 

خرید و رستوران ها.
بنابراین آنها شروع به زندگی عادی کردند زیرا کشور ما به مدت سه ماه و 
به طور کامل بسته شد. شما اجازه نداشتید در خیابان راه بروید. نمی توانستید خانه 
خود را ترک کنید. در واقع همه چیز نسبت به انگلیس متفاوت بود. قبل از مسابقات 
تنیس یک رقابت با حضور ۲۰ هزار نفر برگزار شد اما هیچ کس چیزی نگفت. من 
فقط می خواهم بگویم که نواک هیچ تقصیری ندارد و مطمئن هستم که او هیچ 

اشتباهی مرتکب نشده است.«

با  پرسپولیس  زیکنان  با
انتقاد  به  مشترک،  پستی  انتشار 
پرسپولیس  باشگاه  مدیریت  از 
فردی  را  پناه  رسول  و  پرداختند 

فاقد قدرت تصمیم گیری خواندند!
پیروزی  از  و چهار ساعت هم  بیست 
پرگل پرسپولیس برابر پیکان نگذشته بود که 
در اینستاگرام پست های مشترک بازیکنان 
پرسپولیس یکی پس از دیگری منتشر شد؛ 
پستی که با تصویر طرفداران این تیم همراه 
بود و نوشته ای تند را در خود داشت که در 
ابتدای آن انتقاد از متولیان باشگاه که احتماال 
مدیریت و مالکیت است، به چشم می خورد: 
»پرسپولیس کبیر در آستانه قهرمانی دیگر 
همدلی  جز  چیزی  توفیق  این  راز  و  است 
نیست. اما چه کردند متولیان این تاریخ ساز 

ترین باشگاه ایران؟ هیچ!!!«
روز  صبح  از  که  است  حالی  در  این 
سه شنبه شایعه کنار گذاشتن مهدی رسول 
پناه، استعفای مهرداد هاشمی و حضور چهار 
عضو جدید در هیئت مدیره پرسپولیس دهان 
اینستاگرامی  به دهان چرخید و حاال پست 
ساختمان  در  مدیریتی  زلزله  یک  از  حاکی 
باشگاه پرسپولیس است که امکان دارد ساختار 
فعلی را ویران و ترکیبی جدید را پدید بیاورد.

می  ا گر ینستا ا پست  بعدی  بخش 
پرسپولیسی ها جایی است که آن ها درباره 

مسئول مالی باشگاه پرسپولیس نوشته اند و 
البته نامی از او نیاورده اند: »هرکس به دنبال 
فایده ای است و هیچ کس پاسخگوی این 
که  جا  بدان  تا  نیست  بار  اسف  وضعیت 
یا ذی حساب هم خود  مسئول حسابرسی 
را در زمره مالکان تلقی نموده مستبدانه در 
شرایط پرداخت حق بازیکنان اظهار نظر می 
کند!« به نظر می رسد آن ها از نوع محاسبه 
آپشن قرارداد و همچنین کسر قرارداد برخی 
حقوق  پرداخت  در  موعد  تغییر  و  بازیکنان 
به  که  گرفته اند  تصمیم  و  هستند  ناراضی 
باشگاه  مالی  امور  مسئول  به  علنی  شکل 

حمله کنند.
این یادداشت تند پرسپولیسی ها در ادامه 
رنگ و بوی دیگری هم به خود گرفت و با 
انتقاد از نفر اول باشگاه پرسپولیس )رسول پناه( 
همراه شد؛ جایی که بازیکنان سرخپوش او 

»فاقد قدرت تصمیم گیری« خواندند: »واضح 
است که شخص اول باشگاه قدرت تصمیم 
خاص  ای  عده  تاثیر  تحت  و  ندارد  گیری 
اقداماتی خالف منافع باشگاه انجام می دهد.«

از  انتقاد  با  قرمزها  که  این  جالب 
خیالشان  مالی  امور  مسئول  و  مدیر  مالک، 
راحت نشده و به دو عضو هیئت مدیره نیز 
تاخته اند: »دیگر مدیران نیز قطعاً از شکست 
ایشان خرسند خواهند شد. عجب از این همه 
آشفتگی! پرسپولیس این روزها همانند گوشت 
قربانی شده است و هر کس دنبال بردن تکه 

ای از آن است.«
باتوجه به این که پست های این چنینی 
با واکنش  اغلب  بازیکنان  تند  نظر  اظهار  و 
سوی  از  نشده  یا  شده  سازماندهی  منفی 
تصمیم  بازیکنان  می شود،  مواجه  هواداران 
گرفته اند که در این پست با آن ها نیز صحبت 

مستقیم داشته باشند و دلیل انتشار این مطلب 
را بگویند: »اما ما به پیمانی که با هواداران 
بسته ایم پایبندیم ولی وای اگر مدیران برای 
نفاق  بخواهند  جویی  سود  و  برداری  بهره 
دهند.  سرایت  تیم  به  را  خود  گسستگی  و 
دیگر کاری از دست بازیکنان و کادر فنی بر 
نخواهد آمد. امید است مسئولین ذی صالح 
داد اعضای تیم را بستانند. هدف از انتشار این 
متن روشنگری بود که در صورت رخداد اتفاقی 

ناگوار هواداران علت را بدانند.«
باید  انتقادی  انتشار این پست  با  حاال 
به چه  باشگاه پرسپولیس  دید که معادالت 
شکلی پیش خواهد رفت و تحوالت به کدام 
از  روز   ۱۰۰ حدود  رفت.  خواهند  پیش  سو 
استعفای محمدحسن انصاری فرد می گذرد 
و همان موقع ایرج عرب و مهدی محمدنبی 
نیز از باشگاه پرسپولیس جدا شدند اما بعد از 
آن اعضای دیگر هیئت مدیره مشخص نشدند 
را  پناه هم هنوز حکم مدیرعاملی  و رسول 

دریافت نکرده است.
بازیکنان پرسپولیس حاال از شکاف در 
هیئت مدیره و نابسامانی و آنچه خودشان فاقد 
تصمیم گیری نفر اول باشگاه می دانند گالیه 
کرده و باوجود کسب نتایج خوب، حاال دوباره 
انتقادات از مدیریت باشگاه و وزارتخانه ورزش 
باال گرفته و باید دید پاسخ متولیان این باشگاه 

پرطرفدار چه خواهد بود.

حمله تند بازیکنان به رسول پناه و دیگران؛

زلزله مدیریتی در ساختمان باشگاه پرسپولیس!

در  استقالل  فوتبال  تیم 
لیگ  مسابقات  بیست ودوم  هفته 
برتر باشگاه های ایران با تساوی 
یک بر یک برابر سایپا متوقف شد.

 ۲۱ ساعت  از  استقالل  فوتبال  تیم 
)دوشنبه شب( در ورزشگاه آزادی به مصاف 
سایپا رفت.این مسابقه از هفته بیست و دوم 
مسابقات لیگ برتر باشگاه های ایران برگزار 
شد. پیام حیدری قضاوت این مسابقه را بر 

عهده داشت.
در  این  از  پیش  استقالل  فوتبال  تیم 
به  اهواز  در  هفدهم  هفته  از  معوقه   دیدار 
مصاف فوالد خوزستان رفت و در دیداری پر 
حاشیه که مملو از کارت های زرد و قرمز بود 

۲ بر یک شکست خورد.
استقالل شروعی خوبی در این دیدار 
داشت و برای زدن گل حمالت گسترده ای را 

روی دروازه سایپا تدارک دید.
محوطه  در  دشتی  علی   ۹ دقیقه  در 
بازیکنان  و  جریمه سایپایی ها سرنگون شد 
این تیم اعتقاد به پنالتی داشتند اما داور دستور 

به ادامه بازی داد.

استقاللی ها  همکاری   ۱۵ دقیقه  در 
منجر به گل شد، پاس کاری آبی پوشان باعث 
شد توپ به مسعود ریگی برسد و او با شوتی 

دیدنی دروازه سایپا را باز کند.
به  گل  با  باقری  دیدار   ۴۵ دقیقه  در 
تیم  تا دو  باز کرد  را  خودی دروازه حسینی 
در پایان نیمه نخست به تساوی دست یابند.

در دقیقه ۵۶ ارسال خطرناک زکی پور 

به  سایپا  مدافعان  دخالت  با  چپ  جناح  از 
اوت رفت.

خطرناک  کرنر  ارسال   ۵۹ دقیقه  در 
دانشگر  محمد  سر  ضربه  با  قائدی  مهدی 
همراه شد اما حامد فالح زاده توپ را مهار کرد.

در دقیقه ۶۹ ضربه سر مجید علیاری 
با اختالف کمی به خارج رفت تا دروازه سید 

حسین حسینی بسته بماند.

در دقیقه ۸۰ ضربه سر آرمان رمضانی 
با واکنش حسینی به کرنر رفت.

با  رضاوند  آرش  شوت   ۹3 دقیقه  در 
اختالف به خارج رفت.

فرهاد مجیدی به خاطر اخراج در بازی 
روی  از  را  استقالل  خوزستان  فوالد  مقابل 

سکوها هدایت کرد.
علی کریمی و عارف غالمی، دو بازیکن 
استقالل که در دیدار اخیرشان مقابل فوالد از 
زمین اخراج شدند، بازیکنان محروم این تیم 

برابر سایپا بودند.
استقالل(  )مدیرعامل  احمد سعادتمند 
بازی  تماشای  به  ویژه  جایگاه  در  با حضور 

تیمش نشست.
دراگان اسکوچیچ با حضور در جایگاه 
کرد.  تماشا  را  سایپا  و  استقالل  بازی  ویژه 
در  پیکان  و  پرسپولیس  بازی  در  او  حضور 
به  را  زیادی  انتقادات  سیمانی  جایگاهی 

همراه داشت.
وقت های تلف شده نیمه اول سیاوش 
درگیری  سایپا  بازیکنان  از  یکی  با  یزدانی 

پیدا کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

استقالِل ۱۱ نفره هم نبرد!

یکی از چهره های جنجالی 
هفته گذشته فوتبال ایران، بهنام 
در  که  کسی  بود؛  پور  ابوالقاسم 
اما در دوئل  لیگ برتر سمت خاصی ندارد 
استقالل و فوالد، پایش به پرونده حواشی 

این بازی توسط فرهاد مجیدی باز شد.
با گذشت قریب به یک هفته از دوئل 
این  حواشی  همچنان  فوالد،  و  استقالل 
مسابقه ادامه دارد و در برنامه فوتبال برتر، 
فاز تازه ای از حواشی و درگیری های مرتبط 
ابوالقاسم  به این مسابقه کلید خورد؛ بهنام 
پور که درباره اتهامی غیرمستقیمی که به او 
نسبت داده شده ، در تلویزیون واکنش نشان 
داد و تاثیرگذاری روابط کاری اش در قضاوت 

سیدعلی را قویا رد کرد.
تهمت  بخواهد  که  کسی  گفت:  او 
بزند، وجود این را نداشت که اسم بیاورد 
تحلیل  شد،  مطرح  من  اسم  که  این  و 
افتخار می کنم  بود؛ من  رسانه ها و جراید 
با  االن  و  هستم  نکونام  آقای  فامیل  که 
با هم  از بچگی  بلکه  فامیل نشدم  ایشان 
که  صحبت هایی  درباره  شدیم.  بزرگ 
مطرح شده اوال باید بگویم من سال ۸۴ 

سیدعلی  آقای  اما  شدم  شهرداری  وارد 
سال ۸۷ آمد و دومًا این که افتخار می کنم 
به  نزدیک  بود  امکانش  که  زمانی  در  که 
به شهرداری  و  آوردم  را سرکار  نفر   ۵۰۰
توانسته ام  می کنم  افتخار  و  کردم  معرفی 

به مردم کمک کنم!
او درباره کنایه پست اینستاگرامی هم 
توضیح داد: خیلی دوست دارم دستگاه های 
نظارتی ورود کنند و هم حراست و بازرسی 
امیدوارم  و  دارند  بررسی  پرسنل شان  روی 

دستگاه ها ورود کنند و بیایند ببینند ایشان 
اثبات  و  کنند  رسانی  اطالع  و  گفته اند  چه 
البته  است  خوب  داوران  از  سیدعلی  کنند؛ 
که من با ایشان سابقه دعوا دارم اما عکسی 
که از ما منتشر شده است به 3 سال قبل 
نیست کدام  به خوبی خاطرم  باز می گردد. 
مسابقه بود اما آن عکس، در واقع آشتی کنان 
بین من و آقای سید علی بود چرا که ما باهم 
همکار بودیم و همان زمان هم مخالف انتشار 
عکس بودم و بدانید که هیچ وقت شرافتم را 

نمی فروشم.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره کلمه 
او  با  ارتباطش  و  مجیدی  پست  رستوران 
رستوران  است  ماه   ۵ می داند  خدا  افزود: 
تعطیل  آمده و رستوران ها  نرفته ام و کرونا 
است؛ اینکه می گویند نکونام گفته سیدعلی 
را داور بازی کنند داوری هایی هم که آقای 
سیدعلی برای استقالل و فوالد انجام داده 
مشخص است، قضاوت یک بازی در لیگ 
نوزدهم آن هم برابر ذوب آهن را برای فوالد 
سوت زده که فوالد در آن بازی، بازنده از 

میدان خارج شد!
صبحگاهی  برنامه  به  هم  گریزی  او 

درخشان  حمید  میهمان اش  که  سه  شبکه 
بود زد و گفت: آقای واعظی مجری برنامه 
سعی داشت تا با پخش چندباره فیلم بازی 
پرسپولیس و پیکان به حمید درخشان نشان 
دهد که اشتباه وحید شیخ ویسی تبانی بوده 
برای هر مسئله ای  متاسفانه عده ای  است؛ 
می خواهند بگویند قمار و شرط بندی رخ داده 
است و کار خالفی صورت گرفته است؛ اما 
بدانید که من شرافتم را نمی فروشم و سرم 
باالست و هر کسی هم خواست بیاید من 

پاسخگو هستم.
او در بخش پایانی صحبتش ادامه داد: 
اگر روزی گفتند ابوالقاسم پور در فوتبال به 
بیاید تا من پاسخ  کسی کمک کرده است 
بدهم؛ امیدوارم بررسی شود و الکی آقایان کد 
ندهند، چرا که ما هم می توانیم خیلی کدها را 
بدهیم و کدها زیاد است. آقای مجیدی هم 
خیلی جاها می رود ...اوال این که دنیا ارزش 
این کارها را ندارد و دومًا اینکه من اگر کاری 
از دستم بربیاید برای کمک به مردم انجام 
می دهم و این خصلت من را همه دوستانم 
می دانند که اگر بتوانم کمکی انجام بدهم، 

دریغی ندارم.

افتخار می کنم که فامیل آقای نکونام هستم؛

ابوالقاسم پور: مجیدی وجودش را نداشت اسم بیاورد!

شکست  از  بعد  پیکان  زه بان  دروا
به  که  پرسپولیس  مقابل  تیمش  سنگین 
ادعای کارشناسان با اشتباه او روی گل اول 

همراه بود، به این اتهامات پاسخ داد.
پیکان  دروازه بان  ویسی،  شیخ  وحید 
به  پرسپولیس  با  تقابل  روز  در  نتوانست 
عنوان چهره درخشان تیمش ظاهر شود و 
در نهایت نیز با اشتباه روی گل اول، مسیر 
شکست تیمش را هموار کرد. او البته به این 
اتهامات پاسخ داده و از عملکردش دفاع کرد.

پرسپولیس  مقابل  بازی  درباره  وی 
گفت: مسلما بازی برای ما خوب نبوده چرا 
هم  را  بازی  نتیجه  و  خوردیم  گل  سه  که 
هم  زیادی  موقعیت های  ما  کردیم.  واگذار 
و  نکردند  گلزنی  آنها  اما  دادیم  حریف  به 
بوده  بدی  روزی  همه  برای  اینگونه  وقتی 
تیم  نمی گیریم.  نتیجه  که  است  مشخص 
ما همیشه منتظر است که یک گل بخوریم 
اینطور بود و  و بعد حمله کنیم! دیروز هم 
این  بازی می کنیم. همیشه دنبال  ما ترسو 
هستیم که با گلزنی حریف دل و جرات پیدا 
کنیم و برای حمله کردن انگیزه بگیریم که 

اکثرا بی نتیجه است.
دروازه بان پیکان با انتقاد به عملکرد 
تیمش گفت: تمام تیم ما مشکل دارد و این 
شرایط فقط بر عهده یک نفر نیست. وقتی 
برای حریف  عبور می کند  ما  نیمه  از  توپ 
موقعیت گل ایجاد می شود. با حضور آقای 
ویسی یک مقدار نظم تیمی خوبی به دست 
آوردیم و در بازی های دوستانه خوب عمل 
کردیم اما در اولین بازی رسمی نشان دادیم 
که هنوز خیلی کار داریم. امیدواریم که در 
امتیازات  به حداکثر  بتوانیم  مسابقات  ادامه 

دست پیدا کنیم.
اول  گل  صحنه  درباره  ویسی  شیخ 
علی علیپور و عملکردش مقابل پرسپولیس 
گفت: به هر حال وقتی در محوطه ۶ قدم 
چنین ضربه ای می زنند شانس بسیار باالیی 

این  دارد. من هم روی  برای گلزنی وجود 
نشان  واکنش  تا  که  شدم  غافلگیر  صحنه 
نتوانستم توپ را خوب کنترل کنم و  دادم 
توپ گل شد. یک بازیکن آنها مقابل چهار 
بازیکن ما به راحتی ضربه سر زد و ما هم 
گل خوردیم. تیم ما تمرکز الزم را ندارد و از 

ابتدای فصل اینطور بوده است. 
ینکه  ا ره  با در پیکان  بان  زه  دروا
مقابل  اخیر  بازی  سه  طی  او  عملکرد 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  پرسپولیس 
توضیح داد: وقتی یک تیم می بازد همه به 
دنبال مقصر هستند. من با شخص خاصی 
کار ندارم شما االن بازی روز گذشته ذوب 
آهن را ببینید که قراردادش هم به زودی 
تمدید کرده بود چه گلی خورد. به هر حال 

اشتباه  چون  نمی دانم  مقصر  را  کسی  من 
می شود.  دروازه  وارد  توپ  و  می آید  پیش 
علیه  هجمه های  که  می دانم  خودم  من 

شیخ ویسی از کجا آب می خورد.
او ادامه داد: یکسری مسائل را خودم 
رسیدگی  مسائل  این  به  ادامه  در  می دانم. 
می کنم. من تا االن با مدیربرنامه کار نکردم 
و یکسری مدیربرنامه در حوالی تیم ما هستند 
که هم پستی های من را در این تیم دارند 
شما  کنم.  اشتباه  من  که  هستند  منتظر  و 
دیدید که در نبود من هم تیم ما 3 یا ۴ گل 
خورده و هیچ اتفاقی نیفتاده است. سنگربان 
خارجی یا داخلی داشتیم و باختیم اما هیچ 
هجمه ای وجود نداشته است. متاسفانه هیچ 
نشده  حمایت  من  از  فوتبال  این  در  زمان 

است. خیلی حرف در سینه ام دارم و فعال در 
همین حد را می گویم. 

انتقادات  این  با اشاره به  شیخ ویسی 
در ادامه گفت: من دو سال است که خیلی 
می خواهم  االن  ولی  ندادم  جواب  وقت ها 
صحبت کنم چرا که تمام تیم اشتباه می کنند 
اما بعد از شکست گلر مقصر می شود. همه 
می کنند  اشتباه  زمین  خارج  و  داخل  آدم ها 
اما اشتباهات من فقط دیده می شود؛ از همه 

حمایت می شود به غیر از من!
د  نتقا ا ه  ر با ر د ن  پیکا ن  با سنگر
عبداهلل ویسی از عملکرد او در بازی شب 
آقا ویسی سرمربی من  نه،  گذشته گفت: 
دارند.  حق  می زنند  حرفی  اگر  و  هستند 
شده  ایشان  از  که  سواالتی  می کنم  فکر 
شیطنت  و  است  نه  را نبدا جا ر  مقدا یک 
ز  ا هیچکس  چرا  است.  گرفته  صورت 
صحبت  آهن  ذوب  بان  دروازه  اشتباه 
را  شیطنت ها  و  شایعات  منشا  من  نکرد؟ 
می دانم و دوست دارند من را بکوبم که 
مدیربرنامه  آنها رسیدگی می کنم. من  به 
دفاع  خودم  از  که  هستم  بلد  اما  ندارم 
هم  ما  تیم  دیگر  دروازه بان های  کنم! 
چهار  یا  سه  بازی  در  که  افتاده  اتفاق 
اما  نزدم  اما من هیچ حرفی  گل خوردند 
مدیربرنامه هایشان دنبال شیطنت هستند. 
از االن به بعد اخالق من تغییر می کند و 

می دهم. جواب  حواشی  به 
را  فصل  مسابقات  ادامه  ویسی  شیخ 
ما  گفت:  و  کرد  تصور  دشوار  پیکان  برای 
امیدواریم که در ۸ بازی آینده بهترین نتایج 
باید  ما  و  ندارم  بیاوریم. شک  دست  به  را 
خودمان به خودمان کمک کنیم. در رختکن 
به  می توانیم  ما  فقط  که  گفتم  بچه ها  به 
داریم  خوبی  تیم  ما  کنیم.  کمک  خودمان 
بیشتری  انضباط  و  نظم  به  رفته  رفته  که 
بازی های رسمی  در  باید  ولی  هم می رسد 

مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشیم.

تمام تیم ما مشکل دارد؛

شیخ ویسی: شیطنت ها علیه من از داخل تیم آب می خورد!
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از راست  فریبا یوسفی، نغمه مستشار نظامی، کامران شرفشاهی
اختصاصی دنیای جوانان

پریشان کرده هر روز مرا
یلدای گیسویش

بهمن صباغ زاده

خدا از چشم هایت آیه ای بهتر نیاورده
هنوز از کار چشمانت کسی سر در نیاورده

تقاص چشم خونبارت، هراس چشم خونریزت
»دمار از من بر آورده ست و کامم بر نیاورده«

»به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را«
خدا زیبا تر از زیبایی ات زیور نیاورده

چه سهل و ممتنع برداشتی ابروت را، سعدی-
خودش را ُکشته و بیتی چنین محشر نیاورده

پریشان کرده هر روز مرا یلدای گیسویش
اگر چه این بال را هیچ شب بر سر نیاورده

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
طی پیامی به آیین پایانی نخستین 
دوره جشنواره ملی شعر دانشجویی 
»شعر«،  یعنی  ما  ملی  هنر  نوشت: 
ابراز  برای  نیکو  بستری  همواره 
انسانی و  پاک  اندیشه ها و عواطف 
الهی مردم این سرزمین بوده است.

پیام  صالحی در  عباس  سید 
دوره  نخستین  پایانی  به آیین  خود 
جشنواره ملی شعر دانشجویی چنین 

به یادماندنی ترین  و  شیرین ترین  از  یکی  آورد: بی شک، 
دوره های زندگی هر فردی، دوران دانشجویی و تحصیالت 
دانشگاهی است. از سویی دیگر، شعر همزاد ایرانیان است و هنر 
ملی ما، یعنی »شعر«، همواره بستری نیکو برای ابراز اندیشه ها 
و عواطف پاک انسانی و الهی مردم این سرزمین بوده است.

چون  ارزشمندی  صفات  به  موصوف  ما  دانشجویان 

 ، هی ا ن خو ما ر آ  ، یشی ند ا د ا ز آ
عدالت طلبی و دین مداری هستند و 
در همه  دوران، میراث عظیم تمدن 
با شعر شناخته  ما  ایرانی- اسالمی 
وزیر فرهنگ  پیام  ادامه  می شود.در 
آمده است: امید دارم که دانشجویان 
عزیز ما با درک و غنیمت دانستن این 
دو گوهر ناب، یعنی شعر و شاعری و 
دوران حضور در دانشگاه، در همراهی 
همیشگی خود با جامعه، لحظه های 
درخشانی را در تلفیق اندیشه و عاطفه برآورند و آینده را هر 

چه بیش، درخشان تر سازند.
نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی از اواخر تابستان 
با  دانشگاهی،  جهاد  فرهنگی  معاونت  به همت  گذشته  سال 
همکاری دیگر نهادهای فرهنگی و دانشگاهی، در طول دو 

نیم سال تحصیلی پیش روی زمان آغاز، کلید خورد.

شعر بستری نیکو برای ابراز اندیشه و عواطف انسانی است

در مراسم پایانی »جشنواره 
با  که  دانشجویی«  شعر  ملی 
به  دکی  و ر تندیس  ی  ا هد ا
اشاره  نکته  این  به  بود  همراه  برگزیدگان 
و  کشف  را  استعدادها  دانشگاه  که  شد 

نابود می کند.
این مراسم روز صبح  سه شنبه همزمان 
با روز نکوداشت »صائب تبریزی« به صورت 

آنالین برگزار شد.
سعید بیابانکی که اجرای این مراسم را 
برعهده داشت، از جشنواره شعر دانشجویی 
عرصه  در  فرخنده  رویداد  یک  عنوان  به 
گفت:  و  کرد  یاد  دانشجویی  و  جوان  شعر 
ساری  گذشته  در طول سال  این جشنواره 
و جاری بود که در انتهای سال به بیماری 
طاقت فرسای کرونا برخورد و امکان برگزاری 
رویدادها به صورت حضوری میسر نبود، به 
به صورت  پایانی مراسم  آیین   همین دلیل 

مجازی برگزار می شود.
به  امروز  افزود:  ادامه  در  شاعر  این 
که  سال هایی  شدم؛  پرت  دور  سال های 
برگزار می شد و ما  دانشجویی  کنگره شعر 
مراسم   این  در  که  می کردیم  روزشماری 
شرکت کنیم. چه روزگار خوشی داشتیم؛ از 
این کنگره چهره های جدیدی بیرون آمدند 
و به جامعه شعر معرفی شدند و استعدادهای 

فراوانی از این جشنواره ها کشف شدند.
سپس عیسی علیزاده، معاون فرهنگی 
در  ما  رویکرد  گفت:  دانشگاهی  جهاد 
مساله محور  دانشگاهی،  جهاد  فعالیت های 
برپایی  برای  باعث شد  است. ضرورتی که 
کنیم،  اقدام  دانشجویی  ملی شعر  جشنواره 
این  در  ما  دانشگاه های  در  موجود  هالء 
شده اند،  کم تحرک  کال  یا  که  است  زمینه 
یا دست کم به این گونه حوزه های بااهمیت، 

کمتر توجه دارند.
او با بیان این که ما با وجود شرایط 
جشنواره  برگزاری  روند  بر  که  آمده  پیش 
تاثیر گذاشت، در دور نخست به بخشی از 
اهداف مان رسیده ایم گفت: پس از پایان این 
برنامه جلسه آسیب شناسی را خواهیم گذاشت 
و نقاط صعف و قوت مان را شناسایی خواهیم 
ما  بنای  کرد:  تاکید  همچنین  کرد.علیزاده 
دانشجویی در  تداوم جشنواره ملی شعر  بر 
پیام  بیابانکی  ادامه  است.در  آتی  سال های 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس 
اسالمی را  که برای جشنواره شعر دانشجویی 

صادر کرده بود، خواند.
است:  آمده  ارشاد  وزیر  پیام  در 

برادران،  و  خواهران  ارجمند،  »دانشجویان 
دختران و پسران فرهنگ دوست و شاعرم

و  شیرین ترین  ز  ا یکی  بی شک، 
هر  زندگی  دوره های  به یادماندنی ترین 
تحصیالت  و  دانشجویی  دوران  فردی، 
دانشگاهی است. از سویی دیگر، شعر همزاد 
ایرانیان است و هنر ملی ما، یعنی »شعر«، 
اندیشه ها  ابراز  برای  نیکو  بستری  همواره 
این  مردم  الهی  و  انسانی  پاک  عواطف  و 

سرزمین بوده است.
صفات  به  موصوف  ما  دانشجویان 
ارزشمندی چون آزاداندیشی، آرمان خواهی، 
عدالت طلبی و دین مداری هستند و در همه  
دوران، میراث عظیم تمدن ایرانی – اسالمی 

ما با شعر شناخته می شود.
ما  عزیز  دانشجویان  که  دارم  امید 
گوهر  دو  این  دانستن  غنیمت  و  درک  با 
ناب، یعنی شعر و شاعری و دوران حضور 
با  در همراهی همیشگی خود  دانشگاه،  در 
تلفیق  در  را  درخشانی  لحظه های  جامعه، 
اندیشه و عاطفه برآورند و آینده را هر چه 

بیش، درخشان تر سازند.«
در بخش بعدی این نشست ، عبدالجبار 
بیابانکی  به سخنان سعید  اشاره  با  کاکایی 
اظهار کرد: اگر شما پرت شدید به آن سال ها، 
من پرتاب شدم. در یکی از کنگره های شعر 
دانشجویی، موفق به خواندن شعری شدم. 
دکتر  می زدم  قدم  سالن  در  که  همان طور 
شهیدی به من اشاره کرد که به سمت او 
بروم. سپس ایشان به من گفت »پسرم تو 
شاعر هستی.« این جمله در من اثر فراوانی 
مرهون  را  خود  ادبی  سرمایه  و  گذاشت 

جمالت این چنینی می دانم.
این شاعر سپس بیان کرد: دانشجویان 

باید قدر این لحظات را بدانند و این تشویق ها 
را غنیمت بشمرند، زیرا مسیر بعدی آن ها را 

تعیین می کند.
کاکایی درباره تعریف شعر دانشجویی 
دانشجویی  شعر  از  تعریف  دو  گفت:  هم 
زبان  دانشجویان  این که  یکی  دارد؛  وجود 
شعر را متناسب با محیط انتخاب می کنند. 
همگرایی ای که در دانشگاه شکل می گیرد به 
ویژه همگرایی نسبت به جنس مخالف باعث 
دانشجویان  در  سرودن  انگیزه  که  می شود 
آن  در  که  محیطی  واقع  در  شود.  بیشتر 
می کند  ایجاد  را  مسئله  این  می گیرند  قرار 
و دانشجو متناسب با محیط شعر می سراید 
را  دانشجویی  عاشقانه  شعر  نوعی  به  و 

شاهد هستیم.
شعر  معتقدم  من  کرد:  خاطرنشان  او 
دانشجویی مصب ورود به دریای شعر است. 
شعر  تشکل های  در  حضور  با  ما  تکلیف 

دانشجویی مشخص شد.
سپس اسماعیل امینی در پاسخ به این 
دوش  از  ادبی  خالقیت  بار  گویا  که  سوال 
دانشکده ادبیات برداشته شده است، گفت: 
دانشکده ادبیات برای پرورش شاعر ساخته 
نشده بلکه برای تربیت کردن متخصصین 
ادبیات شکل گرفته است. در هیچ کجای دنیا 
دانشکده ای نداریم که کارش پروراندن شاعر 
باشد. من خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم 
در یکی از این محفل ها شعری را خواندم. 
ترم  گفت  من  به  آمد  دانشجویان  از  یکی 
چند هستی که چنین شعر خوبی خواندی؟ 
من ترم هفت هستم و هنوز نمی توانم شعر 
خوبی بگویم. این را گفتم که بگویم اگر در 
دانشکده  از  بیرون  باشد  استعدادی  فردی 
دانشگاه چیزی  درون  در  و  می گیرد  شکل 

نیز  سواد  مورد  در  نمی شود.  اضافه  او  به 
این طور  است. کار دانشگاه کشف استعداد 

و نابودی آن است.
افزود:  دانشگاه  استاد  و  شاعر  این 
به  و  رند  می گذا چارچوبی  ه ها  نشگا دا
دانشجویان می گویند که باید این طور یک 
من  که  نشریه ای  در  و  بنویسید  را  مقاله 
صورت  این  غیر  در  کنید،  چاپ  می گویم 
چیزی که چاپ کردید مقاله نیست. یا اگر 
پژوهشی می خواهید انجام دهید کتاب هایی 
این  نید.  بخوا باید  می گویم  من  که  را 

چارچوب ها استعدادها را از بین می برد.
نشجو  ا د  : کرد خاطرنشان  مینی  ا
هم  پیرها  ما  بزند،  حرف  می خواهد  دلش 
دوست داریم حرف بزنیم. راه پرورش شعر 
باور  بزرگترها  ما  که  است  این  دانشجویی 
شنیدن  قابل  دانشجویان  حرف های  کنیم 
است. ممکن است که حرف های شان پخته 
نباشد، اما این حرف ها تازه است و شعر به 
حرف تازه نیاز دارد. شعر فقط زبان و بالغت 
حرف های  که  کنیم  عادت  باید  ما  نیست. 

تازه را بشنویم.
او سپس با انتقاد از مراکز دانشگاهی 
گفت: از همان ابتدا که دانشگاه ها راه ندازی 
شد، دانشگاه زیر سیطره سیاستمداران بود. 
فرهنگ  و  علم  اهل  نکردند که  باور  آن ها 
می توانند دانشگاه  را مدیریت کنند. یکی از 
کارهای دانشگاه ها خارج شدن از چارچوب ها 
است، ولی این اتفاق نمی افتد. ما حدود ۹۰ 
همیشه  اما  داریم،  دانشگاه  که  است  سال 
کارهای  از  یکی  چرخیده ایم.  خودمان  دور 
این  می گیرد  شکل  دانشگاه  در  که  هنری 
است که چارچوب ها را بشکند و وارد فضای 

دیگری بشود.

دانشگاه استعدادها را کشف و نابود می کند

ادای دین به فیلم »هامون«
را کشتم«  مینا  رمان »من 
توسط  نلو  خا با با رضا  نوشته 
و  منتشر  دانش  آوند  انتشارات 

راهی بازار نشر شد.
را کشتم«  مینا  رمان »من 
به تازگی  باباخانلو  رضا  نوشته 
توسط انتشارات آوند دانش منتشر 
است.  شده  نشر  بازار  راهی  و 
این کتاب یکی از عناوین مجموعه 
»نقطه سر خط« است که این ناشر 
آثار  به  مربوط  و  می کند  چاپ 
داستانی نویسندگان ایرانی است.

ه  یسند نو نلو  خا با با ضا  ر
و   ۱3۵۸ سال  متولد  این کتاب 

دارای مدرک تحصیلی در رشته مهندسی صنایع است. او ترجمه و ویراستاری 
برخی کتاب ها را در کارنامه دارد و »۱3 خاطره شیرین از سربازی« را هم با 

لحن طنز از خاطرات خود منتشر کرده است.
بن مایه اصلی و بهانه نگارش رمان »من مینا را کشتم« همان مساله 
قربانی کردن اسماعیل توسط حضرت ابراهیم )ع( است که دغدغه فکری 
مهرجویی  داریوش  مثل  فیلمسازی  و  کگور  کی یر  سورن  مثل  فیلسوفی 
بوده است. باباخانلو هم با رمان خود، به نوعی به فیلم »هامون« مهرجویی 

ادای دین کرده است.
ماجرای این رمان با یک قتل آغاز می شود و برای کشف راز این قتل، 
زمان گذشته توسط راوی اول شخص کندوکاو می شود. این گذشته از زمان 
دانشجویی و اولین کالس درس مشترک آغاز می شود. کشتن از فرط عشق، 
مهم ترین موضوع این کتاب است که باعث بازسازی برخی صحنه های فیلم 
هامون در این اثر شده است. با این حال نویسنده »من مینا را کشتم« سعی 
کرده از زاویه متفاوتی نسبت به دیدگاه مهرجویی و فیلمش به مساله کشتن 

از فرط عشق نگاه کند.
نویسنده کتاب، پیش از شروع متن رمان، این جمالت را ابتدای کتاب 
خسرو  به  کرد...  خلق  را  هامون  که  مهرجویی  داریوش  به  است:  آورده 
شکیبایی که هامون را نقش زد... و به کسانی که بخش هایی از من مینا را 

کشتم را، خود زندگی کرده اند...
هزار   3۰ قیمت  و  نسخه   ۵۰۰ شمارگان  صفحه،   ۱۸۰ با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.

نادیده گرفتن خالقیت دانشجویان
عبدالجبار کاکایی هم در بخش دیگری از نشست با اشاره به سخنان 
امینی گفت: محیط دانشگاه در همه کشورهای توسعه نیافته همین است و 
باید در دانشگاه ها مطرح  به نظرم گرایش به خالقیت به عنوان یک طرح 
شود و کنار آموزش مهم کالسیک ها به آفرینش و خالقیت ادبی هم بپردازد. 
دانشگاه محیطی است که تالش می کند دانشجویان را در ریل بیندازد و در 
مسیر مشخصی حرکت دهد و به جهت وفاداری به ارزش ها باعث می شود 

که خالقیت دانشجویان دیده نشود.
او با اشاره به آثار رسیده به جشنواره شعر دانشجویی اظهار کرد: ادبیات 
همیشه معناگرا بوده است و آثار رسیده به جشنواره نیز این طور بود. انگار که 
احساس  دانشجویان  می شود.  مختلف  موضوعات  بیان  برای  ابزاری  ادبیات 
می کنند باید از این طریق حرف بزنند. ارزش گذاری ما برای شعرها باید بر 
اساس توانایی ذوقی باشد و اجازه دهیم که خالقیت در دانشجویان زنده باشد. 

تا زمانی که شاهد خالقیت باشیم استعدادها نیز شکوفا می شود.
شعرخوانی  محفل  از  خاطره ای  امینی  اسماعیل  مراسم  این  ادامه  در 
دانشگاه بیان کرد و گفت: من در دانشگاهی رفته بودم. به من گفتند ما یک 
جلسه شعرخوانی داریم که استقبال زیادی آز آن می شود. وارد مراسم که شدم 
3۰۰ نفر حضور داشتند. کسانی که می آمدند شعر می خواندند و می رفتند و 
من دیدم این شعرها نه نقد می شود و نه درباره شان حرفی زده می شود. به 
دوستم گفتم این چه جلسه شعرخوانی ای است که هیچ گفت وگویی نمی شود؟ 
او گفت دانشجویان دوست دارند فقط شعر بخوانند و اگر کسی درباره شعرشان 
حرف بزند به آن ها برمی خورد.  به آن ها گفتم از این جلسات شعر و شاعر 
درنمی آید.  آن جا فقط شعر می خواندند و می رفتند و حتی شعر شاعران دیگر 
را گوش نمی دادند. شاعر باید شعر دیگران را بشنود. مانند جلساتی است که 
مقامات مختلف می آیند و حرف هایی می زنند و می روند. در یکی از جلسات 
یکی از این مقامات یک ساعت حرف زد و می خواست برود.  گفتم بنشین و 
حرف های دیگران را بشنو. ما هم کار داشتیم، اما حرف های شما را شنیدیم. 
شما باالتر از آقا که نیستید؛ در دیداری که با شاعران دارند ابتدا شعرها را 
متناسب  ما  اصرار  با  و  می کنند  اظهارنظر  شعرها،  پایان  از  بعد  و  می شوند 
باید  اگر کسی می خواهند شاعر شود  با موضوع جلسه حرف هایی می زنند. 

شعرهای دیگران را بشنود.
در بخش دیگر این نشست آنالین، علیرضا بهرامی - دبیر جشنواره ملی 
شعر دانشجویی - با بیان این که ایده جشنواره شعر دانشجویی ایده باسابقه ای 
بوده و ما آن را از رکورد خارج کرده و رونق تازه ای به آن داده ایم گفت: با 
توجه به تنوع اتفاقاتی که در این جشنواره اتفاق افتاد من به شوخی می گفتم 

برگزاری این جشنواره در واقع بازی تاج و تخت بود.
این شاعر سپس اظهار کرد: خدا را شکر می کنم که با وجود همه اتفاقات 
گوناگونی که رخ داد ما به این نقطه رسیده ایم. تعدادی از رویدادهای پانزده گانه 
ما در دانشگاه های شهرهای مختلف برگزار شد و متاثر شدیم به خاطر شیوع 
ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن، محفل شاعران در مشهد، اصفهان و 

گیالن به سرانجام نرسید.
به گفته دبیر جشنواره شعر دانشجویی، حدود ۹۰۰ دانشجوی عالقه مند 
به شعر در پایگاه ایونتا که برای معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی است ثبت 
نام کردند، حدود ۶۰۰ نفر مراحل شرکت در جشنواره را به صورت کامل طی 

کردند و  پس از بررسی ها هفت نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
دانشجویی  دوره  ویژگی های  از  آرمان خواهی  کرد:  بهرامی خاطرنشان 
است و ما امیدواریم با توجه به شرایط تحمیلی کرونا در این دوره، دور دوم 
پرفروغ  شاهد حضور  که  امیدواریم  و  کنیم  برگزار  پررونق تر  را  رویداد  این 

دانشجویان دوره کارشناسی در دوره های بعدی باشیم.
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فرناز میرزالو

بخش اعظم کلماتی که فرهنگستان 
ساخته مورد تمسخر قرار می گیرد

برخود  است  معتقد  محمد دهقانی که 
با  »دولتی«  و  »تشکیالتی«  »نظامی«، 
نظر  به  می گوید:  نیست  درستی  کار  زبان 
من درآوردن واژه سازی به صورت دولتی و 
این  را متصدی  فرهنگستان خودش  این که 

کار می داند غلط است.
این نویسنده  و استاد پیشین دانشگاه 
توسط  اخیرا  که  درباره واژه هایی  تهران 
جایگزین  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
شده اند و شوخی هایی که در فضای مجازی 
این  از  بعضی  کرد:  اظهار  می شود  آن ها  با 

واژه ها و کلماتی که از گذشته ساخته شده اند، گاهی ترکیباتی مطابق طبیعت زبان 
فارسی بوده اند و اگرچه آن ها هم از اول به دلیل تازگی ای که داشتند به نظر مردم 
امروز اصال کسی فکر نمی کند  پذیرفته شدند.  از مدتی  اما پس  غریب می آمدند، 
که این ها تا همین ۶۰، ۷۰ سال پیش در زبان فارسی وجود نداشته و در این مدت 
رایج شده است؛ مثل »دامپزشک«، »دندانپزشک« و نظیر این ها که امروزه خیلی 

برای ما طبیعی شده است.
او در ادامه بیان کرد: تعدادی از کلماتی به این شکل که با ساخت زبان فارسی 
متناسب بوده ، پذیرفته شده اند و امروز هم خیلی طبیعی هستند و به کار می روند. اما 
کلمات دیگری هم هستند؛ متاسفانه بخش اعظم کلماتی که فرهنگستان از ابتدای 
کارش ساخته و هنوز هم می سازد، این حالت را دارند که واقعا مورد تمسخر قرار 
می گیرند و اهل زبان آن ها را نمی پذیرند. گاهی اوقات هم مردم به صورت شایعه 
یا برای تمسخر مثال می گویند که گفته اند به »پیتزا« بگویید »کش لقمه«. من واقعا 
نمی دانم فرهنگستان چنین چیزهایی گفته است یا نه، اما مردم به هر حال بر اساس 
چیزهایی که فرهنگستان می سازد و اصرار دارد که ما آن ها را به کار ببریم، این 

لطایف را درست می کنند و این واژه ها را نمی پذیرند.
واژه های  برابر  در  مردم  مقاومت  باعث  که  علتی  به  اشاره  با  دهقانی سپس 
ساخته شده می شود گفت: مردم »هواپیما« را راحت پذیرفتند، اما حاال نمی پذیرند 
که بگویند »چرخ بال« یا »بالگرد«. هرچقدر هم که فرهنگستان بگوید »خودرو«، 
مردم باز هم می گویند »ماشین«. ممکن است مدتی بعضی از این ها جا بیفتند و مردم 
آن ها را به کار ببرند، ولی در اغلب موارد در برابر آن ها مقاومت می شود، چون دلیلی 
برای این  کار نمی بینند. گرفتن واژه های قرضی از زبان های دیگر امری طبیعی است 
که در همه زبان ها وجود دارد. همین کلماتی که فارسی زبان ها می توانند راحت آن ها 
را تلفظ کنند مثل »تلویزیون«، »آسانسور« و ... از زبان های مختلفی گرفته شده اند.

این مترجم افزود: وقتی راحت می شود کلمات قرضی را تلفظ کرد، چه لزومی 
دارد که ما بخواهیم برای این ها واژه های جدید بسازیم و به زور این ها را با بخش نامه 
و ... جا بیندازیم؟ برخی از این واژه ها راحت تلفظ می شوند، اما واژه هایی هم هستند 
که  اگر بخواهیم اصل آن ها را به کار ببریم، راحت تلفظ نمی شوند و برای آن ها 
باید فکری کرد. اما کلماتی هم هستند که ما به راحتی از زبان های دیگر با تلفظ 
فارسی به کار می بریم، به طوری که اگر اهل زبان آن ها را بشنوند متوجه نمی شوند. 
خیلی از کلماتی که ما امروز آن ها را به کار می بریم، کلمات عربی قرض گرفته شده 
هستند که هم تلفظ شان و هم معنای شان را تغییر داده ایم، به طوری که دیگر اهل 
زبان هم آن ها را متوجه نمی شوند و تصور می کنند که فارسی است، در نتیجه لزومی 

برای زیاده روی در این کار نیست.
محمد دهقانی با بیان این که زبان یک سازه اجتماعی است اظهار کرد: به نظر 
من درآوردن واژه سازی به صورت دولتی و این که فرهنگستان خودش را مکلف و 
متصدی این کار می داند غلط است. زبان در تبادل و در گفت وگوی مردم با هم 
شکل  کم کم  را  زبان  خودشان  مردم  می گیرد.  شکل  و  می شود  ساخته  تدریج  به 
می دهند و می سازند و به نظر من نهادهای علمی که بعضا تشکیالتی دارند و بعضا 
ندارند، مثل نهاد ترجمه باید آزاد باشند و کار خودشان را بکنند. الزم نیست کسی 
از باال بخواهد آن ها را هدایت کند و به زور بخواهد واژه ای را تحمیل کند. برخود 
باید اجازه بدهند  با زبان کار درستی نیست.  »نظامی«، »تشکیالتی« و »دولتی« 
نهاد ترجمه و نهاد تالیف درباره این کار تصمیم بگیرند و جامعه در نهایت واژه ها را 

انتخاب کند، در این مورد روش دموکراتیک خیلی بهتر است.
او در پایان با تاکید بر اهمیت بیشتر ساختار زبان به نسبت واژه ها گفت: این قدر 
که ساختار زبان برای حفظ یک زبان اهمیت دارد، واژگان لزوما این اهمیت را ندارند. 
ما داریم ساختارها را خراب می کنیم و انگار همه هم و غم مان بر واژگان است، در 

حالی که ساختار است که اهمیت دارد.

اشتیاق به زبان فارسی باید از کودکی در 
دانش آموزان نهادینه شود

و  فرهنگ  وزیر  مشاور  تهران-ایرنا- 
ارشاد اسالمی در امور پاسداشت زبان فارسی 
گفت: اشتیاق به زبان فارسی را باید از کودکی 
در دانش آموزان نهادینه کرد تا دانش آموزان 
اشتیاق  دیگر  زبان های  یادگیری  به  نسبت 

نشان ندهند.
چهارمین جلسه کارگروه دائمی شورای 
جلسه  دستور  با  فارسی  زبان  پاسداشت 
اقدامات  از  کارگروه  اعضای  گزارش  ارائه 
دستگاه های متبوع خود در مورد بند۲ مصوبات 

جلسه مورخ ۹۸/۰۸/۲۷ برگزار شد.
در ابتدای جلسه محمود شالویی، گفت: در بخش های مختلف اعم از سینما، 

تئاتر، موسیقی، کتاب و ... شاهد استفاده از واژگان بیگانه هستیم.
کشور،  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  ترتیب  به  دستگاه  سه  داد:  ادامه  وی 
شهرداری تهران و سازمان نظارت بر اماکن نیروی انتظامی تالش های زیادی برای 
مقابله با واژگان خارجی داشته اند، همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز دستور 
دادند نماینده ای از معاونت حقوقی دولت در کنار کارگروه دائمی شورای پاسداشت 
زبان فارسی قرار بگیرند تا در مورد مسائل حقوقی نظرات کارشناسی را ارائه کنند.

و...  نمایشی  هنرهای  موسیقی،  اداره کل  با  خوشبختانه  شد:  یادآور  شالویی 
هماهنگ کردیم تا در کارهای هنری از واژه های فارسی استفاده کنند، همچنین با 
مسئول سازمان سینمایی نیز جلساتی داشته ایم و مقرر شد از این پس نام های ایرانی 

برای فیلم ها در نظر گرفته شود و در دیالوگ ها از واژگان خارجی استفاده نکنند.
تلویزیون و  تاکید کرد: در مورد  امور پاسداشت زبان فارسی  مشاور وزیر در 
عملکرد آنها ایرادات زیادی وجود دارد، متاسفانه شاهد هستیم در بسیاری از فیلم ها 
و تبلیغات صدا و سیما رعایت زبان و ادبیات فارسی وجود ندارد، یکی از راه کارها برای 
جلوگیری از وجود شرکت های تبلیغاتی با نام های غیرایرانی این است که هر دستگاهی 
در اولین مراجعه ارباب رجوع برای نامگذاری از ثبت هرگونه نام خارجی ممانعت کند.

شالویی در مورد قانون منع استفاده از اسامی خارجی توضیح داد: برای تطبیق 
درست اسامی دولت و مجلس قانون را تصویب و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 

را به عنوان مرجع تشخیص قرار دادند.
وی افزود: کالس های ادبیات، انشاء، امالء و زبان فارسی خیلی مورد توجه 
از کودکی  باید  را  فارسی  زبان  به  اشتیاق  این در حالی است که  قرار نمی گیرد و 
باعث شده است که  این بخش  نهادینه کرد، عملکرد ضعیف در  در دانش آموزان 

دانش آموزان نسبت به یادگیری  زبان های دیگر اشتیاق نشان بدهند.
در ادامه این جلسه حبیب الهی مشاور معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا 
و سیما بیان کرد: باتوجه به اهمیت زبان و ادبیات فارسی ضرورت انتخاب واژه های 
فارسی در تبلیغات اجباری است و چنانچه تبلیغاتی خارج از این قاعده عمل کند از 

پخش آن معذور خواهیم بود.

هنگ فر

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۰۴۴3- ۹۹/۲/۲۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر 
لورگی پور  فرزند عزت اله بشماره شناسنامه ۸۸۹۷ صادره از جیرفت درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۴۶۵/۵۸ متر مربع پالک-فرعی از ۵۷۱-اصلی مفروز 
ومجزی شده از پالک ۹۴-فرعی از۵۷۱-اصلی قطعه دو واقع در اراضی سرجاز 
جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای دادعباس ساالری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی 
می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۵

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۵۲۲3- ۹۸/۱۲/3هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
لیال مشایخی  فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۱۴۹۰ صادره از جیرفت درششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 3۰۱/۹۵ متر مربع پالک-فرعی از ۵۴۶-اصلی مفروز 
ومجزی شده از پالک -فرعی از۵۴۶-اصلی قطعه دو واقع در اراضی پشت لرجیرفت 
بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی خانم مرضیه شریفی محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۵

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۴۶3۰- ۹۸/۱۱/۱هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نعیمه مهنی فرزند جهانگیر بشماره شناسنامه 3۰۲۰۰۴۷۹۸۶ صادره از جیرفت 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۶۰ متر مربع پالک-فرعی از ۵۷۴-اصلی 
مفروز ومجزی شده از پالک۱۱۹۱ -فرعی از۵۷۴-اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حاج نجف افشارمنش محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی 
می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۵

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

یک  به  نسان ها  ا »همه 
ثر  ا نمی کنند«  ندگی  ز شکل 
نویسنده   » آ بو و د پل  ن  ا »ژ
به  تداعی  کتاب  نشر  توسط  نسوی   فرا

فارسی ترجمه و منتشر شد.
 ۲۰۱۹ گذشته  ل  سا ن  ما ر ین  ا
دوبوآ  بود.  شده  گنکور  جایزه  برگزیده 
گی  یسند نو ر  کا ر  د ضر  حا ل  حا ر  د
بل  نو یه  نشر ر  د یسی  مه نو نا سفر و 
فعال  نگار  روزنامه  عنوان  به  آبزرواتور 
با  را  اثر دوبوآ  این  است. هیئت داوران 
تلندی  اسکا نویسنده  ( بوید  ویلیام  ر  ثا آ
ینگ  و ر ا ن  جا و   )۱ ۹ ۵ ۲ لد  متو
یس  ن نو ستا ا د و  یس  نو مه  یشنا نما (
مقایسه   )۱۹۴۲ متولد  آمریکایی کاندایی 
نظر  ز  ا و  محبوب  ثارشان  آ که  کردند 

بود.  موفق  نیز  منتقدان 

یک  به  ن ها  نسا ا همه  ن  ما ر
زندگی  داستان  نمی کنند،  زندگی  شکل 
از  را  اسکاندیناوی  منطقه  در  خانواده ای 
خانواده ای  می کند.  روایت  آنها  پسر  زبان 
است  پروتستان  کشیش  یک  پدرش  که 
او  شغل  و  سینما  یک  صاحب  مادرش  و 
نهایت  در  آثار خاص  از  برخی  نمایشی  و 
برای پدر مشکالتی در کلیسای پروتستان 
مقام  خلع  به  منجر  که  می آورد  وجود  به 

او می شود.  کشیشی 
منطقه  از  پسرش  همراه  سپس  او 
می شود  کانادا  کبک  راهی  اسکاندیناوی 
برخی  و  کبک  در  که  متفاوتی  زندگی  و 
نهایت  در  می کند  سپری  کانادا  شهرهای 
او را به یک قتل وادار می کند، مرد راهی 

زندان می شود.
این داستان بلند روایت داستانی بلند 

خود را با تلفیقی از ادبیات طنز مرسوم در 
منطقه اسکاندیناوی که پیش از این نیز در 
آثار داستانی این منطقه قابل رصد بوده و 
نیز تلخی ناشی از تراژدی زندگی خانواده 

نی  ستا ا د و  میزد  می آ در  کشیش  یک 
و  خواندنی  و   جزئیات  از  پر  تکان دهنده، 
سنت  که  می آورد  ارمغان  به  را  پرکشش 
آن  در  نیز  او  سفرنامه ای  ادبیات  و  نگاه 

است. کامال مشهود 
و  ا خاص  ه  نگا ن  منتقدا ری  بسیا
و  شمالی  آمریکای  منطقه  در  زندگی  به 
خوانده اند.خبرگزاری  جسورانه  را  کانادا 
و  تاثیرگذار  »رمانی  را  اثر  این  فرانسه 
است  نامیده  از شادی گمشده«  سودازده 
و هفته نامه فرانسوی لو نوول اوبزرواتور 
معرفی  بی نقص«  و  را »کامل  رمان  این 

است. کرده 
دوبوآ پیش از این و دهه ۹۰ برگزیده 
جایزه ادبی فمینا نیز شده است. این رمان 
در ۲۸۶ صفحه و با ترجمه احمدآل احمد 

است. منتشر شده 

رمان برگزیده جایزه گنکور 2۰۱9 به ایران رسید
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 27۵، طبقه پنجم، واحد ۱7

 تلفن: ۶۶۵۶28۰۱-۶۶9۱73۱2 -۶۶9۱۵2۶8      
فکس:۶۶۱2۶۱39

امکان برنامه ریزی در تئاتر وجود ندارد

به  ه  ر شا ا با  موالنیا  د  ا جو
تعطیلی  دلیل  به  که  پروژه هایی 
تماشاخانه ها و مشخص نبودن نحوه 
حمایت دولت از هنرمندان بالتکلیف 
مانده اند، عنوان کرد در شرایط فعلی 

برنامه ریزی برای تئاتر وجود ندارد.
نمایش  هنر  کارگردان  و  بازیگر  این 
گفت: قرار بود از سوم فروردین ماه ۹۹ نمایش »شاه لیر« را که خوانش 
جدیدی از نمایشنامه »شاه لیر« شکسپیر است، در تماشاخانه نوفل لوشاتو 
به صحنه ببرم. این نمایش در نوبت بازبینی قرار داشت که با تعطیلی 
در  و همچنان  متوقف شد  اجرایش  کرونا،  دلیل شیوع  به  تماشاخانه ها 
متحمل  خصوصی  تماشاخانه های  افزود:  می برد.وی  سر  به  بالتکلیفی 
ضرر زیادی شدند و دولت نیز از آن ها حمایتی نکرده  و تماشاخانه نوفل 

لوشاتو نیز یکی از این مراکز است. 

گالب آدینه با »جنت مکان، خلد آشیان« روی 
صحنه می رود

محمد حاتمی قصد دارد نمایش 
روی  را  آشیان«  خلد  مکان،  »جنت 
صحنه ببرد. وی از تصمیمش برای 
اجرای دو اثر نمایشی خبر داد و تاکید 
کرد: نمی توان زندگی را متوقف کرد و 

بیکار نشست چون فعال شرایط همین است.
مکان،  »جنت  نمایش  درباره  حاتمی 
است  کمدی  و  اجتماعی  اثری  نمایش  این  داد:  توضیح  آشیان«  خلد 
که متن آن را خودم نوشته ام و خانم گالب آدینه در آن بازی خواهند 
داشت. او ترجیح داد ارایه جزییات بیشتر درباره این نمایش را به زمانی 
دیگر موکول کند ولی از قصدش برای اجرای نمایشی دیگر هم خبر داد 
و گفت: نمایشنامه »ادریسی ها، برج خاموشان« را سال ها پیش نوشته 
بودم که فرصتی برای اجرایش دست نداد ولی تصمیم دارم امسال این 

نمایش را هم اجرا کنم.

»پالیز 2« بدون کالم شنیدنی شد

ز  ا  » لیز پا « سیقی  مو ه  و گر
موسیقی  حوزه  فعال  مجموعه های 
تازه ترین  در  ایران  دستگاهی  ردیف 
فعالیت خود آلبوم »پالیز ۲« را منتشر 

ساخت.
آلبوم »پالیز ۲« با هنرمندی کیخسرو 
مختاری و ستار خطابی در قالب مجموعه 
چهارگاه )دو نوازی کمانچه و سازهای کوبه ای( منتشر شده و قطعات 
»پیش درآمد«، »کمانچه«، »ضربی«، »تمبک«، »رنگ« و »دخترک 
ژولیده« عناوین قطعات آن را تشکیل می دهد.مجموعه حاضر شامل شش 
آهنگ بی کالم در سبک موسیقی سنتی ایرانی بوده که نوازندگی کمانچه 
را کیخسرو مختاری و نوازندگی سازهای کوبه ای را ستار خطابی بر عهده 
داشته است. ضمن اینکه آهنگسازی اثر به جز قطعۀ دخترک ژولیده که 

آهنگساز آن علینقی وزیری به عهده رکن الدین مختاری بوده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

اولین نمایش »گورکن« در جشنواره  فیلم شانگهای

به  »گورکن«  سینمایی  فیلم 
اولین  در  مالیی  کاظم  کارگردانی 
بیست  در  خود  المللی  بین  حضور 
فیلم  بین المللی  جشنواره   سومین  و 
شانگهای چین به نمایش در می آید.

ویشکا آسایش، حسن معجونی، 
رضا  بختیاری،  بهنوش  شریفی نیا،  مهراوه 
نظرعلیان،  محمود  پور،  چراغی  سیاوش  نیا،  حسینی  مهدی  بهبودی، 
ندا دهشیری و  حمیدرضا محمدی، محمدامین اسدی، یداهلل شادمانی، 
گوهر خیراندیش از جمله بازیگرانی هستند که در  فیلم سینمایی گورکن 
ایفای نقش کرده اند. پیشتر قرار بود که این جشنواره در تاریخ ۱3 تا ۲۲ 
ژوئن برگزار شود که مسئوالن جشنواره مجبور شدند به دلیل اقدامات 
احتیاطی مقابله با ویروس کرونا زمان برگزاری آن را به تاریخ ۱۸ تا ۲۷ 

جوالی برابر با ۲۸ تیر تا ۶ مرداد موکول کنند.

ما
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شروع طوفاني آقازاده

سریالي که خیلي ها را به چالش مي کشد!
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده
طبیعتــا در ســال هاي اخیــر بیــش از همیشــه 
ــازاده آشــنا شــده اید، اصطالحــي  ــا اصطــالح آق ب
کــه البتــه بــا ورود فضــاي مجــازي بــه کشــورمان 
بیــش از پیــش بــه فرهنــگ عمومــي راه پیــدا کرد 
ــدازي  ــا راه ان ــا ب ــیاري از آقازاده ه ــه بس ــرا ک چ
از  برخــي  دادن  نشــان  و  شــخصي  صفحــات 
تفریحــات و مســائل حاشــیه اي باعــث شــدند تــا 
عامــه مــردم بیــش از پیــش بــا ایــن قشــر از جامعه 
آشــنا شــوند. حــاال ســریالي در حــال پخــش اســت 
ــي  ــه نویســندگي و تهیه کنندگ ــازاده ب ــام آق ــه ن ب
ــه  ــي ک ــگ توفیق ــي بهرن ــا و کارگردان ــد عنق حام
ــزي  ــم چالش برانگی ــا اس ــگاه اول ب ــان ن در هم
کــه دارد طبیعتــا حواشــي متعــددي را هــم ســپري 
کــرده تــا بــه پخــش رســیده اســت. آقــازاده امــا 
فــارغ از حضــور عنقــا و توفیقــي، تیمي از اشــخاص 
فوق العــاده را در گــروه بازیگــران خــود دارد. امیــن 
تــارخ، امیــر آقایــی، مهدی ســلطانی، ثریا قاســمی، 
ــراد،  ــینا مه ــم پور، س ــید هاش ــه، جمش ــا زنگن لعی
دیبــا زاهــدی، ســامیه لــک، مســعود فروتن، ســعید 
ــاز و  ــز دیرب ــا حضــور کامبی ــی ب داخ و امیــن حیای
هنرمنــدی نیکــی کریمــی و بــا حضــور افتخــاری 
ــن  ــران ای ــب بازیگ ــی ترکی ــین لطیف محمدحس

ــد. ــکیل مي دهن ــریال را تش س

این قصه با خون تموم میشه!
اولیــن تصــوري کــه بــا شــنیدن نــام آقــازاده 
بــه ذهــن مي رســد چیســت؟ آقــازاده اي کــه 
ــن  ــار مســئولیت ای ــرده از اســرار و ب مي خواهــد پ
برچســب اجتماعــي در جامعــه ایــران بــردارد؟ یــا 
ــه دور  ــش ب ــاه و آرام ــي در رف ــتاني از زندگ داس
ــوان  ــر ج ــوص قش ــه خص ــه ب ــي ک از دغدغه های
بــا آن کلنجــار مي رونــد باشــد؟ دغدغه هایــي 
کــه شــاید بخــش کوچکــي از آن بــه کار، ســطح 
زندگــي اجتماعــي و درآمــد و تفریــح و بهتــر اســت 
بگوییــم بــه نمایــش اختــالف طبقاتــي ختم شــود. 
ــل انتخــاب نشــده  ــازاده بي دلی ــوان ســریال آق عن
ــرار اســت از الیه هــاي پنهــان  ــار ق و شــاید این ب
ــي  ــیب زندگ ــراز و نش ــم ف ــت بگویی ــر اس و بهت
ــا  ــودن رمزگشــایي شــود، داســتاني کــه ب آقازاده ب
ــه خــودي خــود  ــام هوشــمندانه ب انتخــاب ایــن ن
بــراي تشــویق مخاطــب مي توانــد پرقــدرت عمــل 
کنــد. ایــن ســریال قصــه ای ُپرالتهــاب و جــذاب را 
روایــت می کنــد کــه در همیــن قســمت هاي 
ــرده اســت.  ــاز ک ــاده آغ ــي کارش را فوق الع ابتدای
ــی  ــای قبل ــه کاره ــباهت هایي ب ــه ش ــازاده البت آق
ــاره ایــن  حامــد عنقــا ماننــد قلب یخــی دارد و درب

ــا خــون  ــن قصــه ب ــس کــه: ای ــن ب ســریال همی
تمــوم میشــه!

زوج حامد عنقا و بهرنگ توفیقي
ــددي  ــي متع ــینمایي و تلویزیون ــاي س زوج ه
ــا  ــه آنه ــه البت ــد ک ــان وجــود دارن در سراســر جه
را معمــوال در قالــب بازیگــر و یــا حتــي بازیگــر و 
ــار  ــن ب ــا ای ــم ام ــم دیده ای ــار ه ــردان در کن کارگ
بــا یــک زوج خــاص روبــرو هســتیم... زوجــي کــه 
ــک  ــه ی ــي و تهی ــندگي، کارگردان ــي، نویس طراح
کار را مشــترکا انجــام مي دهنــد و اتفاقــا در تمــام 
همکاري هــاي خــود تــا بــه امــروز بســیار موفــق 
ــدر و  ــا، پ ــالب زیب ــد. ســریال هاي انق ــم بوده ان ه
ــر ســر دوراهــي همکاري هــاي قبلــي ایــن زوج  ب
موفــق پیــش از آقــازاده بــوده کــه حــاال نامشــان 
در کنــار یکدیگــر صرفــا یــک معنــا دارد و آن هــم 

موفقیــت اســت.

ما چقدر خوشبخت هستیم
همانطــور کــه ذکــر کردیــم، موفقیــت بــا زوج 
عنقــا و توفیقــي گــره خــورده و حامــد عنقــا در ایــن 
رابطــه در مصاحبــه اي گفتــه بــود: اگــر خدا همیشــه 
بــه مــا لطــف و نظــری داشــته و کار مــورد اقبــال 
ــوده کــه  ــل ب ــن دلی ــه ای ــه ب ــرار گرفت مخاطــب ق
ــان  ــان و خانواده م ــه خودم ــازیم ک ــریالی می س س
هــم از دیــدن آن لــذت می بریــم و بــه آن معتقدیــم. 
ایــن موضــوع دربــاره بهرنــگ توفیقی و هر کــدام از 

عواملــی کــه در ایــن ســال ها بــا آنهــا کار کــرده ام 
مطــرح بــوده کــه هیچکــدام بــه عنــوان شــغل بــه 
ــگ گاهــی  ــن و بهرن ــم. م ــگاه نکرده ای ــن کار ن ای
بــا هــم شــوخی می کنیــم و می گوییــم اگــر بــه مــا 
پــول هــم ندهنــد بــاز بــه کارمــان ادامــه می دهیــم 
و حــاال چقــدر آدم هــای خوشــبختی هســتیم کــه به 

مــا پــول هــم می دهنــد!

سخت ترین کار کارنامه هنري
حامــد عنقــا چنــدي پیــش در گفتگویــی کــه 
پیرامــون ســریال آقــازاده داشــت آن را ســخت ترین 
کار کارنامــه خــود نامیــد و دربــاره آن گفــت: آقــازاده 
ســخت ترین تولیــد مــن بــوده اســت. کســانی کــه 
مــرا می شناســند می داننــد کــه شــکل حضــور مــن 
ــه عنــوان طــراح و نویســنده  در پروژه هایــی کــه ب
ــد و  ــرق می کن ــد ف ــه تولی ــور دارم، در عرص حض
عنــوان طــراح بــه ایــن معناســت کــه محصــول را 
طراحــی می کنــم، نــه قصــه و در انتخــاب بازیگران، 
ــم  ــذاری ه ــن و صداگ ــیقی و تدوی ــل، موس عوام
پابه پــای کارگــردان هســتم. ایــن موضــوع بعــد از 
ــر شــد.  ــد براب ــی شــدم چن اینکــه وارد تهیه کنندگ
ــال ها  ــن س ــن در ای ــای م ــام کاره ــازاده از تم آق
حتــی ســریال تاریخــی نردبــام آســمان کــه ۲ ســال 
تســمه از گــرده مــا کشــید تــا تمــام شــد، ســخت تر 
بــود. هــم موضــوع ســختی داشــت و هم مــن برای 
اولیــن بــار تصمیــم گرفتــم شــکل خاصــی از روایت 
را تجربــه کنــم. ایــن جنــس روایــت و اســتانداردی 

ــرای خودمــان تعریــف کردیــم، ســختی کار  کــه ب
را بیشــتر کــرد. در ایــن ســال ها ســریال های 
زیــادی در شــبکه نمایــش خانگــی تجربــه شــد و 
مــن بعــد از ۱۰ ســال بــه ایــن مدیــوم برمی گشــتم 
و فکــر می کــردم حــق ایــن باشــد کــه اگــر دوبــاره 
ــس  ــاوت و از جن ــردم متف ــن شــبکه برمی گ ــه ای ب

دیگــری باشــد.

ترکیب خاص ستارگان پرشمار
ــریال  ــن س ــران ای ــروه بازیگ ــه گ ــدا ب در ابت
ــد  ــاي حام ــاید صحبت ه ــي ش ــم ول ــاره کردی اش
عنقــا در ایــن زمینــه جذاب تــر باشــد. او مي گویــد: 
ــاره ســریال آقــازاده مســئله مــا بهتــر و بدتــر  درب
ایــن خصــوص  ادعایــی در  و  نیســت  بــودن 
نداریــم و تمرکزمــان روی متفــاوت بــودن و حفــظ 
ــد  ــاوت چن ــن کار متف ــت اســت. طراحــی ای کیفی
ماهــی طــول کشــید. کار متفــاوت ابــزار متفــاوت 
ــد و  ــاوت می خواه ــد متف ــس تولی ــد، جن می خواه
ــم  ــعی کردی ــا س ــد. م ــاوت می طلب ــران متف بازیگ
ترکیــب خیلــی خاصــی از بازیگــران را کنــار هــم 
بنشــانیم. از آقــای امیــر آقایــی بگیریــد تــا خانــم 
ــي،  ــن حیای ــاز، امی ــز دیرب ــی، کامبی ــی کریم نیک
مهــدی ســلطانی، لعیــا زنگنــه، امیــن تــارخ، ثریــا 
ــا  قاســمی، جمشــید هاشــم پور، ســینا مهــراد، دیب
ــعید  ــن، س ــعود فروت ــک، مس ــامیه ل ــدی، س زاه
داخ، حتــی محمدحســین لطیفــی و... آقــازاده 
ــه  ــت ک ــن کاری اس ــن و پربازیگرتری پرکاراکتری
ــی  ــی بازیگران ــن ســالها داشــتم و شــما وقت در ای
ــد و شــکل کار  ــس تولی ــد جن ــن طــراز داری در ای

ــد. ــرق می کن ف

چرا کیوانچ از ترکیه نیامد!؟
حتمــا خاطرتــان هســت کــه در یکــي از 
ــور  ــوع حض ــه موض ــته ب ــال گذش ــماره هاي س ش
کیوانــچ تاتلیتــو، ســتاره شــاخص ســینماي ترکیــه 
ــز  ــا نی ــد عنق ــم و حام ــازاده پرداختی ــریال آق در س
ــا  ــه ب ــود ک ــرده ب ــاه اعــالم ک ــه اي کوت در مصاحب
ایــن بازیگــر و البتــه یــک بازیگــر ترکیــه اي دیگــر 
بــه توافــق رســیده اند ولــي طبیعتــا حضــور چنیــن 
بازیگــران عــالوه بــر حواشــي و چالش هــاي 
ــف  ــه طــي کــردن مراحــل مختل ــاز ب ــف، نی مختل
قانونــي دارد و حــال دربــاره ســریالي بــا موضوعــي 
حســاس کــه نامــش هــم چالش برانگیــز اســت، این 
حواشــي بیشــتر هــم خواهــد شــد. ضمن اینکــه قرار 
بــود ایــن بازیگــر شــاخص ترکیــه نقشــي مهــم در 
ایــن ســریال داشــته باشــد کــه طبیعتــا با حضــور در 
یــک فیلــم ســینمایي یا حتــي حضورهــاي افتخاري 

در برخــي آثــار هنــري، بســیار متفــاوت خواهــد بود. 
درنهایــت حضــور کیوانــچ علیرغــم تمــام رایزني هــا 

در ایــن ســریال منتفــي شــد.

شوهر به جاي همسر و ستاره جدید
یکــي از اتفاقاتــي کــه معمــوال در آثــار 
حامــد عنقــا و بهرنــگ توفیقــي رخ داده، معرفــي 
ســتاره هاي جــوان و جدیــد بــه عرصــه هنر اســت. 
ســریال پــدر را بــه خاطــر بیاوریــد و معرفــي ســینا 
مهــراد )ســینا ســهیلي( و ریحانــه پارســا کــه حــاال 
ــمار  ــه ش ــه ب ــن عرص ــوب ای ــاي محب از چهره ه
ــا  ــار دیگــر ب ــازاده ب ــد. ســینا مهــراد در آق مي رون
عنقــا و توفیقــي همــکاري دارد و نقشــي خــاص را 
ــا  ــه پارســا کــه اتفاق ــي ریحان ــه ول برعهــده گرفت
حواشــي زیــادي را در زمــان ســریال پــدر همــراه 
داشــت، در ایــن ســریال غایــب بــوده و همســرش 
)مهــدي کوشــکي( بــه جــاي او وارد ایــن ســریال 
شــده اســت! البتــه ناگفتــه نمانــد کــه در آقــازاده 
ــه  ــده دار دیگــر ب ــک ســتاره آین ــي ی شــاهد معرف
ــام پردیــس پورعابدینــي هســتیم کــه حتمــا در  ن

آینــده بیشــتر از او خواهیــد شــنید.

کرونا و تعطیل شدن فبلمبرداري
ــاز  ــت ۹۸ آغ ــازاده از اردیبهش ــد آق پیش تولی
شــد و ســپس فیلمبرداري کار شــروع و تــا ماجرای 
کرونــا یعنــی ۷ اســفند کار ادامــه داشــت. در ادامــه 
ســالمتی گــروه و تک تــک اعضــاي تولیــد نســبت 
بــه ادامــه کار بــرای حامــد عنقــا و بهرنــگ توفیقي 
ــر از ۱۰ درصــد  ــا اینکــه کمت ــود و ب در اولویــت ب
کار باقــی مانــده بــود و شــاید طــی 3هفتــه کار بــه 
ــل  ــرداري تعطی ــه فیلمب ــا ادام ــید ام ــا می رس انته

شــد تــا ایــن روزها کــه همزمــان بــا پخــش، ادامه 
فیلمبــرداري نیــز انجــام خواهــد شــد.

خط قرمزهاي آقاي نویسنده
ــازان  ــیاري از فیلمس ــر بس ــال هاي اخی در س
ــا  ــور و ممیزي ه ــث سانس ــازان از بح و سریال س
بســیار گالیــه کــرده و حتــي برخــي دلیــل ناکامــي 
آثارشــان را همیــن سانســورها مي داننــد. ولــي نظر 
حامــد عنقــا چیــز دیگــري اســت. او بارهــا اعــالم 
ــازد  ــه می س ــد کاری ک ــل داری ــه تمای ــرده ک ک
ــته  ــم داش ــی را ه ــانه مل ــش از رس ــت پخ قابلی
باشــد و مي گویــد: خــط قرمزهــای مــن بــر خــط 
ــت  ــاد اولوی ــی و وزارت ارش ــانه مل ــای رس قرمزه
دارد و اصــال هــم برایــم فرقــی نمی کنــد در چــه 
ــب  ــروز مخاط ــرم ام ــه نظ ــم. ب ــانه ای کار کن رس
شــبکه خانگــی بــرای پوشــش نیســت کــه جــذب 
فــالن ســریال می شــود بلکه یــک فیلمنامــه خوب 
و موضــوع جــذاب ایــن کشــش را بــرای او ایجــاد 
می کنــد. منهــای اینکــه می شــود عاشــقانه و 
تیــزی را در ایــن مدیــا یــا بقیــه رســانه ها تعریــف 
کــرد ولــی حــدود اخــالق و شــرع را رعایــت کــرد. 
ــدر اســت. ســریال  ــده پ ــه اش ســریال ُپربینن نمون
ــد و  ــروی می کن ــده پی ــن قاع ــم از ای ــازاده ه آق
ــي  ــده اســت. از طرف ــت ش ــز در آن رعای ــه چی هم
ــریال  ــک س ــد دارد ی ــه قص ــای اینک ــازاده منه آق
ــد، به شــدت  عاشــقانه ُپرســوز و گــداز را روایــت کن
ســریال تنــد و تیــزی اســت و مثــل یــک تیــغ تیــز 
جراحــی بــرای یــک غــده چرکیــن اجتماعــی عمــل 
می کنــد، مســائلی کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر بــا 
آنهــا مواجــه هســتیم. مــا ســعی کردیــم در ایــن کار 
به مســائل سیاســی روز یــک نگاهــی تحلیگرایانه در 
بســتر یک داســتان داشــته باشــیم، عــالوه بــر اینکه 
سرشــار از جزئیــات مســتقیم و مســتند نســبت بــه 
خیلــی از اتفاقاتــی اســت کــه در جامعــه می افتــد کــه 
در خیلــی مواقــع در گفتــن آنهــا لکنــت داشــته ایم و 
در ایــن کار ســعی کرده ایــم نــگاه فانتــزی بــه ایــن 
مســائل نداشــته باشــیم بــرای ایــن ممکــن اســت در 
یــک جاهایــی، کار، دردآور باشــد و برخــی را ناراحــت 
ــا گروه هــا و حتــی  ــرای بعضــی از افــراد ی کنــد و ب
ــم  ــی فکــر می کن جریان هــا گــران تمــام شــود! ول
کــه ایــن دیــن مــا بــه مــردم اســت کــه یکبــار ایــن 
حرف هــا بایــد بــا صــدای بلنــد گفتــه شــود و بــرای 
ــزار  ــه اب ــم از هم ــعی کرده ای ــه س ــت ک ــن اس ای
خــوب از جملــه بازیگــران چهــره، کارگــردان خــوب 
و عوامــل حرفــه اي اســتفاده کنیــم تا در کنار ســاخت 
یــک ســریال خــوب، بــه تعهــد اجتماعی مــان هــم 

عمــل کنیــم.
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جشنواره فیلم فجر سال گذشته که پایان آن همزمان 
با شروع شیوع کرونا در کشور بود، محفلي مناسب براي 
حضور فیلمسازان جوان و به قول معروف فیلم اولي ها بود 
که خودي نشان دهند. در این بین بهرنگ دزفولی زاده 
در نخستین تجربه کارگردانی سینمایی خود فیلم بی صدا 
حلزون، را کارگرداني کرد که در سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر در بخش نگاه نو به نمایش درآمد و نظرات 
متفاوتی را دریافت کرد، فیلمی که به دنیای ناشنوایان 
می پردازد و بازیگرانش کار سختی را پشت سر گذاشتند. 
در این فیلم هانیه توسلی، محسن کیایی، مهران احمدی، 
علیرضا جاللی تبار، پدرام شریفی و بهنوش بختیاری به 
ایفای نقش پرداخته اند. حاال این فیلم در بخش بازار هفتاد 
و سومین دوره جشنواره کن حضور یافته تا شانس خود را 

در بازارهای بین المللی بیازماید.
بهرنگ دزفولی زاده که درواقع از عکاسان شاخص 
سینما به شمار مي رود در گفتگو با دنیاي جوانان درباره 
حضور در بخش بازار جشنواره کن و ارزیابی خود از این 
حضور گفت: درباره جشنواره هایی که در خارج از ایران 
کافی  شناخت  چون  ندارم،  پیش بینی  می شوند  برگزار 
نسبت به آنها ندارم و عمدتا برای حضور در جشنواره ها 
اینکه  فیلم نمی سازم. این شعار نیست و واقعیت است، 
دهکده ای و جهانی فیلم بسازی ایده ای است که همواره 
در ذهن دارم. به دنبال ایجاد شرایطی هستیم تا اتفاق 
موضوع  دلیل  به  دیگر  فیلم های  به  نسبت  را  متفاوتی 
ایجاد کنیم. درباره اکران هم چه داخلی و چه خارجی در 

عرصه بین المللی. شرکت پخشی که انتخاب کردیم از بین 
گزینه های مختلفی بود که موجود بودند و بر اساس افق 
دید و نگاه شان به آثار انتخاب شدند. البته شرکت هایی 
توانایی و  اما نوع  انگیزه بیشتری داشتند،  بودند که  نیز 
گلریز  مدیریت  به  مرز  بدون  هنر  که شرکت  انگیزه ای 
داشتند،  فیلم  این  به  نسبت  صادقی  مهیار  و  احتیاطی 
این همکاری شکل  و  مذاکره شویم  وارد  ما  باعث شد 
بگیرد. درباره تغییر در نسخه جشنواره نیز ما بر اساس 
بازخوردهایی که از همکاران واقعی خودمان در مطبوعات 
دریافت کردیم، یکسری پالن های بی صدا حلزون را حذف 

و برخی را اضافه کردیم.
فیلم  این  اکران  به  ادامه  در  دزفولی زاده  بهرنگ 
امسال  قطعا  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  کشور  داخل  در 
می افتد،  اتفاقی  چه  دید  باید  می کنیم،  اکران  را  فیلم 
بعد  را  تبلیغات گسترده ای  ما  را می کنیم.  اما تالشمان 
از پایان فیلمبرداری شروع کردیم چرا که در این فیلم 
به ناشنوایان و اقشار مختلفی چون آتلیه داران پرداخته 
حیوانات  از  حمایت  فرهنگ  ایجاد  برای  و  می شود 
فعالیت هایی انجام دادیم که همچنان نیز ادامه دارد. به 
دلیل نوع فضای داستانی و صداگذاری متفاوتی که این 
ایجاد شود، ما  فیلم دارد و فرهنگسازی که قرار است 
اکران عمومی را مد نظر قرار دادیم چرا که می خواهیم 
با  و  باشیم  داشته  سراسری  اکران  نیز  ناشنوایان  برای 
توافق تهیه کننده، پخش کننده و سرمایه گذار سانس ها و 
سالن هایی را برای ناشنوایان در نظر گرفتیم تا با شرایط 

درآوریم.  نمایش  به  برایشان  را  فیلم  جهانی  استاندارد 
ایجاد  را  شرایطی  کردیم  نیز سعی  عام  مخاطب  برای 
کنیم که متوجه دنیای ناشنوایان شده و با محدودیت های 

آنها در قالب یک داستان جذاب آشنا شوند.
او در خاتمه درباره اکران آنالین به دنیاي جوانان 
را  فیلمسازان  درازمدت  در  آنالین  اکران  مشکل  گفت: 
تبدیل به افرادی می کند که چندان به جزئیات اهمیت 
نمی دهند. روزبه روز با سهل انگاری و انتخاب عوامل اشتباه 
که در اکثر پروژه ها شاهد آن هستیم، هویت فیلمسازی 
از میان می رود. فکر می کنیم فیلمسازی کار آسانی است 
و در این شرایط دیگر به خیلی از موضوعات اهمیت داده 
با آن صفحه  و  فیلم در گوشی موبایل  نمی شود. وقتی 
کوچک دیده می شود شما جزئیات بازی بازیگران، نوع 
قاب بندی، طراحی صحنه را کمتر می بینید و تنها یکسری 
دیالوگ و حرکات بازیگر را خواهید دید. در واقع تماشا 
کردن فیلم به این شکل دقت مخاطب را پایین می آورد. 
من مخالف اکران آنالین هستم چون عمدتا فیلم ها در 
گوشی موبایل و در فضاهای عمومی مانند مترو یا اتوبوس 
دیده می شود و برای شنیدن صدای فیلمی چون بی صدا 
استفاده کنید  از هدفون هم بخواهید  اگر  حلزون، حتی 
باید از هدفون های حرفه ای که قابلیت تفکیک صدا دارند 
ابوالصدق برای اینکه بتواند  استفاده کنید، چون حسین 
از طریق صدا پل ارتباطی بین مخاطب شنوا و ناشنوا را 
ایجاد کند زحمات بسیار زیادی کشید و مدت طوالنی را 

صرف این اتفاق کرد.

حضور فیلمساز جوان ایراني در بازار کن

بهرنگ دزفولي زاده: 
اکران آنالین باعث عدم توجه فیلمسازان به جزئیات مي شود


