
واکنش کم رنگ بازار نفت
دولت در شرایطی برای افزایش اجاره بها از سوی مالکان 
بنا به گفته  در شهر تهران سقف ۲۵ درصدی تعیین کرده که 
کارشناسان نرخ های دستوری در بازار مسکن قابلیت اجرا ندارد؛ 
هر چند گفته می شود اگر مالیات خانه های خالی به مرحله اجرا برسد این 

دستورالعمل شدنی است.
روز یکشنبه گذشته در ستاد ملی کرونا به ریاست حسن روحانی، رئیس 
جمهوری مصوبه ای مبنی بر تعیین حداکثر سقف افزایش اجاره بها در شهر 

تهران به میزان ۲۵ درصد، در سایر کالن شهرها تا ۲۰ درصد و در دیگر 
بیان دیگر صاحبخانه ها  شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد به تصویب رسید. به 
اجازه ندارند بیش از این مقدار اجاره بها را افزایش دهند.از طرف دیگر، ستاد 
ملی کرونا، ثبت تمامی قراردادها در سامانه امالک و مستغالت و دریافت 

کد رهگیری را الزامی کرد.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که پیش از این هم در دولت های 
نهم و دهم چنین محدودیتی اعمال شد که البته بنا به گفته فعاالن بازار 

مسکن چندان اثرگذار نبود.
اما همزمان با این طرح قرار است دولت مالیات خانه های خالی را 
اولین  گفته که  و شهرسازی  راه  وزیر  کند.    تابستان جاری عملیاتی  در 
برگه های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان واحدهای خالی ارسال 
اجاره  سقف  تعیین  برنده  برگ  به  است  ممکن  که  موضوعی  می شود؛ 

تبدیل شود. بها 
صفحه 3

رئیس جمهور گفت: ضربه آمریکا به برجام تاکنون اقتصادی بوده است اما 
ایران تحمل نمی کند و اقدام قاطع  اگر بخواهند ضربه سیاسی به برجام بزنند 

خودش را نشان می دهد.
حجت االسالم حسن روحانی افزود: نیروی نظامی آمریکا به تعمد و آن هم در میدان 
جنگی که به ظاهر جنگ ایران و عراق بود، مداخله کرد. از این گذشته، به جای آنکه آنان 
بگویند ما اشتباه کردیم و عذرخواهی کنند و یا اینکه بگویند که فکر کردیم این هواپیما، 
هواپیمای F۱۴ است و ایرباس نیست،  به کسی که هواپیمای مسافربری را سرنگون کرد، 
مدال دادند در حالی که ۲۹۰ نفر مردم بیگناه به شهادت رسیدند.وی تصریح کرد: این اخالق 
و شیوه آمریکایی هاست و مسیری است که آنها از آن روز تا به امروز همواره مدنظر داشته 
اند. اگر یک دولت معمولی بود، فرض می گیریم که اشتباه کرده باشد، حداقل باید عذرخواهی 
می کردند و آن کسی که این اقدام را انجام داده بود را محاکمه می کردند اما آمریکایی ها 
به وی مدال دادند. هرچند ما می دانیم آنان اشتباه نکرده اند.روحانی تأکید کرد: امروز هم 
همین راه و مسیر را آمریکایی ها دنبال می کنند و روز گذشته در سازمان ملل متحد محل 

نمایشی برای شکست مجدد سیاسی آمریکا در برابر جمهوری اسالمی ایران بود.
صفحه۲

ایرانضربهسیاسیبهبرجامراتحملنمیکند

مهمترینعاملتوسعهمناطقمحروم
گازرسانیاست

ا... فرزانه«  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، »ولی 
ضمن بازدید از  مسیر گاز رسانی به مناطق کوهستانی بلده نور افزود: خدمت 
رسانی و تامین رفاه و آسایش مردم در دستور کار قرار دارد و در این راستا نباید 

از هیچ تالشی فرو گذار باشیم.
وی با اشاره به پیگیری ها و مطالبه مردم در تامین زیرساخت های اصلی به ویژه 
گاز رسانی به مناطق روستایی شهرستان نور گفت: برای تسریع در توسعه مناطق روستایی 
و همچنین شهر بلده، ایجاد زیرساخت های مناسب و طرح گاز رسانی به این مناطق را از 

اولویت ها دانست.
صفحه۴

مدیرعامل بورس تهران:

پنجمین بورس کشور 
هفته آینده راه اندازی می شود

بازارخودرودررکود؛قیمتهاعجیبوغریب!
پایتخت  خودروی  بازار  میدانی  بررسی 
برای  غریبی  و  عجیب  قیمت های  از  حکایت 
اعتقاد  به  که  نرخ هایی  دارد،  داخلی  خودروهای 
کارشناسان نمی تواند مبنا قرار بگیرد و در عمل 
خرید و فروش ها در حد صفر است. امروز در گروه ایران خودرو 
هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ 
تیپ ۵ به ۱۷۶ میلیون تومان، پژو V۸ ۲۰۶ به ۱۷۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۱۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک 
۲۶۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به ۱۲۶ میلیون تومان، پژو پارس 
۱۵۴ میلیون تومان و سمند ال ایکس ۱۲۹ میلیون تومان قیمت 
دارند. در گروه سایپا نیز هر دستگاه پراید ۱3۱ به ۷۶ میلیون 
تومان، تیبا صندوق دار ۸۷ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۹۵ میلیون 

تومان و ساینا ۹۶.۵ میلیون تومان قیمت خوردند.
قیمت یاد شده مربوط به خودروهای سفید رنگ هستند 

که در مقایسه با هفته گذشته تغییری را نشان نمی دهند.
صفحه 3

مدیرکل امور عشایر استان ایالم:

روزانه ۷۲۰ متر مکعب آب در بین عشایر ایالم 
توزیع می شود

4

دورکاریبهترینشیوه
صفحه 3برایتحققاهدافدولتالکترونیک

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1495- پنجشنبه 1۲  تیر  1399- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بهمنفرمانآرا:

بهتراست
دولت

سینمارارهاکند!

6ورزش
فرکی:

اگربهجامجهانی
نرویم،فاجعهرخ

نمیدهد!

هنگ 7فر

اكران آنالين در يك ماه گذشته نه تنها جاي خود را در 
بين مخاطبان سينمايي باز كرده بلكه دريچه تنفسي جديد 
براي سينماي ايران بوده تا فيلم هايي كه مدتها در نوبت 
اكران بوده و ماه ها و شايد سال ها از توليد آنها گذشته، 

بتوانند به اكران برسند.

حسين فركی، سرمربی پيشين تيم های فوالد، سپاهان، سايپا 
و ... و همينطور مربی سابق تيم ملی فوتبال اين روزها به دور 
از هياهوی فوتبال نظاره گر شروع مجدد مسابقات است. او 
بعد از ماه ها دوری و سكوت، درباره وضعيت فوتبال ايران و 
فدراسيون فوتبال می گويد »اگر با اين وضعيت به جام جهانی 

هم صعود نكنيم، فاجعه نخواهد بود.«

محسن بهشتيان، معتقد است، هرچند نصب تابلوی راهنما 
اما  است  مثبتی  اقدام  كتاب فروشان  و  ناشران  برای 
برگزاری  مجوز  توقف صدور  را  كتاب فروشان  مطالبه جدی 
نمايشگاه های تخفيف 50 درصدی كتاب در مترو و خيابان 

می داند.

مطالبهکتابفروشان
وناشرانجمعآوری

نمایشگاههای
غیرقانونیاست

تعزیراتیکردنموجبازبینرفتنشفافیتبازارمسکن!

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی  مناقصه عمومی
)دو مرحله ای (

نوبت اول 

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
۲- آدرس مناقصه گزار: اردبیل– شهرک اداری بعثت ) کارشناسان ( ، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل- تلفنهای 33۷۴۱۶۰۱-۹ – ۰۴۵

3- موضوع مناقصه :
واگذاری عملیات اجرایی توسعه شبکه وخطوط ۲۰ کیلوولت و۴۰۰ ولت هوایی ) فیدرهای جدید از پست آرتا )پیرآلقیر( تا کارشناسان( در حوزه فعالیت امور 3 برق 
اردبیل  بصورت کلید در دست ) تامین کلیه مصالح بعهده پیمانکار (  با شرایط  و مشخصات فنی اعالمی از طرف شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  به پیمانکاران 
واجد شرایط ) دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری : مناقصه گران باید گواهینامه صالحیت معتبرو رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ) حداقل رتبه ۵ ( 

در رشته نیرو داشته باشند ( 
4- سپرده شرکت در مناقصه 

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد . 
5- محل خرید اسناد مناقصه :

اسناد این مناقصه فقط از طریق سایت الکترونیکی www.aped.ir قابل دانلود ودریافت می باشد .
6- مدارک الزم جهت دریافت اسناد:

ایران شعبه  بانک ملی  – فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب  سیبای شماره ۰۱۰3۸۱۵۸۲۲۰۰۱  دستگاه مناقصه گزار نزد  نامه کتبیب  – معرفی  الف 
کارشناسان اردبیل

۷- مهلت  خرید  اسناد  مناقصه  :   از روز شنبه مورخه ۹۹/۰۴/۱۴   لغایت  روز شنبه مورخه ۹۹/۰۴/۲۱  در اوقات اداری وغیر اداری
8- تاریخ و محل تحویل اسناد مناقصه :

مناقصه گران بایستی پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه ، حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روزچهارشنبه مورخه ۹۹/۰۵/۱ اسناد مربوطه را به دبیرخانه شرکت ) اردبیل 
– شهرک اداری بعثت - کارشناسان ( شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به کدپستی  ۵۶۱3۶۴33۵۵  ارسال نمایند .

پیشنهادهائی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید . 
۹- محل برگزاری جلسه اول مناقصه : اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت میباشد .

۱۰- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات  : ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۰۵/۰۱  میباشد .
۱۱- زمان برگزاری جلسه  اول مناقصه : ساعت ۱۱  روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۰۵/۰۱ میباشد

۱۲-  زمان برگزاری جلسه نهائی ) گشایش قیمتها ( : در جلسه اول مناقصه مشخص و طی نامه به اطالع پیشنهاد دهندگان خواهد رسید .
۱3- حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده آنها  در جلسات مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی آزاد می باشد.

۱۴- مناقصه در دو مرحله برگزار  میگردد . 
۱۵-دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد .

۱۶- رعایت کلیه استانداردهای وزارت نیرو و شرکت توانیر در اجرای پروژه الزامی است .  
۱۷- الک ومهر کلیه پاکتها )لفافه ،الف،ب،ج( الزامی است.

۱۸-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ،  مخدوش ) الک گرفته یا قلم خورد (  ،  بدون الک و مهر) هریک از پاکتها( و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر 
در فراخوا ن واصل میشود  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۹- پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز 
وجه  را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید . به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش یا مشروط ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲۰- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص ) بصورت اعداد و حروف توامان ( تعیین و در پاکتهای الک و مهر شده به شرکت تسلیم شود .

۲۱- سایر اطالعات  و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
۲۲-پرداخت کلیه کسورات قانونی و هزینه چاپ آگهی مناقصه  به عهده برنده مناقصه  خواهد بود .

۲3- جهت بازبینی آگهی  به آدرس : سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir و شبکه اطالع رسانی مناقصات کشور  http/iets.mporg.ir  و سایت 
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل www.aped.ir مراجعه فرمائید.

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

صفحه 3

سرمقاله
خانه ۲5 متری نمی خواهیم

مصطفی داننده

ســاختن  خبــر  روزی  چنــد 
بــه  دســت  متــری   ۲۵ خانه هــای 
ــر  ــد وزی ــه بع ــری ک ــد. خب ــت ش دس
راه و شهرســازی آن را تکذیــب کــرد و 
گفــت  دولــت برنامــه ای بــرای ســاختن 

چنیــن خانه هایــی نــدارد.
ــک در  ــای کوچ ــاختن خانه ه س
جهــان چیــز عجیبــی نیســت و در 
بســیاری از کشــورها بــرای بخشــی از 
جامعــه بنــا بــر طبقــه اجتماعــی خانه هــای کوچــک در نظــر می گیرنــد.

در ایــران امــا واکنش هــا بــه ایــن خبــر منفــی بــود و مــردم از آن 
اســتقبال نکردنــد و حتــی آن را پــس زدنــد. ایــن پــس زدن چــرا اتفاق 
افتــاد؟ چــرا مــردم زندگــی در خانه هــای ۲۵ متــری را قبــول نکردنــد؟

ــدر وضــع  ــود. آنق ــام ب ــک پی ــردم حــاوی ی ــرای م ــر ب ــن خب ای
ــوید،  ــه دار ش ــد خان ــر دوســت داری ــه اگ ــراب اســت ک اقتصــادی خ
ــر  ــه زندگــی در خانه هــای کوچــک در حــد ۲۵ مت ــور هســتید ب مجب

ــد. قناعــت کنی
ــت و  ــن کاری داش ــه چنی ــا ب ــت بن ــر دول ــی اگ ــه حت ــد ک بمان
ــا  ــم خیلی ه ــاز ه ــاخت، ب ــا را می س ــن خانه ه ــران ای ــال در ته مث
ــران قیمــت  ــاط ته ــن نق ــد. در جنوبی تری ــا را بخرن نمی توانســتند آنه
خانــه بــه نزدیکــی متــری ۱۰ میلیــون تومــان رســیده اســت و ایــن 

ــان اســت! ــون توم ــادل ۲۵۰ میلی ــری مع ــه ۲۵ مت ــی یــک خان یعن
خانــه ۲۵ متــری بــرای یــک جــوان مجــرد کــه دوســت دارد تنها 
زندگــی کنــد و زیــاد هــم اهــل معاشــرت بــا دیگــران نیســت، یــک 
گزینــه مطلــوب اســت امــا بــرای یــک خانــواده چهــار نفــری، یــک 
اتفــاق تلخ.شــاید ژاپــن بــه خاطــر مســاحت کمــی کــه دارد مجبــور بــه 
ســاختن خانه هــای کوچــک شــود امــا ایــران کشــور بزرگــی اســت و 
دلیلــی بــر تمرکــز در شــهرهای بــزرگ وجــود نــدارد البتــه بــه شــرطی 

کــه منابــع و امکانــات بــه درســتی توزیــع شــود. 
بــازار مســکن در ایــران بــه مثابه اســبی ســرکش شــده اســت که 
ــن  ــه همی ــت ب ــر وضعی ــد. اگ ــگام بزن ــه آن ل ــد ب هیچ کــس نمی توان
گونــه ادامــه داشــته باشــد دیگــر خیلــی از ایرانی هــا بــه ویــژه نســل 

جوان تــر بایــد قیــد خریــد خانــه را بزننــد.
نخریــدن خانــه و داســتان اجــاره و اجــاره نشــینی هــم کــه خــود 
ــا  ــا ب ــی از جوان ه ــود خیل ــث می ش ــت، باع ــن اس ــاد م ــوی هفت مثن
توجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی قیــد تشــکیل زندگــی و ازدواج 

را بزننــد.
ازدواج، کار نیســت کــه بشــود بــه صــورت دورکاری آن را انجــام 
داد. خیلــی از زوج هــای جــوان بــه دلیــل عــدم تهیــه خانــه بــه هــر 

شــکلی نمی تواننــد زندگــی مشــترک خــود را آغــاز کننــد.
ایــن شــرایط یعنــی هــر فــردی کــه خانــه دارد، دارد و آنکــه ندارد 
ــه دار شــدن  ــن آرزوی خان ــر شــود. شــاید همی ــد در آرزوی آن پی بای
باعــث شــود کارمنــدی کــه ســال ها ســعی کــرده اســت ســالم زندگــی 
کنــد، بــرای بهتــر شــدن ســقف بــاال ســر خانــواده اش، رشــوه ای قبول 
ــدان  ــا حداقــل کنایه هــای فرزن ــد ت ــی بزن ــا امضــای غیرقانون ــد ی کن
ــرایط  ــط ش ــگاه اول فق ــاید در ن ــادی ش ــد اقتص ــرایط ب را نشنود. ش
ــی و  ــی اجتماع ــر زندگ ــر مســتقیمی ب ــا تاثی ــد ام ــد اقتصــادی باش ب
ــان هایی  ــد انس ــی می توان ــورم و گران ــذارد. ت ــردم می گ ــی م فرهنگ
را کــه ســال های متوالــی ســعی کــرده بودنــد درســت زندگــی کننــد، 

بــه راه کــج بکشــاند.
بایــد هرچــه زودتــر فکــری بــه حــال نــزار اقتصــاد ایــران کــرد. 

اقتصــادی کــه در حــال فروپاشــندن فرهنــگ جامعــه اســت.

مهدی بذرافکن
می  زندگی  هلند  پایتخت  در  سالهاست  که  دارم  دوستی 
کند. از آن دسته افرادی نیست که خارج زندگی می کنند و همه 
چیز فرنگ را با همه چیز خودمان مقایسه می کنند و در نهایت 
ایرانی ها چقدر بی فرهنگیم« نه  هم نتیجه می گیرند که:»ما 

خوشبختانه چنین نیست.
همواره نکاتی را گوشزد می کند که منطقی است. یعنی 
مقایسه آن امکانات و آن فرهنگ با امکانات و فرهنگ خودمان 

غیر قابل تصور نیست.
مثال او که عاشق فوتبال است -خصوصا در زمان حضور 
علیرضا جهانبخش در هلند- اغلب بازی های او را با حضور در 
ورزشگاه محل بازی تماشا می کرد. او اما هیچ وقت ورزشگاه 
های زیبا و مدرن هلند را با ورزشگاه های خودمان مقایسه نکرد 

و نمی کند.یا مثال ایرالین های هلند و کال کشورهای اروپایی را 
با ایرالین های وطنی مقایسه نمی کند؛به هر حال شرایط تحریم 
و کمبودهای لجستیکی را درک می کند و می داند شرکت های 

هواپیمایی داخلی با محدودیت هایی روبرو هستند.
او اما برخی موارد را مقایسه می کند. به نظر هم مقایسه اش 
منطقی است. مثال نوع مصرف آب توسط ایرانی ها و هلندی ها.

او در نکته ای جالب می گفت: با وجودی که کشور هلند 
به نوعی روی آب است و از منابع آبی زیادی بهره مند ، اما با 
این وجود برای مصرف آب قوانین سخت گیرانه ای وضع کرده، 
ضمن آن که مردم آنجا هم انصافا در مصرف آب به معنای واقعی 

صرفه جویی می کنند.
ادامه نکته جالب فراموشم نشود که می گفت در همین کشور 
روی آب وقتی وارد سرویس های بهداشتی عمومی می شوید 

نوع مصرف آب کامال حساب شده تنظیم شده و اینگونه نیست 
که مثال برای شستن دست ها حتی با وجود شیرآالت دوربین دار 
بتوانی هرچه خواستی آب مصرف کنی. به این شکل که برآورد 
کرده اند برای شستن دست ها چه مقدار آب الزم است و وقتی 
سهمیه ات تمام شد دیگر خبری از آب نیست تا چند دقیقه ای 

بگذرد و دوباره بتوانی از سهمیه مشخص شده استفاده کنی.
چهره  دوربین  به  مجهز  ها  مکان  بعضی  حتی  گفت  می 
شناسی است و اگر مثال شما برای شستن دست ها سهمیه آب 
خود را استفاده کرده باشی و نفر بعدی منتظر باشد او معطل نخواهد 

شد و دوربین با دیدن چهره اش سهمیه آبش را باز می کند!
این یادداشت را نوشتم چون شنیدم به دلیل مصرف بی 
رویه آب در کشورمان امکان سهمیه بندی این مایع حیات طی 

روزهای آتی دور از ذهن نیست.

دیدگاه
گرانی و اقدامات دیرهنگام و بی ثمر!

سیدجالل فیاضی

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

مجلس وآن مجلس هم نمی شناسد.
می یابد  افزایش  شتاب  با  قیمت ها 
مردم هر  درآمد  و  ها  نرخ  بین  و شکاف 
مقابله  .شیوه های  می شود  عمیق تر  روز 
بی تفاوتی  با  ؛  است  یکسان  تقریبًا  هم 
و  کاالها  قیمت  مسئوالن  اعتنایی  وبی 
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 
به  یافت وحاال دولت  افزایش  تاثیر آن  فراتر رفت ،همه قیمت ها تحت 
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.

دولتی  یا  عمدتا  تولیدی-که  مراکز  در  کاالها  از  بسیاری  قیمت  
اینکه  تعیین می شود و جالب  نهادهای حاکمیتی -  اختیار  هستندویا در 
مسئوالن  واقعًا  یعنی  کوبند.  می  گران فروشی  با  مبارزه  طبل  بر  مدام 
گران فروشی  جامعه  امروز  مشکل  -که  بدانند  خواهند  نمی  یا  نمی دانند 

نیست ،گرانی است.
غذایی  مواد  تا  لبنیات  از   جامعه  نیاز  مورد  کاالی  قلم  صدها   
،خودرو،لوازم خانگی و....هر روز در مراکز تولیدی ویا بنگاه های واردات 
افزایش قیمت می  کاال بدون نظارت جدی بطور هفتگی وحتی روزانه 
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 ثمرگذشته بود.
 مسکن که دیگر افسار پاره کرده واجاره ها نفس اجاره نشین ها را 
گرفته است. کار به اجاره پشت بام و نصب چادر رسیده است.وظاهرا تنها 
«است.  »گفتاردرمانی  مسکن  قیمت  ساماندهی  برای  مسئوالن  راهکار 
سفره های کوچک مردم بتدریج از میوه تهی می شودو ظاهراً گوشی هم 
تهدید  ای  نامه  در  جدید  مجلس  کمیسیون های  نیست!روسای  بدهکار 
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 
معتقدند بخش  اقتصاددانان  و  ازصاحبنظران  بسیاری  ،ولی  است  دشمن 
آمدن  فائق  امکان  و  دارد  داخلی  ریشه  اقتصادی  مشکالت  از  عمده ای 

بر آن وجود دارد .
،اقتصاد دولتی و  ،انحصاردر تولید، واردات و صادرات  شبکه توزیع 
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.

ایران هستند و سرنوشت آنها   فساد و گرانی دو اختاپوس اقتصاد 
در هزارتوی ساختارهای اقتصادی و منافع صاحبان قدرت وثروت به هم 

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

نگاه و نظر

تفاوت نوع مصرف آب در ایران و هلند
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آبادان دچار مشکالت مدیریتی است
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت: در 3۰ سال گذشته 

مشکل آبادان »مدیریتی« است.
سه  بین  خوبی  همدلی  و  هماهنگی  داشت:  محفوظی اظهار  مجتبی  سید 
نماینده شهرستان آبادان وجود دارد، افزود: به صورت هماهنگ و همدل مشغول 

پیگیری رفع معضالت و کمبودها هستیم.
وب با بیان اینکه مدیر بومی به نفع آبادان است، تأکید کرد: آشنایی نیروهای 
بومی با شرایط منطقه امتیاز محسوب می شود و اگر قرار است مدیر غیربومی در 
باشد چرا که در 3۰ سال گذشته  باید مدیر در سطح ملی  آبادان منصوب شود 

مشکل آبادان »مدیریتی« است.

مجلس به ایجاد درآمد پایدار شهرداری ها کمک می کند
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای 
اسالمی گفت: ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها در توسعه مدیریت شهری 

اثرگذار است و مجلس از این مهم حمایت خواهد کرد.
زندگی  کیفیت  ارتقای  در  ها  شهرداری  نقش  بر  تاکید  با  فتحی  محسن 
شهروندان، گفت: ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها در توسعه مدیریت شهری 

اثرگذار است و مجلس از این مهم حمایت خواهد کرد.
ارایه شده در خصوص  وی ضمن بررسی نظرات اعضای شورا و گزارش 
برنامه ها و پروژه های سرمایه  از  بر حمایت همه جانبه  مسائل شهر کامیاران 

گذاری در این شهر تاکید کرد.

ماسک رایگان در ادارات و مراکز پرتردد توزیع شود
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت که باید دستگاه های 
اجرایی بخشی از اعتبارات خود را برای پیشگیری از کرونا اختصاص داده و در 

همین راستا بین کارکنان خود ماسک رایگان توزیع کنند.
محمدعلی محسنی بندپی با اشاره به افزایش آمار فوتی ها و مبتالیان به کرونا 
گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت کشور باید پروتکل های پیشگیری 
را به صورت قابل دسترس در اختیار مردم قرار دهد. آخرین حرف وزیر بهداشت 
در کمیسیون بهداشت این بود که هنوز وارد پیک دوم کرونا نشدیم و این همان 
گردش بیماری است. ما در همان جلسه پرسیدیم تا کی قرار است این ویروس به 

گردش خود ادامه دهد و چند دور قمری بزند تا به پایان برسد؟.
پروتکل های  و  اجتماعی  فاصله گذاری  نشدن  رعایت  با  قطعا  افزود:  وی 
بهداشتی و درمانی و پیشگیری های الزم، ویروس کرونا ماندگار است. کشورهای 
بهداشتی  پروتکل های  برای  کنند  کنترل  را  ویروس  این  توانستند  که  دیگری 

اهمیت زیادی قائل شده اند.
محسنی بندپی با تأکید بر اینکه تمرکز وزارت بهداشت باید بیشتر بر پیشگیری 
تا درمان باشد، افزود: سال هاست که نظام سالمت ما تمرکز را بر درمان قرار داده 
و کمتر به پیشگیری توجه می کند. بر این اساس کمیسیون بهداشت تمام انرژی 
خود را به کار می گیرد تا بر مبنای اسناد باالدستی، پیشگیری امری مهم باشد چون 
حتی اگر در همه خانه ها هم تخت های بیمارستانی گذاشته شود قادر به مقابله با 

این بیماری بدون پیشگیری نیستیم.

مشکالت با تعطیلی حل نمی شود
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اینکه تنها راه 
مقابله با کرونا همراهی و همکاری مردم است تاکید کرد که مردم باید در کنار 
کسب وکارهای خود پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و به فاصله گذاری 

اجتماعی توجه داشته باشند.
محمد حسن آصفری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل 
های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از سوی مردم، بیان کرد: بحث ویروس 
کرونا امروز یک مسئله جدی است. قطعا تا پایان سال با این ویروس منحوس 

درگیر خواهیم بود فلذا نباید از آن غافل شویم.
وی در ادامه اظهار کرد: با رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد بودیم که 
آمار مبتالیان کاهش یافته بود و تعداد کشته ها نیز دو رقمی شده بود. اما امروز 

مجددا آمار مبتالیان رو به افزایش است.

ایران ضربه سیاسی به برجام را تحمل نمی کند
رئیس جمهور گفت: ضربه آمریکا به برجام تاکنون اقتصادی بوده است اما اگر 
بخواهند ضربه سیاسی به برجام بزنند ایران تحمل نمی کند و اقدام قاطع خودش 

را نشان می دهد.
حجت االسالم حسن روحانی افزود: نیروی نظامی آمریکا به تعمد و آن هم در 
میدان جنگی که به ظاهر جنگ ایران و عراق بود، مداخله کرد. از این گذشته، به جای 
آنکه آنان بگویند ما اشتباه کردیم و عذرخواهی کنند و یا اینکه بگویند که فکر کردیم 
این هواپیما، هواپیمای F۱۴ است و ایرباس نیست،  به کسی که هواپیمای مسافربری 
را سرنگون کرد، مدال دادند در حالی که ۲۹۰ نفر مردم بیگناه به شهادت رسیدند.

وی تصریح کرد: این اخالق و شیوه آمریکایی هاست و مسیری است که آنها 
از آن روز تا به امروز همواره مدنظر داشته اند. اگر یک دولت معمولی بود، فرض 
می گیریم که اشتباه کرده باشد، حداقل باید عذرخواهی می کردند و آن کسی که 
این اقدام را انجام داده بود را محاکمه می کردند اما آمریکایی ها به وی مدال دادند. 
هرچند ما می دانیم آنان اشتباه نکرده اند.روحانی تأکید کرد: امروز هم همین راه 
و مسیر را آمریکایی ها دنبال می کنند و روز گذشته در سازمان ملل متحد محل 

نمایشی برای شکست مجدد سیاسی آمریکا در برابر جمهوری اسالمی ایران بود.
وی اظهار داشت: ما در این سه سال و نیم و از زمانی که دولت جدید آمریکا در 
کاخ سفید مستقر شده است، با بی قانونی، اعمال ضد قانون و ضد بشری مواجه بودیم 
و اقدامات ضد حقوق بشری متعددی هم علیه جمهوری اسالمی ایران انجام دادند.

بخش  در  توانستیم  ما  بگویند  آمریکایی ها  است  ممکن  گفت:  رئیس جمهور 
اقتصادی موفقیتی به دست آوریم و ملت ایران را تحت فشار مضاعف قرار دادیم اما 
قطعًا از لحاظ سیاسی، حقوقی و اخالقی در این سه سال و نیم، آمریکایی ها بارها 
و بارها با شکست مواجه شده اند.روحانی تصریح کرد: روز گذشته هم شاهد بودیم 
که شکست جدیدی برای آمریکایی ها رخ داد. آمریکایی ها در هفته های اخیر دو 

شکست بزرگ سیاسی را متحمل شدند.
رئیس جمهور ادامه داد: شکست اول مربوط به پیش نویس قطعنامه ای بود که 
علیه جمهوری اسالمی ایران تهیه کردند که تا به امروز همه آنهایی که در شورای 
امنیت فعال هستند، به نحوی با آمریکایی ها مخالفت کردند و موفقیتی برای اینکه 
زمینه را در شورای امنیت فراهم کنند، به دست نیاوردند و در افکار عمومی دنیا هم 

نتوانستند دستاوردی در این حیطه به دست آورند.
وی افزود: شکست دوم آمریکایی ها روز گذشته بود که در شورای امنیت، غیر 
از آمریکا ۱۴ عضو شورای امنیت همگی از برجام تعریف، تمجید و پشتیبانی کردند. 
این در حالی است که آمریکایی ها سه سال و نیم است که تالش می کنند برجام 
را بشکنند اما باز هم زمانی که شورای امنیت سازمان ملل تشکیل می شود، غیر 

از آمریکا دیگر اعضای شورای امنیت از برجام و قطعنامه ۲۲3۱ حمایت می کنند.
روحانی تأکید کرد: از لحاظ اخالقی و حقوقی هم کاماًل مشخص است که 
همواره آمریکایی ها با شکست مواجه شده اند و امروز هم با شکست مواجه هستند.

رئیس جمهور اظهار داشت: البته این نکته را تاکید می کنم که جمهوری اسالمی 
ایران همانطور که بارها اعالم  کرده ایم، هر ساعت و هر روزی که طرف مقابل ما 
که االن ۱+۴ است، حاضر شوند به تمامی تعهدات خود ذیل برجام عمل کنند، ما 

بالفاصله به تعهداتمان باز خواهیم گشت.
روحانی ادامه داد: ما یکسال تمام صبر کردیم و به تمامی تعهدات خود عمل 
کردیم و آنها نتوانستند کاری را از پیش ببرند. در سال دوم قدم به قدم پیش رفتیم و 
پنج مرحله را به پیش بردیم و آنها باز هم کاری نکردند. مجددا تاکید می کنم که اگر 
۱+۴ همین فردا به تعهداتشان عمل کنند، ما نیز همان فردا به تعهداتمان باز می گردیم.

تاریخ  طول  در  خود  اخالقی  و  حقوقی  سیاسی،  تعهد  به  ایران  گفت:  وی 
مخصوصا بعد از پیروزی انقالب اسالمی پایبند بوده و امروز هم هستیم. اگر آمریکا 
باز هم بخواهد به برجام ضربه بزند، تاکنون ضربات آمریکا ضربه اقتصادی بوده 
و در مقابل ما برخی تعهداتمان را کم کرده ایم ولی باید بدانند که اگر بخواهند به 
برجام ضربه سیاسی بزنند، جمهوری اسالمی ایران دیگر تحمل نخواهد کرد و اقدام 

قاطع انجام می دهد.

غربالگری سالمت روان دانش آموزان در سال تحصیلی جدید
امور  مشاوره،  مدیرکل 
برابر  در  مراقبت  و  تربیتی 
وزارت  اجتماعی  آسیب های 
آموزش و پرورش از غربالگری سراسری 
سال  در  دانش آموزان  روان  سالمت 
تحصیلی جدید خبر داد و گفت: بنای ما 
این است که با استفاده از ظرفیت های 
موجود و با کمک همکاران، آزمون های 
و  آنالین  دوشکل  در  را  روان  سالمت 

آفالین انجام دهیم.
مسعود شکوهی درباره غربالگری 
روان  سالمت  آزمون های  برگزاری  و 
در سال تحصیلی جدید  آموزان  دانش 
اظهار کرد: در حال برنامه ریزی هستیم 
که غربالگری را برای همه دانش آموزان 

انجام دهیم.
عظیمی  غربالگری  افزود:  وی 

است که در سال تحصیلی جدید انجام 
آن  دقیق  زمان  هنوز  ولی  شود،  می 

مشخص نیست.
و  تربیتی  امور  مشاوره،  مدیرکل 
اجتماعی  آسیب های  برابر  در  مراقبت 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
روان  سالمت  غربالگری  این  انجام 

عهده  بر  ابتدایی  آموزان  دانش  برای 
در  گفت:  بود  خواهد  معلمان  و  اولیاء 
دوم  متوسطه  و  اول  متوسطه  مقطع 
خود دانش آموز، خانواده و همکاران ما 

مشارکت دارند.
این  ما  بنای  داد:  ادامه  شکوهی 
ظرفیت  های  از  استفاده  با  که  است 

آزمونهای  با کمک همکاران  موجود و 
و  آنالین  دوشکل  در  را  روان  سالمت 
تعیین  دنبال  به  دهیم.  انجام  آفالین 
منشاء آسیب های اجتماعی هستیم که 
چه میزان خانواده سهیم است، چه میزان 
خود فرد، جامعه یا مدرسه؟. برای برخی 
حوزه های آسیب های اجتماعی نیازمند 

برنامه ریزی جدی تر هستیم.
ماه  مرداد  از  اینکه  بیان  با  وی 
هشت دوره تخصصی را برای مدیران، 
معاونین، کادر مدرسه، معلمان، مشاوران 
کنیم؛  می  برگزار  پرورشی  مربیان  و 
جامع  »نظام  طرح  سرانجام  درباره 
راهنمایی و مشاوره« گفت: نظام جامع 
بررسی  نوبت  در  مشاوره  و  راهنمایی 
و  آموزش  عالی  شورای  صحن  در 

پرورش است.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

دانشجویان علوم و تحقیقات نگران امتحان مجازی نباشند 
سرپرست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: برای دانشجویانی که در 
هنگام امتحان موفق به بارگذاری پاسخنامه ها نشده اند، شیوه جایگزین تعریف و به 

زودی به دانشجویان اعالم می شود.
رضا مسعودی در پاسخ به این سئوال که تکلیف دانشجویانی که نتوانسته اند 
پاسخنامه سواالت امتحانی را در سامانه بارگذاری کنند، چیست و اینکه آیا برنامه ای 
برای دانشجویانی که حین آزمون غیرحضوری با مشکل مواجه شده اند در نظر دارید؟ 
اظهار داشت مشکالت دانشجویان را در این رابطه حل خواهیم کرد و دانشجویان از 

این بابت اصال نگران نباشند. 
وی از تعریف فرایندی برای امتحانات ناموفق دانشجویان خبر داد و افزود: با 
توجه به اعالم معاونت آموزشی، تعدادی از دانشجویان که پاسخنامه های خود را 
نتوانستند در سامانه بارگذاری کنند، آن را به دانشکده های مربوطه ایمیل کردند؛ در 
این رابطه در حال تعریف فرایندی هستیم که براساس آن یا پاسخنامه های ارسالی 
را با صحت سنجی بپذیریم و یا اگر این امکان وجود نداشت، یک آلترناتیو و یا شیوه 

جایگزین تعریف کنیم.

 خوابگاه های دانشجویی با کمک خیرین ارتقا می یابد
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان از اجرای طرح 
ملی ارتقاء خوابگاه های دانشجویی کشور با مشارکت صندوق، خیرین و دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی کشور خبر داد.
علیرضا صولتی گفت: صندوق رفاه دانشجویان با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور و برای جبران کمبودهای اعتباری، ظرفیت های موجود صندوق را ارزیابی کرد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۸ دانشگاه اعالم آمادگی کرده اند تا در پروژه »طرح 
ملی ارتقا خوابگاه های دانشجویی کشور« همکاری کنند و ۵3 خوابگاه در این طرح 

نیاز به ارتقا دارند.

احتمال دارد تعداد سئواالت کنکور کم تر شود
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: سناریوهای مختلفی 
در خصوص نحوه برگزاری کنکور وجود دارد که لغو یا کوتاه کردن زمان آزمون برای 

حفظ سالمت داوطلبان از جمله این سناریوها است.
مهدی اسماعیلی از نظارت ویژه کمیسیون بر نحوه برگزاری آزمون سراسری، 
ارشد و دکتری خبر داد و گفت: برگزاری کنکور سراسری، ارشد و دکتری بستگی 
به شرایطی دارد که در اولین نشست کمیسیون آموزش در هفته آتی به این موضوع 

پرداخته و تصمیم گیری خواهد شد.

ترم آینده ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: ترم تحصیلی آینده دانشگاه به صورت ترکیبی 

از آموزش حضوری و مجازی خواهد بود.
محمدمهدی طهرانچی با تأکید بر اینکه در شرایط شیوع بیماری کرونا به ناچار 
به آموزش مجازی روی آوردیم، گفت: امروز آموزش عالی در شرایطی قرار دارد که 
سال گذشته اینگونه نبود. این فضا دیگر به گذشته بر نمی گردد. بنابراین باید به این 
واقعیت توجه داشته باشیم و خود را با شرایط و تحوالت جدید وفق دهیم، چرا که 

ارائه خدمت در دوران بحران باعث بقای سازمان هاست.

برگزاری نخستین دوره بین المللی دانش افزایی ادب فارسی 
نخستین دوره بین المللی دانش افزایی ادب فارسی در تابستان ۱3۹۹ به میزبانی 

دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار می شود.
در این برنامه که به ابتکار گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه انجام خواهد 
شد، برای نخستین بار استادانی از ایران، افغانستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان 
و بنگالدش به تدریس موضوعات گوناگون در حوزه ادب فارسی پرداخته و به گفتگو 

و تبادل نظر و تجربه می پردازند.
این برنامه به صورت آنالین و در دسترس عموم دانشجویان، پژوهشگران و 

عالقمند به ادب فارسی در سراسر جهان است.

دام ۱۰۰میلیونی رمال برای زن ساده لوح
مرد رمالی که با فریب زنی در اینستاگرام به بهانه حل مشکالت او، صد میلیون تومان 

کالهبرداری کرده بود در دام پلیس فتا گرفتار شد.
چندی قبل زنی با مراجعه به پلیس فتای استان فارس از مرد رمالی به اتهام کالهبرداری 
شکایت کرد و گفت: در زندگی شخصی ام دچار مشکل بودم و دنبال راهی برای از رفع مشکالتم 
می گشتم  که در اینستاگرام به یک صفحه دعانویسی و فالگیری برخوردم. ارتباط من با مدیر 
صفحه آغاز شد و در دایرکت، مشکالت زندگی شخصی خودم را بازگو کردم و در مدت دو 
ماه، طی چند مرحله اقدام به واریز صد میلیون تومان به حساب او کردم . بعد از گذشت چند 
وقت دیگر جواب پیام هایم را نداد و بعد متوجه شدم با این ترفند از من کالهبرداری کرده است.

سرهنگ حشمت سلیمانی، رئیس پلیس فتای استان فارس در این باره گفت متهم 
بازداشت شد و در انگیزه خود را کسب درآمد از افرادی که دارای مشکل خانوادگی هسیتند، 

اعالم کرد. 

 درگیری مرگبار طایفه ای در کیانشهر
درگیری خانوادگی و مالی میان اعضای دو طایفه در کیانشهر باعث قتل جوان ۱۹ساله 

و زخمی شدن دو جوان دیگر شد.
یکی از شاهدان عینی حادثه به پلیس گفت : دو طرف دعوا خویشاوند هستند و بر سر 

مسائل خانوادگی و مالی از مدتی پیش اختالف و درگیری داشتند. این در حالی بود که 
ساعاتی بعد، از بیمارستان خبر زسید پسر ۱۹ساله که در میان سه جوان زخمی بود، به دلیل 

شدت خونریزی فوت  کرده است. 

اهدای عضو جوان اهل میامی به ۴ هموطن زندگی دوباره بخشید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: اهدای چهار عضو جوان اهل میامی به نام 

محمد باقر صادقی پس از مرگ مغزی به هم وطنانمان زندگی دوباره بخشید.
رضا چمن با تأیید خبر اهدای اعضای بدن یک جوان اهل روستای نردین در شهرستان 
میامی، بیان کرد: قلب، کلیه ها و کبد این جوان به نام محمد باقر صادقی در بیمارستان تهران 

به چهار هموطن دیگر زندگی دوباره ای بخشید.
وی افزود: این جوان اهل نردین دو هفته پیش بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی و به 
بیمارستان امام حسین )ع( شاهرود منتقل شد اما پس از تأیید مرگ مغزی وی با رضایت 

خانواده به تهران منتقل شد تا به دیگر بیماران هم وطنمان زندگی دوباره ای ببخشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افزود دو کلیه، قلب و کبد این جوان اهل نردین به 

بیماران دیگر پیوند زده شد.

دزد عروسک ها دستگیر شد
سارقی که اقدام به سرقت تعداد زیادی عروسک از یک ساختمان کرده بود، دستگیر شد.

در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه امسال پرونده ای با موضوع سرقت از یک ساختمان 
مسکونی از سوی فردی ۴۰ ساله که توسط ماموران کالنتری بی سیم  دستگیر شده بود، 
به پلیس آگاهی ارجاع شد و شاکی با حضور در مقر انتظامی به ماموران گفت: مدتی قبل 
متوجه شدم که سارق یا سارقانی با ورود به پارکینگ ساختمان یک کارتن را که حاوی 
تعدادی زیادی عروسک بود، به سرقت برده و متواری شده است. درپی این اقدام نیز با مرکز 
۱۱۰ تماس گرفتم و آنان در تحقیقات اولیه خود با بررسی شواهد و تصاویر موجود سارق را 

که مرد میانسالی بود شناسایی و مدتی بعد دستگیر کردند.
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مایکروسافت تمامی فروشگاه های 
حضوری خود را تعطیل می کند

مایکروسافت در بیانیه ای غیرمنتظره اعالم کرده است که قصد دارد تمامی 
فروشگاه های حضوری خود را در آمریکا و دیگر نقاط جهان برای همیشه تعطیل 

کند.
مایکروسافت قصد دارد به صورت رسمی از حوزه ی خرده فروشی های حضوری 
خارج شود. این شرکت در بیانیه ای مطبوعاتی از برنامه ای غیرمنتظره برای تعطیلی 
دائمی تمامی فروشگاه های حضوری خود در ایاالت متحده و دیگر نقاط دنیا پرده 
برداشت. ظاهرا مایکروسافت قصد دارد چهار مورد از این مکان ها را همچنان باز 
نگه دارد. چهار فروشگاه موردبحث اصالحاتی مهم به خود خواهند دید تا به مراکزی 
برای تجربه ی کار با محصوالت مایکروسافت تبدیل شوند؛ مراکزی که دیگر در 

آن ها شاهد فروش محصول نخواهیم بود.
آن طور که اطالعیه ی مایکروسافت اعالم می کند، چهار مرکز این شرکت 
که همچنان قرار است باز بمانند در نیویورک، لندن، سیدنی و ردموند قرار دارند. 
زیادی  قدمت  و  باز شد  پیش  لندن حدودا یک سال  در  مایکروسافت  فروشگاه 
ندارد. به غیر از موارد یادشده، تمامی فروشگاه های دیگر مایکروسافت در آمریکا 
در  دارد  قصد  شرکت  این  و  می شوند  تعطیل  همیشه  برای  دیگر  کشورهای  و 
ردموندی ها  باشد.  متمرکز  خود  محصوالت  دیجیتالی  فروش  روی  راه  ادامه ی 
آنالین  فروشگاه های  همچنین  و   Microsoft.com وب سایت  می گویند 
ایکس باکس و ویندوز توانسته اند به ۱٫۲ میلیارد کاربر فعال ماهانه در ۱۹۰ بازار 

دنیا، دست پیدا کنند.
مایکروسافت در اطالعیه ای که دراختیار رسانه ی ورج قرار داده است می گوید 
تصمیم اتخاذشده باعث اخراج هیچ کس نمی شود و قرار نیست تعدیل نیرو صورت 
بگیرد. دیوید پورتر، قائم مقام بخش فروشگاه در مایکروسافت، با انتشار پستی در 
شبکه ی اجتماعی لینکدین گفته: »تعهد ما به رشد و توسعه ی شغل هایی که از 
دل استعدادهای متنوع این حوزه بیرون می آیند، هم اکنون به بیشترین حد خود 
مایکروسافت  که  آگاه می نویسد  منبعی  از  به نقل  ورج  است«. وب سایت  رسیده 
در ابتدا قصد داشته سال آینده ی میالدی برای تعطیلی فروشگاه های حضوری 
خود اقدام کند، اما دنیاگیری ویروس کرونا )کووید ۱۹( باعث تسریع این روند 
شده است. ردموندی ها قصد دارند در فصل تعطیالت سال جاری کنسول بازی 
ایکس باکس سری ایکس را روانه ی بازار کنند، بنابراین منطقی است اگر فکر کنیم 
که مایکروسافت در ابتدا به گونه  ای برنامه ریزی کرده باشد که فروشگاه هایش تا 

زمان عرضه ی ایکس باکس سری ایکس باز بمانند. 
نام سرفیس  با  نباید فراموش کنیم مایکروسافت محصولی  ازطرفی دیگر 
نئو دارد که در ابتدا قرار بود تعطیالت امسال عرضه شود؛ بااین حال گزارش ها 
می گویند عرضه ی سرفیس نئو به تأخیر افتاده است. به نظر می رسد که مایکروسافت 
قصد دارد سرفیس دوئو را همین امسال روانه ی بازار کند. با همه ی این ها تعطیلی 
به  مراجعه  با  را  جدید  ایکس باکس  نتوانند  مردم  که  می شود  باعث  فروشگاه ها 

فروشگاه های حضوری بخرند. 
مایکروسافت به دنبال همه گیری کروناویروس فروشگاه های خود را تعطیل 
کرد تا به مهار این بیماری کمک کند. طی هفته های اخیر اوضاع کمی بهتر شده 
و برخی شرکت ها فروشگاه های خود را بازگشایی کرده اند؛  بااین حال تاکنون شاهد 

بازگشایی حتی یک باب از فروشگاه های مایکروسافت نبوده ایم.
هفته ی گذشته مایکروسافت به وب سایت ورج گفت قصد دارد برای بازگشایی 
فروشگاه هایش جوانب احتیاط را به طور کامل رعایت کند. مایکروسافت گفته بود 
برای گرفتن تصمیم نهایی به منظور بازگشایی فروشگاه های خود همواره در حال 
نظارت روی داده های جهانی و گوش فرادادن به اطالعیه های منتشرشده ازسوی 
نهادها و متخصصان حوزه ی بهداشت است. در آن زمان مایکروسافت اعالم نکرد 

که در چه تاریخی فروشگاه هایش را باز می کند.
در آوریل گذشته مایکروسافت با انتشار بیانیه ای به فروشگاه هایی اشاره کرد 
که افراد شاغل در آن ها مجبور شده بودند به دورکاری روی بیاورند. مایکروسافت 
در طول دنیاگیری ویروس کرونا همچنان به شکل منظم به کارمندان شاغل در 

این فروشگاه ها حقوق پرداخته کرده است.
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دوره آموزش سربازی تا چه زمانی یک ماهه می ماند؟
اعالم کرد که مهلت  نیروهای مسلح  انسانی سرباز ستاد کل  اداره سرمایه  رئیس 
به  مهرماه  تا  حداقل  روند  این  و  است  ماه  یک  همچنان  سربازی  خدمت  آموزش  دوره 

همین شکل خواهد بود.
امیر غالمرضا رحیمی پور درباره مهلت دوران آموزشی سربازان در دوران شیوع کرونا،  
اظهارکرد:  با شیوع کرونا در کشور ستادکل نیروهای مسلح تصمیم به کاهش مدت دوره 
آموزشی سربازان گرفت و در همین راستا به تمامی یگان ها و مراکز آموزشی اعالم شد که 

مدت دوره آموزشی سربازان به یک ماه کاهش بیابد. عالوه بر آن دستورالعمل های 
بهداشتی و ویژه برای حفظ سالمت سربازان نیز تهیه و ابالغ شد که با جدیت در 

حال اجراست.
سربازان  از  برخی  برای  سربازی  آموزشی  مدت  اینکه  مورد  در  پور  رحیمی 
بیشتر از یک ماه بوده است، گفت: این موضوع ممکن است درموارد اندکی به دلیل 
تعطیالت یا تأخیری چند روزه باشد که در حال بررسی آن هستیم و به شکل کلی 

چنین چیزی نیست.
وی درباره اینکه این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، افزود: در حال حاضر 
تصمیم بر این است که این روند تا مهرماه ادامه داشته باشد و پس از آن با توجه به 

شرایط در مورد ادامه این روند تصمیم گیری خواهد شد.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که این 
کاهش مدت دوره آموزشی سربازی به معنای کسر خدمت نبوده و طول مدت خدمت 

سربازی تغییر نکرده است.
رحیمی پور اظهارکرد:  عالوه بر این مورد، پروتکل های بهداشتی نیز به جد در 
محیط های آموزشی و پادگان ها اجرا و رعایت می شود. وضعیت سالمتی سربازان رصد 

شده و محیط های حضور آنان نیز ضدعفونی می شود.

وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
آموزش وپرورش از استمرار لغو تمامی اردوهای 
 ۱3۹۸ اسفندماه  ابتدای  از  که  دانش آموزی 

آغازشده بود، خبر داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی با اشاره به شرایط 
ناشی از شیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: تمامی اردوهای 
شیوع  با  همزمان  و  اسفندماه  ابتدای  از  که  دانش آموزی 
دلیل  به  بود  شده  لغو  مدارس  تعطیلی  و  کرونا  بیماری 

استمرار شرایط کرونایی همچنان لغو خواهد بود.

موضوع  این  خصوص  در  مکاتباتی  انجام  از  وی 
ستاد  دبیر  به عنوان  سالمت  و  تربیت بدنی  معاونت  با 
اعضای  با  افزود:  و  داد  خبر  کرونا،  بیماری  مدیریت 
در خصوص  سپاه  و  بسیج  نور  راهیان  مرکزی  قرارگاه 
صورت  اقداماتی  نور  راهیان  یادمان های  کردن  آماده 
شدن  آماده  به محض  است  قرار  که  است  پذیرفته 

مکان های فوق از طرف ستاد اعالم شود.
هشدار  وضعیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  کاظمی 
ازجمله  کشور  جنوب  و  غرب  مناطق  اکثر  قرمز  یا 

و...  خوزستان  کردستان،  غربی،  استان های آذربایجان 
اردوها  تعطیلی  کروال،  با  مبارزه  ملی  ستاد  سوی  از 

ادامه دارد.
 وی با تأکید بر حفظ سالمتی دانش آموزان به عنوان 
اولویت اول آموزش وپرورش، خاطرنشان کرد: تا اعالم نظر 
نهایی ستاد ملی مبارزه با کرونا، ستاد مرکزی راهیان نور و 
استان های میزبان همانند ماه های اخیر، اردوهای راهیان نور 
دانش آموزی به تعویق افتاده است و ضروری است منتظر 

اعالم پروتکل های وزارت بهداشت باشیم.

تداوم لغو تمامی اردوهای دانش آموزی تا زمان استمرار کرونا

پرورش  و  آموزش  رئیس 
تهران ضمن  شهر  ئی  ستثنا ا
سنجش  طرح  جزئیات  تشریح 
نوآموزان بدو ورود به مدرسه گفت: براساس 
آموزان  دانش  از  درصد   ۷ نظرسنجی ها 
استثنائی تهرانی تلفن همراه هوشمند ندارند. 

سنجش  ه  ر با ر د یمی  کر ز  شهنا
نوآموزان در بدو ورود به مدرسه گفت: سال 
گذشته  ۴۸ پایگاه برای این منظور فعال بود 
که امسال به ۷3 پایگاه افزایش یافته است.

وی افزود: پیش بینی می کنیم امسال 
۹۵ هزار دانش آموز در شهر تهران برای این 
نوبت  کریمی  گفته  کنند.به  مراجعه  منظور 
سنجش  در  شرکت  برای  خانواده ها  گیری 
پرورش  و  آموزش  است.رئیس  شروع شده 
اینکه هر  با اشاره به  استثنائی شهر تهران 
پایگاه روزانه ۲۰ نفر و از ساعت ۸ تا ۱3 فعال 
هستند، اظهار کرد: در این پایگاه ها برای هر 
نفر نیم  ساعت زمان الزم است چراکه باید 
لوازم ضدعفونی شوند. امسال تعداد پایگاه 
را بیشتر کردیم و افراد مشکوک به پایگاه 
تخصصی می روند و بخشی از آنها با وسایل 
کمک توانبخشی به مدارس عادی رفته و 

بقیه هم به مدارس استثنائی می روند.
کریمی با اشاره به اینکه در اوایل اسفند 
وقتی مدارس تعطیل شد ما هم دچار چالش 
بخش  آموزان  دانش  کرد:  تصریح  شدیم، 
هماهنگ  تلویزیون  با  را  خودشان  عمومی 

کردند، اما معلمان ما جهاد کردند به دلیل 
با  و  استثنایی  آموزان  دانش  شرایط خاص 
اینکه مدرسه تعطیل بود آموزش تعطیل نبود.

وی ادامه داد: ما در این بخش با توجه 
به شرایط خاص دانش آموزان، قبال هم در 
فضای مجازی فعال بودیم اما فعالیتمان را 
که  زمانی  تا  کردیم  متمرکزتر  و  مستمرتر 
ترتیب  این  به  شد.  ریزی  پایه  شاد  شبکه 
تولید  آموزشی  محتوای   ۷۲۱ و  هزار   3۹
شد که بیش از ۷۰۰ هزار دقیقه بود.رئیس 
تهران  شهر  استثنائی  پرورش  و  آموزش 
آموزان  دانش  بخش  این  در  اینکه  بیان  با 
ناشنوا، طیف اوتیسم، نابینا و ... از محتوای 
تلویزیون نمی توانستند استفاده کنند، تصریح 

را  اشاره«  »استودیو  دلیل  همین  به  کرد: 
محتوا  افراد  این  برای  تا  کردیم  تاسیس 
اینکه  بیان  با  شود.کریمی  سازی  مناسب 
آموزش پرورش توانبخشی صدای مشاور را 
هم راه اندازی کرد، گفت: این خط به شکل 
بود و  به خانواده ها  ۲۴ ساعته پاسخگوی 
حتی گاهی به دلیل وابستگی عاطفی دانش 
تا  فراهم شد  زمینه  این  معلمان  به  آموزان 
در  بروند.وی  آموزان  دانش  منزل  به  آنها 
کرد:  اظهار  نیز  تحصیلی  جهش  خصوص 
تهران  شهر  در  متقاضی   ۱۰۰۰ میانگین 
وجود دارد که در پایه های اول به سوم، دوم 
به چهارم، چهارم  به ششم هستند. همه این 
باز شدن سامانه سناد است  پایه ها مستلزم 

اما هنوز باز نشده است.
از  ۱۶۰۰ نفر  اینکه  بیان  با  کریمی 
اولیای شهر تهران در نظرسنجی ما شرکت 
کردند که اعالم کردند از چه روشی برای 
آموزش دانش آموزان استفاده می کنند، ادامه 
داد: صحبت کردیم تا در تلویزیون یا رابط 
ناشنوایان قرار دهند یا زیرنویس داشته باشند 
استودیو احداث  یک  پس  نشد  مقدور  اما 
را  درس ها  پروتکل ها  رعایت  با  و  کردیم 
پیشرفته آموزشی  وسایل  از  و  کرده  ضبط 
براساس  که  کنیم  می  استفاده  انیمیشن  و 

آخرین آمار 3۰۰۰ نفر بازدید کرده بودند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت این 
دانش آموزان اینترنت و گوشی عنوان شده است، 
ادامه داد: اغلب مدیران مدارس هزینه اینترنت 
پرداخت می کردند،  را خودشان  آموزان  دانش 
بعضی مدارس از طریق خیران گوشی و تبلت 
براساس  داد:  ادامه  کردند. کریمی  خریداری 
نظرسنجی صورت گرفته ۷ درصد از دانش آموزان 
در تهران گوشی هوشمند ندارند که پیشنهادات 
خود را به وزارتخانه ارجاع دادیم تا از طریق خیرین 
تامین شود.به گفته رئیس آموزش و پرورش 
استثنائی شهر تهران هزینه سنجش۴۰ هزار 
تومان است و خانواده ها می توانند ثبت نام  
کرده در نوبت مقرر به پایگاه ها مراجعه کنند. 
همچنین ۵۰ پویش در این مدت برگزار شد 
که ۵ هزار دانش آموزان شرکت کردند  و 

۱۷۰۰ نفر در مسابقات شرکت کردند. 

آغاز نوبت گیری برای سنجش سالمت نوآموزان

به  آموزش وپرورش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاونت 
تکالیف  و  کرونا  خصوص«  در  مطرح شده  سؤاالت  برخی 

مدارس در سال آینده« پاسخ داد.
تکالیف  و  کرونا  در خصوص  سئواالتی  طرح  پی  در 
مرکز، معاونت  این  پیگیری های  با  آینده  سال  در  مدارس 
آموزش ابتدایی در راستای رفع  هرگونه ابهام در این خصوص 

پاسخ سؤاالت مطروحه را ارائه  کرد.  
از  اولیاء  تمایل  و عدم  ممانعت  برای  تدابیری  * چه 
درسی  کالس های  در  حضور  برای  دانش آموزان  حضور 

اتخاذ شده است؟
کانال  در  ولیاء  ا آموزش  جلسات  برگزاری   **
نحوه  و  موضوع  تبیین  و  شاد  شبکه  در  اولیاء  تخصصی 
بهداشتی  پروتکل های  ارسال  اولیاء،  آموزش  و  همکاری 
معلمان،  آموزش  جهت  مدارس  بودن  امن  از  اطمینان  و 
مربیان بهداشت و مدیران مدارس، طراحی سامانه صدای 

اولیا در اپلیکیشن شاد به منظور ارتباط مستمر و استفاده از 
همکاری آن ها در راستای  ایجاد نقش آموزشی و راهبری 
آئین نامه های  و درخواست تصویب  بهداشتی  پروتکل های 
جدید و متناسب با شرایط مختلف در شورای عالی به منظور 
حضور  عدم  صورت  در  آموزشی  جدید  فرصت های  ایجاد 
این  اتخاذشده در  ازجمله تدابیر  دانش آموزان در مدارس 

موضوع است.
* آموزش در خانه با مدیریت اولیاء را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
** فرصت های آموزشی متنوع به صورت های مختلف، 
ارائه تکالیف با محوریت افزایش مهارت آموزی دست ورزی 
شبکه  و  اولیاء  اطالعات  بانک  اولیاء، تشکیل  همراهی  با 
آموزشی همراه معلم و تبادل تجربه نحوه همکاری اولیاء در 
فرایند یاددهی، یادگیری به منظور اطمینان از ارائه آموزش 
استاندارد و کیفی به دانش آموزان، ازجمله ویژگی های آموزش 

در خانه است.
* نظرتان در خصوص ارائه مدرک و برگزاری امتحانات 
را چگونه  ندارند  مدرسه حضور  در  که  دانش آموزانی  برای 

ارزیابی می کنید؟
** در دوره آموزش ابتدایی با توجه به ماهیت ارزشیابی 
درآئین نامه  مندرج  مواد  از  استفاده  با  و  توصیفی   – کیفی 
ارزشیابی کیفی – توصیفی از آموخته های دانش آموزان در 
طی فرآیند آموزش – یادگیری توسط آموزگاران ارزشیابی 

به عمل می آید.
* پروتکل های بازگشایی مدارس چگونه است؟

** تخصیص اعتبار الزم به منظور تجهیز و ایمن سازی 
مدارس و در مرحله دوم رعایت فاصله ایمنی با حضور۵۰ 
درصدی دانش آموزان به صورت روزهای زوج و فرد پیشنهاد 
شده است. همچنین تهیه زیرساخت مناسب برای آموزش های 

مجازی از اهم اقدامات محسوب می شود.
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برای  شرایطی  در  دولت 
افزایش اجاره بها از سوی مالکان 
در شهر تهران سقف ۲۵ درصدی 
تعیین کرده که بنا به گفته کارشناسان نرخ 
بازار مسکن قابلیت اجرا  های دستوری در 
مالیات  اگر  شود  می  گفته  چند  هر  ندارد؛ 
این  برسد  اجرا  مرحله  به  خالی  های  خانه 

دستورالعمل شدنی است.
ملی  ستاد  در  گذشته  یکشنبه  روز 
رئیس  روحانی،  حسن  ریاست  به  کرونا 
جمهوری مصوبه ای مبنی بر تعیین حداکثر 
افزایش اجاره بها در شهر تهران به  سقف 
شهرها  کالن  سایر  در  درصد،   ۲۵ میزان 
تا  دیگر شهرها حداکثر  در  و  تا ۲۰ درصد 
۱۵ درصد به تصویب رسید. به بیان دیگر 
صاحبخانه ها اجازه ندارند بیش از این مقدار 
اجاره بها را افزایش دهند.از طرف دیگر، ستاد 
ملی کرونا، ثبت تمامی قراردادها در سامانه 
امالک و مستغالت و دریافت کد رهگیری 

را الزامی کرد.
این موضوع در شرایطی مطرح شده 
که پیش از این هم در دولت های نهم و دهم 
چنین محدودیتی اعمال شد که البته بنا به 
گفته فعاالن بازار مسکن چندان اثرگذار نبود.

است  قرار  طرح  این  با  همزمان  اما 
دولت مالیات خانه های خالی را در تابستان 
جاری عملیاتی کند.   وزیر راه و شهرسازی 
گفته که اولین برگه های مالیاتی در تابستان 
جاری برای مالکان واحدهای خالی ارسال 
می شود؛ موضوعی که ممکن است به برگ 

برنده تعیین سقف اجاره بها تبدیل شود.
 - پور  پروین  افشین  زمینه  این  در 
به  اشاره  با   - مسکن  اقتصاد  کارشناس 
اینکه تعیین سقف به تنهایی نمی تواند موجب 
اگر  می گوید:  شود  بها  اجاره  نرخ  کنترل  

مالکان ملزم به این شوند که تمام قراردادها 
نیازمند ثبت و دریافت کد رهگیری است این 
تعیین سقف اجاره بها می تواند مفید باشد 
به شرط اینکه در کنار این اقدام، مالیات بر 

خانه های خالی از سکنه نیز اجرایی شود.
می توان  آیا  که  مسئله  این  درباره 
مالکان را ملزم به رعایت سقف اجاره بها کرد 
یا خیر به نظر می رسد در صورت احراز تخلف 
قابلیت طرح در مراجع قانونی را دارد؛ زیرا 
اگر بر حکم ستاد ملی مبارزه با کرونا نظارت 
کافی صورت گیرد پیگیری تخلفات در این 

انجام است.با این حال به نظر  زمینه قابل 
می رسد به دالیلی همچون کثرت عرضه 
انجام  مسکن،  بازار  متقاضیان  و  کنندگان 
توافقات شفاهی یا قراردادهای به اصطالح 
تعیین  در  دولت  اهداف  تحقق  زیرزمینی، 
نگوییم  اگر  بها  اجاره  درصدی   ۲۵ سقف 

ناممکن است، بسیار سخت خواهد بود.
مهدی سلطان محمدی - کارشناس 
بازار مسکن - درباره طرح های دستوری در 
بازار  کردن  تعزیراتی   می گوید:  بازار  این 
مسکن، جدا از اینکه غیر ممکن است، عرضه 
اگر عرضه کننده  را در فشار قرار می دهد. 
ممکن  روبروست  های  محدودیت  با  ببیند 
است از بازار خارج شود و مشکالت بخش 

مسکن بیشتر خواهد شد.
های  نرخ  محمدی،  سلطان  گفته  به 
گیرد  می  بازار  از  را  شفافیت  دستوری هم 
و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق 
را  قیمتی  داده های  اگر  ما  کند.  می  پیدا 
کنیم  ایجاد  محدودیت  آن  برای  یا  حذف 
در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار 
می بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم 
مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت 

در تمامی بازارها کار دشواری نیست.

مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان شعب زنجان:
ارائه خدمات نوین در اولویت برنامه های توسعه ای بانک سینا است

بازدید از شعب استان زنجان،  مدیرعامل بانک سینا در 
خدمات  ارائه  و  الکترونیک  بانکداری  خدمات  گسترش  گفت: 
نوین، همواره در صدر استراتژی ها و اولویت برنامه های توسعه 

ای این بانک قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی با حضور 
در جمع همکاران شعب استان زنجان ضمن قدردانی از زحمات 

صورت گرفته در جهت تحقق اهداف و شاخص های عملکردی گفت: هدف بانک 
سینا، تامین نیازها و جلب رضایت مشتریان بر اساس چارچوب ها و دستورالعمل های 
قانونی است و قطعا موفقیت هایی هم که تاکنون در این زمینه حاصل شده، نتیجه 

تعامل، همراهی و اعتماد این عزیزان به برنامه ها و اقدامات بانک بوده است.
وی افزود: در پاسخ به اعتماد مشتریان، بانک سینا برنامه های متعددی را برای 
حضور موثر در نظام بانکی کشور مدنظر دارد تا بتواند از طریق تحرک بخشی به 
ساختارها و افزایش حجم عملیات بانکی، زمینه سودآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر 

برای مشتریان و ذینفعان را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله این برنامه ها گسترش خدمات بانکداری الکترونیک 
با بهره گیری از فناوریهای روز در حوزه زیرساختها و خدمات حوزه فناوری اطالعات 

برای ارائه خدمات پیشرفته و مطلوب، همسو با نظام اقتصاد دیجیتالی کشور است.
دکتر ایمانی، از دیگر برنامه ها را کاهش بروکراسی های اداری در زمینه تخصیص 
منابع با رویکرد پرداخت تسهیالت خرد و متوسط در کنار تنوع بخشی به خدمات و 
محصوالت بانک در این حوزه برشمرد و با تاکید بر ضرورت ارتقاء سطح کیفی و 
کمی خدمات شعب در سطح کشور، آمادگی بانک سینا را برای اعطای تسهیالت و 
صدور انواع ضمانت نامه های بانکی مورد نیاز بخش های مختلف تجاری و تولیدی 
کشور اعالم کرد.وی که در جریان این سفر، در مراسم افتتاح دفتر مدیریت منطقه 
جدید البرز، قزوین و زنجان نیز شرکت کرد با اشاره به ظرفیت های این منطقه، 
گفت: فعالیت این مدیریت در شهرهایی که برخوردار از زیرساختهای مناسب و دارای 
پتانسیل های باال در زمینه تولید، صنعت و کشاورزی هستند، فرصت مناسبی است 
تا به سرعت به اهداف ترسیم شده، دست پیدا کرده و حتی این قابلیت را داراست که 
در جایگاههای باال در بین مدیریت های مناطق بانک قرار گیرد. بنابراین انتظار داریم 
همکاران با استفاده از امتیازات بانک و بازاریابی مناسب، عزم خود را برای دستیابی 
به این هدف مهم، جزم کنند.گفتنی است معاونان برنامه ریزی، سرمایه های انسانی، 
شعب و مناطق و فناوری اطالعات در این سفر، همراه مدیرعامل بانک سینا بودند و 
در جریان آخرین وضعیت عملکرد شعب قرار گرفتند. همکاران نیز نقطه نظرات خود 

را برای پیشبرد بهینه اهداف مطرح کردند

معاون اداره صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
۷۰ درصد از تسهیالت اگزیم بانک در اختیار بخش صنعت و معدن 

به گفته معاون اداره صادرات کاالی اگزیم بانک کشور، بالغ 
بر ۷۰ درصد تسهیالت اعطایی طی سال ۹۸ به بخش صنعت و 
معدن اختصاص یافته که این رقم نسبت به سال گذشته از رشد 

مثبت برخوردار بوده است.
دکتر طاهره نورسته گفت: عالوه بر تأمین مالی شرکت های 
بزرگ صادراتی، بنا به اهمیت حمایت از شرکت های کوچک و 

متوسط ، اعطای تسهیالت به شرکت های مذکور در بخش صنعت و معدن نیز از دیگر 
اقدامات این بانک بوده که از رشدی معادل ۲۰% برخورداربوده است.

وی همچنین اعالم کرد: بیش از ۶۰ درصد مانده تسهیالت اعطایی بانک با 
احتساب صنایع تبدیلی و فرآوری شده متعلق به بخش صنعت و معدن بوده که به 
مهم ترین اقالم صنعتی و معدنی صادراتی شامل صنایع فلزی و غیرفلزی، انواع کانی 

ها، دارو ، محصوالت شیمیایی و پتروشیمی و صنایع غذایی اختصاص یافته است.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن 
از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰ درصد است که در شرایط اخیر کشور و با رویکرد 

اقتصاد مقاومتی ضرورت توجه به بخش صنعت و معدن را دو چندان کرده است.
نورسته در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوزاذعان داشت: بخش صنعت به عنوان 
عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش 
بسزایی دارد زیـرا صنعتی شدن ابزار مؤثری در کاهش واردات محصوالت صنعتی، 
افزایش ارزآوری صادراتی، استفاده بیشتر و کاملتر از مواداولیه داخلی و باالخره نیل به 
رشد همه جانبه اقتصاد ملی است.این کارشناس بانکی اضافه کرد: در بخش معدن، 
پتانسیل ذخایر معدنی کشور ما به گونه ای است که هـر گوشـه از کشور از ذخایر 
گرانبها، غنی و متنوع معدنی با کیفیت عالی در سطح جهانی برخوردار بوده به طوری 

که حتـی برخـی از آنهـا در جهـان دارای بهتـرین کیفیت هستند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بخش معدن از بخش های مهم اقتصادی کـشور 
اسـت و نقـش مهمـی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء می کند و در صورت بهره 
برداری اصولی و علمی، می تواند تغذیه کننده سایر بخشهای اقتصادی نظیر صنعت، 
ساختمان و کشاورزی باشد.به گفته نورسته، بخش معدن در موقعیتی است که مزیت 
نـسبی در برخـی از فعالیتهـای آن ایجـاد شـده و رقابـت بین المللی در آن در سطح 
باالیی قرار داشته و به دلیل اثربخشی که در گردش چرخ اقتصاد دارد، امروزه به نماد 
اقتصاد مقاومتی تبدیل شده استمعاون اداره صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران 
خاطرنشان کرد: بنا به رسالت تخصصی بانک و همچنین اهمیت موضوع حمایت از 
بخش صنعت و معدن با ارزش افزوده باال، طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از 
تسهیالت پرداختی از محل منابع تلفیقی بانک با حداقل نرخ سود به صورت ترکیبی و 
به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک و ۵۰ درصد منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی 

به فعالین بخش مذکور اختصاص یافته است.
گفتنی است در حال حاضر نیز به استناد ماده 3 بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 
موضوع مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، اعطای تسهیالت ریالی به منظور تأمین سرمایه 
در گردش صادرکنندگان در حوزه توسعه زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی، بخش 
فلزات پایه و صنایع وابسته شامل آهن و فوالد، مس، روی و آلومینیوم و... از اولویت 

های تأمین مالی بانک های عامل است.
به گفته این مقام مسئول؛ بانک توسعه صادرات در راستای تسهیل مقررات 
داخلی، هماهنگی با تحقق شعار سال ۱3۹۹)جهش تولید( و کاهش آسیب های ناشی 
از شیوع ویروس کرونا بر بنگاه های اقتصادی، مراقبت و همراهی بانک با مشتریان 
را سرلوحه تصمیم گیریهای خود قرار داده است؛ افزایش ظرفیت های تأمین مالی 
برای واحدهای تولیدی- صادراتی، کمک در راستای بازپرداخت تسهیالت اعطایی 
برای مشتریان خوش سابقه و مساعدت با آنها به منظور رفع موانع و مشکالت موجود 

از اقدامات حمایتی بانک است.

بهره برداری از ۱۱.۵ میلیارد دالر طرح پتروشیمی
 تا پایان سال ۹۹

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از بهره برداری از ۱۱.۵ میلیارد دالر طرح 
پتروشیمی تا پایان امسال خبر داد و گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی تا پایان 

امسال با حدود ۲۵ میلیون تن افزایش به ساالنه ۹۰ میلیون تن خواهد رسید.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی 
روز گذشته پس از بازدید از محل پیشنهادی برای احداث پارک پلی پروپیلن 
پارس  کیمیای  سبالن،  اکسیرحالل،  بوشهر،  متانول  پتروشیمی  طرح های  و 
خاورمیانه، استحصال اتان مجتمع پاالیش پارسیان سپهر و پتروشیمی دماوند 
در عسلویه درباره اهمیت بازدید میدانی از پروژه ها اظهار کرد: شرکت ها در مسیر 
تکمیل پروژه ها مشکالتی دارند و افزون بر آن مشکالتی هم در هماهنگی میان 
واحدها وجود دارد که حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه کمک 

می کند چالش های آن ها در زمان کمتری حل و فصل شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مجتمع های پتروشیمی با مشکالت ناشی از 
ذخیره سازی روبه رو هستند که باید با شرکت مخازن سبز هماهنگی الزم انجام 
شود، ادامه داد: بخشی از مشکالت پروژه ها نیز تأخیر در ورود تجهیزات خارجی 

به سایت به دلیل شیوع ویروس کروناست.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه امسال سال 
طالیی صنعت پتروشیمی است، تصریح کرد: الزم است برای پروژه هایی که قرار 
است امسال به بهره برداری برسد هماهنگی الزم انجام شود. امسال ۱۷ طرح 
با سرمایه گذاری ۱۱.۵ میلیارد دالر به بهره برداری می رسد که با افتتاح آن ها با 
حدود ۲۵ میلیون تن افزایش، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ۹۰ میلیون 
تن تا پایان امسال می رسد که این حجم افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی در 
طول یک سال بی سابقه است. پتروشیمی میاندوآب نخستین طرح از این ۱۷ 

طرح بود که هفته گذشته به بهره برداری رسید.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از ۱۷ طرح جهش دوم 
صنعت پتروشیمی که امسال به بهره برداری می رسند، هفت طرح متانول کاوه، 
پتروپاالیش کنگان، متانول کیمیای پارس خاورمیانه، سبالن، متانول بوشهر، 

اکسیرحالل و پتروپاالیش پارسیان در عسلویه احداث شده اند.
محمدی با اشاره به اینکه موضوع شیوع ویروس کرونا موجب ایجاد اختالل 
در تأمین تجهیزات از خارج از کشور و محدودیت های اجرایی طرح ها شده است، 
گفت: تالش می شود بر مسائل و محدودیت های ناشی از کرونا غلبه شود اما 

امکان دارد افتتاح برخی از این طرح ها تا اوایل سال آینده به طول بینجامد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محل پیشنهادی برای احداث 
اکسیرحالل، سبالن، کیمیای  بوشهر،  متانول  پلی پروپیلن و طرح های  پارک 
پارس خاورمیانه، استحصال اتان مجتمع پاالیش پارسیان سپهر و پتروشیمی 
دماوند در عسلویه بازدید کرد و مدیران و کارشناسان مربوطه روند پیشرفت 

طرح ها را تشریح کردند.

واکنش کم رنگ بازار نفت به اجماع اوپک در ژوئن آرام
واکنش کم رنگ بازار نفت به اجماع ۲3 کشور عضو اوپک پالس مبنی بر 
کاهش ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت برای ماه ژوئیه، تغییر وزیران 
نفت دو کشور اوپکی، خوش بینی اندک به بازگشت تقاضا و اعالم کاهش تولید 
۶ میلیون و 3۰۰ هزار بشکه ای اوپک در ماه مه مجموع اخباری بودند که ماه 

آرام و بدون چالشی را برای نفت در ماه ژوئن رقم زد.
نشست اوپک و اوپک پالس: یکصدوهفتادونهمین نشست سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت و یازدهمین نشست اوپک و غیراوپک که قرار بود ۹ ژوئن برابر با 
۲۱ خردادماه برگزار شود، زودتر از تاریخ مقرر یعنی ششم ژوئن برابر با ۱۷ خرداد 
برگزار شد. ۲3 تولیدکننده عضو اوپک پالس پس از پایان بدون چالش این نشست 
بر سر کاهش تولید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه برای ماه ژوئیه با قول مساعد عراق، 
نیجریه، آنگوال و قزاقستان مبنی بر تعهد صددرصدی در ماه های آینده و جبران 
کاهش تولید در ماه های ژوئیه، اوت و سپتامبر اجماع کردند. مکزیک از کاهش 
توافق در ماه ژوئیه معاف شد و با تأیید وزیران نفت و انرژی ۱3 کشور عضو اوپک، 

امیرحسین زمانی نیا، نماینده ایران در هیئت  عامل اوپک شد.
تغییر وزیران اوپکی: وزیران نفت عراق و الجزایر در این ماه تغییر کردند. 
تغییر وزیر نفت عراق هم زمان با برگزاری یکصدوهفتادونهمین نشست سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت انجام شد و در حالی که ثامر الغضبان، وزیر نفت 
عراق در نشست اوپک در حال دعوت از اعضا برای حضور در جشن ۶۰ سالگی 
در بغداد بود، رویترز در گزارشی از تغییرش خبر داد و اعالم کرد احسان عبدالجبار 
اسماعیل به عنوان وزیر نفت کابینه جدید عراق منصوب شد. محمد عرقاب، وزیر 
انرژی و معادن الجزایر هم که ریاست دوره ای نشست های اوپک را در سال ۲۰۲۰ 
عهده دار بود با تغییر کابینه الجزایر تغییر کرد و جایش را به عبدالمجید عطار داد.

۶.3 میلیون کاهش تولید: گزارش تولید روزانه ۱3 عضو اوپک در ماه مه 
در این ماه )ژوئن( منتشر شد و بر اساس آن، اعضای این سازمان در این ماه ۲۴ 
میلیون و ۱۹۵ هزار بشکه نفت تولید کردند که  ۶ میلیون و 3۰۰ هزار بشکه 
کمتر از ماه آوریل بوده است. عربستان، امارات و کویت به ترتیب با کاهش تولید 
روزانه 3 میلیون و ۱۶۰ هزار، یک میلیون و 3۶۴ هزار بشکه و ۹۲۱ هزار بشکه 
بیشترین کاهش تولید را در ماه مه امسال داشتند و تولید نفت خام ایران نیز 
روزانه ۵ هزار بشکه افزایش یافته است. اوپک همچنین در این گزارش تقاضای 
جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ را ۹۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز اعالم 

کرده که ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کمتر از سال ۲۰۱۹ است.
اشتباه بزرگ روس ها و سعودی ها: سعد شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر که 
در یکصدوهفتادوپنجمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دسامبر 
۲۰۱۸ خروج کشورش را از اوپک اعالم کرد و به طور رسمی از سال ۲۰۱۹ دیگر 
عضو اوپک نیست، در اظهارنظری که این ماه در شبکه خبری  سی ان بی سی 
منتشر شد اعالم کرد جنگ قیمتی عربستان و روسیه اشتباهی بسیار بزرگ بود 
و روانه کردن نفت به صورت سیل آسا در بازار سبب سقوط نفت به پایین ترین 
سطح ممکن شد و پس از آن شیوع ویروس کرونا شرایطی را به وجود آورد که 
تولید نفت دیگر مقرون به صرفه نبود و حتی شاهد سقوط قیمت نفت خام آمریکا 
به رقم های منفی بودیم. سعد الکعبی گفت که اگر موج دوم کرونا وجود داشته 

باشد، روند بهبود بازار نفت کمی طوالنی تر خواهد بود.
نفت و جهان در شوک کرونا: آژانس بین المللی انرژی در گزارشی که این 
ماه منتشر شد نخستین پیش بینی خود از سال ۲۰۲۱ را این گونه اعالم کرد: 
رشد تقاضا روزانه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه خواهد بود که با رسیدن به ۹۷ 
میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از 
سطح تقاضا در سال ۲۰۱۹ خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی همچنین در این 
گزارش با تأکید بر اینکه تقاضای نفت در حال بهبود از سقوط تاریخی خود در 
سال ۲۰۲۰ است، یادآوری کرد کاهش سفرهای هوایی به دلیل ترس از شیوع 
ویروس کرونا به معنای آن است که جهان پیش از سال ۲۰۲۲ به سطح تقاضای 

پیشین از همه گیری ویروس کرونا بازنخواهد گشت.
قیمت نفت: قیمت هر بشکه نفت برنت، وست تگزاس اینترمدیت و سبد 
نفتی اوپک در این ماه با اجماع ۲3 کشور عضو اوپک پالس  از 3۸ دالر و 3۲ 
سنت، 3۵ دالر و ۴۴ سنت و 33 دالر و ۶۸ سنت آغاز این ماه به ترتیب به ۴۱ 
دالر و ۷۱ سنت، 3۹ دالر و 3۲ سنت و 3۷ دالر و 33 سنت برای هر بشکه در 

پایان معامالت این ماه رسیده است.

ازسوی وزیر نفت ابالغ شد؛
کاهش کف قیمت فروش اتان 

وزیر نفت کف کاهش قیمت فروش اتان را ابالغ کرد. در متن ابالغیه 
بیژن زنگنه، وزیر نفت آمده است:

تاریخ  به گزارش های واصله و مباحث مطرح شده در جلسه  »با توجه 
۱3/3/۱3۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نظر ریاست محترم جمهوری و با 
عنایت به صورتجلسه تاریخ ۲/۴/۱3۹۹ بین همه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
اتیلن و نیز مسئوالن شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد اصالح نرخ خرید اتیلن 
از شرکت های تولیدکننده آن، با هدف جلوگیری از زیان دهی واحدهای تولیدکننده 
اتیلن، بدینوسیله پیرو ابالغیه شماره 3۱۸۴۹۵-۲/۲۰ تاریخ ۱۲/۷/۱3۹۵، به استناد 
تکالیف و اختیارات ناشی از جز، )۴( بند )الف( ماده )۱( قانون الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(، کف قیمت فروش اتان }مذکور 
در تبصره )3( ماده )۱( ابالغیه یاد شده{، از ابتدای فروردین تا آخر مردادماه 

۱3۹۶، با ۲۰ دالر کاهش، معادل دویست )۲۰۰( دالر در تن تعیین می شود.

نرخ های دستوری در بازار مسکن قابلیت اجرا ندارد؛

تعزیراتی کردن موجب از بین رفتن شفافیت بازار مسکن!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

گزارش/ مجتبی کاشی
خودروی  بازار  میدانی  بررسی 
پایتخت حکایت از قیمت های عجیب و 
غریبی برای خودروهای داخلی دارد، نرخ هایی که 
به اعتقاد کارشناسان نمی تواند مبنا قرار بگیرد و در 

عمل خرید و فروش ها در حد صفر است.
پژو  دستگاه  هر  ایران خودرو  گروه  در  امروز 
۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ 
 ۱۷۰ به   V۸ ۲۰۶ پژو  تومان،  میلیون   ۱۷۶ به   ۵
میلیون   ۲۱۲ ای  دنده   ۲۰۷ پژو  تومان،  میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۲۶۵ میلیون تومان، پژو 
۴۰۵ به ۱۲۶ میلیون تومان، پژو پارس ۱۵۴ میلیون 

تومان و سمند ال ایکس ۱۲۹ میلیون تومان قیمت دارند.
در گروه سایپا نیز هر دستگاه پراید ۱3۱ به ۷۶ میلیون 
تومان، تیبا صندوق دار ۸۷ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۹۵ میلیون 

تومان و ساینا ۹۶.۵ میلیون تومان قیمت خوردند.
قیمت یاد شده مربوط به خودروهای سفید رنگ هستند 

که در مقایسه با هفته گذشته تغییری را نشان نمی دهند.
با این حال، کارشناسان افزایش نرخ ارز در روزهای 
اعالم  خودروها  قیمتی  نوسان های  اصلی  عامل  را  گذشته 
می کنند و معتقدند حتی اگر نرخ دالر کمی افت پیدا می کرد، 

می توانست بر کاهش قیمت ها موثر باشد.

به اعتقاد کارشناسان، در شرایط کنونی که اثر روانی 
دالر در افزایش قیمت ها مشهود است، اکثر آنانی که خودرو 
در اختیار دارند حاضر به فروش نیستند یا قیمت های غیرواقعی 
و باال برای خودروهای خود تعیین می کنند که به هیچ عنوان 
نمی تواند مبنایی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود. هر 

چند در این شرایط خریداری هم وجود ندارد.
***

پیش فروش و فروش فوق العاده خودرو در فصل تابستان
مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه پیش ثبت نام جدید 
برای تابستان داریم، اعالم کرد: زمان آن به محض اینکه در 

کمیته خودرو مصوب شود اعالم عمومی خواهد شد.

فرشاد مقیمی اظهار داشت: پیش ثبت نام جدید 
برای تابستان داریم و زمان آن به محض اینکه در 
کمیته خودرو مصوب شود اعالم عمومی خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی شده که ایران خودرو 
و  پیش فروش  تولید،  در  مشارکت  تابستان  برای 
فروش فوق العاده داشته باشد که زمان آنها متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
مقیمی اضافه کرد: هنوز تعداد خودروها برای 
پیش فروش مشخص نیست و باید در کمیته خودرو 
تصمیم گیری می شود اما بر اساس ظرفیت و میزان 

تولید، بیش از تعداد پیش فروش قبلی است.  
۵ هزار خودرو تحویل داده شده است

وی در خصوص تحویل فروش فوق العاده  ۱۵ هزار 
دستگاه خودرو، اظهار داشت: خودروها قطعا در زمان 3 ماهه 
تعیین شده تحویل داده می شود همچنان که تا به امروز 
حدود ۵ هزار خودرو از ۱۵ هزار خودرو تحویل داده شده است.

مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به اینکه چند درصد 
قطعات خودروهای این شرکت داخلی و وارداتی است، گفت: 
در هر خودرو، میزان وارداتی و داخلی بودن قطعات متفاوت 
است. اما به طور کلی هر محصول، وابستگی کمی به خارج 
کشور دارد اما وابستگی به اندازه ای نیست که تولید ما را 

دچار مشکل کند.

پیش فروش و فروش فوق العاده خودرو در فصل تابستان؛

بازار خودرو در رکود؛ قیمت ها عجیب و غریب! 

اقتصادی  کارشناس  یک 
لکترونیکی  ا سمت  به  حرکت 
شدن خدمات در عصر ارتباطات 
گفت:  و  دانست  ناپذیر  اجتناب  امری  را 
از  یکی  کرونا  دوران  در  »دورکاری« 
دولت  اهداف  تحقق  برای  شیوه ها  بهترین 
الکترونیک است و این هدف با بسترسازی، 
آموزش و فراهم کردن زیرساختهای مورد 

نیاز قابل انجام است.
الکترونیکی  مزیت های  نجف،  حمید 
ارزیابی  مورد  را  جامعه  در  خدمات  کردن 
الکترونیک  قرار داد و گفت: استقرار دولت 
در تمام دنیا اتفاق افتاده و دالیل متعددی 
با فساد و کاهش  از جمله شفافیت، مقابله 
است.  بوده  اثرگذار  زمینه  این  در  هزینه ها 
سمت  این  به  دنیا  که  شرایطی  در  طبعا 
کردن  فراهم  و  بسترسازی  کرده،  حرکت 
زیرساختها برای الکترونیکی شدن خدمات 

امری اجتناب ناپذیر است.
را  الکترونیک  دولت  مزایای  از  وی 
تسهیل در انجام امور، حذف بروکراسی های 
زائد، دسترسی آسان به خدمات و کاهش شدید 
هزینه ها عنوان کرد و گفت: در دوران کرونا 
اینترنتی  انجام  از فضای مجازی و  استفاده 
خدمات یک مزیت بزرگ به شمار می رود. 

باالترین ارزشی که این اتفاق می تواند رقم 
بزند زمان است که ارزش آن از طال بیشتر 
است و وقتی کارها در بستر اینترنت انجام شود 
زمان به مردم بر می گردد، جلوی ترافیک و 
ازدحام گسترده گرفته می شود و در مصرف 
سوخت و حامل های انرژی،  آب و برق و گاز 
صرفه جویی می شود و کاهش شدید هزینه ها 

را شاهد خواهیم بود.
تحقق  برای  شیوه  بهترین  دورکاری 

اهداف دولت الکترونیک
دورکاری  اقتصادی،  کارشناس  این 
تحقق  برای  شیوه ها  بهترین  از  یکی  را 
گفت:  و  دانست  الکترونیک  دولت  اهداف 

در دوران کرونا دورکاری در مورد کارمندان 
هزینه   هم  کار  این  با  که   شد  اجرا  دولت 
دستگاهها و ادارات به حداقل ممکن رسید 
و هم کارکنان بدون مراجعه به محل کار از 
داخل منزل کارهای روزمزه و تایپ و ارسال 
نامه های اداری را انجام می دادند و به امور 
منزل هم رسیدگی می کردند اما نکته مهم 
به  دستیابی  بدون  دورکاری  که  است  این 
زیرساختهای ارتباطی قابل انجام نبود بنابر 
این فراهم کردن بستر ارتباطات، دسترسی 
به شبکه اینترانت و سرعت پهنای باند در 
این زمینه بسیار موثر است.نجف خاطرنشان 
کرد: نکته مهم در بحث دورکاری این است 

که دورکاری بدون دستیابی به زیرساختهای 
ارتباطی قابل انجام نیست بنابر این فراهم 
شبکه  به  دسترسی  ارتباطات،  بستر  کردن 
اینترانت و سرعت پهنای باند در این زمینه 
بسیار موثر است و در کنار آن اگاهی عمومی 
و ارائه آموزش به دستگاهها و کارکنان نیز 

امری ضروری به شمار می رود.
با  مجوزها  صدور  زمان  کاهش 

الکترونیکی کردن امور
این کارشناس اقتصادی درعین حال با 
تاکید بر کاهش زمان صدور مجوزها از طریق 
دولت الکترونیک، اظهار کرد: در دنیای امروز 
و عصر ارتباطات بسیاری از کسب و کارها در 
بستر اینترنت شکل می گیرد و جوانان بدون 
طریق  از  بانکی  های  وام  و  دولتها  به  اتکا 
درآمدزایی  خود  برای  اینترنتی  شبکه های 
می کنند لذا در چنین شرایطی به جای تنگ 
فضای  باید  دادن  نشان  مقاومت  و  نظری 
و  اینترنتی  کارهای  و  کسب  برای  مساعد 
را  کار  جویای  و  خالق  جوانان  اشتغالزایی 
بر  نظارت  حال  عین  در  و  آوریم  وجود  به 
شبکه های مجازی را تقویت کنیم تا مردمی 
استقبال  مجازی  فروش  سایتهای  از  که 
می کنند با خیال آسوده و بدون نگرانی خرید 

اینترنتی خود را انجام بدهند.

یک کارشناس اقتصادی:

دورکاری بهترین شیوه برای تحقق اهداف دولت الکترونیک

مدیرعامل بورس تهران از راه اندازی بورس 
امالک، مستغالت و امتیازات در هفته آتی خبر داد.

علی صحرایی با اعالم خبر فوق، اظهار کرد: 
طبق اصل 3۱ قانون اساسی دولت موظف است برای افراد 
این راستا  تامین کند. در  را  کم توان جامعه حداقل مسکن 

بورس مسکن راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان این که در بورس مسکن معامالتی انجام 
عنوان  به  بورس جدید  واقع یک  در  داد:  توضیح  می شود، 
پنجمین بورس کشور راه اندازی خواهد شد که در این بازار 
هم زمین، هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله می شود. 

البته این متفاوت با سهام شرکت های ساختمانی است.
از  هدف  که  این  بیان  با  تهران  بورس  مدیرعامل 
راه اندازی بورس مسکن این است که قیمت تمام شده مسکن 
برای مصرف کننده نهایی کاهش یابد، گفت: از سوی دیگر 
در این بازار شفافیت حاکم است و تعداد معامالت در ملک ها 
مشخص است. از سوی دیگر افراد می توانند پس انداز ساالنه 
خود را در مسکن سرمایه گذاری کنند.وی در ادامه با اشاره 
به مشکلی که برای کارگزاری آگاه ایجاد شده بود، گفت: 
این مشکل موردی حل شود و حقوق  تا  ما کمک کردیم 
مشتریان این کارگزاری با مکانیسم های بیزینسی جبران شد.

مدیرعامل بورس تهران:
پنجمین بورس کشور هفته آینده راه اندازی می شود

گالیه یک کارشناس صنعت خودرو؛

عدم همکاری بانک مرکزی در تامین ارز قطعه سازان 
زندگان  سا نجمن  ا دبیر 
خودرو  مجموعه های  و  قطعات 
گفت: پس از قطع تخصیص ارز 
نیمایی و جایگزینی ارز اشخاص 
قطعه سازان،  برای  صادراتی  ارزهای  و 
با  هم  ارزها  این  تامین  در  مرکزی  بانک 
آنجایی  از  نمی کند.  همکاری  قطعه سازان 
لکترونیکی  ا تی  ردا ا و قطعات  کثر  ا که 
هستند، خودروها به لحاظ مکانیکی روزانه 
قطعات  نبود  دلیل  به  اما  می شوند  تولید 
الکترونیکی، ناقص کف پارکینگ کارخانه 

باقی می مانند.
مازیار بیگلو، با بیان اینکه قطعه سازان 
در تامین ارز اشخاص و ارزهای صادراتی 
اظهار  هستند،  مشکل  دچار  شدت  به  هم 
مرکزی  بانک  ینکه  ا به  توجه  با  : کرد
تخصیص ارزی را تایید نمی کند، نمی توانیم 
ارز تهیه کنیم. پس از حذف تخصیص ارز 
ارز  دریافت  پروسه  در  اینکه  و  نیمایی 
اشخاص و ارزهای صادراتی قرار گرفتیم، 
تایید  هم  را  این  مرکزی  بانک  متاسفانه 

نمی کند.
یک  نیز  ین  ا  : شد مدعی  وی 
یک  وقتی  که  است  جدید  سیاست گذاری 
نفر فروشنده ارز و دیگری خریدار آن است و 
معامله با قیمت توافقی انجام می شود، نهاد 

مالی- اقتصادی همچون بانک مرکزی به 
وسط بیاید و کار شکنی کند.

صورت  به  کماکان  لذا  افزود:  او 
قطره چکانی این ارز تامین می شود و دلیل 
اصلی اینکه تعداد خودروهای ناقص در دو 
خودروسازی مجدد افزایشی پیش می رود، 
ارز  تامین  مشکل  همین  سبب  به  دقیقا 
دارند،  ارزبری  که  قطعاتی  عموما  است. 
آن ها  نبود  که  هستند  الکترونیکی  قطعات 

باعث شده عموما خودروها با کسری روبرو 
شوند و تجاری و قابل عرضه نباشند. تولید 
روزانه  همان  با  خودروسازان  مکانیکی 
دلیل  به  اما  می شود  انجام  دستگاه   ۲۰۰۰
اینکه قطعات الکترونیکی نیازمند ارز هستند 
و ارز آن ها تامین نمی شود، خودروها قابل 
بر تعداد خودروهای  نبوده و  تجاری سازی 

ناقص افزوده می شود.
کرد:  تاکید  قطعه سازان  انجمن  دبیر 

این موضوع دو تاثیر اصلی دارد. از سمت 
صنعت قطعه سازی، نقدینگی دائما در حال 
کاهش است، چراکه فروشی انجام نمی شود 
نیز  بازار  سمت  از  بازگردد؛  آن  پول  که 
تالطم  می شود،  کم  خودرو  عرضه  وقتی 
بنابراین  می شود؛  ایجاد  بازار  در  التهاب  و 
خودروسازی  و  قطعه سازی  صنعت  دو  هر 

درگیر شده اند.
بیگلو خاطرنشان کرد: باوجود جلسات 

که  همکاری  همچنین  و  متعدد  و  مکرر 
مرکزی  بانک  است،  داشته  صمت  وزارت 
هنوز نتوانسته مشکل تخصیص ارز را رفع 
دارد.  تاسف  و  تعجب  بسیار جای  که  کند 
است  ماه  پنج  تاکنون  اسفندماه  همان  از 
برای  که  »وعده  اما  می دهند  وعده  که 
بتوان  تا  نمی شود«  مواداولیه  و   قطعه  ما 

تولید را پیش برد.
مجدد  هرحال  به  کرد:  تصریح  وی 
که  هستیم  روزهایی  به  برگشت  حال  در 
در سال گذشته هر خودروساز قریب به ۷۰ 
هزار تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص 
در  اتفاق  همین  مجدد  هم  اکنون  داشت. 
حال افتادن است و تعداد خودروهای ناقص 
ارز  تخصیص  عدم  دلیل  به  خودروسازان 

افزایش پیدا می کند.
قرداد تمامی قطعه سازان ظرف یکماه 

آینده اصالح می شود
و  قطعات  سازندگان  انجمن  دبیر 
رابطه  در  ادامه  در  خودرو  مجموعه های 
دلیل   به  قرارداد قطعه سازان که  با اصالح 
قطعه سازی،  صنعت  هزینه های  افزایش 
روبرو  مشکل  با  را  صنعت  این  فعاالن 
سرپرست  دلیل  همین  به  و  بود  کرده 
وزارت صنعت نیز در جلسه ای قول اصالح  
قراردادها در سطح قطعه سازی از دهه دوم 

خرداد ماه را داده بود؛ گفت: طی جلسه ای 
خوبی  اتفاقات  داشتیم،  گذشته  هفته  که 
برای اصالح قراردادها افتاد و قرار بر این 
شد که روند اصالح قراردادها طبق توافق 
شود.  آغاز  هفته  همین  از  خودروسازان  با 
تعدادی از قطعه سازان بزرگ در هفته جاری 
قرادادهایشان اصالح و امضا می شود و قرار 
و ظرف  باشد  ادامه دار  روند  این  که  است 

یکماه آینده تمام قراردادها اصالح شوند.
وی تصریح کرد: البته به لحاظ سود 
اتفاق مثبتی به  و زیان در صورت ها مالی 
حساب می آید و نشان دهنده سود بر روی 
کاغذ خواهد بود اما به دلیل اینکه خودروساز 
خود  قیمت های  باید  که  آنطور  نتوانسته 
زیان  و  زیان ده  مجددا  کند،  اصالح  را 
درست  لذا  شد؛  خواهد  بیشتر  انباشته اش 
اصالح  کاغذ  روی  بر  قیمت  که  است 
می شود اما آهی در بساط ندارند که بخواهد 
و  کنند  تامین  را  قطعه سازان  نقدینگی 

بدهکار قطعه سازان خواهند شد.
حاضر  درحال  کرد:  اعالم  بیگلو 
اصالح  با  قطعه سازان  مطالبات  کل  مبلغ 
تومان  میلیارد  هزار   3۰ حدود  قراردادها 
ما همین  بحران  در حال حاضر  اما  است. 
نقدینگی  تامین  متعاقبا  و  ارز  تامین  بحث 

است.
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ن  ســتا شهر ه  و گــر
باقــرزاده   ســمیه  مشــهد 
د  ال فــو ن  کنــا ر کا
مهندســی  بــه  موفــق  خراســان، 
معکــوس و تهیــه نقشــه قطعــات 
ــازی«  ــه س ــه »گندل ــیاب کارخان آس

شــدند شــرکت  ایــن 
رئیــس تولیــد واحــد گندلــه 
ــان  ــا بی ــان ب ــوالد خراس ــازی ف س
راه  از  پــس  ایــن مطلــب گفــت: 
انــدازی کارخانــه گندلــه ســازی، 
بومــی ســازی تجهیــزات آســیاب 
بــا کروکــی بــرداری، طراحــی و 
ــه  ــه نقش ــوس و تهی ــی معک مهندس
ــت  ــه هم ــاز و ب ــاخت آغ ــای س ه
پرســنل نگهــداری تعمیــرات و دفتــر 
ــه  ــت ب ــا موفقی ــد، ب ــن واح ــی ای فن

انجــام رســید.
پیگیــری  از  توکلــی  علیرضــا 
هــای معــاون بهــره بــرداری، کارکنان 
مدیریــت خریــد قطعــات یدکــی و 
مدیریــت دفتــر فنــی و برنامــه ریــزی 
بــرای تســریع در تهیــه ملزومــات 
ــی  ــت بوم ــن حرک ــتیبانی از ای و پش
ســازی قدردانــی کــرد.وی دربــاره 
اهمیــت بومــی ســازی صــورت گرفتــه 
بــه دســت کارکنــان ایــن واحــد گفت: 
ــا ایــن اقــدام، توقفــات  خوشــبختانه ب
ناشــی از نبــود قطعــات یدکــی در 
واحــد گندلــه ســازی فــوالد خراســان 
کاهــش یافتــه و بــرای آماده بــه کاری 
ــطه  ــه واس ــه ب ــیاب ک ــزات آس تجهی
ســاختار و عملکــرد خــود دائمــا در 
معــرض ســایش هســتند، گام بزرگــی 

ــتیم. برداش

در ادامــه رئیــس دفتــر فنــی ایــن 
واحــد هــم بــا بیــان ایــن کــه باالبردن 
عمــر تجهیــزات باعــث مــی شــود کــه 
خــط تولیــد گندلــه بــا توقــف کمتــری 
رو بــه رو شــود، افــزود: درایــن راســتا 
ــاخت  ــای س ــه ه ــه نقش ــن تهی ضم
نســبت بــه بهینــه کــردن قطعــات هم 
ــاژ  ــاژ و دمونت از لحــاظ طراحــی، مونت
ــردن اســتحکام  ــم از لحــاظ باالب و ه
و اســتفاده از مــواد اولیــه مناســب 
ــه ســازی  فرآینــد هــای آســیاب گندل
ــی از  ــات ناش ــا از توقف ــد ت ــدام ش اق
فرســایش قطعــات جلوگیــری گــردد.

ــت:  ــب گف ــروزی نس ــن فی حس
ــد بومــی ســازی قطعــات فــوق  فرآین
اجــرا و توســط شــرکت هــای پیمانکار 

توانمنــد ایرانــی، اجــرای »ســاخِت 
داخــل« ایــن تجهیــزات اجــرا شــده و 
در چرخــه ی تولیــد قــرار گرفته اســت.

ــس  ــروجردی رئی ــدس خس مهن
نــت گندلــه ســازی دربــاره دســتورکار 
ــازی«  ــی س ــل و بوم ــاخت داخ »س
در فــوالد خراســان گفــت: واحــد 
ــزات  ــرات«، تجهی ــداری و تعمی »نگه
ــایی  ــی را شناس ــد یدک ــات فاق و قطع
نمــوده تــا در فرصــت تعمیرات ســاالنه 
ــکاران  ــکاری پیمان ــا هم ــش رو ب پی
ــرداری  ــه کروکــی ب ــی نســبت ب داخل
و مهندســی معکــوس و بومــی ســازی 
ازطریــق ســاخت داخــل اقــدام نمایــد 
ــمت از  ــن قس ــه کاری ای ــاده ب ــا آم ت

ــردد. ــر گ ــل ت ــز تکمی ــزات نی تجهی

ــش  ــد خردای ــت واح ــی اس گفتن
کارخانــه گندلــه ســازی کــه بــا وجــود 
آســیاب هــای گلولــه ای وظیفــه 
باالبــردن بلیــن کنســانتره وارداتــی را 
دارد جــزء نواحــی مهــم گندلــه ســازی 
مــی باشــد . ایــن واحــد ضمــن انجــام 
ــای  ــانتره ه ــش کنس ــات خردای عملی
بــا بلیــن بــاال و آمــاده ســازی حجــم 
مخــازن گرنــد اور کمــک شــایانی بــه 
تهیــه مــواد اولیــه تولیــد گندلــه ســبز 
مــی نمایــد کــه در باالبــردن کیفیــت 
و حجــم تولیــد بســیار موثر می باشــد. 
کارخانــه گندلــه ســازی مجتمــع 
ــا ظرفیــت ســاالنه  فــوالد خراســان ب
۲/۵ میلیــون تن در ســال، اردیبهشــت 
مــاه ۱3۹۷ بــه بهــره بــرداری رســید.

آماده به کاری تجهیزات کارخانه گندله در رکوردزنی

انجام موفقیت آمیز مهندسی معکوس 
قطعات آسیاب کارخانه گندله سازی فوالد خراسان

مدیر هماهنگي و نظارت بر تولید شرکت ملي گاز ایران خبرداد؛
شهید  گاز  پاالیش  شرکت  تولید  پایداري  موثر  نقش 

هاشمي نژاد در زمستان ۱3۹8

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
مدیر هماهنگي و نظارت بر تولید شرکت ملي گاز ایران گفت: شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد با پایداري تولید نقش بسزایي در عملکرد 

شرکت ملي گاز ایران به لحاظ تامین گاز طبیعي مشترکان ایفا میکند.
مهندس مسعود زردویان در حاشیه بازدید از این پاالیشگاه افزود: با 
توجه به اینکه این شرکت استراتژي ترین پاالیشگاه کشور در منطقه شمال 
و شمال شرق در تامین گاز مشترکان است، این مجتمع در زمستان سال 
۹۸ جزو پایدارترین پاالیشگاه هاي گازي کشور بود و باعث شد هموطنان 

در صحت و آسایش زمستان را پشت سر بگذرانند.
کرونا  ویروس  لحاظ  به  کشور  بر  حاکم  شرایط  به  اشاره  با  وي 
نمایند  ایمني عملیات توجه  به مسائل  بایست  اظهارداشت: همکاران مي 
و با توجه به شرایط خاص کشور لزوم مقابله و پیشگیري از شیوع بیشتر 
بیماري کرونا از اهمیت خاصي برخوردار است و براي ما از اولویت هاي 
اصلي عملیات بوده تا انشاا... با صحت و سالمت از این شرایط عبور نمائیم.

این مقام مسئول در خصوص طرح مهم و تاثیرگذار کاهش گازهاي 
ارسالي به مشعل بیان کرد: کاهش گازهاي ارسالي به مشعل به دو دلیل 
مسائل زیست محیطي و کاهش آالیندگي و همچنین مسائل اقتصادي از 
اقدامات خوب و اساسي  با  اهمیت خاصي برخوردار است که خوشبختانه 
انجام شده در پاالیشگاه گاز شهید هاشمي نژاد این میزان به حداقل ممکن 

رسیده است.
مدیر هماهنگي و نظارت بر تولید شرکت ملي گاز ایران با اشاره به 
اجراي طرح بزرگ مسئولیت اجتماعي در سطح وزارت نفت خاطر نشان 
کرد: یکي از بزرگترین مسائلي که در وزارت نفت در حال پیگیري است 
توجه به جامعه پیراموني است که از سوي وزیر محترم نفت نظام نامه ویژه 
پاالیشگاه هاي گازي و  نامه  نظام  این  بر اساس  و  اي صادر شده است 
سایر مجموعه هاي وزارت نفت برنامه هایي را در زمینه مسئولیت اجتماعي 

اختصاص داده اند.

آغاز عملیات حفر یک حلقه چاه 
برای تامین آب روستاهای نریگی و گزرک جاسک

مدیر امور آب و فاضالب جاسک از آغاز عملیات حفر یک حلقه چاه 
برای تامین آب شرب روستاهای نریگي و گزرک این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب هرمزگان، علی زارعی افزود: 
برای حفر این چاه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: در اجرای این طرح یک حلقه چاه به عمق ۱۸ متر حفر 

می شود.
به گفته مدیر امور آب و فاضالب جاسک عملیات اجرای شبکه آبرسانی 
نیز پس از تامین اعتبار، آغاز و اهالی روستای گزرک و نریگي از نعمت آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی :
مهم ترین عامل توسعه مناطق محروم

 گازرسانی است
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان مازنــدران، »ولی ا... 
فرزانــه« ضمــن بازدیــد از  مســیر گاز رســانی بــه مناطق کوهســتانی بلده 
نــور افــزود: خدمــت رســانی و تامیــن رفــاه و آســایش مــردم در دســتور 
کار قــرار دارد و در ایــن راســتا نبایــد از هیــچ تالشــی فــرو گــذار باشــیم.

وی بــا اشــاره بــه پیگیــری هــا و مطالبــه مــردم در تامین زیرســاخت 
هــای اصلــی بــه ویــژه گاز رســانی بــه مناطــق روســتایی شهرســتان نــور 
گفــت: بــرای تســریع در توســعه مناطــق روســتایی و همچنین شــهر بلده، 
ایجــاد زیرســاخت هــای مناســب و طــرح گاز رســانی بــه ایــن مناطــق 

را از اولویــت هــا دانســت.
ــاد در  ــور و محمودآب ــای ن ــتان ه ــریف شهرس ــردم ش ــده م نماین
ــیدن در  ــتاب بخش ــرای ش ــرد: ب ــد ک ــالمی تاکی ــورای اس ــس ش مجل
اجــرای ایــن پــروژه ضــرورت دارد تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی تعامــل 

ــند. ــته باش ــر داش ــا یکدیگ ــکاری الزم را ب و هم
ــا مالحظــات زیســت  ــد ب ــروژه گاز رســانی بای ــوان کــرد: پ وی عن
محیطــی انجــام شــود و شــرکت هــای پیمانــکار نســبت بــه ایــن موضوع 

اهتمــام جــدی داشــته باشــند.
فرزانــه تصریــح کــرد: به دلیــل صعــب العبور بــودن مسیرگازرســانی 
ــن  ــا و همچنی ــات و قابلیت ه ــی امکان ــدی از تمام ــره من ــا به ــد ب بای
ــت  ــرع وق ــروژه در اس ــن پ ــانی ای ــروی انس ــش نی ــری اثربخ بکارگی

ــی شــود.  اجرای
ــره  ــاهد به ــروژه، ش ــن پ ــل ای ــا تکمی ــت ب ــد اس ــزود: امی وی اف
منــدی تمامــی بخــش هــای باالدســت شهرســتان نــور از خدمــات گاز 

ــیم. ــانی باش رس
در ادامــه »جعفــر احمدپــور« مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران، بــا 
ــه  ــر شــبکه گــذاری در روســتاهای منطق ــه اجــرای ۷۵ کیلومت اشــاره ب
میانبنــد نــور عنــوان کــرد: مجــوزات الزم جهــت اجــرای خــط انتقــال از 
ــه زودی  ــا کدیــر صــورت پذیرفتــه و کار اجرایــی آن ب مســیر ونــوش ت

شــروع خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران در ایــن جلســه گفــت کــه 
گازرســانی بــه ایــن منطقــه کوهســتانی یکــی از پرهزینــه ترین و ســخت 

تریــن طــرح هاســت کــه اجــرا مــی شــود.
ــهر  ــذاری در ش ــبکه گ ــر ش ــون ۱۴ کیلومت ــزود: تاکن ــور اف احمدپ
ــهر  ــه ش ــانی ب ــروژه گازرس ــی پ ــه بررس ــده اســت .جلس ــرا ش ــده اج بل
ــا  ــدران ب ــه عنــوان آخریــن نقطــه شــهری مازن ــور ب ــده شهرســتان ن بل
حضــور  مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران ،نماینــده مــردم نــور در مجلس 
شــورای اســالمی، فرمانــدار نــور و مســئولین شــهری در بلــده برگزار شــد.

بخــش کوهســتانی بلــده شهرســتان نــور بــا ۴۶ روســتا و جمعیــت 
۱۲ هــزار نفــری در ۵3 کیلومتــری جــاده هــزار و ۵۵ کیلومتــری جــاده 
چالــوس و در ۸۵ کیلومتــری مرکــز شهرســتان نــور بــا جمعیتــی بیــش از 

۱۲۱ هــزار نفــر در غــرب مازنــدران قــرار دارد.

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
اصفهــان: فــوالد مبارکــه یــک شــرکت ســرآمد 

اســت
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان در دیــدار بــا 
معــاون نیــروی انســانی و ســازماندهی، مدیــر روابــط عمومــی و جمعــی از 
مدیــران مجموعــۀ معاونــت نیــروی انســانی از فــوالد مبارکــه به عنــوان 
ــانی  ــروی انس ــدی نی ــتغال و رضایت من ــد، اش ــرآمد در تولی ــرکتی س ش

شــاغل یــاد کــرد.
 کامــران کالنــی، اجــرای فرایندهــا و سیســتم های کارآمــد در فــوالد 
مبارکــه را  از نقــاط قــوت ایــن شــرکت دانســت و گفــت: ایــن فرایندهــا 
و سیســتم ها  از ابتــدا  در ایــن شــرکت اجــرا  و بــه کار گرفتــه شــده اند 

و ایــن امــر قابل تقدیــر اســت.
ــر  ــتم ها عالوه ب ــن سیس ــتقرار ای ــوآوری و اس ــرد: ن ــح ک وی تصری
موفقیــت روزافــزون شــرکت، بــه ارتقــای روابــط کار و همچنیــن بهبــود 

ــد. ــن ادارۀ کل کمــک می کن ــوالد مبارکــه و ای ــان ف ــاط می ارتب
ــاه اجتماعــی اصفهــان در ادامــه افــزود:  مدیــرکل تعــاون، کار و رف
در حــوزۀ کارآفرینــی، بــا تشــکیل اتــاق فکــر می تــوان بــه دســتاوردهای 
جدیــدی نائــل شــد؛ همان گونــه کــه فــوالد مبارکه تاکنــون در بســیاری از 
ــد  ــوده اســت. ضمــن این کــه ایــن شــرکت می توان حوزه هــا پیش قــدم ب
بــا ظرفیــت علمــی و تجربــی قابل توجهــی کــه در اختیــار دارد،  در  ایــن 
زمینــه نیــز بیــش از پیــش یاریگــر ادارۀ کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

اســتان اصفهــان باشــد.
ــرد و  ــورت گی ــد ص ــتغال بای ــذاری اش ــت: ریل گ ــه گف وی در ادام
ــژه ای  ــه وی ــتغال توج ــوع اش ــه موض ــه ب ــه ک ــه همان گون ــوالد مبارک ف

ــد. ــا باش ــز راهگش ــوص نی ــن خص ــد در ای دارد، می توان
کالنــی تصریــح کــرد: در همــۀ زمینه هــای یادشــده شــرکت فــوالد 

مبارکــه می توانــد الگــوی بســیار خوبــی بــرای ســایر ســازمان ها باشــد.
در ایــن دیــدار کــه در دفتــر مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــروی  ــاون نی ــدی مع ــری محم ــت، اکب ــورت گرف ــان ص ــتان اصفه اس
انســانی، ایــرج ترابــی مدیــر روابــط عمومــی و جمعــی از مدیــران نیــروی 
انســانی شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز ضمــن اســتقبال از توســعۀ همــکاری 
بــا ادارۀ تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، زمینه هــای همــکاری هرچه بیشــتر 

در  ایــن حــوزه را تشــریح کردنــد.
ــر محــور  ــط و همکاری هــای نزدیــک ب ــه رواب ــری محمــدی ب اکب
قانــون میــان شــرکت فــوالد مبارکــه و ادارۀ تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــعه  ــای توس ــه در محوره ــوالد مبارک ــات ف ــرد و اقدام ــاره ک ــتان اش اس
ــرم ۲،  ــورد گ ــط ن ــداث خ ــا اح ــد خصوص ــای جدی ــرای پروژه ه و اج
بومی ســازی قطعــات، تجهیــزات و فرایندهــا و ســرمایه گذاری و  همچنیــن 
تحقیقــات و اقدامــات ریســک پذیر صنعــت فــوالد  را  رویکردهــای ایــن 
ــۀ  توســعۀ اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم در ســطح  شــرکت در  زمین
ــه شــد. ــن زمین کشــور دانســت و خواســتار همکاری هــای بیشــتر در ای

ــفات در  ــاک فس ــل خ ــتی حام ــن کش ورود اولی
ــهر ــدر بوش بن

ــوردی  ــادر و دریان ــادی اداره کل بن ــور اقتص ــدری و ام ــت بن معاون
ــدر  ــاک فســفات در بن ــل خ ــن کشــتی حام ــهر از ورود اولی ــتان بوش اس

ــر داد. ــهر خب بوش
بــه گــزارش روابــط عمومــی، محمــد شــکیبی نســب معــاون بنــدری 
و امــور اقتصــادی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر در اینبــاره 
گفــت: بــا توجــه بــه فراهــم بودن زیــر ســاخت هــای الزم در بندر بوشــهر 
، اولیــن کشــتی حامــل بیســت هزارتــن خــاک فســفات در بنــدر بوشــهر و 

در اســکله مجتمــع بنــدری نگیــن پهلــو گیــری کــرد.
 شــکیبی نســب افــزود: این مهــم، شــروع فعالیــت واردات در مجتمع 
ــن ایجــاد  ــه از لحــاظ اقتصــادی و همچنی ــن مــی باشــد ک ــدری نگی بن

اشــتغال تاثیــرات بســزایی را ایجــاد خواهــد کــرد.
 معــاون بنــدری و امــور اقتصــادی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
بوشــهر عنــوان کرد:ایــن محمولــه در اســکله مجتمــع بندری نگیــن تخلیه  

و توســط کامیــون بــه منطقــه ویــژه اقتصادی شــماره ۲ حمل میشــود.
  وی اضافــه کــرد: بنــدر بوشــهر بــا ایجــاد زیر ســاخت های مناســب 

آمــاده انجــام هــر گونــه خدمات بــه شــناورها و صاحبان کاال میباشــد.

گامی دیگر در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
ــا  ــدان ب ــه زاه ــانی ب ــتابان گازرس ــد ش رون
ــمنان ــتان س ــرکت گاز اس ــال ش ــارکت فع مش

ــل  ــژاد مدیرعام ــریفی ن ــا ش ــی؛ علیرض ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت گاز اســتان ســمنان از بررســی آخریــن وضــع پــروژه  گازرســانی 
بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان خبــر داد و گفــت: گازرســانی بــه اســتان 
ــور در  ــدون گاز کش ــتان ب ــن اس ــوان آخری ــتان به عن ــتان و بلوچس سیس
ــرکت گاز  ــه ش ــده ک ــال ش ــتری دنب ــت بیش ــا جدی ــر ب ــال های اخی س
ــدف  ــا ه ــی و ب ــئولیت اجتماع ــای مس ــتای ایف ــمنان در راس ــتان س اس
محرومیت زدایــی در توســعه گازرســانی بــه شــهر زاهــدان بــه عنــوان یکی 
از شــرکت هــای معیــن نهایــت همــکاری را در ایــن امــر ایفا نموده اســت.

علیرضــا شــریفی نژاد خاطرنشــان کــرد: ســهم شــرکت گاز ســمنان 
در ایــن طــرح ضربتــی، احــداث ۸ کیلومتــر شــبکه فــوالدی، اجــرای ۱۶۲ 
ــداث دو  ــار، اح ــل فش ــتگاه تقلی ــه ایس ــداث س ــن، اح ــر پلی اتیل کیلومت
ایســتگاه حفاظــت کاتدیــک و نصــب 3 هــزار انشــعاب خانگــی و تجــاری 
ــان  ــون توم ــارد و 3۰۰ میلی ــدود ۲۸ میلی ــرای آن ح ــه ب ــت ک ــوده اس ب
بودجــه از محــل اعتبــارات شــرکت گاز سیســتان و بلوچســتان اختصــاص 

یافتــه اســت.
وی افــزود: ایــن پــروژه تــا پایــان خردادماه امســال در بخــش احداث 
خطــوط گازرســانی ۶۴ درصــد، در بخــش احــداث ایســتگاه های تقلیــل 
ــی 3۸ درصــد پیشــرفت  ــعابات خانگ ــار ۷۰ درصــد و در بخــش انش فش

داشــته اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــمنان همچنی ــتان س ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــروژه  ــات در ســال ۹۸ گفــت: پیشــرفت فیزیکــی پ پیشــرفت ایــن عملی
ــش  ــد، در بخ ــبکه ۴۸ درص ــداث ش ــش اح ــال ۹۸ در بخ ــان س ــا پای ت
ــعابات ۲۰  ــار ۴۵ درصــد و نصــب انش ــل فش ــتگاه های تقلی ــاخت ایس س

ــوده اســت. درصــد ب

ــه  ــورو۴ در ناحی ــت گاز ی ــه نف ــاز عرض آغ
ــاهرود ــه ش ــزی منطق مرک

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقه شــاهرود از 
آغــاز عرضــه گازوئیــل یــورو ۴ در ناحیــه مرکــزی ایــن منطقــه خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای 
نفتــی منطقــه شــاهرود ، دکتــر علــی اکبــر عــرب عامــری بــا اشــاره بــه 
آغــاز عرضــه ایــن فــرآورده در ناحیــه مرکــزی گفــت : بــا توجــه بــه فراهم 
شــدن زیــر ســاختهای الزم ، توزیــع نفــت گاز یــورو ۴ از دی مــاه ســال 
ــه ۲۷۰ هــزار لیتــر در دامغــان و ۴۰۰ هــزار لیتــر در  ــا توزیــع روزان ۹۷ ب
ســمنان بــا ســه جایــگاه آغــاز شــد و هــم اکنــون در همــه جایــگاه هــای 

اســتان ســمنان توزیــع مــی گــردد.
ــد  ــار ص ــون و چه ــک میلی ــدود ی ــه ح ــع روزان ــری از توزی عربعام
ــر داد و  ــتان خب ــای اس ــگاه ه ــه جای ــرآورده در کلی ــن ف ــر ای ــزار لیت ه
میــزان امــکان ذخیــره ســازی فــرآورده یــورو ۴ را بــه میــزان حــدود ۶۰ 
میلیــون لیتــر در مخــازن انبارهــای شــاهرود ، دامغــان و ســمنان اعــالم 
کــردو افــزود  تامیــن فــرآورده جایــگاه هــای ناحیــه گرمســار از طریــق 
انبــار ری صــورت مــی گیــرد.وی بــا توجــه بــه تعهــدات زیســت محیطــی 
شــرکت ملــی پخــش و وزارت نفــت ، افزایــش بــازده ســوخت خودروهــا ، 
کاهــش آالینــده هــای زیســت محیطــی ، ارتقــاء ســطح کیفــی گازوئیــل ، 
افزایــش میانگیــن طــول عمــر نــاوگان حمــل ونقــل ، ایجــاد ســازگاری با 
محیــط زیســت و تحقــق حقــوق شــهروندی را از جملــه مزایــای اســتفاده 

از نفــت گاز یــورو ۴ برشــمرد .

آبفا استان اصفهان به مسئولیت اجتماعی خود 
در ایام کرونا عمل کرد

شــرکت  مدیرعامــل 
اصفهــان  ســتان  ا بفــا  آ
ــه ی  ــرد: مجموع ــوان ک عن
شــرکت در ایــام قرنطینــه، ایثارگرانــه 
و بــه طــور شــبانه روزی در حــال 
ــه  ــود، ب ــه مــردم ب خدمــت رســانی ب
ــچ  ــوروز هی ــام ن ــه در ای ــوری ک ط
ــار  ــت فش ــا اف ــی آب ی ــه قطع گون

نداشــتیم.
مهنــدس هاشــم امینــی، شــیوع 
بیمــاری کرونــا را در افزایــش مصرف 
آب شــرب و بهداشــت مؤثــر دانســت 
ــرم و  ــل گ ــروع فص ــا ش ــت: ب و گف
ــرف آب  ــا مص ــاری کرون ــیوع بیم ش
شــرب و بهداشــت بــا افزایــش 3۰ تــا 
۴۰ درصــدی همــراه شــده اســت کــه 
بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع آبــی 
و تأسیســات آبرســانی از زاینــده رود، 
ــدی  ــا پایبن ــهروندان ب الزم اســت ش
ــرف  ــی و مص ــئولیت اجتماع ــه مس ب
کاالی  ایــن  حفــظ  در  آب  بهینــه 

ــاارزش بکوشــند. ب
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ــی  ــواد ضدعفون ــه م ــاز ب ــن نی تأمی
کننــده در اواخــر اســفندماه گفــت: در 
مــدت دو شــبانه روز، واحــد تولیــد آب 
ــاز شــهروندان  ــن نی ــرای تأمی ژاول ب
ــده توســط  ــی کنن ــواد ضدعفون ــه م ب
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
ــه هفــت  ــر شــد و روزان اصفهــان دای
هــزار لیتــر آب ژاول بــا خلــوص یــک 

ــد. ــه ش ــد و عرض ــد تولی درص
امینــی یکــی از مهمتریــن بخش 
عــدم  را  مشــترکین  بــه  خدمــات 
مراجعــه حضــوری بــه شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهــان دانســت و 
بیــان داشــت: ۲3 خدمــت در ســامانه 

ــر حضــوری و  ــه صــورت غی ۱۵۲۲ ب
شــبانه روزی، بــه مشــترکان خدمــت 
رســانی مــی کنــد کــه ایــن امــر خــود 
ایــام کرونــا و در کل خدمــات  در 
دولــت الکترونیــک، نقطــه عطفــی در 

شــرکت محســوب مــی شــود. 
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه افزایــش 
درگاه هــای دفاتــر پیشــخوان بــه 
۱۱۰ دفتــر در ســطح اســتان اصفهــان 
ــا  ــته ب ــال گذش ــرد: در س ــح ک تصری
حــذف قبــوض کاغــذی و ایجــاد 
ســامانه پیامکــی اعــالم قبــوض، 
ــط زیســت و  ــظ محی در راســتای حف
توســعه دولــت الکترونیک کوشــیدیم.

اســتان  آبفــا  افــزود:  امینــی 
و  پژوهــش  صنعــت  در  اصفهــان 
دارد  ای  ویــژه  جایــگاه  تحقیقــات 

بــا  ارتبــاط  اول  رتبــه  توانســته  و 
ــن  ــد، همچنی ــب کن ــت را کس صنع
تــا کنــون دو هم نــت در دانشــگاه 
ــی  ــون مل ــکاری کان ــا هم ــی ب صنعت
ــم و  ــزار کرده ای ــگان اســتان برگ نخب
اولیــن واحــد تلــه متــری فاضــالب در 
کشــور بــا همــکاری دانشــگاه صنعتی 
ــت آب  ــه در کیفی ــده،  ک ــاح ش افتت
اســتان تاثیــر بســزایی داشــته اســت .

ب  آ کت  شــر مــل  عا یر مد
در  اصفهــان  اســتان  فاضــالب  و 
خصــوص مصــرف آب صنایع اســتان، 
خاطرنشــان ســاخت: صنایــع بزرگــی 
ــن،  ــه، ذوب آه ــوالد مبارک ــون ف چ
نیــروگاه یــا پاالیشــگاه اصفهــان 
ــد  ــن آب واح ــرای تأمی ــاب ب از پس
ــه جــای  ــد و ب خــود اســتفاده می کنن
فاضــالب  تــازه،  آب  از  اســتفاده 

ــا  ــد، زیب ــه، کرکون ــهرهای مبارک ش
شــهر،  زریــن  دیزیچــه،  شــهر، 
چمگــردان، زاینــده رود، ســده لنجان، 
ورنامخواســت، شــاهین شــهر، درچــه، 
نجــف آبــاد، فوالدشــهر را خریــداری 

 . می کننــد
 رییــس هیــات مدیــره شــرکت 
ــوص  ــان در خص ــتان اصفه ــا اس آبف
ــرف  ــت مص ــازی مدیری ــگ س فرهن
آبفــا  رویکــرد  کــرد:  عنــوان  آب 
خصــوص  در  اصفهــان  ســتان  ا
آب  بهینــه  مصــرف  فرهنگســازی 
ــن  ــت و ای ــال اس ــام 3۶۵ روز س تم
ــه  ــه صرف ــص هفت ــط مخت ــر فق ام
جویــی نیســت و بــرای نمونــه برنامه 
رادیویــی جــاری حیــات شــش ســال 
متوالــی در ایــام هفتــه آمــوزش های 

ــد. ــی ده ــردم م ــه م الزم را ب

ــرد: در  ــار ک ــلیمی اظه ــی س  عل
ــوار  ــدود ۹۷3۶ خان ــالم ح ــتان ای اس
ــر ۶۰  ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــایری ب عش
هــزار نفــر در قالــب ۱۲ ایــل و 3۲ طایفــه 
ــداری و  ــغل دام ــه ش ــعه ب ــون توس در ۹۵ کان

ــد. ــتغال دارن ــاورزی اش کش
ــت  ــان اینکــه ۱۱ درصــد جمعی ــا بی وی ب
اســتان را عشــایر تشــکیل مــی دهنــد و ۵ 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــایر کش ــت عش ــد جمعی درص
ــالم  ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــالم اس ــتان ای اس
چهاردهمیــن اســتان عشــایری کشــور اســت و 
نزدیــک بــه ۷.۵ درصــد جمعیــت دامــی کشــور 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
مدیــرکل امــور عشــایر اســتان ایــالم ادامه 
داد: عشــایر اســتان دارای یــک میلیــون و ۴۰۰ 
راس دام اســت و  معــادل ۷۱ درصــد جمعیــت 
دامــی اســتان  مربــوط بــه عشــایر اســت کــه 
ســالیانه بالــغ بــر ۸3۰۰ تــن گوشــت قرمــز،  ۲۵ 
هــزار ۹۷۸ تــن شــیر ، ۴۶۵ تــن روغــن حیوانی 

، ۱۵۷۰ تــن پشــم تولیــد مــی کننــد.
ســلیمی گفــت: ارزش اقتصــادی تولیــدات 
جامعــه عشــایری اســتان در طــول ســال بیــش 
ــی  ــارد تومــان اســت کــه نقــش ب از ۹۰۰ میلی
ــی از  ــه دارد و مصداق ــاد جامع ــی در اقتص بدیل
اقتصــاد مقاومتــی اســت چــون تولیدشــان زیــاد 

ــان اینکــه  ــا بی ــم اســت.وی ب و مصرفشــان ک
ــه در  ــی ک ــوم رایج ــا و مفه ــه معن ــکاری ب بی
جامعــه شــهری و روســتایی وجــود دارد، کمتــر 
از ۵ درصــد اســت، ادامــه داد: عشــایر در حــوزه 
ــه  ــا توج ــد و  ب ــی دارن ــش بی بدیل ــت نق امنی
ــترین  ــودن بیش ــتان و دار ب ــت اس ــه موقعی ب
ــادر  ــیاه چ ــر س ــراق ، ه ــا ع ــترک ب ــرز مش م
عشــایر هزینــه هــای حفــظ و حراســت از مــرز 
را کاهــش مــی دهــد و هــر ســیاه چــادر در نــوار 

مــرزی پایــگاه پدافنــد غیرعامــل اســت.
مدیــرکل امــور امــور عشــایر اســتان 
تصریــح کــرد: در حــوزه فرهنــگ هــم عشــایر 
حافــظ فرهنــگ و حامــالن آداب و رســوم غنــی 
ایــران زمیــن هســتند و بــا توجــه تنــوع ایالت و 
عشــایر اســتان ایــن مهــم رنــگ و بــوی غنــی 

تــری بــه خــود گرفتــه اســت.
ــت و نظــام  ــان اینکــه  دول ــا بی ســلیمی ب
توجــه ویــژه ای بــه جامعــه عشــایری دارد و در 
قانــون نزدیــک بــه ۱۷ مــورد بــه عشــایر اشــاره 
شــده اســت کــه بیانگــر جایــگاه ایــن ظرفیــت 
اســت، ادامــه داد: در قانــون ســاماندهی کــه در 
ــت تصویــب شــده ، نقــش دســتگاه هــای  دول
مختلــف در مقابــل جامعــه عشــایری مشــخص 
ــور  ــط ام ــه فق ــه ای ک ــور بدبینان ــده و  تص ش
عشــایری را مســئول رتــق و فتــق امــور عشــایر 

مــی دانــد، را از بیــن مــی بــرد چــون ایــن آیین 
نامــه رســالت و وظایــف همــه دســتگاه هــا را 
در قبــال ایــن قشــر مولــد تبییــن کــرده اســت.

وی ادامــه داد: مــاده ۵ مــاده ۱3 ایــن آیین 
نامــه بــه صراحــت مشــخص کــرده اســت کــه 
ــارات  ــد بخشــی از اعتب ــد بای ــتگاه بای ــر دس ه
را بــر اســاس جمعیــت و نیازهــای جامعــه 
ــبختانه  ــه خوش ــد ک ــاص دهن ــایری اختص عش
در اســتان بــه خوبــی  دســتگاه هــای مختلــف 

ــای کار هســتند. ــه پ ــن زمین در ای
ــان  ــا بی ــتان ب ــایر اس ــور عش ــرکل ام مدی
ــن  ــب آب در بی ــر مکع ــه ۷۲۰ مت ــه روزان اینک
عشــایر تامیــن و توزیــع می شــود، گفــت:  
هرچنــد مشــکالت اعتبــاری داریــم امــا در 
ــده  ــاد نش ــه ای ایج ــایر وقف ــه عش ــت ب خدم

ــت. اس
ــال  ــل س ــیل اوای ــت: در س ــلیمی گف س
و  راه هــا  ایــل  راه هــا،  درصــد   ۸۵  ،  ۱3۹۸
ــا  ــه ب ــد ک ــدود ش ــایری مس ــای عش گذرگاه ه
ــا در  ــکاران در شهرســتان ه ــه هم ــالش هم ت
کمتریــن زمــان ممکــن بازگشــایی شــد و 
ــی  ــل قبول ــد قاب ــا در ح ــن راه ه ــز ای ــروز نی ام
ترمیــم شــده هســتند امــا تــا رســیدن بــه نقطــه 
مطلــوب در ایــن زمینــه فاصله هایــی داریــم کــه 

ــود. ــل ش ــم ح امیدواری

مدیرکل امور عشایر استان ایالم:

روزانه ۷۲۰ متر مکعب آب در بین عشایر ایالم توزیع می شود
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سند مادر – برگ سبز
نوع سواری سیستم دنا مدل ۱3۹۷

رنگ سفید روغنی تیپ EF۷ دنا
۱۴۷H۰3۶۶۴۰۱ شماره موتور

NAAW۰۱HE۹JE۰۷۰۷۵۵ شماره شاسی
پالک ایران ۷۲-۶۷۵ ل ۸۴

متعلق به سیده معصومه عظیمی چمازکتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز – سند کمپانی
نوع سواری سیستم ام.وی.ام مدل ۱3۹۶ 
تیپ 3۱۵HNEW رنگ سفید – روغنی

MVM۴۷۷FJAH۰۶۰۶۲۲ شماره موتور
NATFBAMD۰H۱۰۴۹۶۷۲ شماره شاسی

پالک ایران ۶۲-۸۸۹ ص ۱۷
فاطمه قدیری نیارق

آگهي حصروراثت
این شورا  از  فرزند۴عبدالرحمان    ۴ به شماره شناسنامه  نژاد  زیبنده شعبان  خانم 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه کوچکی 
چنانی  فرزند اسمعیل در تاریخ ۱3۹۸/۱۲/۸  در شهرستان لشت نشا فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-فرامرز شعبان نژاد به شش ۹ فرزند 
عبدالرحمان نسبت پسر۲- فرهاد شعبان نژاد به ش ش ۱۴۰۴ فرزند عبدالرحمان نسبت 
پسر3- زیبنده شعبان نژاد به ش ش ۴ فرزند عبدالرحمان نسبت دختر۴- زهرا شعبان نژاد 
به ش ش ۱3۰۰ فرزند عبدالرحمان نسبت دختر۵- زهره شعبان نژاد به ش  ش۶ فرزند 
عبدالرحمان نسبت دختر۶- فرزانه شعبان نژاد به  ش ش 3 فرزند عبدالرحمان نسبت 
دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۰۴3  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه یک شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم 

نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهری لشت نشا-محمدقربانی

آگهی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت امالک و اسناد
سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شماره ۴۵۷ اصلی 
واقع در بخش ۴ شهمیرزاد ذیل شماره ثبت ۲3۹۶ صفحه 33۲ از دفتر جلد ۲3 به شماره 
چاپی ۰ بنام خانم محمد ابراهیم صادقی فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۴۶ صادره از 
شهمیرزاد و سند مالکیت یک دانگ و نیم دیگر هم ذیل شماره ثبت ۲3۹۶ صفحه 33۹ 
دفتر جلد ۲3 به شماره چاپی ۰ بنام آقای محمدابراهیم صادقی فرزند عبداله به شماره 
استناد  به  وراث  است سپس  تسلیم گردیده  و  از شهمیرزاد صادر  شناسنامه ۴۶ صادره 

درخواست وارده به شماره 3۰۷۷-۹۹/۴/۲ به ضمیمه استشهادی که به گواهی شهود 
رسیده است ادعا نموده است که سند مالکیت فوق الذکر به علت جابجایی مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نمود. لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر 
کس که مدعی انجام معامله با پالک صدراالشاره می باشد یا مدعی وجود سند مالکیت 
در نزد خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد.
مهدی روحانی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر
از طرف حسین فزونی تلوکی

سند کمپانی
موتورسیکلت هوندا

شماره موتور ۰۱۱۶3۱
شماره شاسی ۸۹۲۲۰۱۰
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آگهی استرداد سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد سبزواری احدی از ورثه مرحوم غالمحسین سبزواری به 
موجب گواهی حصر وراثت شماره 3/3۲/۹3-۹3/۰۱/۲۵ صادره شعبه سوم شورای حل 
اختالف جام با تسلیم یک برگ درخواست به شماره ۲۵/۹۹/۱۷۱۴-۹۹/۰3/۰۵ مدعی 
اراضی  در  واقع  اصلی  از ۱۶۶-  فرعی  دانگ پالک ۱۴۴۱  مالکیت شش  سند  هستند 
اسماعیل آباد بخش ۱3 مشهد ملکی مورث نامبرده که نسبت به آن یک جلد سند به 
شماره ۲/۲۲۸۷۶۲ ذیل ثبت ۱۴۲۰۶ صفحه ۴۶۴ دفتر ۱۰۸ از دفاتر امالک ثبت جام 
بنام عبدالکریم پدر احمد صادر و تسلیم گردیده برابر سند شماره ۱3۵3/۰۱/۱۲-3۹۷۴۹ 
های  شماره  ذیل  و  است  گردیده  قطعی  انتقال  سبزواری  غالمحسین  به  جام   ۵ دفتر 
۲۷۵۵-۷۰/۰۵/۰۶ و ۲۶۱۰-۷۰/۰۱/۱۷ بازداشت می باشد و در حال حاضر سند مالکیت 
اولیه در ید جلیل سبزواری یکی از وراث می باشد که با صدور اخطاریه از تسلیم آن به 
این اداره خودداری نموده علیهذا در ماده ۱۲۰ آ.ق.ث مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی 
می گردد تا چنانچه سند مالکیت اولیه نزد هر کس می باشد بایستی ظرف ۱۰ روز از ترایخ 
انتشار این آگهی سند متوفی را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیراینصورت پس 
از انجام تشریفات قانونی نسبت به صدور سند سهم االرث متقاضی اقدام خواهد شد و 

سند اولیه نیز طی بخشنامه ابطال می گردد.م/الف ۹۹/۲۵
تاریخ انتشار: ۱3۹۹/۰۴/۱۲

مالک فعلی: غالمحسین سبزواری فرزند ولی محمد به شماره شناسنامه 33۸ 
نوع ملک: مغازه

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(
سیدمجتبی جوادزاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

موزشــی  آ نشســت 
مدیریــت بهینــه مصــرف 
بــرق و بررســی راهکارهــای 
ــور  ــرف، باحض ــوی مص ــالح الگ اص
مســئوالن بســیج اقشــار ســپاه استان، 
بــرق ســمنان  توزیــع  در شــرکت 

ــد. ــزار ش برگ
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان در ایــن برنامــه آموزشــی بیــان 
ــرف و  ــوی مص ــالح الگ ــت: اص داش
اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان قوانیــن 
بســیار ارزشــمندی هســتند کــه نــگاه 
جــاری و افــق ســال هــای آینــده بــه 
نحــو بســیار هوشــمندانه و مدبرانــه در 

آن پیــش بینــی شــده اســت.
ــا  ــوی زاده ب ــد موس ــید محم س
بیــان ایــن کــه منابــع محدودنــد و اگر 
در مصــرف آنهــا برنامــه ریــزی نشــود 
ــرر  ــی متض ــردد، جملگ ــراف گ و اس
ــه  ــورهایی ک ــت: کش ــوند گف ــی ش م
دارای منابــع غنــی انــرژی هســتند، در 
اســتفاده از ایــن منابع، مدیریــت بهینه 

ــد. ــواره مدنظــر دارن مصــرف را هم
وی بــا اشــاره بــه این کــه اتکای 
ــای  ــت ه ــر سیاس ــال حاض ــا در ح م
ــه هــر مشــترک  ــی اســت ک غیرقیمت
ــی  ــد، تشــویق م ــر مصــرف نمای کمت
گــردد افــزود: موضــوع سیاســت غیــر 
قیمتــی، فرهنگــی و بــه معنــای تغییــر 
ــی  ــس کار فرهنگ ــت و جن ــار اس رفت
زمــان بـَـر بــوده و بــا تمریــن و تکــرار، 

جایگزیــن ذهــن مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: اگــر هــر 
ــک المــپ  ــرق اســتان، ی مشــترک ب
ــک  ــای پی ــاعت ه ــی را در س ۴۰ وات
ــدود ۱۰  ــد، ح ــوش کن ــرف خام مص
ــرف  ــی و مص ــه جوی ــگاوات صرف م

ــت. ــد یاف ــش خواه ــرق کاه ب
کــرد:  اضافــه  زاده  موســوی 
متوســط مصــرف بــرق هــر کولرآبــی 
ــتفاده از  ــت و اس ــدود ۲۰۰ وات اس ح
ــب 3۰  ــی، قری ــد کولرهــای آب دور کن
مــگاوات بــرای اســتان صرفــه جویــی 
در بــردارد.در ادامــه مســئول ســازمان 
ــا  ــتان ب ــپاه اس ــدان س ــیج کارمن بس
بیــان ایــن کــه مقــام معظــم رهبــری، 
ســال ۸۸ را اصــالح الگــوی مصــرف 
نامگــذاری و ســال ۸۹ سیاســت هــای 
ــرف را تبییــن  اصــالح الگــوی مص
کردنــد گفــت: تحقــق فرمایــش معظم 
لــه در ایــن زمینــه، بخشــی از جهــش 

ــد اســت. تولی
ــد:  ــادآور ش ــه ی ــی دهروی مرتض
کــه  مبناســت  برایــن  کار  اســاس 
اصــالح  در حــوزه  مســئولیت هــا 

الگــوی مصــرف نهادینــه شــود و 
هــدف از برگــزاری ایــن نشســت هــا، 
ــرای  ــرای اج ــی و انســجام ب هماهنگ
طــرح هــای ارزشــمند و عملیاتــی 
مدیریــت  فرهنــگ ســازی  بــرای 
مصــرف است.جانشــین فرماندهــی 
در امــور اقشــار و بســیج متخصصیــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت ب ــن نشس ــز در ای نی
ایــن کــه حهــش تولیــد باعــث ارتقای 
ــردد اظهارداشــت:  ــی گ ــره وری م به
صرفــه جویــی بــه تعبیــر مقــام معظــم 
رهبــری، کــم مصــرف کــردن نیســت، 
درســت مصــرف کــردن مــی باشــد که 
نتیجــه آن افزایــش بهــره وری اســت.

جاللــی  ریــوش  دا ر  پاســدا
تشــکیل  بــا  خاطرنشــان ســاخت: 
کمیتــه ای ویــژه باحضــور نماینــدگان 
بخــش انــرژی مــی تــوان راهکارهای 

ــرف  ــوی مص ــالح الگ ــی اص عملیات
ــژه  ــه وی ــف ب ــای مختل ــوزه ه در ح
ــو  ــه نح ــای اداری را ب ــاختمان ه س
شایســته ای پیگیــری و اجرایــی نموده 
ــای  ــت ه ــدی از ظرفی ــره من ــا به و ب
ــوزی،  ــش آم ــیج دان ــف در بس مختل
ــدان  ــین، هنرمن ــجویی، مهندس دانش
و بســیج ســازندگی و اطــالع رســانی 
مدیریــت  بــا  مرتبــط  موضوعــات 
مصــرف، نتایــج مطلوبــی  بــه دســت 
خواهــد آمد.همچنیــن در این نشســت، 
ــرژی  ــزی ان ــود ممی ــت خ ــک لیس چ
ــرژی در  ــرف ان ــازی مص ــه س و بهین
ســاختمان هــای اداری، توســط ســید 
ــر مدیریــت  بهــروز کســائیان مدیردفت
مصــرف شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
آمــوزش و بــه ســواالت حاضریــن 

ــد. ــخگویی ش پاس

پیــام تبریــک فرمانــده انتظامــی اســتان ایالم 
بــه مناســبت ســالروز آزاد ســازی مهران

ــالم  ــتان ای ــی اس ــده انتظام ــاری فرمان ــی ی ــردار نورعل س
ــت. ــک گف ــان را تبری ــران قهرم ــازی مه ــالروز آزادس س

ــالم  ــتان ای ــی اس ــده انتظام ــاری فرمان ــی ی ــردار نورعل س
ــت. ــک گف ــان را تبری ــران قهرم ــازی مه ــالروز آزادس س

در پیــام ســردار نــور علــی یــاری فرمانــده انتظامــی اســتان 
ایــالم آمــده اســت:

پاسداشــت حماســه آزادســازی شــهر مهــران در دهــم تیرماه 
ســال ۱3۶۵، یــادآور مقاومــت و سلحشــوری فرزنــدان انقــالب 
اســالمی و تربیــت  یافتــگان مکتــب حضــرت امــام خمینــی )ره( 
در صیانــت از اســتقالل و تمامیــت ارضــی کشــور، پاســداری از 
ارزش هــا ، حفــظ دســتاورد ها و آرمان هــای ســترگ انقــالب و 

نظــام جمهــوری اســالمی بــه شــمار مــی رود.
ــت  ــا مل امــروز اگــر چــه ابزار هــای دشــمنی و مخالفــت ب
ایــران تغییــر یافتــه ، امــا جمهــوری اســالمی ایــران به دشــمنان 
ثابــت کــرده کــه در راه پیشــرفت ، توســعه و حفــظ ارزش هــای 
ــق  ــاده از خــود گذشــتگی و خل ــی خــود ، هــر لحظــه آم متعال

ــت. ــر اس ــه های دیگ حماس
عملیــات کربــالی یــک ، پایانــی بــود بــر اســتراتژی دفــاع 
متحــرک عــراق و نیــز نقطــه شــروع امیــدوار کننــده ای بــرای 
ــی ،  ــدود ایذای ــات مح ــام عملی ــت انج ــودی جه ــای خ نیرو ه
ارتــش تــا بــن دنــدان مســلح عــراق در ایــن عملیــات بــه طــرز 
ــی اش  ــت های تهاجم ــه سیاس ــد و هم ــر ش ــی زمین گی عجیب

شکســت خــورد.
ــن  ــازی غرورآفری ــالروز آزادس ــاه، س ــم تیرم ــب ده اینجان
ــه  ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــت مق ــان را خدم ــران قهرم مه
ــردم  ــز ، م ــتانی های عزی ــم اس ــالمی ، ه ــران اس ــی( ، ای العال
ــت عــرض کــرده  ــاوم و شــهیدپرور مهــران تبریــک و تهنی مق
و دوام و قــوام نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی را از خداونــد 

ــم. ــئلت می نمای ــان مس من

از سوی معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان 
انجام گرفت:

نصب و بهره برداری بانک خازنی 
در پست 63 کیلوولت البرز شاهرود

بــه منظــور بهبــود وضعیــت ولتــاژ و کاهــش تلفــات شــبکه،  
بانــک خازنــی بــا ظرفیــت ۲.۷ مــگاوار در پســت ۶3 کیلوولــت 

البــرز نصــب و بــه بهــره بــرداری رســید .
ــرداری   ــره ب ــاون به ــی ، مع ــا ترحم ــد رض ــدس حمی مهن
شــرکت بــرق منطقــه ای ســمنان بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :  
بــه منظــور تامیــن تــوان راکتیــو در شــبکه فــوق توزیــع اســتان 
در حــال حاضــر MVAR ۱۲۴.۰۵ بانــک خازنــی در ۲3 پســت 
فــوق توزیــع در شــرکت بــرق منطقــه ای ســمنان نصــب و در 

حــال بهــره بــرداری مــی باشــد .

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم خبر داد:
انعقــاد بیــش از ۱۰ پــروژه پژوهشــی و طــرح 

ــالم  ــگاه های ای ــا دانش ــیپ ب اینترنش
 مدیرعامــل پاالیشــگاه گاز ایــالم گفــت: بیــش از ۱۰ پروژه 
پژوهشــی و طــرح اینترنشــیپ بــا دانشــگاه های اســتان منعقــد 

ــده است.  ش
دکتــر »روح اهلل نوریــان« در دیــدار بــا رئیــس دانشــگاه پیــام 
ــون در حــوزه پژوهــش و  ــرد:  هــم اکن ــار ک ــالم ، اظه ــور ای ن
فنــاوری ایــن شــرکت، ۱۹ پروژه پژوهشــی و ۸ طرح اینترنشــیپ 
جــاری و در حــال انجــام اســت کــه در ایــن بیــن بیــش از ۱۰ 
مــورد قــرارداد پــروژه پژوهشــی بــه ارزش ۸۵۰۰  میلیــون ریــال 

بــا دانشــگاه های اســتان و منطقــه منعقــد شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه درب پاالیشــگاه گاز ایــالم بــه روی 
ــوزه  ــت و ح ــاز اس ــگران ب ــان و پژوهش ــاتید، متخصص اس
پژوهــش و فنــاوری ایــن شــرکت همــواره پذیــرای ایده هــای 
از  اســت،  مختلــف  حوزه هــای  در  نوآورانــه  و  خالقانــه 
حمایــت ایــن شــرکت در زمینــه تعریــف پژوهش هــای 
کاربــردی خبــر داد و اظهــار کــرد: از پتانســیل بــاالی 
ــای  ــت در حوزه ه ــا صنع ــل ب ــتان در تعام ــگاه های اس دانش
ــن  ــی ای ــر فن ــای غی ــائل و چالش ه ــی و مس ــف فن مخنل

پاالیشــگاه اســتقبال می شــود.
ــوزه  ــه ح ــان اینک ــا بی ــالم ب ــل پاالیشــگاه گاز ای مدیرعام
پژوهــش و فنــاوری پاالیشــگاه گاز ایــالم دارای نظامــی پویــا، 
ــن  ــه بهتری ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــت و ب ــم اس ــد و منظ هدفمن
نتایــج پژوهشــی اســت،  خاطــر نشــان کــرد: اســتفاده از ظرفیــت 
دانشــگاه هــا، مجامــع علمــی و شــرکتهای دانــش بنیــان، یکــی 
از رویکردهــای اصلــی حــل مســائل و چالــش هــا در ایــن واحــد 

صنعتــی اســت.
دکتــر »عبــاس ســهراب زاده« رئیــس دانشــگاه پیــام نــور 
ایــالم، نیــز بــا از تعامــل ســازنده مجموعــه مدیریــت پاالیشــگاه 
ــا دانشــگاه ها و مخصوصــا دانشــگاه هــای اســتان  ــالم ب گاز ای
ــالم از  ــور ای ــام ن ــگاه پی ــرد: دانش ــار ک ــی و اظه ــالم قدردان ای
تمــام ظرفیــت هــای موجــود در راســتای ایجــاد ارتبــاط بیشــتر 
ــه  ــرای برنام ــداف مشــترک و اج ــت پیشــبرد اه ــر جه و موثرت
ــالم را در دســتور  ــش گاز ای ــا شــرکت پاالی ــای پژوهشــی ب ه

کار خــود قــرار خواهــد داد.
دکتــر »احســان نورالهــی« ، رئیــس پژوهــش و فنــاوری 
شــرکت پاالیــش گاز ایــالم ضمــن تشــریح ســاختار شــورای 
ــگاه گاز  ــده در پاالیش ــای انجــام ش ــی و فعالیت ه پژوهش
ــگاه ها  ــا دانش ــکاری ب ــای هم ــم زمینه ه ــت: اه ــالم،  گف ای
طرح هــای   ، پژوهشــی  پروژه هــای  انجــام  قالــب  در 
نامه هــای  تحصیــالت  پایــان  از  اینترنشــیپ و حمایــت 

ــت. ــی اس تکمیل
وی افــزود: ایده هــای خالقانــه در حــوزه پژوهــش و فناوری 
ــا  ــه ب ــی مربوط ــای تخصص ــش و کمیته ه ــورای پژوه در ش
ــل ســازنده  ــا در تعام ــد ت ــرار می گیرن ــورد بررســی ق ــت م جدی
بــا پژوهشــگران و پیشــنهاد دهنــدگان، پــروژه هــای کاربــردی 

و مســاله محــور تعریــف و اجــرا شــود.
ــش و  ــوزه پژوه ــای ح ــه فعالیته ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فنــاوری پاالیشــگاه گاز ایــالم بــا همکاری مســتمر قریــب به ۸۰ 
نفر از پرســنل شــرکت و اســاتید دانشــگاه در پنج ســال گذشــته 
ــروژه پژوهشــی،  ــرارداد پ ــه ۲۵۰ ق ــب ب ــاد قری ــه انعق منجــر ب
ــده  ــی ش ــالت تکمیل ــه تحصی ــان نام ــیپ و پای ــرح اینترش ط
اســت، افــزود: بــه منظــور بهبــود کیفیــت نتایــج و دســتاوردهای 
پــروژه هــای پژوهشــی از تــوان علمــی اســاتید دانشــگاهها برای 

ــروژه هــا اســتفاده می شــود. نظــارت پ

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب:
گندزدایی و کلرزنی منابع آب ۵۲۱ نقطه در استان 

مرکزی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت:منابع ابی ۵۲۱ 
نقطه در این استان با هدف بهبود کیفیت و بهداشت آب آشامیدنی کلر زنی 
و گندزدایی می شود.یوسف عرفانی نسب افزود: گندزایی آب آشامیدنی به 

دو روش کلرزن گازی و مایعی انجام می شود.
وی اظهار داشت: نخستین کاربرد کلر در تصفیه آب آشامیدنی، کنترل 
طعم و بو است و سایر کاربردهای کلر شامل مهار جلبک ها، حذف آهن و 
منگنز، حذف سولفید هیدروژن و رنگ است.وی اظهار داشت: کلر عالوه 
براثر میکروب کشی چند ویژگی مهم دیگر از نظر تصفیه آب دارد از جمله 
اثر عوامل مزاحم در آب نظیر  آهن، منگنز که در زبباشناختی وتولید طعم 
آب اثر دارند حذف می کند بعضی اجزای مولد بو و طعم بد را از بین می برد 
آبرسانی  تاسیسات  در  فیلم(  بیو  از رشد جلبک ها و الیه های زیستی)  و 
جلوگیری می کند.عرفانی نسب افزود: طرح انتقال آب سد کمال صالح به 
شهرک های شمالی شهر اراک با عنوان رینگ شمالی از سوی شرکت آب 
منطقه ای استان به پایان رسیده و به زودی این شهرک ها از آب سد کمال 
صالح بهره مند خواهند شد.وی ادامه داد :  با اجرای پروژه انتقال آب سد 
کمال صالح در رینگ جنوبیاین کالنشهر، مناطق باقی مانده مسکونی اراک 

از آب این سد بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت:
رفع مشکل تأمین آب روستاها از اولویت های شرکت 

آب منطقه ای استان است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: رفع مشکالت تأمین 
آب روستاها به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های شرکت آب منطقه ای 
مرکزی است .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، در 
نشست هم اندیشی و بررسی و رسیدگی به مشکالت تأمین آب روستای 
سیردر از توابع شهرستان خنداب که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای مرکزی، فرماندار شهر خنداب، مدیر اداره منابع آب شهرستان خنداب و 
سایرمسئولین شهرستانی در محل فرمانداری این شهر برگزار شد، مهندس 
عزت اله آمره ای تاکید کرد: کمبود آب در استان ، استفاده از شیوه های 
نوین آبیاری و مدیریت مصرف منابع آب را به یک ضرورت تبدیل کرده 
است. مهندس آمره ای با شاره به اهمیت مشارکت بهره برداران برای توسعه 
شیوه های نوین آبیاری افزود: با توجه به کمبود منابع آبی ، همه کشاورزان 
بایستی از روش های نوین آبیاری در بخش کشاورزی استفاده نمایند و تغییر 
و اصالح محصوالت کشاورزی که به آب زیادی نیاز دارند را باید در دستور 
کار خود قرار داده و از آموزش های ترویجی بخش کشاورزی در راستای 
بهبود و بهره وری بهتر از منابع موجود در جهت افزایش تولیدات محصوالت 
کشاورزی خود استفاده نمایند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی در 
خصوص رفع مشکل تأمین آب روستای سیردر نیز گفت: به منظور تأمین 
آب شرب روستا و حل مشکالت کم آبی پیگیریهای الزم انجام می شود و 
مقرر شد در صورت امکان و انجام بررسی های کارشناسی مجوز حفر چاه 
کشاورزی به جای قنات کم آب روستا به کشاورزان اعطا شود. همچنین 
در این جلسه در خصوص چاههای غیرمجاز، تأمین آب پروژه ها و صنایع 

زیربخش کشاورزی و سایر حوزه ها بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت

خط کانتینری یخچالی گناوه _ کویت راه اندازی شد
رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه از ایجاد خط کانتینری یخچالی 

میان بندر گناوه و کشور کویت خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
،داود بهادری رییس اداره بندر و دریانوردی گناوه در اینباره گفت: با توجه 
به سیاست های صورت گرفته در خصوص فعال کردن کلیه بنادر تابعه و 
بهره گیری از تاسیسات و زیر ساخت های ایجاد شده در آنها، خط کانتینری 

میان بندر گناوه و کشور کویت ایجاد شد.
در  غذایی  مواد  صادرات  بمنظور  کانتینری  خط  این  افزود:  بهادری 
کانتینرهای یخچالی و توسط شناور لندینگ کرافت آراباختر صورت گرفت.

رییس اداره بندر و دریانوردی گناوه بیان کرد: شناور اراباختر  در اولین 
حرکت خود میزان ۱۶۰ تن انواع مواد غذایی در قالب ۸ کانتینر یخچالی را 

به کشور کویت حمل  کرد.
و  ظرفیت ها  تمامی  از  بهره گیری  با  داریم  امید  کرد:  عنوان  وی   
توانمندی ها، موجبات صادرات کاالهای بیشتری را از بندر گناوه فراهم کنیم.  
گفتنی است، بندر گناوه در ۱۶۰ کیلومتری شمال غربی بندر بوشهر 
و همجوار با خلیج فارس میباشد که بواسطه فاصله کوتاه ۱۴۰ مایلی که با 
کشور کویت دارد، امر صادرات کاال از این بندر میتواند برای صادرکنندگان 

هزینه های کمتری را به دنبال داشته باشد
 

آغاز عرضه نفت گاز یورو۴ در ناحیه مرکزی منطقه 
شاهرود

از آغاز  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود 
عرضه گازوئیل یورو ۴ در ناحیه مرکزی این منطقه خبر داد.

نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه شاهرود ، دکتر علی اکبر عرب عامری با اشاره به آغاز عرضه این 
فرآورده در ناحیه مرکزی گفت : با توجه به فراهم شدن زیر ساختهای الزم 
، توزیع نفت گاز یورو ۴ از دی ماه سال ۹۷ با توزیع روزانه ۲۷۰ هزار لیتر 
در دامغان و ۴۰۰ هزار لیتر در سمنان با سه جایگاه آغاز شد و هم اکنون 

در همه جایگاه های استان سمنان توزیع می گردد.
عربعامری از توزیع روزانه حدود یک میلیون و چهار صد هزار لیتر این 
فرآورده در کلیه جایگاه های استان خبر داد و میزان امکان ذخیره سازی 
انبارهای  مخازن  در  لیتر  میلیون   ۶۰ حدود  میزان  به  را   ۴ یورو  فرآورده 
شاهرود ، دامغان و سمنان اعالم کردو افزود  تامین فرآورده جایگاه های 

ناحیه گرمسار از طریق انبار ری صورت می گیرد.
وی با توجه به تعهدات زیست محیطی شرکت ملی پخش و وزارت 
نفت ، افزایش بازده سوخت خودروها ، کاهش آالینده های زیست محیطی ، 
ارتقاء سطح کیفی گازوئیل ، افزایش میانگین طول عمر ناوگان حمل ونقل ، 
ایجاد سازگاری با محیط زیست و تحقق حقوق شهروندی را از جمله مزایای 

استفاده از نفت گاز یورو ۴ برشمرد .

نشست مدیر عامل شرکت آفای جنوبغرب استان تهران 
با ائمه جماعات این حوزه به مناسبت هفته صرفه جویی

سی  ر بر ر  منظو به 
انجام  اقدامات  و  عملکرد 
در  الزم  همکاری  و  شده 
خصوص مدیریت مصرف آب و پروژه 
های در دست انجام بخصوص فروش 
حضور  با  ای  جلسه  فاضالب  انشعاب 
مدیر عامل و ائمه جماعات حوزه آبفای 

جنوبغربی برگزار شد.
ائمه  حضور  با  که  جلسه  این  در 
آخرین   ، شد  برگزار  شرکت  جماعات 
آب  خصوص  در  موجود  وضعیت 
فاضالب  طرح  همچنین  و  آشامیدنی 
با  ارتباط  در  گرفته  صورت  اقدامات  و 
خطوط و شبکه های جمع آوری و انتقال 
فاضالب و تصفیه خانه های فاضالب در 
سه شهرستان تحت پوشش حوزه آبفای 
و  بحث  مورد  تهران  استان  جنوبغربی 

بررسی قرار گرفت .
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
جنوبغربی استان تهران با تاکید بر تامین 
و توزیع مناسب آب آشامیدنی شهروندان 
کرد  نشان  خاطر  محترم  مشترکین  و 
علیرغم  و  سالجاری  طی  الحمدهلل   :
بدلیل  آب  مصرف  توجه  قابل  افزایش 
شیوع بیماری کرونا آب شرب شهروندان 
بطور مطلوب تامین و توزیع گردیده و با 
توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و 
نظارت دقیق و مستمر  شاهد کوچکترین 
چالش و مشکالتی در این زمینه نبودیم .

سید علی لدنی نژاد سپس ضمن 

تشریح طرح فاضالب و اقدامات انجام 
شده در این خصوص نیز یاد آور شد : 
از عملیات ساخت  بخش قابل توجهی 
و تجهیز تصفیه خانه و همچنین شبکه 
نتقال  ا خطوط  و  آوری  جمع  های 
کریم  رباط  شهرستانهای  در  فاضالب 
و اسالمشهر انجام شده است و مطابق 

برنامه واحد دوم تصفیه خانه فاضالب 
بهره  به  جاری  سال  اوایل  اسالمشهر 
مدیره  هیئت  .رئیس  رسید  برداری 
بیان  استان تهران  آبفای جنوب غربی 
کرد:  مطالعات الزم درخصوص تصفیه 
خانه فاضالب شهرستان بهارستان نیز 
انجام شده و در خالل تابستان امسال 

کلنگ زنی خواهد شد . لذا در راستای 
بهره  و  اتمام  و  پروژه  انجام  استمرار 
ضرورت  طرحها  این  از  کامل  برداری 
دارد انجام شده با راهکارهای مختلفی 
از جمله پیش فروش انشعاب فاضالب 
و مشارکت شهروندان مانع از وقفه در 

اجرای پروژه فاضالب باشیم .

در شرکت توزیع برق برگزار شد؛

نشست آموزشی مدیریت بهینه مصرف برق
 ویژه مسئوالن بسیج اقشار سپاه استان سمنان
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درخواست حسن یزدانی: 
لطفا کشتی را تعطیل نکنید!

حسن یزدانی بعد از مشخص کردن تیم 
بهداشت  از وزارت  لیگ کشتی،  جدید خود در 
درخواست کرد اجازه برگزاری مسابقات کشتی 

را بدهد.
حسن یزدانی که سال گذشته در جریان 
باشگاههای  جام  برگزاری  از  پیش  تمرینات 
به  را  خود  پای  شد  مجبور  و  مصدوم  جهان 
تیغ جراحان بسپارد، این روزها تمریناتش را به 
صورت جدی دنبال می کند. با اینکه هنوز مجوز 
حسن  نشده،  صادر  کشتی  مسابقات  برگزاری 

یزدانی امیدوار است لیگ کشتی برگزار شود چون این رقابت ها تنها منبع درآمدی 
برای کشتی گیران است.

نابغه جویباری کشتی ایران وضعیت خودش را بعد از انجام چند ماه تمرینات کشتی 
مطلوب توصیف کرد و گفت: امروز بعد از مذاکراتی که انجام شد،  با تیم ایران مال 
قرارداد امضا کردم. امسال در لیگ برتر کنار این تیم هستم. امیدوارم وزارت بهداشت 
هر چه زودتر مجوز برگزاری مسابقات کشتی را صادر کند تا با رعایت پروتکل های 

بهداشتی مسابقات برگزار شود.
وی افزود: لیگ برتر تنها منبع درآمدی ورزشکاران به ویژه کشتی گیران است. 
از مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا می خواهم که تدابیری بیاندیشند 
تا این مسابقات در زمان مقرر برگزار شود و شور و هیجان به کشتی برگردد. کشتی 
گیران از همین لیگ می توانند درآمد کسب کنند و در صورت برگزار نشدن مسابقات 

وضعیت خوبی نخواهند داشت.
حسن یزدانی در پاسخ به این سوال که تیم بازار بزرگ ایران مثل سال گذشته 
به  امیدوار  ما  را جمع کرده و شانس نخست قهرمانی است،  گفت:  اکثر ستاره ها 
قهرمانی هستیم، اما تیم های دیگری هم هستند که این شانس را دارند. ایران مال 
چند سال پشت سر هم قهرمان لیگ برتر و باشگاههای جهان شده. اسپانسرها و تیم 
های قدرتمندی برای لیگ امسال جلو آمدند و فکر می کنم رقابت خوب و جذابی 

بین تیم ها شکل بگیرد.
وی در پایان عنوان کرد: لیگ برتر قطعا باعث می شود کشتی گیران آماده 

مسابقات بزرگتر شوند و بیشتر از این دیگر دور از مسابقات نباشند.

رییس کمیته المپیک: 
ویزر، سعید مالیی را گروگان گرفت!

اگر  گفت:  المپیک  ملی  کمیته  رییس 
معتقدم  باشد،  عادالنه  پرونده  این  به  رسیدگی 

جودوی ما رفع تعلیق خواهد شد.
سیدرضا صالحی امیری در نشست خود با 
خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده تعلیق 

جودوی ایران صحبت کرد.
رییس کمیته ملی المپیک در این باره گفت: 
در جودو مناقشه ای بین ما و  فدراسیون جهانی 
شکل گرفت. معتقدیم رفتار فدراسیون جهانی 
غیرحرفه ای است  و آن ها به دنبال یک هدف 

سیاسی هستند.وی افزود: تا قبل از این سابقه نداشت یک فدراسیون جهانی چنین 
رفتاری کند. آن ها ورزشکار ما را در مسابقات جهانی به گروگان گرفتند و کاری کردند 
که خود ورزشکار هم راضی نبود.  ویزر، رییس فدراسیون جهانی جودو  تاکنون حاضر 

به مذاکره نشده   و حتی اولین  بار  در اسفند ۹۷ نامه تعلیق را به ما داد.
صالحی امیری ادامه داد: چیزی که االن  مشخص است، ما باید ۲3 شهریورماه 
در دادگاه CAS حاضر شویم. همان اوایل پیام هایی دریافت کردیم که مالیی عالقه 
به بازگشت داشت و من هم گفتم شخصا برای استقبال از او به فرودگاه می روم. 

متاسفانه بازهم ویزر اجازه نداد و از نظر ما این کار گروگانگیری است.
وی در پایان گفت: اگر رسیدگی به این پرونده عادالنه باشد، معتقدم جودوی 

ما رفع تعلیق خواهد شد.

فریده شجاعی:
امکان برگزاری اردوهای تیم سه نفره دختران را نداریم

بسکتبال  فدراسیون  بانوان  رئیس  نایب 
حال  در  و  است  پربرخورد  رشته  این  می گوید 
حاضر امکان برگزاری اردوهای تیم ملی بانوان 

وجود ندارد.
زمان،  بسکتبال)فیبا(  جهانی  فدراسیون 
مکان و  گروه بندی مسابقات بسکتبال سه نفره 
انتخابی المپیک را اعالم کرد که بر اساس آن تیم 
ملی بانوان ایران به عنوان صدرنشین گروه B با 
تیم های ژاپن، استرالیا، ترکمنستان و اوکراین هم 
گروه است. این مسابقات ۵ تا ۹ خرداد  ۱۴۰۰ به 

میزبانی اتریش برگزار می شود اما با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و ادامه توقف 
فعالیت برخی از رشته های ورزشی از جمله بسکتبال، مشخص نیست که اردوهای تیم 

ملی و برنامه ریزی برای این مسابقات چگونه و چه زمانی انجام می شود.
فریده شجاعی، نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال به گروه بندی مسابقات 
انتخابی المپیک اشاره کرد و گفت: همه تیم های حاضر در این تورنمنت قوی هستند 
و از ابتدا مشخص بود که در گروه سختی قرار می گیریم. در گروه ما هم چهار تیم از 

بهترین های جهان قرار دارند.
نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال در مورد عدم دریافت مجوز از وزارت ورزش 
و جوانان برای شروع اردوهای تیم ملی گفت:  ما بیکار نمی نشینیم و به محض دریافت 
مجوز برگزاری اردو از سمت وزارت ورزش و جوانان تمریناتمان را آغاز می کنیم. بسکتبال 

بازی  پربرخوردی است و وزارت هنوز مجوز برگزاری اردو و مسابقه را نداده است.
او در ادامه افزود: در حال حاضر اقداماتی انجام داده ایم؛ کمیته فنی تشکیل شده، 
 بازیکنان را تا حدودی مشخص کرده ایم و به دنبال راهکار هستیم. برنامه های فیبا 
مشخص شده است و ما هم بر اساس آن و پس از دریافت مجوز کار خود را آغاز می کنیم.    
نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال در ادامه بیان کرد: با وزارت ورزش و 
جوانان در مورد برگزاری اردوها صحبت کرده ایم اما بسکتبال مشکالت خاص خود 
را دارد چون رشته ای پربرخورد است و در فضای بسته برگزار می شود در حالی که 
فوتبال در فضای باز است و رشته های انفرادی مثل تنیس و بدمینتون برخورد چندانی 

ندارند، بنابراین هنوز امکان برگزاری اردوها را نداریم.
شجاعی در پایان گفت: با فدراسیون پزشکی ورزشی هم صحبت کرده ایم  و 
راهکار خواسته ایم تا با رعایت پروتکل های بهداشتی امکان برگزاری اردوها را داشته 

باشیم.

ملی پوش وزنه برداری زنان:
رفع مشکالت موجب موفقیت می شود

با بیان اینکه مربی خوب و شرایط تمرینی  عضو تیم ملی وزنه برداری زنان 
مناسب در استان ها وجود ندارد، گفت: اگر این کمبودها مرتفع شود، زمینه مدال آوری 

زنان وزنه بردار مهیا خواهد شد.
پوپک بسامی، اظهار داشت: در هر رشته ای مربی خوب و شرایط تمرینی مناسب 
در اختیار ورزشکاری قرار بگیرد زمینه مدال آوری آن وزنه بردار فراهم می شود. متاسفانه 
هیات های ورزشی در استان ها خوب کار نمی کنند. حتی هیات استان تهران نیز سالن 
تمرینی خوبی ندارد. اکنون نیز بدلیل شیوع ویروس کرونا شرایط غیرقابل پیش بینی 

است اما نبود امکانات مانعی درجهت رشد وزنه برداری زنان است.
وی افزود: در این یکسالی که در اردو بودیم، پیشرفت بسیار کمی داشتیم و 
رکوردهای ما از زمانی که وارد اردو شدیم تا دورانی که از اردوها خارج شدیم با رشد 
نرمال همراه بود. اگر روند این اردوها و حمایت مسووالن ادامه دار باشد؛ کسب مدال 
دور از دسترس نیست هر چند بدست آوردن آن در آسیا آسان نخواهد بود. پیشرفت 

در این عرصه  بستگی به اراده مسووالن و همت ورزشکاران دارد.
ملی پوش وزنه برداری زنان ادامه داد: زنانی که این روزها وارد وزنه برداری می شوند 
اثبات کردند که منتظر فردی نیستند تا با آنان تمرین کند بلکه با همت خود و شور 
و اشتیاق فراوان در این عرصه تالش می کنند. در این چند سال گذشته زنان اعتماد 
به نفس زیادی پیدا کردند زیرا می توانند ورزش قدرتی انجام دهند. این اعتماد به نفس 
از حمایت و استقبال رییس فدراسیون وزنه برداری و مسووالن وزارت ورزش و جوانان 
برای زنان ایجاد شد. زیرا در این عرصه کارهای خوبی با اعزام دختران به مسابقات 

برون مرزی انجام دادند و زنان زیادی را جذب این رشته کردند.
وی یادآور شد: در این مدت چیزی که از قهرمانان جهان آموختم زندگی حرفه ای 
و ورزشی آنان بود. در فضای مجازی زندگی وزنه برداران مطرح جهان را دنبال می کنم. 

تفریح و تغذیه آنان همه در راستای رسیدن به ورزش است.

بارسلونا ۲-۲ اتلتیکو؛
خداحافظ قهرمانی، خداحافظ ستین؟
بارسلونا در دیداری خانگی مقابل اتلتیکو 
و فرصت  متوقف شد  تساوی ۲-۲  با  مادرید 

صعود به صدر جدول را از دست داد.
شاگردان کیکه ستین که با توقف مقابل 
سلتاویگو، دو امتیاز در جدول از رئال عقب افتاده 
بودند، در دیدار سه شنبه شب مقابل اتلتیکو هم 
نتوانستند به سه امتیاز برسند تا اکنون رئالی ها 
این فرصت را داشته باشند تا فاصله پنج هفته 

به پایان رقابت ها، به ۴ امتیاز افزایش بدهند.
و  کردند  آغاز  هجومی  را  بازی  تیم  دو 
در دقیقه ۶، روی ارسال کاراسکو، اتلتیکو می 

توانست به گل برسد دیگو کاستا و خیمنز نتوانستند از این فرصت استفاده کنند.  دو 
دقیقه بعد، اشتباه توماس پارتی باعث شد تا راکیتیچ صاحب موقعیت شود اما ضربه 

او را یان اوبالک با یک واکنش خوب دفع کرد.
حمالت بارسا ادامه پیدا کرد و این تیم در دقیقه ۱۱ به گل رسید. روی یک 
ضربه کرنر از سمت چپ دروازه اتلتیکو بود که دیگو کاستا در تالش برای دفع توپ، 

دروازه خودی را باز کرد.
اما این برتری چندان پایدار نبود و اتلتیکو خیلی زود صاحب یک ضربه پنالتی 
شد. کاراسکو که با یک حرکت دیدنی و پشت سر گذاشتن پیکه، وارد محوطه جریمه 

بارسا شد، توسط ویدال با خطا متوقف شد و داور نقطه پنالتی را نشان داد.
ابتدا دیگو کاستا پشت توپ قرار گرفت اما ضربه اش را تراشتگن مهار کرد. 
ولی داور به دلیل ورود بازیکنان به محوطه جریمه، دستور به تکرار ضربه داد. این 
بار سائول پشت ضربه قرار گرفت و با فریب دادن تراشتگن، کار را به تساوی کشید.

سه دقیقه بعد بارسا می توانست بار دیگر پیش بیفتد اما ضربه تماشایی مسی 
به تیر دروازه اتلتیکو برخورد کرد. حمالت بارسا ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۲۶، پاس 
خوب یوردی آلبا، مسی را در موقعیت گلزنی قرار داد اما ضربه ستاره آرژانتینی از 

کنار دروازه به بیرون رفت.
پس از آن بازی متعادل دنبال شد و بازیکنان اتلتیکو هم حمالتی روی دروازه 
بارسا داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند. در دقیقه ۴۲، ضربه مسی بعد از برخورد 
به سائول تغییر جهت داد و چیزی نمانده بود که به گل دوم بارسا تبدیل شود اما 

اوبالک با یک واکنش به موقع، دروازه تیمش را نجات داد.
در دقایق تلف شده نیمه اول، این اتلتیکو بود که صاحب یک موقعیت خوب 

شد اما پیکه مانع از گلزنی کاراسکو شد و نیمه اول با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.
نیمه دوم را بارسا بهتر آغاز کرد و خیلی زود به گل دوم رسید. خطای فیلیپه 
روی سمدو در محوطه جریمه اتلتیکو باعث شد تا داور این بار یک ضربه پنالتی به 
سود بارسا اعالم کند. مسی پشت ضربه قرار گرفت و با یک ضربه چیپ دیدنی، 

حساب کار را ۲-۱ کرد.
در دقیقه ۵۶، روی ارسال آریاس، دیگو کاستا می توانست کار را به تساوی 

بکشد اما ضربه سر او باالتر از پیکه، راهی به چهارچوب دروازه بارسا پیدا نکرد.
حمالت دو تیم ادامه داشت تا اینکه در دقیقه ۶۱، اتلتیکو بار دیگر صاحب یک 
ضربه پنالتی شد. این بار سمدو بود که کاراسکو را در محوطه جریمه بارسا سرنگون 
کرد و داور برای سومین بار در این دیدار، نقطه پنالتی را نشان داد. این بار هم سائول 
پشت ضربه قرار گرفت و علی رغم واکنش خوب تراشتگن و تاثیری که روی توپ 

گذاشت، دروازه بارسا باز شد.
بارسایی ها که دوباره پیروزی را از دست رفته می دیدند، پیش کشیدند و در 
دقیقه ۷۱، روی پاس سمدو، ویدال می توانست دروازه اتلتیکو را باز کند اما ضربه او 
راهی به چهارچوب پیدا نکرد. ۴ دقیقه بعد روی ارسال آلبا، ویدال بار دیگر صاحب 

موقعیت شد اما ضربه سر او نیز نتوانست دروازه اتلتیکو را باز کند.
در دقایق پایانی هر دو تیم تالش زیادی برای زدن گل برتری انجام دادند اما در 
نهایت توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و در نهایت بازی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

جنوا 1-3 یوونتوس؛
یک قدم دیگر به سوی قهرمانی

یوونتوس با پیروزی 3-۱ در خانه جنوا، 
بار دیگر فاصله اش با التزیو، تیم دوم جدول 

سری آ، را به ۴ امتیاز افزایش داد.
شاگردان مائوریتزیو ساری در دیدار سه 
شنبه شب نتوانستند در نیمه اول دروازه حریف 
را باز کنند اما با زدن سه گل در نیمه دوم، به 

یک پیروزی باارزش دست پیدا کردند.
دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و دقایق 
ابتدایی بدون اینکه موقعیت خاصی روی دروازه 
ها ایجاد شود، سپری شد. در دقیقه ۱۲ بود که 

برناردسکی با یک شوت محکم، اولین خطر جدی را روی دروازه جنوا ایجاد کرد اما 
پرین با جاگیری مناسب، دروازه تیمش را بسته نگه داشت.

یک دقیقه بعد نوبت رونالدو بود تا با یک شوت خطرناک، پرین را مجبور به 
واکنش کند و این بار هم دروازه بان جنوا، موفق تر عمل کرد و دروازه این تیم بسته 
ماند.برتری یوونتوسی ها ادامه پیدا کرد اما حمالت این تیم به موقعیت های چندان 
خطرناکی منجر نشد. تا اینکه در دقیقه 3۶، روی ارسال کوادرادو، این آدریان رابیو 
بود که می توانست با ضربه سر کار را تمام کند ولی ضربه او نیز دقیقا به جایی رفت 

که پرین حضور داشت.
پس از این نوبت تیم میزبان بود که برای دقایقی ابتکار عمل را در دست بگیرد 
و در دقیقه ۴۰، روی پاس خوب والون بِهرامی، این فاویلی بود که می توانست گل 
اول بازی را به ثمر برساند اما ضربه او نیز راهی به چهارچوب دروازه یووه پیدا نکرد.

در دقیقه ۴3، روی پاس دیباال، این رونالدو بود که می توانست با یک شوت 
دقیق کار را تمام کند ولی باز هم پرین با یک واکنش خوب، توپ را به بیرون 
فرستاد. در نهایت در نیمه اول توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و دو تیم با تساوی 
۰-۰ به رختکن رفتند.نیمه دوم را یوونتوس بهتر آغاز کرد و این بار خیلی زود به گل 
رسید. در دقیقه ۵۰ بود که روی پاس کوادرادو، دیباال صاحب توپ شد و بعد از یک 
حرکت عرضی خوب و پشت سر گذاشتن مدافع حریف، با ضربه ای دقیق، توپ را 

به گوشه دروازه پرین فرستاد.
فشار حمالت یووه بعد از این گل ادامه پیدا کرد و این تیم در دقیقه ۵۶ به گل 
دوم رسید. رونالدو که با پاس پیانیچ در میانه زمین جنوا صاحب توپ شده بود، بعد از 
پیشروی، با شوتی تماشایی، حساب کار را ۲-۰ کرد.بعد از این گل بازی تا اندازه ای 
متعادل شد و تیم میزبان به دنبال جبران گل های خورده بود اما این یوونتوس بود 
که در دقیقه ۷3 به گل سوم رسید. این بار دیباال در نقش گلساز ظاهر شد و پاس او 

را، داگالس کاستا با ضربه ای غیر قابل مهار، تبدیل به گل سوم کرد.
تیم میزبان که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت، پیش کشید و در دقیقه 
۷۶، یکی از گل های خورده را جبران کرد. روی ارسال بیراشی از سمت راست بود 
که توپ با تعلل مدافعان یووه به پینامونتی رسید و او هم از زاویه ای بسته، با شوتی 

سنگین، توپ را به سقف دروازه یوونتوس کوبید.
در دقایق پایانی هردو تیم به دنبال زدن گل های بعدی بودند و چیزی نمانده 
بود که در دقیقه ۸۸، جنوا به گل دوم برسد اما خروج به موقع شزنی، مانع از باز شدن 
دروازه یووه شد و در نهایت بازی با همان نتیجه 3-۱ به سود بیانکونری به پایان رسید.

پیروزی ریو آوه در شب دبل طارمی
تیم فوتبال ریو آوه در شب دبل مهاجم 
ایرانی خود توانست شکست را با پیروزی مقابل 

براگا عوض کند.
هفته  در  چهارشنبه  بامداد  آوه  ریو 
بیست ونهم لیگ یک پرتغال به مصاف براگا 
رفت و در یک بازی پرگل مهمانش را با نتیجه 

چهار بر سه شکست داد. 
پائولینیو در دقیقه ۲۱ دروازه ریو آوه را 
باز کرد و در ادامه هورتا نتیجه را دو بر صفر به 
نفع براگا کرد اما میزبان در دقایق 3۵ و 3۶ دو 

گل پیاپی به ثمر رساند تا بازی مساوی شود.
گل نخست ریو آوه توسط مهدی طارمی به ثمر رسید و  سپس سانتوس 
گلزنی کرد. پیش از پایان نیمه نخست گلسون نتیجه را سه بر دو به نفع میزبان کرد. 
در دقیقه ۸۱ پائولینیو عالوه بر این که توانست دبل کند، بازی را هم دوباره 
به تساوی کشاند. با این حال مهدی طارمی یک گل از روی نقطه پنالتی به ثمر 
رساند تا در نهایت سه امتیاز بازی به ریو آوه برسد. یکی از بازیکنان براگا در دقیقه 

۹۰ کارت قرمز دریافت کرد و از بازی اخراج شد. 
ریو آوه با ۴۷ امتیاز در جایگاه پنجم جدول لیگ یک پرتغال قرار دارد.

ملی  تیم  پیشین  مربی 
فوتبال ایران معتقد است اگر این 
تیم به جام جهانی نرود، فاجعه ای 
از  ایران  که  چرا  نمی دهد  رخ 
از  مدیریت  و  ساماندهی  برنامه ریزی،  نظر 

کشورهای دیگر عقب است.
حسین فرکی، سرمربی پیشین تیم های 
فوالد، سپاهان، سایپا و ... و همینطور مربی 
دور  به  روزها  این  فوتبال  ملی  تیم  سابق 
مجدد  شروع  نظاره گر  فوتبال  هیاهوی  از 
مسابقات است. او بعد از ماه ها دوری و سکوت، 
فدراسیون  و  ایران  فوتبال  وضعیت  درباره 
فوتبال می گوید »اگر با این وضعیت به جام 
جهانی هم صعود نکنیم، فاجعه نخواهد بود.«

را  فرکی  حسین  مصاحبه  ادامه  در 
می خوانید:

تعطیلی،  ماه ها  از  بعد  ایران  فوتبال 
مجددا از هفته گذشته با بازی معوقه استقالل 
بر  پایانی  اتفاق  این  که  شد  آغاز  فوالد  و 
مناقشه مخالفان و موافقان شروع مسابقات 
بود. حسین فرکی درباره این اتفاق گفت: به 
طور قطع دغدغه نخست موافقان و مخالفان 
شروع مسابقات موضوع سالمتی مردم است. 
است. کسی  برای همه مهم  انسان ها  جان 
برابر کرونا،  ندارد که سهل انگاری در  شک 
می تواند جان ورزشکاران و یا تماشاگران را 
به مخاطره بیندازد. از طرفی با شروع فوتبال 
در کشورهای مختلف، مسووالن ما هم به این 
نتیجه رسیدند که می توانند با رعایت برخی 
مسائل بهداشتی فوتبال را آغاز کنند و از این 

بالتکلیفی خارج شوند.
وی با بیان این که شیوع کرونا و تعطیلی 
فوتبال و تمام فعالیت های اجتماعی اتفاقی 
بی سابقه بود، افزود: این که فوتبال در ادامه 
شیوع این بیماری، راه خود را پیدا کرده، اتفاق 
خوبی است. در حال حاضر مسائل بهداشتی 
پروتکل ها  قبیل  این  باید  اما  می شود  اجرا 
فوتبال  مجدد  برگزاری  بگیریم.  جدی تر  را 
بعد از چهارماه تعطیلی، برای اکثر کشورها 
با مشکالتی همراه شده است. یکی از این 
مشکالت، مصدومیت هایی است که گریبان 

بازیکنان را گرفته است.
* تا تیم ها آماده شوند، قهرمان و سقوط 

کننده های لیگ مشخص خواهد شد
دارنده دو عنوان قهرمانی لیگ برتر با 
تیم های سپاهان و فوالد، معتقد است اکنون 
به  باید دست  فوتبال شروع شده، همه  که 
دست هم دهند تا این مسابقات با قدرت جلوتر 
برود: »شاید در حال حاضر نتایج واقعی نباشد 
چرا که تیم ها با مرز آمادگی کامل فاصله دارند 
و در یک وضعیت متفاوت نسبت به گذشته 
نمی توان  االن  دلیل  همین  به  دارند.  قرار 
باید  و  داشت  درستی  ارزیابی  تیم ها  درباره 
سه، چهار هفته صبر کنیم. البته ممکن است 
تا آن زمان تکلیف قهرمان و تیم های سقوط 

کننده مشخص شود!«
فرکی درباره شروع فعالیت اسکوچیچ 
هم زمان با آغاز لیگ برتر و نظرات موافق 
و مخالفی که از زمان روی کار آمدن او از 
کرد:  گفته شده، خاطرنشان  مربیان  سوی 
کردم  اعالم  شناختم،  را  خودم  وقتی  از 
ملی  تیم  مربی  ندارد  فرقی  من  برای  که 
داخلی یا خارجی باشد. مهم این است که 

انتخاب  را  فردی  معیاری  و  اساس  چه  بر 
می کنند. طبیعی است که کسانی که مربیان 
را انتخاب می کنند، باید تمام جوانب را در 

نظر بگیرند.
مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با 
بیان این که فعال هیچ گونه ارزیابی نسبت 
وجود  ملی  دوران  در  اسکوچیچ  عملکرد  به 
به  این سرمربی  تمام عملکرد  افزود:  ندارد، 
دوران باشگاهی خالصه می شود. به اعتقاد 
من در شرایط فعلی، تصمیم گیرندگان برای 
فوتبال ملی می توانستند مربی ایرانی انتخاب 
کنند. وقتش بود بعد از دوران طوالنی حضور 
کی روش در تیم ملی، یک مربی ایرانی جای 

او را بگیرد و به مربیان داخلی اعتماد کنیم.
بر  اسکوچیچ  برتری  بگویند  باید   *

مربیان داخلی چه بود
با تاکید بر این که کسانی که  فرکی 
بگویند  باید  کرده اند،  انتخاب  را  اسکوچیچ 
برتری وی نسبت به مربیان داخلی چه بود، 
اظهار کرد: با صراحت می گویم که مربیانی 
در ایران داریم که از حیث افتخارات و مدارک 
مربیان  همه  هستند.  سابقه تر  با  مربیگری 
تالش می کنند با موفقیت در رده باشگاهی 
به رده ملی برسند اما این اتفاق مدت هاست 
که رخ نمی دهد. مردم بهترین قاضی برای 
قضاوت عملکرد افراد هستند. باید مشخص 
و  سابقه  اساس  بر  اسکوچیچ  انتخاب  شود 
سلیقه ای  صورت  به  یا  یا  بوده  او  کارنامه 
انتخاب شده است. البته به اعتقاد من در این 

بخش سلیقه نقش پررنگی دارد.
فاجعه  نرویم،  جهانی  جام  به  اگر   *

رخ نمی دهد!
وی وضعیت تیم ملی در انتخابی جام 
جهانی را مناسب نمی داند و می گوید مشخص 

رخ  ایران  ملی  تیم  برای  اتفاقی  چه  نیست 
خواهد داد: »امیدوار هستیم در دور برگشت 
به عنوان یکی از تیم های صعود کننده راهی 
به  اگر  نظرم  به  بعد شویم. هر چند  مرحله 
نمی دهد!  رخ  فاجعه ای  نرویم،  جهانی  جام 
چرا که نسبت به کشورهای دیگر در بخش 
خیلی  مدیریت  و   برنامه ریزی  سازماندهی، 

عقب هستیم.
* اگر به جام جهانی برویم، می گویند 

همه چیز گل و بلبل است!
مربی پیشین تیم ملی تصریح کرد: اگر 
به جام جهانی برویم، یک سری این اتفاق را 
به نام خود سند می زنند و می گویند همه چیز 
گل و بلبل است. اگر به جام جهانی نرویم، 
و  می شویم  رو  به  رو  فوتبال مان  واقعیت  با 
می فهمیم که چقدر بی برنامه هستیم و کجا 
قرار داریم. االن مشخص نیست تشکیالت 
فدراسیون فوتبال در اختیار چه کسی است. 
به نظرم فوتبال ما نیاز به عمل جراحی دارد و 
با مرهم گذاشتن روی زخم اتفاقی نمی افتد.

فوتبال  به  دولتی  نهادهای  ورود   *
گویای احوال فدراسیون است

قضاییه،  قوه  مجلس،  ورود  فرکی 
اتفاقات فدراسیون  ... به  وزارت اطالعات و 
فوتبال را نشان دهنده وجود بیماری شدید 
در این مجموعه دانست و گفت: این قبیل 
مسائل در هیچ جایی دیده نمی شود. ما در 
اوج یک فاجعه قرار داریم. کسانی که فوتبال 
را اداره می کنند، کار را به جایی رسانده اند که 
و  آن صحبت  به  راجع  مملکتی  مسووالن 
تحقیق می کنند. در فضایی که باید آرامش 
قرار  خود  جای  در  چیز  همه  و  باشد  حاکم 

بگیرد، شاهد یک آشفتگی هستیم.
سرمربی پیشین سپاهان به نحوه عقد 

قرارداد با ویلموتس و عملکرد او در تیم ملی 
پرداخت و گفت: » آقای ویلموتس را به دو 
بخش تقسیم  می کنم. یک بخش مربوط به 
زمانی است که او وارد ایران شد و معلوم نبود با 
چه رقمی قرارداد بسته شده است. تنها چیزی 
که می دانستم این بود که فدراسیون فوتبال 
صرفا دنبال مربی خارجی است. واقعا نمی دانیم 
چطور به آقای ویلموتس رسیدند. او در بدو 
ورود هم با تیم ملی عملکرد خوبی داشت و 
خود من بعد از بازی با کره جنوبی گفتم که 
تیم ملی بازی خوبی ارائه کرد. با این حال بعد 
از بازی با بحرین و عراق، معیار او مشخص 
شد و سپس مسائل مالی او مطرح شد که تا 

االن هم ادامه دارد.
ویلموتس  برای  یورو  میلیون  دو   *
اما فوتسال و فوتبال ساحلی  عددی نیست 

طلبکار هستند
او به پرداخت دو میلیون یورو به مارک 
ویلموتس اشاره کرده و گفت: شاید این مبلغ 
برای فردی مانند ویلموتس چشم گیر نباشد 
اما برای فوتبالی که همه عواملش از تیم های 
پایه تا فوتبال و فوتسال طلبکار هستند، بسیار 
سوال برانگیز است. قطعا مردم به این اتفاقات 
واکنش نشان می دهند. جدایی ویلموتس از 
فدراسیون فوتبال هم چالش هایی را به دنبال 

داشته است.
عمل  جراحی  با  فوتبال  بیماری   *

می شود
مردم  یرای  را  اخیر  اتفاقات  فرکی 
ین  ا گفت:  و  نست  ا د قبول  بل  قا غیر
گرفته  ما  فوتبال  در  که  است  تصمیماتی 
اخیر  تصمیمات  که  است  طبیعی  و  شده 
نیست.  پذیرش  قابل  عمومی  افکار  برای 
در نتیجه کسانی که مسوولیت این اتفاق را 
داشتند، االن شانه خالی می کنند. همانطور 
نیازمند  بیماری  این  عالج  برای  گفتم  که 

یک جراحی هستیم.
* ما در جا نزدیم؛ عقب گرد کردیم

وی درباره طوالنی شدن فرآیند اصالح 
به  منجر  که  فوتبال  فدراسیون  اساسنامه 
ایران شده،  فوتبال  بی برنامگی  و  روزمرگی 
به  برگشت  معنی  به  اساسنامه  گفت: بحث 
عقب است. در واقع در حال در جا زدن هم 
هستیم.  عقب گرد  حال  در  بلکه  و  نیستیم 
جام  به  ما  مشخصا  که  است  این  منظورم 
جهانی ۲۰۰۶ بازگشته ایم. تا وقتی دادکان در 
فوتبال بود، ما سیر صعودی داشتیم. دارای 
اعتبار و وجهه عمومی بودیم. همه مصیبت 
ما از ۲۰۰۶ شروع شد. از پایان ۲۰۰۶ که از 
جام جهانی آمدیم تا امروز، عقب گرد کردیم. 
در این ۱۴ سال یک سری افراد در فوتبال 
بودند که افرادی را هم آوردند و بردند و اکنون 

دچار دودستگی شده اند.
* بازگشت کفاشیان به مثابه برگشت 

به عقب است
مثابه  به  را  کفاشیان  بازگشت  فرکی 
ضمن  افزود:  و  دانست  عقب  به  برگشت 
در  سال ها  آن   اما  کفاشیان  آقا  به  احترام 
فوتبال و ورزش ما عملکرد مثبتی نداشتیم. 
نتیجه  و  مثبت  عملکرد  هم  مقطعی  در 
بخش داشتیم که به جام جهانی رفتیم اما 
این موضوع هم به خاطر مربیان و اشخاص 

بود نه برنامه ریزی!

بازگشت کفاشیان به مثابه برگشت به عقب است؛

فرکی: اگر به جام جهانی نرویم، فاجعه رخ نمی دهد!

فوتبال  تیم  پیشکسوت 
ز  ا بعضی  می گوید  استقالل 
بازیکنان این تیم در داخل زمین 
اعتراض  داور  به  و  می زنند  حرف  زیاد 
می کنند. او اعتقاد دارد این کار آن ها باعث 
بازیکنان می شود. بقیه  بین رفتن تمرکز  از 

فوتبال  تیم  پیشکسوت  مراغه چیان،  سعید 
استقالل، درباره وضعیت این تیم اظهار کرد:  
کرونا باعث شد تمرینات تیم ها تعطیل شود 
و هماهنگی بازیکنان کاهش پیدا کند. البته 
بعضی از تیم ها توانسته اند خودشان را حفظ 
کنند. تیم های بزرگ باید همیشه آماده باشند.

داور  به  بازیکنان  اعتراض  درباره  او 
بازیکنان  از  بعضی  من  نظر  به  گفت:  هم 
زیاد حرف می زنند. مگر داور می تواند بعد از 
سوت زدن تصمیمش را برگرداند؟ بازیکنان 
باید این را بدانند. چرا باید خودشان را با داور 
درگیر کنند. زمانی که بازی می کردم داور هر 
تصمیمی که می گرفت هیچ حرفی نمی زدم 
این در ذهن تماشاگر  نیست.  چون صحیح 
نظر  از  بازیکن  فالن  که  می ماند  باقی  هم 
اخالقی چطور بوده است. با دو کارت قرمز 

معلوم است که تیم ضربه می خورد.مراغه چیان 
اضافه کرد: در دنیا درگیری هایی مثل درگیری 
بین کریمی و آبشک معموال کارت زرد دارد 
اما اخراج غالمی به خاطر اعتراض به داور 
درست بود. غالمی و امثال غالمی نباید این 
کارها را بکنند.پیشکسوت استقالل ادامه داد: 

ضعف بزرگ استقالل در خط دفاعی است 
و صالبت الزم را ندارد. روی گل سایپا هم 
خطر دفاعی تقصیر داشت. باید فکری به حال 

خط دفاعی بکنند.
او درباره کادر فنی استقالل هم توضیح 
زمان  با  را  فعلی  فنی  کادر  نمی شود  داد:  

استراماچونی مقایسه کرد. او در سطح باالیی 
مربیگری می کند و استقالل را در زمان کوتاه 
اگر می ماند  و  رساند  بسیار خوبی  به سطح 
از نظر  استقالل را قهرمان می کرد. باشگاه 
مالی مشکل داشت و نتوانست او را نگه دارد. 
البته به نظر من فتحی استقالل را ویران کرد. 
آقای سعادتمند به نظر من مشکالت مالی را 

خوب جمع و جور کرده است.
مراغه چیان درباره اعتراضش به داور در 
بازی با فوالد هم گفت: مجیدی بچه خیلی 
خوب و با شخصیت است ولی اگر می خواهد 
خودش را حفظ کند باید از این مسائل دوری 
کند. بازیکنان هم باید این موضوع را بدانند. 
چرا باید بیخودی کارت زرد و قرمز بگیرند. با 
این کارها تیم ضربه روحی می خورد و فشار 
وقتی  می شود.  بیشتر  بازیکنان  بقیه  روی 
اعصاب بازیکن خراب شود روی بازی تمرکز 
ندارد. اگر کادر فنی هم این کارها را بکند به 
من  نظر  به  می کند.  منتقل  زمین  بازیکنان 
استقالل با ۱۰ نفر هم می توانست فوالد را 
ببرد. مجیدی می توانست بعد از بازی به داور 

اعتراض کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بعضی بازیکنان زیاد حرف می زنند؛

مراغه چیان: فتحی استقالل را ویران کرد

از  شدت  به  تند،  اظهاراتی  در  استقالل  سرمربی 
حاشیه سازان اطراف تیمش انتقاد کرد.

درباره  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی  مجیدی،  فرهاد 
شرایط این روزهای آبی پوشان توضیحاتی را ارائه داده است.

برتر  لیگ  در شروع مجدد  استقالل  *آقای مجیدی، 
بازیکنان  از  زیادی  تعداد  البته  است.  نداشته  عملکرد خوبی 
موثر تیم شما مصدوم هستند. آیا صرفا دلیل نتایج استقالل به 

این موضوع مربوط می شود؟
بزرگسال  لیست  بازیکن   ۱۸ نکرده  خدایی  اگر  حتی 
استقالل هم مصدوم شوند، بازهم در شأن استقالل بزرگ 
نیست که بخواهیم باختن و نبردن را با این شرایط توجیه کنیم. 
)البته به دلیل اشتباه باشگاه در ابتدای فصل و نیم فصل امکان 
استفاده از بازیکنان امید هم وجود ندارد.( اینکه دیاباته در دور 
برگشت فقط در دو بازی مقابل الکویت و الریان حضور داشته، 
فرشید اسماعیلی را به طور کامل در نیم فصل دوم تا به امروز در 
اختیار نداشتیم و یا ۸ بازیکن ما مصدوم هستند، اینها هیچکدام 
نباید بهانه ای برای یکی از پرافتخارترین تیم های آسیا باشد.

*درباره شرایط بدنی شاگردان شما هم اظهارات متفاوتی 
وجود دارد. در این مورد چه نظری دارید؟

و  نداشته  بدنی  مشکل  گذشته  بازی  دو  در  استقالل 
آنها که این مسائل را مطرح می کنند، نظراتشان کارشناسی 
نیست. حتی شنیدم بازیکنان فوالد به بازیکنان ما گفته بودند 
که چطور در گرمای اهواز و در این فصل از سال اینقدر خوب 
می دوید. آمار تیم از نظر شرایط بدنی را مدام بررسی می کنیم 
و تحت هیچ عنوان شرایط تیم از این نظر نگران کننده نیست.

*گفته می شود که رابطه بین شما با باشگاه، رابطه سردی 
است و ارتباط خوبی با آقای سعادتمند ندارید.

همه می دانند که رابطه مجموعه تیم با مدیریت جدید، 

شروع خوبی نداشت. برخی انتقادها مطرح شد اما در گذر زمان 
شرایط تغییر کرد و با مدیری آشنا شدیم که شغلش را دوست 
دارد، وقت زیادی برای استقالل می گذارد و در تالش است 
که روزهای بهتری را رقم بزند. رابطه حرفه ای و خوبی هم 
بین من و آقای سعادتمند وجود دارد. باید به همه آنهایی که 
دلشان را برای شکستن این استقالل صابون زده اند بگویم که 

ناامیدتان خواهیم کرد.
*جز چند استوری و پست، در تعطیلی ۷۰ روزه کرونا و 
تا به امروز هیچ مصاحبه ای انجام ندادید. دلیل خاصی داشته؟ 
از سوی دیگر بعضی ها هم درباره اینستاگرام و محبوبیت شما 

صحبت می کنند.
به نظرم حرف زدن اثر خودش را از دست داده. خیلی ها 
دارند مصاحبه می کنند و آنقدر حرف غلط می زنند و شایعه و 
حرف و حدیث می سازند که هر نکته مهمی اثرش فقط ۲۴ 
ساعت است و فوری فراموش می شود. در این فضا باید حداقل 
کمتر حرف بزنی تا شاید حرف به درد بخوری به ذهنت برسد. 

درباره محبوبیت هم کسانی حرف می زنند که حتی با سابقه 
زیاد نتوانستند در دل مردم جای بگیرند! من به این حسادت ها 
عادت کردم. سابقه داشته به ورزشگاه رفتند و کسی تشویقشان 
نکرده و بعد طلبکار شدند که چرا کسی اسمشان را در ورزشگاه 
صدا نکرده؟! به من چه ارتباطی دارد که با ۲۰۰ بازی ملی در 
کوچه و خیابان و ورزشگاه آن طور که ادعا دارید، تحویلتان 
نمی گیرند؟ یا اینکه نمی دانم چرا اینقدر اینستاگرام من برای 
این آقایان مهم است؟ آنقدر که اینها درباره این مسائل سطحی 

و چیپ حرف می زنند، برای خودم این مسائل مهم نیست.
*استقالل چه زمانی از این شرایط رها می شود؟ باتوجه 

به آمار مصدومها، به آینده این تیم امیدوار هستید؟
در  چون  چرا؟  می دانید  دارم.  ایمان  تیم  این  به  من 
موج  خواستن  فعل  و  امید  بازیکنانم  تک  تک  چشمهای 
می زند. هیچ اتفاقی نمی تواند ما را از هدفمان دور کند، حتی 
آمار مصدومیت. بازیکنان استقالل روزهای سختی را گذراندند. 
بحران ها و شرایط استثنایی اما همه آنها به یک پایان خوب در 
آخر فصل فکر می کنند. به حاشیه سازان هم که خیلی فعال 
هستند باید بگویم که برایم مهم نیست چه می گویید. خودتان 
را خسته نکنید، هم سهمیه می گیرم، هم جام حذفی را از آن 

خود می کنم و هم در آسیا صعود می کنم.
*در استوری آخر نوشته بودید که تک و تنها هستید. 

منظور خاصی داشتید؟
منظور من تنهایی مقابل شیطنت هاست. مقابل آدمهایی 
که شب بازی با الریان قطر از شدت ناراحتی تا صبح خوابشان 
نبرد! مقابل بعضی ها که همه وجودشان را حسادت و تنگ 
نظری گرفته است. من به این فضاها عادت کردم، تسلیم 
برابر  دو  شرایط  این  در  تالشم  و  انگیزه   فقط  و  نمی شوم 

شده است.

من به این تیم ایمان دارم؛

مجیدی: هم سهمیه می گیرم، هم جام حذفی! 
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تصویر قدیمی از زنده یاد جعفر شهری و نصراهلل حدادی 
اختصاصی دنیای جوانان

هیچ رنگی به از این نیست
که بی رنگ شوی 

میرزاده عشقی

ای فلک ذات تو هر روز روالی دارد
در سر از گردش بیهوده خیالی دارد

نه همین خاطر من از تو ماللی دارد
هیچ کس نیست در این پرده که حالی دارد

 صورت حال در این پرده ندیده ست کسی
نه چنین صورت حالی بشنیده ست کسی

 از جفای تو به تنگم، دل سنگی تا کی؟
نیستی خانه مور این همه تنگی تا کی؟

 گاه روبه صفتی، گاه پلنگی تا کی؟
ای دغل! با من یکرنگ، دو رنگی تا کی؟

 این چه رنگی است که گه شیشه و گه سنگ شوی
هیچ رنگی به از این نیست که بی رنگ شوی 

همزمان با روز قلم، مراسم اختتامیه 
تیرماه   ۱۴ جمالزاده  جایزه  دوره  دومین 
برگزار  مجازی  صورت  به   ۲۱ ساعت 

می شود.
جایزه  دوره  دومین  اجرایی  دبیر 
جمالزاده با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و اوج گیری دوباره 
آن در این روزها، مراسم اختتامیه دومین 

دوره جایزه جمالزاده همزمان با روز قلم به صورت مجازی 
برگزار و به صورت زنده پخش می شود.

محمد معماریان افزود: در این مراسم قدرت اله نوروزی 
شهردار  فرهنگی  معاون  عیدی  محمد  اصفهان،  شهردار 
اصفهان و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان و مجید قیصری دبیر ادبی جایزه جمالزاده به ایراد 

سخن می پردازند.

وی ادامه داد: اعالم اسامی برندگان 
مورد  روال  طبق  جایزه  دوره  این  نهایی 
است  برنامه  اصلی  بخش های  از  انتظار 
برگزیدگان  حضور  عدم  به  توجه  با  که 
جوایز  جشنواره  پایان  از  پس  مراسم،  در 
از  افتخار  لوح  و  تندیس  به همراه  نقدی 
سوی دبیرخانه جشنواره برای آنها ارسال 
جایزه  دوره  دومین  اجرایی  می شود.دبیر 
جمالزاده به انتشار نشریه و مجموعه آثار برگزیده این دوره 
پایان برگزاری، اشاره کرد و نوید اعالم  از  از جشنواره پس 

فراخوان دوره سوم جایزه در سال جاری را داد.
در  را  اختتامیه  مراسم  توانند،  می  عالقه مندان  عموم 
صفحات مجازی jamalzadehaward و صفحه آپارات 
 https://www.aparat.com/jamalzadehaward

و vcci.ir و    isfahanfarhang.  دنبال کنند

همزمان با روز قلم برگزار می شود
اختتامیه دومین دوره جایزه جمالزاده به صورت مجازی  

گفت و گو: داود علی زاده 
دبیر  اجرایی«،  مجید 
ملی  جایزه  سومین  اجرایی 
جایزه  این  که  است  امیدوار  جم،  شعر 
ضلع  سه  میان  را  خوبی  تعامل  بتواند 
به  و  ایجاد  ملی  و  استانی  منطقه ای، 
پویایی و پایایی هر سه ضلع کمک کند.

در  له  سا هر  جم  شعر  یزه  جا
جم  بزرگداشت  روز  به   نزدیک  ایام 
معرفی  رویکرِد  با  و  اسفندماه(  )نیمه 
ظرفیت های شعر معاصر جم، جنوب و 
ایران برگزار می شود. این جایزه در دو 
سال اول در محدوده جغرافیایی استان 
بوشهر و سپس پنج استان جنوبی کشور 
برگزار شد و دوره سوم در سطح ملی و 
با حضور شاعران سراسر کشور در حال 
برگزاری بود؛ اما در پی شیوع ویروس 
کرونا در کشور برگزاری اختتامیه جایزه 
 ملی شعر جم به زمانی دیگر موکول شد.

شاعران  اسامی  به تازگی  جایزه  این 
کرده  اعالم  را  اول  مرحله  برگزیده 
با  اختتامیه  مراسم  برگزاری  اما  است؛ 
وجود شرایط کرونا منتفی است. درباره 
این جایزه ملی حوزه شعر  کم و کیف 
با »مجید اجرایی«، دبیر اجرایی جایزه 
ملی شعر جم، به گفت وگو نشستیم که 

در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد.
کدام  با  جم،  شعر  ملی  جایزه   *

هدف و ضرورت برگزار می شود؟
** جایزه ملی شعر جم با چنین 

اهداف و ضرورت هایی شکل گرفت:
۱. تقویت گفتمان ادبیات حرفه ای 
و تجلیل از آفرینه هایی که در قالب شعر 
و با رویکردی بدیع و حرفه ای تولید و 

خلق نمی شود.
شکل گیری  و  تمرکزگریزی   .۲  
واقع  در  و  پیرامون  در  خالق  کنش 
حاشیه  شورش  می کوشد  جم  جایزه 

بر متن باشد.
3. قائل بودن به تنوع و تکثیر در 
ژانرهای  همه  به  دادن  اهمیت  و  شعر 

سنتی و نیمه سنتی، سپید و آوانگارد.
ادبی  نقد  به  حرفه ای  توجه   .۴
به عنوان رشته ای که ادبیات ایران برای 
و  است  محتاج  آن  به  شدنش  پویاتر 
جغرافیای  به  توجه  و  شدن  دیده  البته 
میزبان؛ یعنی شهر جم به عنوان شهری 
شهره  بوشهر  استان  و  جنوب  در  که 
نیز  است  فرهیختگی  و  ادب پروری 
چنین  برپایی  ضرورت های  از  یکی 

رویدادی است.
* استقبال از جایزه ملی شعر جم 

تاکنون چگونه بوده است؟
** دوره برگزاری جایزه شعر جم 

از  خوبی  بسیار  اعتنای  و  اقبال  نشانه 
طرف مخاطبان شعر به آن بوده است. 
نگاه  است  سالی  چند  اینکه  وجود  با 
مثبتی به جشنواره ها و جایزه های ادبی 
در سطح کشور وجود ندارد، این جایزه 
چشم گیر  افزایش  با  دوره  سه  هر  در 
بوده  روبه رو  شعر  حرفه ای  مخاطبان 
است که فکر می کنم دالیل و عوامل 
جایزه  استقالل  مثل  دارد؛  مختلفی 
سازمانی  سلیقه های  مداخله  عدم   و 
همچنین  و  متعصبانه  سلیقه های  یا 
برگزاری و میزبانی شایسته دوره های 
قالب ها  در  تکثر  و  تنوع  به عالوه  قبل 

و ریشه ها و...
* از کیفیت آثار ارسالی به دبیرخانه 

جشنواره رضایت داشتید؟
ینکه  ا به  توجه  با  ؛  بله  **
و  حرفه ای  و  شاخص  شاعران  هم 
و  آماتور  شاعران  همه  و  شناسنامه دار 
این  در  خالق  درعین حال  و  تجربی 
کیفی  کرده اند، سطح  فراخوان شرکت  
آثار ارسالی مطلوب و خوب بوده است.

جایزه  اول  مرحله  برگزیدگان   *
مرحله  چند  جایزه  این  شده اند.  اعالم  
را  آثار  داورانی  چه  و  داشت  خواهد 

قضاوت می کنند؟
** عالوه بر مرحله اول که در آن 
۱۱۰ نفر برگزیده واجد باالترین امتیاز 
معرفی  شده اند، جایزه یک مرحله دیگر 
خواهد داشت که مرحله نهایی است و 
در این مرحله برندگان نهایی مشخص 

خواهند شد.
داوران جایزه شعر جم که می توانم 
بگویم در هر سه دوره جایزه از بهترین و 
حرفه ای ترین داوران حوزه شعر بوده اند؛ 

کارنامه  کشور  سطح  در  که  کسانی 
دقیق تر  و  مقبول تر  افراد  دارند  بهتری 
در بین جامعه ادبی هستند. با توجه به 
اینکه بخش عمده ای از اقبال و اعتنای 
مخاطبان به شرکت در جایزه به حضور 
داوران برمی گردد. ما با وسواس در مورد 

انتخاب داوران عمل کرده ایم.
* این جایزه ملی به صورت مستمر 
برگزار خواهد شد یا به صورت استثنایی 

در این برهه برگزار شده است؟
قرار  شده،  مصوب  که  چیزی   *
شده هرساله برگزار شود و در اسفندماه 
نیز اختتامیه آن باشد که امسال به دلیل 
اختتامیه ی  واقع  در  اجتماعی،  شرایط 
دوره  سه  تاکنون  اما  نداریم.  حضوری 
متوالی و مستمر است که جایزه برگزار 

شده است.
این گونه جوایز چقدر  برگزاری   *

به پویایی شعر استان کمک می کند؟
مقوله ای  استان  شعر  پویایی   **
است که به مولفه های فراوانی بستگی 
دارد و اگر من ادعا کنم که این جایزه 
می دهد،  ارتقا  را  استان  شعر  سطح 
می توانم  ما  ا گفته ام؛  گزافی  حرف 
بگویم در دوره اول این جایزه که ویژه 
اذعان مخاطبان  به  بود،  بوشهر  استان 
حرفه ای ترین اتفاق و رویداد را در این 
جایزه  این  در  بوده ایم.  شاهد  سال ها 
همچنین از ظرفیت های شعر و ادبیات 
بخش های  و  می شود  استفاده  استان 
کارگاهی آن نیز می تواند کمک شایانی 
به استعدادهای نوجو کند. ما امیدواریم 
را میان  تعامل خوبی  بتواند  این جایزه 
سه ضلع آن بعد منطقه ای، بعد استانی و 
بعد ملی ایجاد کند و به پویایی و پایایی 

هر سه ضلع کمک کند.
با  ارگان هایی  و  * چه سازمان ها 

شما همکاری کردند؟
شورای شهر و شهرداری جم دو 
بودند که پوشش  ها  بال اصلی حامیان 
و حمایت های آن ها در پشتیبانی مالی 
ناگفته  البته  است.  تقدیر  قابل  جایزه 
که  نیز  جم  روز  دائمی  دبیرخانه  نماند 
و  است  بوده  برنامه  این  اصلی  محور 
جای قدردانی دارد و می توان گفت بدون 
حمایت این دبیرخانه و شورا، برگزاری 
جایزه در این سطح غیرممکن می نمود.

روند  در  پیامدهایش  و  کرونا   *
جایزه خللی ایجاد کرده است؟

** طبق تقویم زمان بندی قرار بود 
ما در نیمه اسفندماه ۹۸ اختتامیه جایزه 
ملی شعر جم را برگزار کنیم که داستان 
کرونا پیش آمد. از آن تاریخ تاکنون ما 
به صورت مستمر اوضاع را رصد کرده ایم 
را  شکوهمندی  اختتامیه  بتوانیم  که 
برگزار  برگزیدگان  و  مخاطبان  برای 
کنیم؛ اما متاسفانه شرایط پیش آمده که 
در سراسر کشور و دنیا را تحت شعاع 
خود قرار داد این امکان را از ما سلب 
کیفیت  از  عمده ای  بخش  واقعًا  کرد. 
اختتامیه تجلی می یافت که  ما در  کار 
اختتامیه  در  بود  قرار  چون  شد  حیف 
ملی  حرفه ای ترین های  امسال  جایزه 
را دعوت کنیم؛ از اجرای برنامه گرفته 
تا  تا بخش های فوق برنامه و موسیقی 
 مهمانان ویژه که عماًل امکان پذیر نشد.

* اختتامیه به چه صورت و چه زمانی 
برگزار می شود؟

برای اختتامیه هنوز به جمع بندی 
نهایی نرسیده ایم؛ اما با توجه به شرایط 
تا  هستیم  متصور  آن  برای  برگزاری 
اعالم  یا  و  مجازی  به شکل  برگزاری 
بازتاب  و  نهایی  برگزیدگان  اسامی 
به زودی  هرصورت  در  آن که  رسانه ای 

تکلیف آن روشن خواهد شد.
طبیعتا  و  نا  و کر وجود  با   *
محدودیت فعالیت های جمعی، میلی به 
به صورت  جنبی  فعالیت های  برگزاری 

مجازی دارید؟
جایزه  اختتامیه  با  ارتباط  در   **
ملی شعر جم طبیعتًا هدف اصلی خود 
آیین اختتامیه است و موارد دیگری که 
کنونی  شرایط  این  در  کردید،  اشاره 
بالموضوع است و چون امکان برگزاری 
آن ها، کار دشواری است و مسأله مهم 
دیگری اینکه با توجه به وضعیت قرمز 
استان  کرونا  بیماری  زمینه  در  استان 
فعالیت جمعی حتی برای دست اندرکاران 

جایزه هم غیرممکن است.

نگاه مثبتی به جشنواره ها و جایزه های ادبی وجود ندارد

انتشار رمان جدیدی از محمود دولت آبادی
رمان  انتشار  به  دست  چشمه  نشر 
نام  به  دولت آبادی  محمود  از  جدیدی 
زده  یکدیگر«  کنار  از  اسب ها  »اسب ها، 
است که این اثر طی روزهای آینده راهی 

بازار نشر خواهد شد.
طبق شنیده ها این رمان به مفهوم 
پدر  یک  رمان  قهرمان  و  می پردازد  پدر 
است. دولت آبادی این رمان را سال گذشته 

تحویل نشرچشمه داده است.
در پشت جلد این کتاب آمده: »ملک 
ثَریٰ  از  خبری  و  خط  نتوانم  اگر  پروان. 
برایش ببرم می میرد. و اگر ملک بمیرد، 
اگر دق کند نمی دانم من سروکارم به چه 
روزگاری بیفتد! کِم کمش این است که 

گوروگم می شوم از این عالم اگر تو لجن جوی نفله نشوم. پس اگر راهی به گمانت 
می رسد کاری بکن. من خیالت را از بابت ذوالقدر راحت کردم. آن یکی دیگرم پیداش 
می کنم، پیداش می کنیم. گفتی اسمش چی بود؟« کریما گفت که مهم نیست؛ »نشد 
هم نشد!« و چندی گذشت تا بگوید »این هم زنده بودِی ماست. به یکدیگر می رسیم 
و از کنار هم می گذریم. یادیـ  چیزی از خودمان در دیگری باقی می گذاریم یا باقی 
نمی گذاریم؛ و هر کدام به محض گذر از کنار شانه ی هم در پاشنه ی پای دیگری 
گم می شویم؛ چه اهمیتی دارد! مرحب جنم خوبی بود، خیلی فکری اش می شوم. 

نگرانم حیف شده باشد با آن بی باکی ای که داشت.«
اثر محمود دولت آبادی در ۱۲۹  از کنار یکدیگر«،    رمان »اسب ها، اسب ها 
صفحه و به بهای 3۰هزار تومان از سوی نشر چشمه راهی بازار نشر خواهد شد.   

بنیانگزار ادبیات چیکانو درگذشت
آمریکایی  نویسنده  آنایا  رودولفو 
رمان  صاحب  و  چیکانو  ادبیات  پایه گذار 
»اولتیما،  مرا دعا کن« در سن ۸۲ سالگی 
اولتیما  رمان  نوشتن  با  آنایا  درگذشت. 
ادبیاتی را پایه گذاری کرد که در حقیقت 
جریانی از کتاب ها و رمان های نوشته شده 
توسط نویسندگان مکزیکی ساکن آمریکا 
بود. این جریان بعد از جنگ جهانی دوم 

با رمان اولتیما شروع شده است.
جوانی  درباره  آنایا  کتاب  قصه   
جنگ  دوران  در  که  است  آنتونیو  نام  به 
جهانی دوم در نیومکزیکو زندگی سخت 
با پزشکی  او  و پردردسری دارد. آشنایی 
به نام اولتیما که از خودش بزرگ تر است، 

چشم انداز تازه ای را پیش روی او قرار می دهد. این خانم دکتر با همکاری آنتونیو 
مبارزه ای شدید با نیروهای شیطانی در دهکده کوچک خود آغاز می کنند.

رمان آنایا در سال ۱۹۷۲ در آمریکا منتشر شد و بعد از آن یک سری از قصه های 
مشابه از نویسندگان مکزیکی االصل روانه بازار کتاب آمریکا شد که جریانی به نام 
آنایا در مصاحبه ای در سال ۲۰۱3 گفته بود که ایده  ادبیات چیکانو را ایجا کرد. 
نوشتن این رمان را از زندگی واقعی پزشکی زن در همسایگی اش الهام گرفته است. 
اولین بار دانشجویان مکزیکی ساکن آمریکا به رمان آنایا عالقه نشان داده و بعد از 

آن سیلی از کتاب های مشابه وارد بازار کتاب آمریکا شد.
آنایا  شاگرد  که  آمریکایی  مکزیکی  رمان نویس  و  شاعر  گونزالس  ریگوبرتو 
نیز بود، درباره رمان اولتیما می گوید: این رمان بسیاری از نویسندگان و شاعران 
مکزیکی ساکن این کشور را تحت تاثیر قرار دارد و در حقیقت آنایا را باید پدرخوانده 

نویسندگان مکزیکی ساکن آمریکا دانست.
رودولفو آنایا بعد از این رمان یک سری کتاب ها و داستان های جنایی با محوریت 
زیادی  استقبال  با  که  نوشت  نیز  مکزیکی-آمریکایی  کارآگاه  شخصیت سونی بکا 
روبرو شد. او سال ها در دانشگاه نیومکزیکو نویسندگی خالقانه را تدریس می کرد.

نکته جالب درباره رمان آنایا با وجود محبوبیت باالی آن در میان دانشجویان و 
مهاجران مکزیکی ساکن آمریکا ممنوعیت این رمان در بعضی از ایالت های آمریکا 
بود. بعضی از ایالت های آمریکا مثل آریزونا این رمان را در مدارس ممنوع کرده 
بودند  چون اعتقاد داشتند عقایدی را ترویج می کند که ضد دولت فدرال است که 

البته به شدت از سوی منتقدان ادبیات آمریکای التین رد می شد.

تولید محتوا و کتابفروشی در فضای مجازی 
رشد زیادی داشته 

نائب رئیس اتحادیه ناشران گفت: در حال حاضر تولید محتوا و کتابفروشی در 
فضای مجازی نسبت به گذشته خیلی پررنگ تر شده است.

محمود آموزگار مدیر انتشارات کتاب عامه و نائب رئیس اتحادیه ناشران گفت: 
با وجود اینکه کتابفروشی ها هم اکنون مشکلی ندارند و بازگشایی شده اند اما آمارها 
حاکی از این است که فروش فعلی آن ها در قیاس با قبل از شیوع کرونا کمتر است 
که ناشی از مشکالت حوزه اقتصادی کشور است. عموم مخاطبان کتاب از قشر 
متوسط جامعه هستند که بیشتر از دیگر اقشار پروتکل های بهداشتی را مراعات 
می کنند. پس طبیعی است که از رفت و آمدهای غیرضرور پرهیز کرده و مراجعه 

آنها به کتابفروشی ها هم کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه تعداد کتابفروشی ها رو به افزایش است، گفت: دلیلش هم 
این است که این افراد برای حفظ شرایط خود در بازار کتاب در یکی از شبکه های 
اجتماعی مانند واتساپ و اینستاگرام حسابی ایجاد می کنند و سفارشات آنالین می 
گیرند. در حال حاضر رویکرد به تولید محتوا و کتابفروشی در فضای مجازی نسبت 

به گذشته خیلی پررنگ تر شده است.
نائب رئیس اتحادیه ناشران در ادامه گفت: ما هنوز قواعد استفاده و برخورد با 
فضای مجازی را برای مردم تبیین نکرده ایم و همچنان خألهای زیادی در این حوزه 
داریم؛ طوری که می توان گفت سرقت ادبی به مفهوم واقعی در فضای مجازی بیشتر 
رخ می دهد و مقررات متناسبی برای برخورد با این فضا ایجاد نشده است.آموزگار در 
ادامه از وجود سایت و کانال هایی گفت که کتاب های متعلق به ناشران و نویسندگان و 
مترجمان را به صورت غیرقانونی تحت عنوان فریبنده ترویج کتابخوانی و در فایل های 
پی. دی. اف توزیع می کنند و حتی برای ادامه خدمات دهی شماره حساب هم اعالم 

و از مخاطبان پول دریافت می کنند و هیچ کنترلی هم بر کارشان وجود ندارد.
وی گفت: این موضوع در کارگروه صیانت اتحادیه ناشران مطرح شده است اما 
اشکال کار این جاست که ما ابزار ضمانت اجرایی را در قوه قضائیه نداریم، یعنی به 
خاطر فیلتر شدن تلگرام هیچ دسترسی به این کانال ها نداریم و تنها راه این است 
که به خود تلگرام ایمیل بزنیم و این سایت ها و کانال ها را به عنوان نقض کننده 
حقوق مولفان معرفی کنیم تا اکانت را مسدود کنند که البته این افراد دوباره حساب 

دیگری باز می کنند.
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زهرا ثقفی الریجانی

مردی که جانش را بر سر قلم گذاشت

عصر  شاعر  درگذشت  سالروز  با  است  مصادف  تیرماه،   ۱۲ امروز 
مشروطیت میرزاده عشقی در سال ۱3۰3 خورشیدی

سیدمحمدرضا میرزاده عشقی، فرزند سید ابوالقاسم کردستانی، روز ۲۰  
 آذر ۱۲۷3 در شهر همدان به دنیا آمد. ابتدا در مکاتب محلی و از هفت سالگی 
در مدارس »الفت« و »آلیانس« همدان به تحصیل پرداخت و زبان فارسی و 
فرانسوی را به خوبی آموخت و پیش از فراغت از تحصیل به سمت مترجمی، 
نزد یک بازرگان فرانسوی مشغول به کار شد  و از هفده  سالگی فعالیت های 

اجتماعی را شروع کرد.
عشقی منتشر  عنوان نامهٔ   با  روزنامه ای   همدان  در   ۱333 سال  در 
ساخت و در همان اوقات که اوایل جنگ بین الملل اول بود، با سایر مردان 
سیاسی به استانبول که کانون فعالیت ملّیون شده  بود، مهاجرت کرد و دو 
سال، از ۱۲۹۵تا۱۲۹۶  در آن جا گذراند و به رسم مستمع آزاد در مکتب 
سلطانی و دارالفنون حاضر شد و در آنجا بود که نخستین آثار شاعرانٔه خود، 

مانند نوروزی نامه و اپرای رستاخیز شهریاران ایران را نوشت..
عشقی در اواخر جنگ به ایران برگشت به صف پرشور ترین مخالفان 
قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله- کاکس که مضمون آن تحت الحمایگی ایران از 
سوی بریتانیا بود، پیوست، به تبلیغ و تهییج و سخن رانی های تند پرداخت 
و از جمله، شعری با عنوان »عشق وطن« سرود و در پی آن اعتراض ها 
رییس الوزرا،  وی را همراه با جمعی از مخالفان معاهده، به زندان انداخت و 

جمعی را نیز به کاشان تبعید کرد.
عشقی در دوره مجلس مجلس چهارم به نمایندگان اقلیت می تاخت و 
مقاالت تند و آتشینی در انتقاد از وضع سیاسی کشور انتشار می داد، که  از 
جملٔه آن مقاالت، مقالٔه عید خون بود که  در روزنامٔه شفق سرخ چاپ شد. 
وی سپس اقدم به انتشار روزنامه قرن بیستم کرد که مقاالت تند و کوبنده اش 
منجر به قتل او شدو در بامداد روز ۱۲تیرماه ۱3۰3 در خانه اش، جنب دروازه 
دولت، به دست دو نفر ناشناس هدف گلوله قرار گرفت و نزدیک ظهر همان 

روز در بیمارستان شهربانی جان باخت.

مطالبه کتاب فروشان و ناشران جمع آوری 
نمایشگاه های غیر قانونی است 

محسن بهشتیان، معتقد است، 
برای  راهنما  تابلوی  نصب  هرچند 
ناشران و کتاب فروشان اقدام مثبتی 
است اما مطالبه جدی کتاب فروشان 
برگزاری  مجوز  صدور  توقف  را 
نمایشگاه های تخفیف ۵۰ درصدی 

کتاب در مترو و خیابان می داند.
الرستان،  کتابفروشی  مدیر 
درباره مصوبه شورای اسالمی شهر 
تهران مبنی بر الزام شهرداری تهران 
به نصب تابلوی راهنمای ناشران و 
کتاب فروشان، بیان کرد: نصب تابلو 
برای ناشران و کتاب  فروشان، اقدام 
تابلو  نمی کنم  فکر  اما  است  مثبتی 
و فلش در افزایش میزان مخاطبان و فروش، موثر باشد. کتاب خوان ها و 

عالقه مندان کتاب و کتاب فروشی را پیدا می کنند. 
اقدامات  افزود:  به گرفتاری های متعدد کتاب فروشان،  اشاره  با   وی، 
اساسی تری از نصب تابلو راهنما برای کتاب فروشی ها، الزم است. متاسفانه 
صدا و سیما و آموزش و پرورش توجهی به تقویت کتابخوانی ندارد؛ برنامه  و یا 

سیاست ها خانواده ها و دانش آموزان را به مطالعه تشویق، نمی کند.
 بهشتیان، درباره مطالبات کتاب فروشان از مدیران شهری گفت: به نظر 
می رسد برخی اقدامات شهرداری تهران منجر به از بین رفتن کتاب فروشی ها 
می شود. یکی از معضالت اصلی، بساط فروش و نمایشگاه   کتاب  با تخفیف 
۵۰ درصدی است. جمع  آوری این بساطی ها و توقف حمایت شهرداری از 

مطالبات اصلی کتاب فروشان از مدیران شهری است.
مدیر کتابفروشی الرستان، ادامه داد: اکثر کتاب های عرضه شده در این 
نمایشگاه ها کپی از نسخه های اصلی و نام غیرواقعی مولف و یا مترجم و 
کتابسازی است؛ بنابراین مجموعه ای از فعالیت  های غیر قانونی در برگزاری 
این نمایشگاه ها وجود دارد. تعیین تخفیف براساس قانون نظام صنفی ۱۵ 
درصد و یکبار در سال مجاز  و اعمال این تخفیف ها نیز نیازمند اخذ مجوز 
است؛ عالوه براین با توجه به افزایش قیمت کاغذ، ۵۰ درصد تخفیف هم 
غیر واقعی شده ، یعنی قیمت پشت جلد را دستکاری می کنند وبراساس قیمتی 

که  غیر واقعی افزایش داده اند ۵۰ درصد تخفیف را اعمال می کنند.
بهشتیان، آسیب برگزاری نمایشگاه   های تخفیف ۵۰ درصدی در مترو 
و خیابانی را فراگیر دانست و افزود: در شرایطی که مردم از کیفیت  و واقعی 
بودن کتاب های تخفیف ۵۰ درصدی نمایشگاه های خیابانی و مترو، بی خبر 
اعمال  به  سایت ها  در  می بینم  و  شده اند  رقابت  وارد  نیز  ناشران  هستند، 
تخفیف های باال  اقدام کرده اند. متاسفانه تخفیف ناشران نتیجه کسر سهم 
کتاب فروشان از قیمت پشت جلد کتاب است؛ بنابراین از شهرداری می خواهیم 
بساط کتاب فروشان مترو و نمایشگاه های خیابانی کتاب را جمع و صدور 

مجوز به  آن ها را متوقف کند.

ه  ر شما همین  د ز ا و د
دوماهنامه ادبی چامه ویژه تیر 
منتشر  به تازگی   ،۹۹ مرداد  و 
شده و به طور مکتوب و الکترونیک روی 
پیشخوان مطبوعات آمده است. پرونده ویژه 
این شماره چامه که مطالب و مقاالتی را در 
حوزه شعر و داستان شامل می شود، منصور 

اوجی و کارنامه اوست.
از  نوشته هایی  یادداشت،  بخش  در 
اخوان،  محمدکاظم  خسروی،  ابوتراب 
پروین گنابادی،  بهرام  یاسمی،  بهروز 
یاشار هدایی، سیدعلی کاشفی خوانساری، 
رکسانا  سرامی،  قدمعلی  برزویی،  آناهیتا 
دادجو،  دره  خورشاهیان،  هادی  حمیدی، 
نوری،  شهبانی  محمدرضا  آریان،  عاطفه 
ابراهیم کارگرنژاد، معصومه حامی دوست، 
محمد  و  خواجه ییان  میترا  نادری،  مژده 

بهمن بیگی درج شده است.
از  اشعاری  هم  شعر  قسمت  در 
فدوی الزیانی  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا 
محسن  الکرخی،  محمداالمین  ترجمه  با 
ایرج  باقری،  حسنی  مهدی  حیدری، 
صف شکن، سیدعلی صالحی، پوران کاوه، 
مراد قلی پور، رضا اسماعیلی، مسعود میری، 
مسعود فرح، مهدی خالدی، مجتبی نورانی، 
لیال طیبی رها، سعید فالحی، علی خاکزاد 
سیدعلی صالحی، سیروس رادمنش، هرمز 
علیپور، بهاره نوروزی سده، رضا خان بهادر، 
مظاهر  صدیق،  سعید  رویین،  روح اهلل 
شهامت، عبداهلل محمدزاده، خرم سعیدی، 
مرتضی  و  فرخی  حسن  دلگرم،  حجت 

عابدپور لنگرودی به چاپ رسیده است.
ندا چهارگانه، کامبیز  مهدی شاطر، 
نجفی، آرمین رزمجو، حدیث سلحشور و 
مریم علی اکبری هم نویسندگانی هستند 
که داستانشان در بخش داستان این شماره 

چامه چاپ شده است. در بخش داستان 
همچنین فصلی به نام کارگاه ترجمه است 
ترجمه  با  هریک  لی  داستان  آن  در  که 

مسعود غفوری منتشر شده است.
بررسی  و  گپ  چامک،  ویژه نامه، 
عناوین ۴ بخش بعدی این مجله هستند. 
به منصور  در بخش ویژه نامه که مربوط 
است،  ماه«  و  آه  »شاعر  عنوان  با  اوجی 
است:  شده  چاپ  این افراد  از  نوشته هایی 
موسی  نوذری،  سیروس  اکبرپور،  احمد 
اوجی،  منصور  یزدانپور،  همایون  بیدج، 
امین  خالقی،  ضیاءالدین  ولی زاده،  محمد 
فقیری، کوروش کمالی سروستانی، کاوس 

حسن لی و منیژه عبداللهی.
براهیمی  ا غالمحسین  با  گفتگو 
دینانی در بخش گپ هم از جمله مطالبی 
است که در این شماره مجله مذکور چاپ 

شده است.
صاحب امتیاز  رحمانی  محمدصادق 
سرمقاله  از  بخشی  در  این مجله  مدیر  و 
نوشته  عنوان »چامه ورزی«  با  این شماره 

است:
»ما می خوانیم تا معرفت بیاموزیم یا 
می خوانیم تا حقیقت را بیافرینیم. این دو 
نوع نگاه، چالشی است که ذهن را به خود 
مشغول می دارد. مارسل پروست در کتاب 
در باب خواندن با نگاهی موشکافانه نظر 
جان راسکین را رد می کند. جان راسکین 
در کتاب کنجد و سوسن ها بر این باور است 
که کتاب ها در برگیرنده شناخت و حقیقت 
است و خواننده با مطالعه به ژرفای معرفت 
و حقیقت پی می برد. این در حالی است 
بیش  توهمی  را  دیدگاه  این  پروست  که 
نمی داند. اگر چنین که راسکین می گوید 

نیست، پس حقیقت ماجرا چیست؟
مارسل پروست بر این باور است که 

خواندن کتاب چیزی نیست جز محرکی که 
ذهن خواننده را به تحرک وامی دارد تا خود 
بزند. پروست می گوید  به آفرینش  دست 
کتاب خواندن را نمی توان با گفت وگو قیاس 
کرد. خواندن برخالف گفت وگو برقرارکردن 
ارتباط است با اندیشه ای دیگر، آن هم در 
تنهایی. در حالی که گفت وگو در تنهایی 
شکل نمی گیرد. گفت وگو بالفاصله تنهایی 

را از بین می برد.
خصوصیات  از  یکی  راستی،  به  و 
حیات  در  بنیادین  نقش  که  مفید  کتاب 
است:  همین  می کند  بازی  ما  فکری 
برانگیزش ها  و  نویسنده  برای  »فرجام ها 
برای خواننده. دانایی ما جایی آغاز می شود 
که دانایی نویسنده به پایان می رسد.« در 
ترجمه  با  پروست  مارسل  خواندن  باب 
بنیامین مرادی را نشر مرکز منتشر کرده 
نویسندگان،  که  یادداشت هایی  در  است. 
چامه  شماره  این  در  منتقدان  و  شاعران 
نوشته اند به خوبی می توان این نوع نگاه 
پروست را درک کرد، زیرا اهل قلم خود در 
عین حالی که خوانندۀ قهاری اند، نویسنده 

یا شاعر خالقی نیز هستند.
که  کالسیکی  و  کهن  نوشته های 
سال هاست ما می خوانیم و کلماتش بوی 
کهنگی نمی دهد، عالوه بر آفرینشگری و 
خالقیت نویسنده، به ماده خام آن نیز باز 
می گردد. زبانی که شاعران و نویسندگان 
بدان نوشته اند، زیبایی را دو برابر می کند، 
و  ظرفیت ها  خود  فارسی  زبان  که  بویژه 
برانگیختگی  جنبه  که  دارد  ظرافت هایی 

ذهن را با خود به همراه دارد.
منصور اوجی در شعر صاحب امضاء 
است. هم از دیدگاه نوع به کارگیری زبان 
و هم شیوه بیان خود. چندی پیش کتابی 
با نام یک عمر شاعری درباره او و آثارش 

در تهران چاپ شد و در شیراز رونمایی. 
راستی را که چنین عنوانی برازنده اوست. 
سی  دهه  اواسط  از  را  او  شعرهای  رد 
خورشیدی در مطبوعات ادبی آن روزگار 
می توان جست. نخستین کتاب او با عنوان 
باغ شب در سال ۱3۴۴ درست در سالی 
رسیده  چاپ  به  ام  آمده  دنیا  به  من  که 
است. خاطره بانمکی درباره نام گذاری این 
مجموعه شعر با مهدی اخوان ثالث دارد 

که خواندنی است.
رفته  شیراز  به  که  اردیبهشت  در 
ایشان  خانه  به  اردیبهشتی؟!  چه  و  بودم 
زنگ زدم و تو می دانی که اوجی نه تلفن 
خود  قصد  از  اتومبیل.  نه  و  دارد  همراه 
برای اختصاص چامه شماره ۱۲ به ایشان 
سخن گفتم. او پذیرفت و گفت هر کاری 
به صواب است. این در  که می کنید حتماً 
حالی بود که هم ضیاالدین خالقی و هم 
بابک طیبی پیشاپیش به من گفته بودند 
که آقای اوجی هر آن چه را که درباره اش 
دلیل  شاید  می کند.  بازبینی  می نویسند، 
مدارایش با من دچاری اش به شکستگی 
استخوان پهلو بود. به هر روی اهل قلم 
با  بود،  به همان مقداری که الزم  شیراز 
من همکاری کردند که در این شماره می 
توانید ببینید و بخوانید. در این سفر که در 
دوست  به  افتاد  اتفاق  اردیبهشت  بیستم 
شاعر دیگری نیز سر زدم. سیروس نوذری 
که اشتیاق دیدارش را داشتم. به خانۀ او 
رفتم و ساعاتی را با او درباره شعر و شعر 
کوتاه حرف زدم و البته بیشتر شنونده بودم.

او عالوه بر شعر، در سال های جوانی 
طراحی و نقاشی نیز کرده است و با سنگ 

مجسمه های طبیعی نیز می سازد.«
این مجله با ۲۶۴ صفحه و قیمت ۵۰ 

هزار تومان منتشر شده است.

پرونده ویژه منصور اوجی در »نشریه ادبی چامه«
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روستاگردی در یک سفرنامه رادیویی

بع  ا تو ز  ا یهر  ی  ستا و ر
ین  ا هدف   ، ند  و ما د ن  ستا شهر
نعمتی زاده  نیما  روستاگردی  هفته 
که  است  حسن بیگی  محمدرضا  و 
نتیجه اش امروز پنجشنبه دهم تیرماه، 
شبکه  آنتن  روی  صبح   ۱۰ ساعت 

رادیویی تهران می رود.
این برنامه که در طول مدت پخش مورد توجه شنوندگان قرار گرفته، 
در قالب مستندی رادیویی و گفت و گو با اهالی روستاهای مختلف سعی در 
طرح ظرفیت های اقتصادی روستاها و همچنین مشکالت ساکنان روستاها 
دارد.این برنامه به تهیه کنندگی و اجرای نیما نعمتی زاده، با دستیاری ملیکا 
طاهری عطار و کارشناسی محمدرضا حسن بیگی، )سردبیر روزنامه دنیای 
جوانان(  ساعت ۱۰ صبح روزهای پنجشنبه روی موج اف. ام، ردیف ۹۴ 

کیلوهرتز پخش میشود.

بازگشت مجدد ابوالفضل پورعرب به تلویزیون

کارگردان سریال »شرم« درباره 
داستان معمایی این سریال و ترکیب 
بازگشت  جمله  از  و  آن  بازیگران 
تلویزیون  به  پورعرب  لفضل  بوا ا

توضیحاتی ارائه داد.
احمد کاوری گفت: برای تولید سریال 
»شرم« با نام قبلی »پای بست« دکورهایی 

زده ایم و قرار است کار در جاهای مختلفی تصویربرداری شود.
کاوری با اشاره به حضور بازیگران باسابقه و چهره در این سریال 
دارند  حضور  بازیگران  از  خاصی  ترکیب  سریال  این  در  کرد:  عنوان 
سیروس  گودرزی،  فاطمه  کاوه،  شجاع  اردالن  ابوالفضل پورعرب،  که 
با  خاطره  تجدید  نوعی  و  هستند  بازیگران  این  جمله  از  گرجستانی 
بازیگران یکی دو دهه گذشته است. همچنین ۲ بازیگر اصلی داریم که 

هنوز انتخاب نشده اند.

مامان بزرگ قصه گو، جمعه در رادیو صبا 

های  قصه  راوی  نشیبا  مریم 
 ۱3 جمعه  روز  کوچولو«  بخیر  »شب 
تیر در برنامه »طنز، مهمان، قیچی« 
با تهیه کنندگی و اجرای اعظم دهباشی 
از خود و عالقمندی هایش می گوید.

»طنز، مهمان، قیچی« برنامه ای است 
که با هدف ایجاد لحظه های شاد و مفرح، با 
هنرمندان و چهره های مشهور گفتگویی صمیمی و طنزآمیز انجام می دهد.

مریم نشیبا عالوه  بر گویندگی خبر و همکاری با برنامه های روزانه و 
هفتگی، اجرای برنامه »شب بخیر کوچولو« را از سال ۱3۶۹ پی گرفته است. 
نشیبا هم چنین مجری برنامه »گلبانگ« از رادیو ایران است. در زمینه 
کار تلویزیونی نیز، ضمن گویندگی در برنامه های مستند علمی و آموزشی 
اجرای مجموعه های  سینما چهار،  و  دو  سینما  تلویزیونی  برنامه های  و 

صداهای ماندگار و روز نوروز را برعهده داشته است.

یو
راد

ون
یزی

لو
ت

یو
راد

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

»دست نوشته« و تالش برای نجات پدر از چوبه دار

»دست  فیلم  ری  تصویربردا
نوشته« بر اساس فیلمنامه یی از سمیه 
کارگردانی  و  تهیه کنندگی  و  ساجد 

سیاوش اسد در تهران کلید خورد.
فیلم  یومین  نوشته«  »دست 
کوچک  دست  »یوما  از  بعد  اسد 

در  که  است  خاموش«  »جدال  و  روزگار« 
خالصه داستان آن آمده: سارا ۲۲ ساله در تالش است با دست نوشته 
های پدرش که به جرم قتل همسر دوم خود در زندان است او را از چوبه 

دار نجات دهد  و...
منوچهر علی پور، سعیده عرب، پارمیدا نیازی، شقایق دلشاد، مرجان 
دلبند، ترانه ولدیان، آرشام ملک زاد، شایا ملک زاد، دادگر فرجی، سیاوش 
مایسا  ایمانی،  احمدی، حلما  فربد  ایلیا دهقان،  بازیگران خردسال  اسد، 
مهدیانی، امیرعلی باهوش، نفس حبیبی بازیگران »دست نوشته« هستند.

ما
سین
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محمد حسین زاده

اکــران آنالیــن در یــک مــاه گذشــته نــه تنهــا 
جــاي خــود را در بیــن مخاطبــان ســینمایي بــاز کرده 
بلکــه دریچــه تنفســي جدیــد بــراي ســینماي ایــران 
ــران  ــت اک ــا در نوب ــه مدته ــي ک ــا فیلم های ــوده ت ب
بــوده و ماه هــا و شــاید ســال ها از تولیــد آنهــا 
گذشــته، بتواننــد بــه اکــران برســند. فیلــم حکایــت 
دریــا، ســاخته بهمــن فرمــان آرا یکــي از فیلم هایــي 
اســت کــه بــه صــورت آنالیــن اکــران شــده اســت 
و در حالــي کــه ۲هفتــه از اکــران آن مي گــذرد 
ــد.  ــذب کن ــي را ج ــب خوب ــا مخاط ــده ت ــق ش موف
ایــن فیلــم ســینمایي کــه در ســال ۹۵ تولیــد شــده 
ــا،  ــد آری ــه معتم ــون فاطم ــدادي چ ــتارگان پرتع س
ــا  ــان، علــی مصفــا، روی لیــال حاتمــی، علــی نصیری
ــوش  ــا، داری ــه آ پناهی ه ــر، پانت ــر اب ــی، صاب نونهال
ــان  آرا را در  ــن فرم ــی و بهم ــم بوبان ــدزاده، مری اس
خــود دارد. امــا صحبت هــاي بهمــن فرمــان آرا کــه به 
تازگــي در گفتگــو بــا یکــي از خبرگزاري هــا دربــاره 
ــن آن  ــران آنالی ــکل اک ــور ش ــم و همینط ــن فیل ای
ــرده اســت،  ــران مطــرح ک ــه ای و مســائل روز جامع

ــب اســت... بســیار جال
ــه ســینمایی بهمــن  ــه کارنام ــي نگاهــي ب وقت
فرمــان آرا مي اندازیــم، در اکثــر آثــارش شــاهد 
ــه  ــه در جامع ــتیم ک ــختی هس ــرایط س ــر ش تصوی
جریــان دارد. بــا ایــن وجــود همــواره کلیــد واژه امیــد 
در کارهایــش مشــهود اســت. ولــی در حکایــت دریــا 
اگــر نگوییــم امیــد کامــال محــو شــده، در بهتریــن 
حالــت بســیار کمرنــگ اســت. فرمــان آرا در رابطــه با 
ایــن موضــوع مي گویــد: بــه چنــد صــورت می توانــم 
ســوال شــما را جــواب دهــم. در وهلــه اول بــا نگاهی 
ــدر  ــه چق ــد بپرســم ک ــه بای ــه و واقع گرایان واقع بینان
ــه  ــد گذاشــته اســت ک ــا امی ــرای م ــد، ب ــت امی دول
ــه دیگــران بشــارت  بخواهیــم ایــن را از خودمــان ب
ــد وجــود  ــدم کــه در زندگــی امی ــم؟ مــن معتق دهی
ــوم و  ــد ش ــل بلن ــه دلی ــه چ ــح ب ــه صب دارد وگرن
ــن  ــه در بی ــد همیش ــس امی ــروم؟ پ ــال کاری ب دنب
ــت.  ــتتر اس ــم مس ــی می کنی ــا زندگ ــه اینج ــا ک م
ممکــن اســت خارجی هــا یــا ایرانی هایــی کــه 
خــارج از ایــران هســتند، امیدشــان بــه چیــز دیگــری 
باشــد. از طــرف دیگــر، وقتــی بــه اخبــار روزنامه هــا 
ــادي وجــود  ــد زی ــم، امی ــگاه می کنی و صداوســیما ن
نــدارد. حتــي فــرار امیــر از ایــران برای این اســت که 
امیــدی نیســت و جایــی نــدارد. حــاال مــن بــه عنوان 
فیلمســاز می توانــم در بــاغ ســبزی هــم نشــان دهــم. 
در بــاغ ســبز مــن در ایــن فیلــم ســکانس آخر اســت 
ــه  ــویم ک ــه می ش ــر، متوج ــردن امی ــد از م ــه بع ک
اســتاد در تیمارســتان اســت و همــه این مــوارد اوهام 
او بــوده اســت. واقع بینانــه و شــرافتمندانه بگویــم که 
ــن بدهــم کــه  ــدی بیشــتر از ای ــم امی مــن نمی توان
همــه ایــن چیزهایــی کــه دیدیــد، می توانــد توهمات 
آدمــی باشــد کــه عقــل خــود را از دســت داده اســت! 
بــه هــر ترتیــب مــا در حــال زندگــی هســتیم، امــا 
کــور و کــر نیســتیم کــه هیــچ چیــز را نبینیــم. بــه هر 
جهــت منتقــدان، اگــر فکــر می کننــد مــن ســیاه تر 
یــا ســفیدتر شــده ام، بگوینــد. ولــی الزم اســت بگویم 
موقعــی کــه دلــم می خــواد، را کــه فیلــم شــادتری 
بــود ســاختم، ایــن سیســتم مهندســی شــده پخــش 
تولیــدات ســینمایی بالیــی ســرش آورد، کــه حتــی 
نتوانســت پــول خــودش را دربیــاورد. در حالــی کــه 
ــرایط  ــی در ش ــه راحت ــم ب ــم فیل ــر می کردی ــا فک م
موجــود ۱۰-۱۲ میلیــارد می فروشــد. وقتــی ســانس 
فیلــم را می دزدنــد و زمان هایــی را بــه آن می دهنــد 
کــه جالــب نیســت، چــه می شــود کــرد؟ در اکــران، 
بــه جــای ۱۲ ســانس در روز کــه می توانســت فیلــم 
در ۲ ســینما داشــته باشــد، آخــر ســر ۲3 ســانس را 
بــه فیلمــی دادنــد کــه مــال خودشــان بــود و یــک 
ســانس را بــه مــن دادنــد کــه آن هــم ســاعت ۱۱ 
ــی  ــد خیل ــم شــما بای ــود. در آن ســاعت ه ــح ب صب
بیــکار باشــید کــه بــه ســینما برویــد! در واقــع ایــن 
ــم می ســازیم و  شــرایطی اســت کــه مــا در آن، فیل

ــم. ــش می کنی پخ
ــرا  ــه چ ــاره اینک ــه کار درب ــاز کهن ــن فیلمس ای
فیلمــش را بــه صــورت آنالیــن اکــران کــرده اســت، 
ــاخته  ــینما س ــرای س ــا، ب ــت دری ــد: حکای مي گوی
ــه آن را در  ــت ک ــن اس ــه ای ــی اش ب ــده و زیبای ش
ــه  ــی ک ــی موقع ــم، ول ــینما ببینی ــض س ــرده عری پ
ــد و  ــران نداده ان ــه آن اک ــت ب ــال اس ــم 3 س می بین
خــود پخش کننــده کــه 3 ســال قبــل بــا من قــرارداد 
بســته پــول پیشــش را می گیــرد و قــرارداد را فســخ 

می کنــد، چــه می شــود کــرد. از ســوی دیگــر 
ــا هــم کــه ســینماها را تعطیــل کــرده اســت،  کرون
ــد  ــد ســال دیگــر بای ــم، چن ــن فیل ــران ای ــرای اک ب
ــد  ــان می ش ــه رویش ــی ک ــردم؟ گهگاه ــر می ک صب
ــر و  ــروه هن ــم در گ ــران فیل ــنهاد اک ــن پیش ــه م ب
تجربــه را می دادنــد. کافــی ا ســت شــما ســالن هنــر 
و تجربــه ســینما فرهنــگ را ببینیــد، تنهــا ۶۰ صندلی 
دارد. بــا ایــن وضعیــت چقــدر بایــد بلیــت بفروشــید 
تــا بــا ایــن ۶۰ صندلــی حداقــل بتوانیــد ۱.۵ میلیــارد 
ــوارد  ــن م ــه ای ــد؟ هم ــس بگیری ــم را پ ــه فیل هزین
ــرای سینماســت کــه آن را  کــه گفتــم معضالتــی ب
ــر  ــا ُپ ــد، تمام ــگاه می کنی شــاهدیم. هــر جایــی را ن
ــل  ــی های قب ــبیه فیلم فارس ــی ش ــده از فیلم های ش
ــم  ــا ه ــروزان ب ــن و ف ــان فردی ــالب. آن زم از انق
می رقصیدنــد و امــروز رضــا عطــاران و جــواد عزتــی!

او کــه بــه شــدت از وضعیــت فعلــي ســینماي 
ــود  ــي موج ــتم و حواش ــه دارد و سیس ــران گالی ای
در آن را بســیار آزاردهنــده مي دانــد، در بخــش 
دیگــري از صحبت هایــش مي گویــد: امــروز بــا 
ــم  ــچ وجــه نمی گوی ــه هی حــدود ۸۰ ســال ســن، ب
کــه سیســتم قبــل از انقــالب بهتــر از ایــن سیســتم 
ــور  ــکالت سانس ــا مش ــم م ــا ه ــه آنج ــود. چراک ب
و مســائل دیگــری را داشــتیم. ولــی اگــر در آن 
ــی از  ــر کس ــیدید، دیگ ــینما می رس ــه س ــتم ب سیس
ــد. اینجــا ایــن مســئله هــم  شــما ســانس نمی دزدی
اتفــاق می افتــد و زمانــی هــم کــه بــه پخش کننــده 
اعتــراض می کنیــم، می گوینــد ســینماها دســت مــا 
نیســت. در حالی کــه همه ســینماها دســت خودشــان 
اســت. یعنــی هــم مالــک ســینما هســتند، هــم دفتــر 
ــاخت  ــرای س ــان را ب ــم پول ش ــد و ه ــش دارن پخ
فیلم هایــی همچــون تگــزاس ۱ و ۲ و 3 هزینــه 
می کننــد. امــا مــن همچنــان در حــال ســاخت 
فیلــم در ایــن شــرایط هســتم. هرچیــزی کــه االن 
ــه  ــم ب ــه بازه ــده ای اســت ک ــم از دل رنجی می گوی
ــح  ــم، صب ــاال ه ــن ح ــود. همی ــوس نمی ش زور مای
کــه بیــدار می شــوم، ســناریوی دیگــری می نویســم. 
ــتم،  ــه نوش ــی ک ــناریو قبل ــه س ــب اینک ــه جال نکت
ــر  ــوز خب ــی هن ــه ول ــود را گرفت ــاخت خ ــه س پروان
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــالم نکرده ان آن را اع
خبــر هــر ســناریویی کــه پروانــه ســاخت می گیــرد، 

فــورا توســط روزنامه هــای کثیراالنتشــار اعــالم 
می شــود. وقتــی از آنهــا می پرســم چــرا ۹ مــاه اســت 
خبــر دریافــت پروانــه ســاخت فیلــم مــن را اعــالم 
ــی  ــم گروه های ــا نمی خواهی ــد م ــد؟ می گوین نمی کنی
مزاحــم شــما شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا 
ســناریو نوشــته شــده و هنــوز فیلمــی ســاخته نشــده 
اســت ولــی شــما بــرای حفــظ شــغل خودتــان خبــر 
آن را اعــالم نمی کنیــد کــه نگوینــد چرا بــه فرمان آرا 
ــد  ــن می گویی ــه م ــد ب ــد؟ بع ــاخت داده ای ــه س پروان
کــه عــده ای مزاحــم شــما می شــوند!؟ اگــر لیســت 
ــی  ــوال فرهنگ ــد و اص ــه، هنرمن ــای فرهیخت آدم ه
مملکت شــامل شــاعر، فیلمســاز، نویســنده، فیلسوف 
و مترجــم را در ۴۲ ســال گذشــته از نظــر بگذرانیــد، 
می بینیــد کــه همــه در ایــن مــدت از دنیــا رفته انــد. 
امــا کدامیــک از ایــن افــراد در ایــن ۴ دهــه جایگزین 
شــده  اســت؟ ۴۲ ســال زمــان کمــی نیســت. مثــل 
ــی  ــوز وقت ــری هن ــه وزارت راه و تراب ــن اســت ک ای
تصــادف وحشــتناکی در نزدیکــی بندرعبــاس اتفــاق 
ــا شــاه کــه  ــه شــاه فحــش می دهــد. آق می افتــد، ب
ُمــرد و تمــام شــد، بــاور کنید ۴۲ ســال برای درســت 
کــردن یــک جــاده یــا گردنــه کافــی بــوده و اکنــون 
مســئولیت آن بــا شماســت. اینهــا مســائلی اســت که 
ــده اند.  ــن نش ــا جایگزی ــن آدم ه ــد، ای ــما می بینی ش
ــزه  ــن جای ــه م ــی ب ــه کس ــه اینک ــازی ب ــال نی اص
ــد  ــه داده ان ــی را ک ــی جایزه های ــدارم و حت ــد ن بده
پــس از اینکــه در خانــه ســینما را بســتند، پــس دادم. 
بنابرایــن نــه دنبــال جایــزه، کــه دنبــال ایــن هســتم 
کــه بــا تجربیاتــی کــه داشــتم و پیــدا کــردم بتوانــم 
بــا مخاطبــان مملکــت خــودم دیالوگ داشــته باشــم. 
جــواب آن را هــم پــس می دهــم. انتظــار ایــن را هــم 
نــدارم کــه همــه فیلــم را دوســت داشــته باشــند و از 
مــن تعریــف و تمجیــد کننــد ولــی دلــم می خواهــد 
ــرای  ــم ب ــته باش ــت را داش ــان فرص ــم هم ــن ه م
اینکــه فیلمــم در اکــران، روی پــرده ســینما بــرود. به 
هــر جهــت چنــد ســال از تاریــخ ســاخت ایــن فیلــم 

گذشــت و تــازه بــه اکــران آنالیــن رســیده اســت.
از  دیگــري  بخــش  در  فرمــان آرا  بهمــن 
ــه  ــا ب ــگاه آنه ــردم، ن ــاره م ــود درب ــاي خ صحبت ه
جامعــه و مســئوالن و همینطــور وضعیــت اقتصــادي 
و اجتماعــي ایــن روزهایشــان مي گویــد: مــردم 

ــه  ــتند. در هم ــر هس ــدم جلوت ــا ۵۰ ق ــه از م همیش
ــتند  ــادی هس ــردم ع ــی اول م ــای اجتماع حرکت ه
کــه بیــرون می آینــد. وقتــی آقــای طبــری در 
صداوســیما می گویــد رفیــق مــن ۸۰۰ میلیــارد 
هــم بــه حســاب مــن می ریخــت و لواســان را 
ــه  ــی ک ــرای مردم ــرد! ب ــن می ک ــام م ــه ن ــم ب ه
ــاه  ــط م ــه وس ــم ب ــان ه ــون و نیم ش ــک میلی ی
ــی یکــی  ــد؟ وقت ــی رخ می ده ــه اتفاق نمی رســد، چ
از ۸۰۰ میلیــاردی صحبــت می کنــد کــه صفرهــای 
آن را هــم نمی تــوان شــمرد، مخاطبــی کــه آن 
را می شــنود آن شــب چطــور می خوابــد؟ ایــن 
ــا آن مواجــه  ــع ب ــه واق ــا ب ــه م مســئله ای اســت ک
ــی  ــل وقت ــد. مث ــردم همیشــه حــق دارن هســتیم. م
کــه آدم تــب کــرده و حــرارت اضافــه را بــا دســتش 
ــن  ــا ای ــر از م ــردم همیشــه زودت ــد، م حــس می کن
تــب را می فهمنــد، بــرای اینکــه بــا زندگــی واقعــی 
روبــرو هســتند. در خانــواده مــا، کارخانــه ای هســت 
کــه ۱۶۰ کارگــر دارد و مــن ایــن آدم هــا را از نزدیک 
می بینــم و می دانــم کــه اگــر مــا اضافــه کار ندهیــم، 

ایــن حقــوق عــادی کارگــر بــه پایان مــاه نمی رســد. 
چراکــه بابــت یــک جفــت کفــش کــه جنــس خــوب 
ــد.  ــول بدهن ــان پ ــد ۲۰۰ هزارتوم ــت بای ــم نیس ه
ــدم  ــی معتق ــم ول ــم می بین ــه چش ــا را ب ــه اینه هم
کــه ملــت همیشــه از مــا بــه عنــوان کســانی کــه کار 
فرهنگــی می کنیــم، طلبــکار هســتند. آنهــا همیشــه 
۵۰ قــدم از مــا جلوتــر هســتند. چراکــه تبــر را ابتــدا 
آنهــا می گیرنــد. بــا اولیــن فشــار آنهــا هســتند کــه 
ــور  ــوردن، مجب ــیب زمینی خ ــب س ــای ۲ ش ــه ج ب
ــواده  ــا خان ــیب زمینی ب ــب س ــه ۴ ش ــوند ک می ش
بخورنــد. البتــه کــه االن همــان ســیب زمینی کیلویی 
۱۵ هــزار تومــان شــده اســت! در مملکــت مــا زمانــی 
ــر  ــاب منتش ــک کت ــاپ اول ی ــت چ ــرار اس ــه ق ک
ــدوار باشــند ۲۵۰۰ نســخه از  ــی امی شــود، اگــر خیل
ــد. جمعیــت کشــور از 3۷ میلیــون  آن چــاپ می کنن
بــه بیــش از ۸۰ میلیــون رســید امــا خرید کتــاب جزو 
نیازمندی هــای مــردم عــادی مملکــت نیســت. برای 
اینکــه کتابــی هــم کــه قبــال ۲ تومــان می خریدیــد، 
اکنــون ۲۵۰ تومــان شــده اســت. بنابرایــن هدفمنــد 
بــودن فیلــم آخــر مــن در جهــت ایــن بــوده کــه بــه 
مــردم بگویــم ایــن آینــه ای اســت کــه بــه نظــر مــن 
می آیــد. بــه درون ایــن آینــه نــگاه کنیــد، ایــن مــا 
هســتیم. حکایــت دریــا، حکایــت همــه ماســت. هــم 
ــن در  ــی م ــر ول ــای دیگ ــم چیزه وســعت دارد و ه
ــر  حــال نشــان دادن دریــای آرام آن هســتم، وای ب
احــوال مــا اگــر قــرار باشــد ایــن دریــا طوفانی شــود. 
چــون در این صــورت همــه را بــا خــودش می بــرد. ما 
مملکــت بــا فرهنگــی هســتیم و فرهنــگ عظیمی را 
پشــت خــود داریــم. شــعرای بزرگــی داریــم و اصــال 
ــود  ــرف خ ــرف و آن ط ــن ط ــایه های ای ــا همس ب
قابــل قیــاس نیســتیم و بــه دولتــی نیــاز داریــم کــه 
ارزش فرهنــگ را بدانــد. نمی گویــم بــه مــا سوبســید 
ــوي  ــه زان ــه اینک ــد ن ــا کنی ــا را ره ــط م ــد، فق بده
ــم  ــن دل ــا م ــد. آی ــا بگذاری ــوي م ــود را روي گل خ
ــون  ــا مضم ــی ب ــه فیلم های ــه همیش ــد ک می خواه
ــد  ــم می خواه ــم دل ــن ه ــازم؟ م ــا بس ــت دری حکای
ــدارم کــه  ــاز ن فیلم هــای مفــرح بســازم. شــخصا نی
حتمــا کســی در فیلــم مــن حالــش بــد شــود. ولــی 
ــا آن را  ــه بی مهاب ــری ک ــن تصاوی ــه ای ــور هم منظ
ــان  ــال نش ــه در ح ــت ک ــن اس ــم، ای ــان می کن بی

دادن مــردم هســتم.
ــل  ــران تمای ــینمای ای ــر س ــال های اخی در س
ــرده  ــدا ک ــت پی ــه و سیاس ــد جامع ــه نق ــادی ب زی
ــق و  ــب موف ــذب مخاط ــا در ج ــی از آنه ــه برخ ک
ــان آرا در  ــن فرم ــد. بهم ــت خورده ان ــی شکس برخ
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا موضــوع نقــد جامعــه 
کــه اکنــون بــه تصویــر درآمــده و اجــازه اکــران پیــدا 
ــت تاثیرگــذار اســت؟  ــد، روي سیاســت و دول می کن
ــا  ــای م ــه فیلم ه ــم ک ــم بگوی ــد: نمی توان مي گوی
بــر حاکمیــت و دولــت اثرگــذار بــوده اســت. چــون 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــده ک ــت ش ــتمی درس اوال سیس
ــر در  ــده ای دیگ ــتند و ع ــرا هس ــده ای در حرم س ع
ــت  ــه دول ــتند ک ــردان هس ــده ای کارگ ــان. ع خیاب
در ایــن ۴۲ ســال از آنهــا پشــتیبانی و حمایــت 
ــه شــمار  ــراد خــودی ب ــن اف ــی کــرده اســت. ای مال
ــا عیــد  ــم بســازند ی ــی کــه فیل می آینــد و هــر زمان
ــک  ــا ی ــر ی ــد فط ــا عی ــود ی ــران می ش ــوروز اک ن
زمــان خــوب دیگــر. قبــل از اینکــه قــرارداد اکــران 
فیلــم حکایــت دریــا را فســخ کنــم، بــه مــن گفتنــد 

ــد.  ــران کنن ــرم اک ــه اول مح ــم را ده ــد فیل حاضرن
زمانــی کــه خــود مــن هــم بــه ســینما نمی روم. شــما 
می خواهیــد فیلــم را بســوزانید خــب بنزیــن روی آن 
بریزیــد. فیلــم و کتــاب ســوزاندن کار مــن نیســت. 
مــن دیــروز بــه دنیــا نیامــده ام کــه تفــاوت حــاال و 
ــتان  ــم داس ــواد، ه ــم می خ ــم دل ــم. فیل ــد را ندان بع
ــی  ــت ول ــان داش ــواالت پریش ــه اح ــود ک ــی ب آدم
ــران اســت.  ــت ای می گفــت خوشــی هــم ســهم مل
چــه کســی کــه کارگــر معمولــی اســت و چــه کســی 
کــه مهنــدس یــا معمــار اســت، باالخــره بــه خوشــی 
در یــک زمانــی از زندگــی نیــاز دارد. بــه هــر ترتیــب 
ــد.  ــن احــواالت حســاب می کنی شــما روی همــه ای
ــا  ــان ی ــرای بچه م ــم ب ــال می خواهی ــوان مث ــه عن ب
خالــه یــا یــک فــردی جشــن تولــدی در خانــه خــود 
بگیریــم، چقــدر آدم دعــوت می کنیــم؟ حداکثــر ۲۰ 
تــا ۲۵ نفــر. چــرا بایــد کســی در خانــه شــما را بزنــد 
ــد  ــد و بای ــروصدا می کنی ــادی س ــما زی ــد ش و بگوی
شناســنامه هایتان را ببینیــم؟ وقتــی مســئول مملکــت 
می گویــد شــما از هــر جــای شــهر تهــران راه بیفتیــد 
فقــط ۱۵ دقیقــه طــول می کشــد تــا بــه مــواد مخــدر 
برســید، می خواهــم ببینــم نیــروی انتظامــی چــه کار 
می کنــد کــه مــواد مخــدر اینقــدر گســترده و بــه این 
آســانی در دســترس اســت؟ دسترســی بــه دانشــگاه 
ــغل ها  ــی ش ــده اســت ول ــان ش ــا آس ــرای جوان ه ب
مــن،  دوســتان  بچه هــای  از  یکــی  کجاســت؟ 
دانشــگاه آزاد میانــدوآب، رشــته کامپیوتــر قبول شــده 
بــود و تنهــا پنجشــنبه و جمعه هــا معلــم داشــتند و ۵ 
روز دیگــر را تهــران بــود. دانشــگاه از نظــر کمیــت 
فــراوان شــده ولــی شــغلی نیســت. طــرف مهنــدس 
ــه  ــرای اینک ــد ب ــه می زن ــی له ل ــت ول ــک اس مکانی
راننــده کســی شــود چــون شــغل برایــش نیســت. یــا 
ــا  ــی، شــغلی نیســت! رابطــه سیاســت ب ــدون پارت ب
ســینما در کشــور مــا رابطــه عجیبــي اســت. برخی از 
بــدو ورود خــود بــه سیاســت بــه هیــچ وجــه عالقمند 
نبودنــد کــه تعاملــی بــا هنــر ســینما پیــدا کنــد. اگــر 
می شــد و اگــر مخــارج ســینماها نبــود واقعــا بــا ســه 
ــد ولــی ســینما  ســوت ســینماها را تعطیــل می کردن
یکــی از محبوب تریــن هنرهاســت، بنابرایــن مــردم 
بــرای آن می آینــد. اکثــر مشــتریان ســینما در تمــام 
ــت و  ــال اس ــا ۲۵ س ــن ۱۴ ت ــن س ــم بی ــان ه جه
ــی  ــا مســتثنی نیســتیم. وقت ــن قضای ــم در ای ــا ه م
ــئول  ــاز، مس ــوان فیلمس ــه عن ــمقدری ب ــای ش آق
ســینمای ایــن مملکــت می شــود و در خانــه ســینما 
را می بنــدد، مــن هــم می آیــم و بــه خاطــر تعطیــل 
ــام  ــینما تم ــوف س ــام صن ــردن تم ــی ارزش ک و ب
جایزه هایــم را پــس می دهــم. گفتــم اگــر ایــن نهــاد 
ــای  ــال از پله ه ــن ۴ س ــتم. م ــت، آن را نخواس اس
ــا تمــام پیغام هــا کــه  ــاال نرفتــم و ب وزارت ارشــاد ب
ــا  ــه آنه ــم، ب ــب می کنی ــد تصوی ــناریو بدهی ــر س اگ
ــم. در  ــم نمی خواه ــدادم و گفت ــم ن ــه ای ه فیلمنام
ــی  ــوم ول ــالم را معطــل ش ــه ۴ س ــتم ک ــنی نیس س
در همیــن مــدت یــک نمایشــنامه نوشــتم، ۲ فیلــم 
مســتند ســاختم کــه اجــازه آنهــا را الزم نداشــت و 
کتــاب فیلــم ســاختن نوشــته ســیدنی لومــت را هــم 
بــه فارســی ترجمه کــردم. افســرده در منزل نشســتم 
امــا تصمیــم گرفتــم کــه بــا آن گــروه فیلــم نســازم 
ــل شــمقدری  ــی کســی مث ــه وقت و نســاختم. چراک
ــود، آن را  ــینما می ش ــس س ــی رئی ــن یعن ــس م رئی

ــم! ــودم می دان ــه خ ــن ب توهی
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