
دلیل گرانی خودرو از نظر کارشناس این صنعت؛

عدم توانایی تولید به اندازه نیاز بازار

رئیس جمهور به تازگی به عقب ماندگی دولت در حوزه 
مسکن اذعان کرد و دلیل آن را اجرایی نشدن برخی طرح 
ها دانست. صرف نظر از اینکه اعتراف به نقاط ضعف جای 
تقدیر دارد، سوال کارشناسان این است که چرا دستگاه های دولتی 

طی سالهای گذشته اهتمام الزم را برای ساخت و ساز نداشتند؟

وقتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ 
نرخ  باال رفتن  تاثیر  پیروز میدان لقب گرفت، قیمت مسکن تحت 
دالر، جهش کرده بود. بزرگترین پروژه مسکنی پس از انقالب هم از 
دولت قبل به ارث رسید؛ دولتی که به گفته برخی افراد قصد داشت 
ساالنه یک میلیون واحد مسکن مهر بسازد اما پس از گذشت شش 

سال فقط توانسته بود ۶۹۰ هزار از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برنامه 
ریزی شده را تحویل دهد. همین عملکرد ضعیف نشان داد دولتها 
سازندگان خوبی نیستند. دولت روحانی می خواست این فرآیند را اصالح 

کند اما شرایط برای بخش خصوصی فراهم نشد.
صفحه ۳

نایب رئیس دوم مجلس یازدهم گفت: با مکاتبات اداری مشکل بیکاری 
حل شدنی نیست و در این راستا باید پیگیری های جدی و تمهیدات اساسی 
اتخاذ شود.علی نیکزاد بیکاری جوانان را از معضالت مهم دانست و عنوان کرد: 

ایجاد شرایط شغلی و تأمین رفاه مردم از رسالت های اصلی انقالب است
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین ایجاد شرایط شغلی و رفع مشکالت موجود در 
جامعه را از رسالت های اصلی انقالب دانست و بیان کرد: کارکنان دولت و دستگاه های 
اجرایی خدمت به مردم را باید سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که پست خدمتی آنان 

برگرفته از مردم است و باید نسبت به این مردم دین خود را به خوبی ادا کنند.
صفحه ۲

اصالحات فرهنگی 
موجب حل مشکالت معیشتی می شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه مـتأسفانه اعتبارات حوزه  
فرهنگ بسیار کم است، گفت: حل بخش زیادی از مشکالت معیشتی مردم مستلزم 

اصالحات فرهنگی است.
احمد راستینه با اشاره به موازی کاری برخی از نهادهای فرهنگی، اظهار داشت: 
یکی از وظایف مهم کمیسیون فرهنگی نظارت بر عرصه فرهنگ است و برای اینکه بتوانیم این 
نظارت را به درستی اعمال کنیم، باید حدود و صغور و وظایف بخش ها و دستگاه های فرهنگی 
را مشخص کنیم. وی افزود: در واقع، یکی از وظایف مهم کمیسیون فرهنگی مجلس، مشخص 
کردن وظایف دستگاه هایی است که در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند و مأموریت های ویژه ای در 
این عرصه دارند.راستینه درباره وضعیت بودجه بخش های فرهنگی کشور، گفت: متأسفانه اعتبارات 
حوزه فرهنگ بسیار کم است و این در حالی است که انقالب ما انقالب فرهنگی بود و باید به حوزه 

فرهنگ بیش از پیش توجه شود.
وی با تأکید بر اینکه حل بخش زیادی از مشکالت معیشتی مردم مستلزم اصالحات 
فرهنگی است، بیان کرد: اگر می خواهیم مشکل معیشتی مردم را حل و فصل کنیم، در وهله اول 

باید رفتارهای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در عرصه فرهنگی اصالح شود.
صفحه ۲

مشکل بیکاری با مکاتبات اداری حل نمی شود معاون حقوقی سابق رئیس جمهور: 

وزارت خارجه
 مانع تمدید تحریم تسلیحاتی شود

درگیری دانشجویان  دانشگاه آزاد با امتحان 
امتحانات پایان ترم در دانشگاه آزاد از اواخر 
خردادماه آغاز شد و دانشجویان از همان ابتدا با چالشهایی 
مثل زمان کوتاه امتحان، سختی سواالت و عدم امکان 
بارگذاری پاسخنامه ها در امتحانات تشریحی مواجه 
شدند. در این میان برخی دانشجویان مشکالت خود را با نمایندگان 
رسانه ها در میان گذاشتند، در مقابل اما مسئوالن دانشگاه آزاد که از 
ابتدا داعیه دار عملکرد خوب خود در آموزش مجازی بودند، حتی در 
بازه زمانی برگزاری امتحانات نیز اعالم می کنند مشکل خاصی وجود 
نداشته است، ولی گفته های دانشجویان، خالف این ادعا را ثابت می 
کند. دانشجویان در ترم اخیر با وجود مشکالت زیرساختی آموزش 
مجازی، شهریه را به طور کامل پرداخت کردند و برخالف درخواست 
های مکرر، دانشگاه تخفیفی برای آنها قائل نشد. دانشجویان بر این 
باورند که وقتی آموزش مجازی با سطح کیفی نامناسب ارائه شد و 
حتی اینترنت هم رایگان نشد، باید شهریه آموزش حضوری؛ آن هم 

به طور کامل از آن ها گرفته شود؟
صفحه ۲

سرپرست معاونت مسکن وساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی :

توانمند سازی شغلی ،معیشتی ومهارتی 
ساکنین سکونتگاههای غیر رسمی وباز آفرینی شهری
4

تربیت معلم چند مهارتی در مناطق محروم کشور
صفحه 2
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1502- شنبه 21  تیر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
تجربه شهاب 

حسینی در ژانر 
وحشت پروانه 
نمایش گرفت

6ورزش
درخشان: قهرمانی 

پرسپولیس تقریبا 
قطعی شده است

هنگ 7فر

برگزاری  از  پس  سینمایی  فیلم های  نمایش  پروانه  شورای 
با  تازه ترین جلسه خود، برای دو فیلم »آن شب« و »سلفی 
مجوز  جلسه  این  در  کرد.  صادر  نمایش  مجوز  دموکراسی« 
فیلم های »سلفی با دموکراسی« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
علی عطشانی و »آن شب« به تهیه کنندگی محمد درمنش و 

کارگردانی حسن کالهی اهری صادر شد.

حمید درخشان، با اشاره به صحبت های اخیر یحیی گل محمدی 
سرمربی پرسپولیس و نگرانی  او بابت شرایط حاکم در تیم اظهار 
داشت: نگرانی گل محمدی، نگرانی همه پرسپولیسی ها است. 
او کامال حق دارد چرا که در شرایط سخت، تیمش نتایج خوبی 
گرفته و دوست ندارد این آرامش از بین برود. پرسپولیس 
روی ریل موفقیت قرار دارد و نباید از درون باشگاه به قطار 

موفقیت پرسپولیس صدمه وارد شود.

آثار  انبوه  به  اشاره  با  جوان کشور  نویس  داستان  زاده  احمد حسن 
ترجمه موجود در بازار کتاب ایران، گفت: مخاطبان کتاب محدودند و 
نویسنده ایرانی نیز تریبونی برای جذب مخاطب ندارد.حسن زاده که 
به تازگی مجموعه داستان » آه ای مامان« او به عنوان مجموعه داستان 
کوتاه برگزیده نوزدهمین و بیستمین جایزه مهرگان ادب از سوی هیات 

داوران این جایزه معرفی شد.

نویسنده ایرانی 
تریبونی برای جذب 

مخاطب ندارد 

پنج اقدام فوری دولت برای کنترل بازار مسکن

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهي فراخوان 
 مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی 

نوبت دوم
شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد خرید، حمل و بار اندازي 4428 متر لوله فوالدي 52st  به قطر 400 میلیمتر 3456 
متر لوله فوالدي 52st به قطر 500 میلیمتر جهت خط انتقال آب سد چلوگهره با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي  به 

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .
 لذا از شرکتهای داراي صالحیت الزم دعوت مي شود از تاریخ درج  این آگهی حداکثر تا مورخ  ۹۹/۰4/۲5   ضمن اعالم آمادگی کتبی ، جهت دریافت اسناد ارزیابی 

کیفی و اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

شرح مختصر عملیات : خرید، حمل و بار اندازي 44۲8 متر لوله فوالدي 5۲st  به قطر 4۰۰ میلیمتر ۳45۶ متر لوله فوالدي 5۲st به قطر 5۰۰ میلیمتر جهت 
خط انتقال آب سد چلوگهره

محل اجراي پروژه : استان هرمزگان، شهرستان حاجی آباد
مدت زمان اجراي کار  : 4 ماه

برآورد هزینه اجرا کار : براساس قیمت پیشنهادی فروشنده
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال است که باید به صورت  ضمانت نامه بانکي و یا واریز وجه نقد، همراه با سایر اسناد مناقصه در پاکت 
"الف" به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و 

عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول در اسناد مناقصه تنظیم شود. 
تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: واجدین شرایط مي توانند ضمن واریز مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
به شماره حساب سیبا 4۰۰۱۱۰۱7۰4۰۱84۶۱ بانک مرکزی به نام شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه یاد شده از تاریخ درج 

این آگهی و حداکثر تا مورخ ۹۹/۰4/۲5   نسبت به خرید و دریافت اسناد ارزیابي و اسناد مناقصه اقدام نمایند.
تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابي کیفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابي و اسناد مناقصه، 
ضروری است ضمن بارگزاری تصویر کلیه مدارک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰5/۰7  ، پاکت اسناد ارزیابی کیفی و 

پاکت الف را به صورت الک و مهر شده به دبیرخانه محرمانه اداره حراست دستگاه مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت دارند.
تاریخ بازگشایي پیشنهادات :  پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران رأس ساعت ۱۰  مورخ ۹۹/۰5/۱۱ بازگشایی خواهد شد. حضور یک نفر 
نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با ارائه معرفي نامه معتبر ، در جلسه افتتاح پاکات آزاد است. ) تمامی فرآیند برگزاری مناقصه ، از قبیل افتتاح پاکات ، تعیین 

برنده و عقد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.(
محل تأمین اعتبار : اعتبارات  عمراني 

www.setadiran.ir و www.hrrw.ir و http://iets.mporg.ir   : سایت های منتشر کننده آگهي 
 به پیشنهاد هاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن و یا فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایي که پس 

از مهلت مقرر ارسال شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
روابـط عمومي شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگانشناسه اگهی : ۹۰۶48۶

آگهی
 مناقصه عمومی

)نوبت دوم(
شهرداری شهرقدس در نظر دارد نسبت به اجرای الیه های روسازی)زیراساس،اساس و آسفالت(خیابان زیرگذرانتهای بلوار 
تولیدگران تا بزرگراه فتح با برآورد اولیه 5/932/328/106 ریال ازطریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکارحائزصالحیت)شرکتهای 

دارای حداقل رتبه 5 راه و باند(اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت۱۰روز کاری ازتاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امورقراردادهای 
شهرداری واقع در:شهرقدس ،بلوارانقالب اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولیدگران،طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

- خرید اوراق مناقصه به مبلغ۱/5۰۰/۰۰۰ریال قابل واریز به حساب۰۱۰57۰8۲۹8۰۰۰بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس
- سپرده شرکت در مناقصه معادل5%برآورد اولیه به مبلغ۲۹۶/۶۱۶/4۰5ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی می باشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختاراست.

- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE ازاداره آموزش شهرداری میباشند.

- سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
روابط عمومی شهرداری شهرقدس

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/4/۱4
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/4/۲۱

آگهی شرکت
 فوالد مبارکه 

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مدارک

مديريت
مرتبط

مناقصه 1
48509642عمومی

راهبري ، تعمیرات و نگهداري 
جرثقیل های تولیدی و غیر تولیدی 

شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا 
) اعم  از سقفی ، مونو ريل ها  يا  

دروازه ای(

برنامه ريزي 1399/4/23
خريد

مناقصه 2
رفع اشکال سیستم اندازه گیری 48510994عمومی

قراردادهای خريد1399/04/30پست های برق داخل شرکت

3

تمديد آگهی 
شناسايی 
و ارزيابی 

کیفی 
پیمانکاران

خريد بخشی از تجهیزات و نصب 
خط نورد گرم شماره 2 شامل خط 
اصلی نورد )سه عدد کوره پیش 

گرم، دو قفسه رافینگ و هفت قفسه 
فینیشینگ و سه عدد کالف پیچ( و 

خط تکمیلی اسکین پاس و به ظرفیت 
4/2 میلیون تن

قراردادهای خريد1399/5/6

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین 
کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهی : ۹۹۱۲5

 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه 
  

مصطفی داننده
ــکن ۲۰۰  ــق مس ــی و ح ــوق ۱۱ میلیون ــورد حق ــردم در م ــا م ــن روزه  ای
ــردم  ــی از م ــرای خیل ــد. ب ــرف می زنن ــس ح ــدگان مجل ــی نماین ــون تومان میلی
ــب و  ــا عجی ــن پول ه ــد ای ــر می کنن ــی را س ــز دوران گران ــوق ناچی ــا حق ــه ب ک
غریــب اســت. برخــی بــا خــود می گوینــد نماینــده مجلــس چــه فرقــی بــا مــن 
ــرد و مــن نمی گیــرم؟ ــم دارد کــه حــق مســکن می گی ــا معل ــد ی کارگــر، کارمن

راســت می گوینــد چــرا واقعــا یــک نماینــده مجلــس یــا اصــال وزیــر و دیگــر 
مقامــات دولتــی بایــد ایــن همــه امکانات داشــته باشــند؟ مثــال کارگری کــه برای 
کار بــه عســلویه مــی رود یــا نماینــده ای کــه راهــی تهــران می شــود چــه تفاوتــی 
دارد؟ دارد، او در عســلویه زیــر آفتــاب ســوزان بــا طعــم گاز کار می کنــد و نماینــده 
مجلــس زیــر کولــر خنــک بهارســتان و تکیــه داده بــه کرســی های ســبز پارلمان.

مــن اگــر قانون نویــس بــودم، شــرایط مســئولیت گرفتــن در کشــور را آنقــدر 
ســخت مــی  گرفتــم تــا کمتــر کســی جــرات کنــد بــه همیــن راحتــی وارد میــدان 

خدمــت شــود. چــه کارهایــی می کــردم؟ برایتــان می نویســم.
کســی کــه دوســت دارد نماینــده شــود، بــه مــدت چهــار ســال هیچکــدام 
از اقــوام و آشــنایانش حــق اســتخدام در بخــش دولتــی را ندارنــد. اگــر در بخــش 
ــرار  ــق ق ــد. ح ــا را ندارن ــرکت در مناقصه ه ــق ش ــد ح ــی کار می کنن خصوص
ــد. ــد. حــق صــادرات و واردات ندارن ــی را ندارن ــا شــرکت های دولت داد بســتن ب

کســی کــه نماینــده مجلــس می شــود حــق زدن دفتــر نــدارد. یــک اتــاق در 
مســجد یــا اســتانداری یــا هــر ســاختمان عمومــی در اختیــار او قــرار می گیــرد و 
ســربازان تحصیــل کــرده بــه عنــوان کارمنــدان او در آن دفتــر عمومــی فعالیــت 

ــد. می کنن
ــدارد حــق  ــه ن کســی کــه راهــی بهارســتان می شــود اگــر در تهــران خان
ــده هــم در ســاختمانی  ــدارد. خــود نماین ــه پایتخــت را ن ــواده خــود ب آوردن خان
کــه بــه عنــوان خوابــگاه در اختیــار نماینــدگان گذاشــته شــده اســت می خوابــد.

نماینــده مجلــس هــر دو مــاه یــک بــار بایــد وضعیــت مالــی خــود را بــه 
مقام هــای نظارتــی اعــالم کنــد. ایــن گــزارش بایــد شــامل خانــواده بــه ویــژه 

افــراد نزدیــک ماننــد پســران و دختــران شــود.
ــس  ــل مجل ــوان اتومبی ــه عن ــودرو ب ــک خ ــهر از ی ــک ش ــدگان ی نماین
ــه  ــه ب ــیله نقلی ــان وس ــا هم ــد و ب ــت بیاین ــه پایتخ ــا آن ب ــد و ب ــتفاده کنن اس
ــد. اســتان های بزرگ تــر قطعــا تعــداد خودروهــای  شــهر و اســتان خــود برگردن

ــت. ــد داش ــتری خواهن بیش
وخیلــی شــرایط ســخت دیگــر کــه می شــود بــرای نماینــدگان وضــع کــرد. 
واقعــا اگــر ایــن شــرایط بــرای نمایندگــی حاکــم باشــند، بازهــم خیلی هــا حاضــر 

هســتند میلیاردهــا خــرج کننــد تــا بــه کرســی های پارلمــان برســند؟
بایــد آنقــدر گرفتــن مســؤولیت در ایــران را ســخت کــرد کــه هــر کســی 
حاضــر نباشــد ایــن لقــب را بگیــرد. بایــد تنهــا کســی وارد ایــن میــدان شــوند 
کــه واقعــا عاشــق مــردم و کشورشــان هســتند و  تمــام ســختی ها را بــه جــان 

ــد. ــی زندگــی کنن ــردم در راحت ــا م ــد ت می خرن
تــا وقتــی مســؤول شــدن در ایــران یعنــی رســیدن بــه رفــاه و تغییــر ســطح 
ــای  ــس و مقام ه ــه مجل ــیدن ب ــرای رس ــتاق ب ــه مش ــن هم ــد ای ــی، بای زندگ

دولتــی باشــیم.

سرمقاله

چرا 200 میلیون حق مسکن؟ 

صفحه ۳
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مشکل بیکاری با مکاتبات اداری حل نمی شود
نایب رئیس دوم مجلس یازدهم گفت: با مکاتبات اداری مشکل بیکاری حل 

شدنی نیست و در این راستا باید پیگیری های جدی و تمهیدات اساسی اتخاذ شود.
علی نیکزاد بیکاری جوانان را از معضالت مهم دانست و عنوان کرد: ایجاد شرایط 

شغلی و تأمین رفاه مردم از رسالت های اصلی انقالب است
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین ایجاد شرایط شغلی و رفع مشکالت موجود در 
جامعه را از رسالت های اصلی انقالب دانست و بیان کرد: کارکنان دولت و دستگاه های 
اجرایی خدمت به مردم را باید سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که پست خدمتی آنان 

برگرفته از مردم است و باید نسبت به این مردم دین خود را به خوبی ادا کنند.
نایب رئیس دوم مجلس یازدهم بیان کرد: استخدام سه درصد سهمیه ویژه 
معلوالن در دستگاه های اداری به خوبی انجام نشده و تعدادی از این مجموعه ها به 
وظایف قانونی خود در عمل به این مصوبه مهم در خصوص معلوالن عمل نکرده اند 

که باید این مشکل پیگیری و مرتفع شود.

مردم برای حل مشکالت معیشتی به مجلس امید بسته اند
نماینده رشت در مجلس با اشاره به اینکه مجلس خانه تکانی را از خود آغاز کرده 
است، گفت: مردم برای حل مشکالت معیشت و اقتصاد به مجلس یازدهم امید بسته اند.

محمدرضا احمدی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم در راستای سیاست های کلی 
نظام باید حرکت کند، اظهار داشت: باید در زمینه سیاست های داخلی و خارجی برنامه های 
مشخص داشته باشیم. وی با بیان اینکه اولویت همه نمایندگان معیشت و اقتصاد مردم 
است، افزود: مجلس یازدهم هم در بعد سیاست داخلی و هم خارجی مسئول هستند و 

باید موضع قاطعانه داشته باشند.
نماینده رشت با اشاره به اینکه در زمینه وضعیت استان گیالن و حل مشکالت و 
معضالت آن در ماه های گذشته مطالعات انجام شده باید زیرساخت ها تقویت شود، اضافه 
کرد: گیالن در بسیاری از موارد مشکل دارد و در همین راستا جلساتی با سرمایه گذاران 
برگزار شد و بررسی و تحقیقاتی در حال انجام است تا زمینه ارتقای استان را فراهم کنیم.

اصالحات فرهنگی موجب حل مشکالت معیشتی می شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه مـتأسفانه اعتبارات حوزه  
فرهنگ بسیار کم است، گفت: حل بخش زیادی از مشکالت معیشتی مردم مستلزم 

اصالحات فرهنگی است.
احمد راستینه با اشاره به موازی کاری برخی از نهادهای فرهنگی، اظهار داشت: 
یکی از وظایف مهم کمیسیون فرهنگی نظارت بر عرصه فرهنگ است و برای اینکه 
بتوانیم این نظارت را به درستی اعمال کنیم، باید حدود و صغور و وظایف بخش ها و 

دستگاه های فرهنگی را مشخص کنیم.
وی افزود: در واقع، یکی از وظایف مهم کمیسیون فرهنگی مجلس، مشخص 
کردن وظایف دستگاه هایی است که در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند و مأموریت های 

ویژه ای در این عرصه دارند.
راستینه درباره وضعیت بودجه بخش های فرهنگی کشور، گفت: متأسفانه اعتبارات 
حوزه فرهنگ بسیار کم است و این در حالی است که انقالب ما انقالب فرهنگی بود 

و باید به حوزه فرهنگ بیش از پیش توجه شود.
وی با تأکید بر اینکه حل بخش زیادی از مشکالت معیشتی مردم مستلزم 
اصالحات فرهنگی است، بیان کرد: اگر می خواهیم مشکل معیشتی مردم را حل و 
فصل کنیم، در وهله اول باید رفتارهای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در عرصه 

فرهنگی اصالح شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: ما معتقدیم که اگر بخش فرهنگی 
کشور اصالح و پایش شود، قطعاً بخش های دیگر از جمله اقتصاد و معیشت جامعه 

هم اصالح می شود.
راستینه با اشاره به گرانی مسکن، افزود: علت گرانی افسارگسیخته رهن، اجاره و 
خرید مسکن آن است که یک نظام فرهنگی درست و رفتار اخالقی صحیح در تعیین 
اجاره برای موجران وجود ندارد و بر این اساس ریشه بسیاری از معضالت اقتصادی، عدم 
توجه به مسائل فرهنگی است.وی با بیان اینکه گران فروشی و احتکار جزء بداخالقی ها 
و رفتارهای غلطی است که باید اصالح شود، گفت: اگر سکان داران بخش های اقتصادی 
کشور به رفتارهای صحیح فرهنگی توجه داشته باشند، قطعاً معضالت اقتصادی مردم 

هم به مرور حل می شود.

 محدودیت هایی متناسب با علل شیوع کرونا در هر منطقه اعمال شود
رئیس جمهور گفت: با توجه به اختیاراتی که به استانداران داده شده است، باید 

محدودیت ها هوشمندانه و متناسب با علل شیوع در هر منطقه اعمال و اجرا شود.
حجت االسالم روحانی روز پنج شنبه در جلسه رؤسای کمیته های تخصصی 
ستاد ملی مبارزه، با اشاره به جایگاه ایران از لحاظ میزان شدید آلودگی در اوایل شیوع 
کرونا، اظهار داشت: خوشبختانه با سیاست گذاری و اجرای دقیق و عملی برنامه های 
طراحی شده و انسجام بخشی و هماهنگ سازی تمام بخش ها و دستگاه های کشور 
و تالش بی وقفه و افتخارآمیز کادر درمانی توانستیم موج اول شیوع کرونا را در 

مراکز استان ها مهار کنیم و در اردیبهشت و خرداد ماه به آرامش نسبی برسیم.
وی با بیان اینکه در ماه های گذشته به سرعت توانستیم در میان کشورهای 
جهان به لحاظ میزان ابتال و آمار قربانیان به رده های پایین برسیم، افزود: اقدامات 
و برنامه ریزی ما در این زمینه موجب تحسین سازمان بهداشت جهانی شد و بسیاری 
از کشورهای جهان خواستار استفاده از تجارب ایران در این مقابله با بیماری کرونا 
شدند، اما مهمترین عامل این موفقیت بزرگ، همراهی و همکاری مردم در اجرای 
کامل دستورالعمل ها بود.رئیس جمهور با اشاره به شرایط دو هفته اخیر و انتقاد از 
جدی نگرفتن محدودیت ها و دستورالعمل ها از سوی مردم، گفت : گردهمایی های 
دوستانه و محافل گوناگون به ویژه عروسی ها و عزاها، عامل اصلی و مهم در شیوع 

دوباره کرونا در هفته های اخیر بوده است.

شرایط اقتصادی خوبی را تجربه نمی کنیم
وزیرکشور بابیان اینکه اولویت امسال وزارت کشور معیشت، امنیت و سالمت 
است، اظهارکرد: در یکسال باقی مانده دولت باتوجه به مشکالت ناشی ازتحریم ها 

و شرایط کرونا شرایط اقتصادی خوبی را تجربه نمی کنیم.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه معیشت به تولید، سرمایه گذاری و جلوگیری از 
بیکار شدن کارگران توجه داریم و در حوزه امنیت رضایتمندی مردم برای ما اصل 
است. رضایتمندی هم به واسطه پاسخگویی به معیشت مردم و بخشی هم مربوط 

به رابطه خوب با مردم، پاسخگویی به مطالبات و نیازهاست.
رحمانی فضلی گفت: تمام تالش ما این است که در یک سال پیش رو امنیت، 
معیشت و به نتیجه رساندن پروژه ها را به نحو احسن مدیریت کنیم و همچنین هفت 

سال گذشته را مرور و اقدامات دولت در این مدت را اطالع رسانی کنیم. 

وزارت خارجه مانع تمدید تحریم تسلیحاتی شود
معاون حقوقی سابق رئیس جمهور گفت: وزارت امور خارجه باید با کشورهای 
منطقه، کشورهای عضو شورای حکام و همچنین کشورهای عضو شورای امنیت 

رایزنی کند و مانع تمدید تحریم های تسلیحاتی شود.
الهام امین زاده درباره اقدامات دستگاه دیپلماسی در مواجهه با تالش های غرب 
برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، گفت: در این باره بحث تعهدات برجامی 
مطرح است که قرار بود طرفین این توافقنامه با عمل به تعهدات خود به برقراری 
صلح در منطقه و در جهان کمک کنند. وی افزود: به رغم اینکه برجام سند مطلوب 
نظام جمهوری اسالمی نبود، اما ایران در جهت راستی آزمایی های اروپا و آمریکا 

و برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کنند آن را پذیرفت.
دستگاه  مماشات  وجود  با  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  سابق  حقوقی  معاون 
دیپلماسی ایران با غرب در موضوع برجام متاسفانه آنها به حقوق مردم ایران تجاوز 
می کنند و می خواهند انتقام نقض عهدهای پیاپی خود را که منجر به آسیب دیدن 
العاده توانمندی دفاعی  با اشاره به اهمیت فوق  از ما بگیرند.امین زاده  برجام شده 
ملت  بنیادین یک  نقض حقوق  معنای  به  تسلیحاتی  تحریم  داشت:  اظهار  کشور، 
است. ایران به عنوان یکی از پرهمسایه ترین کشورهای جهان که با ۱5 کشور مرز 
مشترک دارد و از طرفی در همسایگی رژیم صهیونیستی قرار دارد الزم است که 

همواره توانمندی دفاعی خود را حفظ کند.
وی تاکید کرد: آمریکا و اروپا به دنبال آسیب زدن به توانمندی دفاعی ایران 
هستند و در این رابطه وزارت خارجه باید »دیپلماسی فعال« را در دستور کار قرار 

دهد و در مقابل تضییع حقوق مردم ایران کوتاه نیاید.

درگیری دانشجویان  دانشگاه آزاد با امتحان مجازی
در حالی بعضی دانشجویان 
با  مجازی  امتحانات  در  آزاد 
ند  ا شده  رو  به  و  ر مشکل 
تناقض  دانشگاه با  که مسئوالن 
گویی هایشان به این بالتکلیفی دامن می 
و  قاعدگی  بی  یک  از  نشان  این  که  زنند 

بی برنامگی دارد.
آزاد  دانشگاه  در  ترم  پایان  امتحانات 
دانشجویان  و  شد  آغاز  خردادماه  اواخر  از 
از همان ابتدا با چالشهایی مثل زمان کوتاه 
عدم امکان  و  سواالت  سختی  امتحان، 
نات  متحا ا در  ها  پاسخنامه  ری  بارگذا
این میان برخی  تشریحی مواجه شدند. در 
نمایندگان  با  را  دانشجویان مشکالت خود 
اما  مقابل  در  گذاشتند،  میان  در  ها  رسانه 
مسئوالن دانشگاه آزاد که از ابتدا داعیه دار 
عملکرد خوب خود در آموزش مجازی بودند، 
نیز  امتحانات  برگزاری  بازه زمانی  حتی در 
اعالم می کنند مشکل خاصی وجود نداشته 
خالف  دانشجویان،  های  گفته  ولی  است، 
در  دانشجویان  کند.  می  ثابت  را  ادعا  این 
زیرساختی  مشکالت  وجود  با  اخیر  ترم 
کامل  طور  به  را  شهریه  مجازی،  آموزش 
پرداخت کردند و برخالف درخواست های 
مکرر، دانشگاه تخفیفی برای آنها قائل نشد. 
دانشجویان بر این باورند که وقتی آموزش 
مجازی با سطح کیفی نامناسب ارائه شد و 
حتی اینترنت هم رایگان نشد، باید شهریه 
آموزش حضوری؛ آن هم به طور کامل از 

آن ها گرفته شود؟
اکنون اما »امتحانات مجازی« برای 
از  ها  آن  و  شده  دردسرساز  دانشجویان 
مدیریت حاکم بر دانشگاه آزاد گله می کنند. 
برخی دانشجویان می گویند در امتحانات با 
همکاری  واحدها  و  شده  رو  به  رو  مشکل 
الزم را با آن ها نداشته و پاسخ شفافی به 
آن ها نمی دهند. ماجرا از این قرار است که 
مختلف  واحدهای  دانشجویان  از  تعدادی 

دانشگاه آزاد نتوانستد، برخی امتحانات خود 
را با موفقیت پشت سر بگذارند و به عنوان 
مثال هنگام بارگذاری پاسخنامه سواالت در 
سامانه، به دلیل قطع و وصل شدن اینترنت 
و یا مشکل فنی سامانه به یکباره از سیستم 
سر  به  بالتکلیفی  در  حاال  و  شده  خارج 
دانشجویان  برخی  میان  این  در  برند.  می 
پاسخنامه را به استاد خود و برخی دیگر به 
اما هستند  اند.  دانشکده ها ایمیل فرستاده 
تعداد زیادی از دانشجویان که نتوانسته اند 

از این پل ارتباطی استفاده کنند. 
م  علو حد  ا و ن  یا نشجو ا د برخی 
درست  پاسخگویی  عدم  از  تحقیقات  و 
و  هستند  مند  گله  باره  این  در  مسئوالن 
می گویند: دانشگاه ابتدا اعالم کرد می توانید 
پاسخنامه را به دانشکده ها ایمیل کنید، اما 
چند روز بعد، از تصمیم خود منصرف شد. 
تکلیف  پرسیم  می  دانشگاه  از  هم  وقتی 
نمرات امتحانات ناتمام چیست، نه تنها در 
این مشکل تالشی نمی کنند،  راستای حل 
مشکل  درخصوص  نیز  روشنی  پاسخ  بلکه 

ایجاد شده، نمی دهند!
از  حدود یک هفته پیش این موضوع 
سرپرست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
پرسش شد و او وعده داد مشکل دانشجویان 

کرد  تاکید  گفتگو  آن  در  او  شود.  می  حل 
ها  آن  مشکل  و  نباشند  نگران  دانشجویان 
را حل خواهیم کرد. سرپرست واحد علوم و 
است  »قرار  که  گفت  هم  را  این  تحقیقات 
برای دانشجویانی که هنگام امتحان، موفق به 
بارگذاری پاسخنامه ها نشده اند، شیوه جایگزین 
تعریف و به زودی به دانشجویان اعالم شود.«

این وعده و وعیدها در حالی مطرح شد 
که در تماس روز گذشته، این مقام مسئول 
به نوعی اظهارات خود را در مصاحبه چند 
روز گذشته، رد کرد. سرپرست واحد علوم و 
تحقیقات با تغییر موضع خود، این بار گفت 
»باید منتظر بخشنامه سازمان مرکزی بود و 
فعال برای کسانی که نتوانسته اند پاسخنامه 
خود را ایمیل کنند، غیبت لحاظ خواهد شد.«

گذشته  روز  ها،  پیگیری  ادامه  در 
از  امتحانات  در  دانشجویان  بالتکلیفی 
جویا  آزاد  دانشگاه  رئیس  را از  رفته  دست 
شدیم؛ طهرانچی ادعا می کند »۹۰ درصد 
دانشجویان امتحاناتشان را با موفقیت پشت 
سر گذاشته و تنها ۱۰ درصد با مشکل رو 
به رو شده اند که درحال بررسی مشکل آن 
ها هستیم.« طهرانچی در ادامه این توضیح 
را هم داد که »آنجا که دانشجو مقصر نبوده 
باشد، موضوع در شوراهای کمیسیون موارد 

خاص بررسی خواهد شد. «
رئیس دانشگاه آزاد در ادامه صحبت 
این  به  اشتباه«  »آدرس  یک  با  خود  های 
موضوع اشاره کرد که دانشجویان می توانند 
شهریه،  پرداخت  درس بدون   ۳ سقف  تا 
مجدد امتحان دهند؛ این در حالی است که 
قبلی  دستورالعمل  براساس  مجدد  امتحان 
که  است  دانشجویانی  برای  آزاد  دانشگاه 
در کارشناسی نمره کمتر از ۱۲ و در مقطع 
ارشد و دکتری نمره زیر ۱4 را کسب کنند! 
به  ارتباطی  هیچ  تسهیالت  بنابرین این 
امتحان  اند  نتوانسته  دانشجویانی که اصال 

را با موفقیت بگذرانند ندارد!
نه  مشکل  این  که  است  ذکر  قابل 
تنها در دانشگاه آزاد، بلکه در سایر دانشگاه 
ها نیز برای دانشجویان اتفاق افتاده اما به 
گفته مسئوالن دانشگاه ها، به علت شرایط 
با  همکاری  و  مساعدت  نهایت  کنونی، 
دانشجویان صورت می گیرد. اما از شواهد 
امر پیداست که دانشگاه آزاد برنامه مشخصی 
برای این دسته از دانشجویان در دستور کار 
خود ندارد؛ این در حالی است که با نزدیک 
شدن به پایان زمان امتحانات، دانشجویان 
منتظر پاسخی منطقی از سوی مسوالن این 

دانشگاه هستند.
به  حالی  در  دیگر  از سوی  همچنین 
گفته طهرانچی فقط ۱۰ درصد دانشجویان 
همین  که  اند  داشته  مشکل  امتحانات  در 
اندی  و  میلیون   ۱ جمعیت  در  درصد   ۱۰
دانشجوی آزاد عدد قابل توجهی است. حال 
اینکه مشکل چند نفر از این ۱۰ درصد در 
می  حل  و  بررسی  خاص  موارد  کمیسیون 
شود، قابل پرسش است؛ آیا دانشجویی که 
شهریه این ترم را با وجود زیرساخت نامناسب 
آموزش مجازی به طور کامل پرداخت کرده، 
باید جور بی برنامه گی مسئوالن این دانشگاه 
را بکشد و مجددا در ترم آینده بابت درسی 

که این ترم گذرانده شهریه پرداخت کند؟
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

تغییر رشته کنکوری فرزندان هیات علمی ممنوع شد 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد: به موجب توافق و مصوبه اخیر 
وزرای علوم و بهداشت، فرزندان اعضای هیات علمی نمی توانند رشته تحصیلی 

خود را تغییر دهند.
سعید رضا گفت: وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش 
این مصوبات مربوط به  از  درباره مصوباتی توافق کردند که یکی  پزشکی، اخیراً 

امتیاز اعضای هیأت علمی در کنکور است.
وی افزود: اگر فردی در دانشگاهی در یک رشته ای قبول شود دیگر نمی تواند 
رشته تحصیلی خود را تغییر دهد از این رو با مصوبه جدید، فرزندان اعضای هیأت 
علمی نیز که قبل از این، تسهیالتی در این زمینه داشتند، دیگر نمی توانند رشته 

تحصیلی خود را به دلیل اینکه فرزند اعضای هیأت علمی هستند، تغییر دهند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: نکته دوم این است که فرزندان 
اعضای هیأت علمی از ظرفیت قبول شدگان نمی توانند استفاده کنند. این ظرفیت 

ظرفیتی است که اشباع شده است.
وی یادآورشد: جابه جایی فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه تلقی نمی شود، 
عنوان مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی نیز در این خصوص نقل و انتقال فرزندان 
اساتید است. برای این نقل و انتقال هم باید 85 درصد نمره احراز شود و اگر احراز شد، 
می توانند نقل و انتقال پیدا کنند بدون اینکه بخواهند یک صندلی از ظرفیت کنکور 
را پر کنند. البته تغییر این هم، موضوع بحث است چون هنوزجمع بندی نشده است.

استفاده از  ظرفیت استان ها 
برای برگزاری بهتر آزمون های کشوری

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون های سراسری پیش 
رو با کمک شورای تامین استانها و شبکه بهداشت و درمان برگزار می شود و از 

تمام ظرفیت استانی در این خصوص استفاده می شود.
فاطمه زرین آمیزی افزود: روز چهارشنبه ۱8 تیر جلسه مجازی با حضور دکتر 
ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، معاونت امور آزمون ها و مدیرکل 
حراست با نمایندگان تام االختیار و نمایندگان حفاظت آزمون های کل کشور برگزار 
شد.وی افزود: در این جلسه حدود 7۰۰ نفر از برترین افراد شبکه اجرایی آزمون ها 
شرکت کردند و به منظور برگزاری آزمون ها تبادل نظر صورت گرفت و مشکالت 

از سوی حوزه ها به سازمان سنجش اعالم شد.
سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: راهکارهای اجرایی به افراد حاضر در 
آن دستورالعمل های  بر  و عالوه  اعالم شده  استان ها  در  آزمون ها  اجرایی  شبکه 
اجرایی و بهداشتی که توسط سازمان سنجش تهیه شده، نیز به آنها ابالغ شد و در 

نهایت جلسه با توجیه کامل افراد به جمع بندی کامل رسید.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین موضوع مورد بحث، مشکالت مالی حوزه های 
اجرایی بود که سازمان سنجش این هزینه را تقبل کرده است و هزینه های افزایش 
یافته را به استان ها پرداخت کرده است که از این نظر مشکلی در برگزاری آزمون ها 

به وجود نیاید.

مجدد ثبت نام و انتخاب رشته دوره های کاردانی نظام جدید
مهلت جدید ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره های کاردانی نظام جدید 
غیرانتفاعی سال  غیردولتی-  عالی  آموزش  مؤسسات  و  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه 

۱۳۹۹ از روز ۱8 تیر آغاز شد.
انتخاب رشته  و  ثبت نام  درباره  دنبال اطالعیه های  ۱۱ و ۱8 خرداد ۹۹  به 
آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش 
عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ و انتشار دفترچه راهنمای آزمون در ۱۱ 
خرداد ۹۹، اصالحات و رشته محل های جدید عالوه بر رشته های تحصیلی مندرج 

در دفترچه راهنما اعالم شد.
متقاضیان دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات 
آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی که در بازه زمانی تعیین شده )از تاریخ ۱۱ 
تا ۲۱ خرداد ۹۹( نتوانسته اند در این دوره ها ثبت نام کنند می توانند تا پایان روز 

یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹ در این دوره ها ثبت نام کنند.

تصادف پژو با کامیون جان ۶ نفر را گرفت 
تصادف دلخراش یک دستگاه پژو با کامیون شش کشته و دو مصدوم بر جای  گذاشت. 
این سانحه مرگبار بامداد جمعه در باند جنوبی محور قزوین- کرج در مقابل شهر 

آبیک به وقوع پیوست.
همچنین در یک سانحه جاده ای دیگر در مسیر تاکستان - قزوین بعد از پل دولت آباد که 
بامداد جمعه به وقوع پیوست، در پی برخورد یک دستگاه پژو 4۰5 با تیبا ۱۰ نفر مصدوم شدند.

دستگیری زن و شوهر کالهبردار اسالمشهری 
از دستگیری زن و شوهر اسالمشهری که در فضای  انتظامی اسالمشهر  فرمانده 

مجازی اقدام به کالهبرداری می کردند، خبر داد. 
سرهنگ مهدی کرمی از دستگیری اعضا باندی که با فریب مردم در فضای مجازی 
پول آنها را به سرقت می برد، خبر داد و افزود: این باند با تالش مأموران پلیس فتا شناسایی 

و دستگیر شدند.
وی گفت: در این باند یک زن و شوهر با هک صفحات اینستاگرامی از فالوورهای 

وی درخواست پول می کردند.
فرمانده انتظامی اسالمشهر ادامه داد: با توجه به این که بانک اطالعاتی پلیس کامل 
بود و شخص کالهبردار نیز سابقه دار بود، بالفاصله شناسایی و دستگیر شد و در ابتدای 
امر به ۳5 میلیون تومان کالهبرداری اعتراف کرد، که در ادامه با شناسایی ۱۶۰ نفر از 
افرادی که توسط این مجرمین هک شده بودند، به ۲۶۰ میلیون تومان کالهبرداری دیگر 

نیز اعتراف کردند.

واژگونی لودر، دو کشته  بر جای گذاشت 
در شهرستان درمیان واژگونی یک دستگاه لودر به داخل دره در زمین کشاورزی دو 

کشته بر جای گذاشت. 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی گفت: این حادثه در خیابان 
نبوت شهر قهستان روی داد و براثر آن راننده 4۳ ساله لودر و سرنشین ۱4 ساله آن در 

دم جان باختند.

مرگ یک کوهنور بر اثر برخورد صاعقه 
مسئول آتش نشانی شمشک دربندسر اعالم کرد: شامگاه روز چهارشنبه هفته گذشته  
یک کوهنورد کاشانی در ارتفاعات کلون بسک منطقه بر اثر برخورد صاعقه جان خود را 

از دست داد. 
مجید کیاشمشکی افزود روز چهارجشنبه یک تیم شش نفره کوهنوردی از کاشان 
به قصد صعود به خط الراس کلون بستک عازم منطقه شده بودند و ساعت ۱5:۲۰ دقیقه در 
محدوده انبارنو با بارش باران به کنار صخره ای پناه بردند، که متاسفانه همان زمان صاعقه 

باعث مرگ یکی از کوهنوردان شد.

اختالفات ملکی در دماوند ۵ نفر را زخمی کرد 
بر اثر تیراندازی با تفنگ شکاری بر سر اختالف ملکی در دماوند پنج نفر مجروح و 

به بیمارستان منتقل شدند. 
بر وقوع یک مورد درگیری و  پلیسی ۱۱۰ مبنی  در پی اعالم مرکز فوریت های 
تیراندازی با سالح شکاری در روستای سربندان دماوند، بالفاصله عوامل انتظامی شهرستان 

به محل اعزام شدند.
مأموران پس از مراجعه به محل اعالمی در گزارش دریافتی، مشاهده می کنند که 

سه نفر مجروح در داخل باغی که محل درگیری بوده، حضور دارند.
با سالح  ناشناس  افراد  تعدادی  داشتند:  اظهار  پلیس  اولیه  تحقیقات  در  مجروحان 
گرم و سرد به ما حمله ور شده و پس از مجروح کردن ما و تخریب کانکس های موجود، 

متواری شدند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/88 دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز ۲،7۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

به دنبال تشدید شیوع 
پایتخت،  در  کرونا  ویروس 
مجموعه  می  تما لیت  فعا
بار  تهران  شهرداری  ورزشی  های 

دیگر تعطیل شد.
به   ۹۹ تیر   ۱۹ پنجشنبه  روز  از 
مدت ۱۰ روز فعالیت تمامی مجموعه 
نیز  و  تهران  شهرداری  ورزشی  های 
در  شهروندی  ورزش  های  ایستگاه 
سطح مناطق ۲۲ گانه متوقف خواهد 
بود تا کمکی به کاهش سطح شیوع 

موج دوم ویروس کرونا نماید.

یک  هیچ  شده  یاد  مدت  طی 
در  ورزشی  عمومی  های  فعالیت  از 
سطح مناطق شهرداری تهران برگزار 

نخواهد شد.
با شیوع ویروس  این و  از  پیش 
کرونا در کشور، فعالیت مجموعه های 
ورزشی شهرداری تهران از پنجم اسفند 
۹8 تعطیل و با کاهش محدودیت های 
اعمال شده از سوی ستاد ملی کرونا، 
فعالیت 58 مجموعه و نیز ایستگاه های 
ورزش شهروندی از ۱7 خرداد ۹۹ از 

سر گرفته شده بود.

مجموعه های ورزشی شهرداری تهران دوباره تعطیل شد

آموزش متوسطه  معاون 
از  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
تربیت معلم چند مهارتی ویژه 

مناطق محروم کشور خبر داد.
یی  گردهما در  کمرئی،  علیرضا 
مشترک مدیران کل آموزش و پرورش و 
معاونین آموزش متوسطه استان ها که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار 
کرد: کسب شایستگی در سطوح مختلف 
شایستگی  این  اما  دارد  وجود  تحصیلی 
دوره متوسطه دوم عمیق تر و  منجر به 

اشتغال می شود.
وی افزود: هرچند آموزش ابتدایی از 
اهمیت ویژه ای در تربیت دانش آموزان 
این موضوع نفی کننده اهمیت  اما  دارد 
تربیت در دوره متوسطه اول و دوم نیست  

لذا نباید از این موضوع غافل شویم.
و  برنامه   ۲۹ کرد:  تصریح  کمرئی 
۹۶ فعالیت در دوره متوسطه اول و دوم 
دستور  در  آینده   تحصیلی  سال  برای 

کار قرار دارد.
آموزشی  گروهای  راهبری  وی 
و   برشمرد  بدیل  بی  ای  مجموعه  را 
برای  علمی  مرجعیت  کرد:  خاطرنشان 
توسعه شایستگی  در  آنها  معلمان، سهم 
پشتیبانی  در  انان  نقش  معلمان،  های 
اعتبارسنجی  همچنین  و  معلمان،  علمی 
در  نان  آ نقش  آموزشی،  محتواهای 
ویژگی  ترین  مهم  از  دروس  راهبری 

های گروه های اموزشی است.
وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
تحصیلی  هدایت  پرورش  و  آموزش 
متوازن  توسعه  سیاست  اصلی  اهرم  را 

دانست و افزود: الگوی تعالی تنها برنامه 
راهبری  مدیریت  در  پرورش  و  آمورش 
مدارس، نظارت و کنترل مبتنی بر جهت 

گیری های سند تحول است.
سراهای  پژوهش  کرد:  اضافه  وی 
دانش آموزی  مصداق بارز تنوع بخشی 
به محیط های یادگیری بر اساس آموزه 
های سند تحول است که توجه به فناوری 
های جدید، ماهیت فعالیت این مراکز را 

تشکیل می دهد.
و  ت  بقا مسا ری  ا گز بر ئی  کمر
پویایی  و  تحرک  نشانه  را  ها  جشنواره 
نظام آمورشی در راستای کیفیت بخشی 
جشنواره  موضوع  تنوع  گفت:  و  دانست 
دانش  همه  تقریبی  پوشش  موجب  ها 

آموزان شده است.
وی با تاکید بر برنامه های مدرسه 
محوری، اظهار کرد: فعالیت ۳ هزار و ۱8۲ 
واحد آموزشی شبانه روزی با پوشش ۳87 
هزار دانش آموز نشان از رویکرد عدالت 

آموزشی و توجه به مناطق محروم دارد.
تربیت  ار  متوسطه  آموزش  معاون 
و  داد  خبر  مهارت  چند  دارای  معلمان 
عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزشی 
در  معلمان  توانمندسازی  و  توسعه  برای 
شناور  درس  یک  و  درسی  گروه  چهار 
از  درس  چند  برای  معلم  یک  هدف  با 
آغاز  محروم  مناطق  در  قبل  سال  دو 

شده است.
و  کمی  توسعه  کرد:  اضافه  وی 
کیفی علوم انسانی از جمله برنامه های 
-۱4۰۰ تحصیلی  سال  در  معاونت  این 

۱۳۹۹ خواهد بود.

تربیت معلم چند مهارتی در مناطق محروم کشور
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بــه اعتقــاد یــک کارشــناس 
ــه اینکــه  صنعــت خــودرو، باتوجــه ب
ــده  ــام ش ــای تم ــی از به ــدود نیم ح
یــک خــودرو داخلــی متاثــر از نوســان نــرخ ارز 
نیســت، لــذا بــا افزایــش نــرخ ارز در مــدت اخیر 
و همچنیــن برهــم خــوردن تناســب عرضــه و 
ــت  ــد قیم ــر، رش ــال های اخی ــی س ــا ط تقاض
ــد. ــر نمی رس ــب به نظ ــدان عجی ــودرو چن خ

ــه  ــودرو ک ــازار خ ــرایط ب ــل ش در تحلی
ــالت،  ــت معام ــتری و اف ــود مش ــم نب علیرغ
قیمتهــا رونــد افزایشــی دارد، حســن کریمــی 
ســنجری، بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ســه ماه 
اخیــر نــرخ ارز بیــش از ۳۰ درصــد افزایــش 
ــازار و  ــه اســت، اظهــار کــرد: بررســی ب یافت
ــدت  ــن م ــودرو در همی ــت خ ــه قیم مقایس
ــودرو  ــت خ ــه قیم ــد ک ــان می ده ــر نش اخی
ــش  ــد افزای ــا ۲5 درص ــدود ۲۰ ت ــز در ح نی

ــه اســت.  یافت
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو بــا 
بیــان اینکــه طبــق روال معمــول بــازار ایــران، 
در شــرایط تورمــی همــه کاالهــا به ویــژه 
ــد،  ــت دارن ــی ثاب ــت دارای ــه ماهی ــی ک آن های
متناســب بــا افزایــش نــرخ ارز مشــمول افزایش 
قیمــت می شــوند، گفت: گذشــته از افــت ارزش 
پــول ملــی در کشــور، آنچــه کــه بســیار  حائــز 
اهمیــت اســت، ایــن اســت کــه در حــال حاضر 
ــز  ــا، ارز نی ــظ ارزش دارایی ه ــت حف ــه جه ب
ــدا کــرده  ــت پی ــی ثاب در کشــور ماهیــت دارای
اســت کــه ایــن باعــث شــده بــر قــدر و ارزش 

ــزوده شــود. آن اف
وی افــزود: برخــی به اشــتباه قیمت گذاری 
خــودروی ســاخت داخــل را بی رابطــه بــا 
افزایــش نــرخ ارز می داننــد، امــا ایــن اســتدالل 
ــد  ــوان تولی در شــرایطی درســت اســت کــه ت

خــودرو بــه میــزان نیــاز بــازار و حتــی بیــش از 
آن مهیــا باشــد کــه در ایــن صــورت هــم بایــد 
گفــت تنهــا ســهم حقــوق و دســتمزد و البتــه 
ــودرو  ــده خ ــام ش ــت تم ــی از قیم بخش های
ــد  ــد( را بای ــت نمی کنن ــرخ ارز تبعی ــه از ن )ک
از تــورم قیمــت خــودرو کــم کــرد. در حقیقــت 
ــده  ــام ش ــای تم ــا ۶۰ درصــد به ــدود 5۰ ت ح
یــک خــودروی ســاخت داخــل، تحت تاثیــر ارز 
نیســت و اصــوال تاثیــری از افزایــش یــا کاهش 

ــرد. ــور نمی گی ــای ارز در کش به
ــودرو  ــازار خ ــت و ب ــر صنع ــن تحلیل گ ای
تصریــح کــرد: امــا در شــرایطی کــه خودروســاز 
نمی توانــد بــه انــدازه نیــاز بــازار، خــودرو تولیــد 
و عرضــه داشــته باشــد، قیمــت خــودرو نیــز در 
ــازار تحــت تاثیــر پارامترهــای دیگــر  همــان ب

عالوه بــر نوســان نــرخ ارز قــرار خواهــد گرفــت 
کــه آن، تحدیــد عرضــه خــودرو به بازار اســت. 
بیــش از دو ســال اســت کــه از یک ســو تورم و 
از ســوی دیگــر برهــم خــوردن تعــادل عرضه و 
تقاضا، ســبب شــده تــا قیمــت خودرو متناســب 

بــا افزایــش نــرخ ارز در بــازار رشــد کنــد.
ــه  ــی ک ــد، در حال ــاال می رون ــا ب قیمت ه

قــدرت خریــد مــردم در سراشــیبی اســت...
کریمــی ســنجری  ادامــه داد: البتــه 
افزایــش قیمــت خــودرو، ســبب ریــزش 
ــد.  ــد ش ــز خواه ــا نی ــرم تقاض ــتری در ه مش
بــه عبــارت دقیق تــر هرچــه قیمــت افزایــش 
قــدرت  دارای  افــرادی  تعــداد  می یابــد، 
ــذا در  ــود؛ ل ــر می ش ــم کمت ــودرو ه ــد خ خری
عیــن افزایــش قیمــت، نوعــی رکــود در بــازار 

خــودرو حاکــم می شــود. در حــال حاضــر نیــز 
آن هایــی کــه خریــد و فــروش خــودرو انجــام 
می دهنــد، راکــد بــودن بــازار خــودرو را تاییــد 
می کننــد. مفهــوم ایــن رکــود ایــن اســت کــه 
قیمت هــا تحــت تاثیــر افزایــش نــرخ ارز بــاال 
ــد مــردم  ــی کــه قــدرت خری مــی رود، در حال

ــد. ــن می آی پایی
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو ضمــن 
تاکیــد براینکــه طبیعتــا افزایش افسارگســیخته 
قیمت هــا بــه دلیــل اینکــه متناســب بــا 
نیســت،  مــردم  درآمــد  ســطح  افزایــش 
ایجــاد مــی  بــازار  در  ناهنجــاری  نوعــی 
ــود  ــاری »رک ــن ناهنج ــه ای ــت: ب ــد، گف کن
تورمــی«  اطــالق می شــود. در اینجــا شــاید 
ایــن ســئوال پیــش آیــد کــه » ایــن چطــور 

ــودرو  ــد خ ــرای خری ــه ب ــت ک ــودی اس رک
ــه صــف وجــود دارد؟« در   ــه قیمــت کارخان ب
پاســخ ایــن ســوال بایــد گفــت کــه بــا توجــه 
ــه  ــا در کارخان ــش قیمت ه ــالف فاح ــه اخت ب
بــا نــرخ کــف بــازار، طبیعتــا خریــد از کارخانــه 
ــدار ســودآور اســت. کافــی اســت  ــرای خری ب
نــرخ کارخانــه ای خــودرو بــا قیمــت کــف بازار 
برابــر شــود، آنــگاه خواهیــم دیــد شــرکت های 
خودروســاز بــرای پیــدا کــردن مشــتری بایــد 

ــد. ــن بیاندازن ــازار ذره بی در ب
وی خاطــر نشــان کــرد: گرچــه افزایــش 
ــد شــرکت های خودروســاز در ســه ســال  تولی
ــا دو  ــت ام ــی اس ــاق خوب ــد، اتف ــش تولی جه
نکتــه هــم در دل خــود جــای داده اســت. 
آنقــدر شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــا در بــازار 
خــودرو زیــاد شــده اســت کــه ایــن پرش هــای 
کوتــاه در نــرخ تولیــد نمی توانــد ایــن شــکاف 
را بــه ایــن زودی هــا پــر کنــد؛ مگــر آنکــه از 
یــک طــرف شــرایط تولیــد تســهیل شــود و از 
طــرف دیگــر همانطــور کــه قبــال نیــز اعــالم 
ــه و  ــت کارخان ــالح قیم ــا اص ــت، ب ــده اس ش
ــازار، فشــار  ــه قیمــت ب ــردن آن ب ــر ک نزدیکت
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــم کنن ــا را ک ــرف تقاض ط
ــص رو  ــای ناق ــد خودروه ــار تولی ــا آم روزه
بــه افزایــش اســت.؛ چراکــه در شــرایطی کــه 
نــرخ تولیــد متناســب بــا ظرفیــت شــرکت های 
ــد، کســری برخــی  خودروســاز افزایــش می یاب
ــم  ــل تحری ــه دلی ــه ب ــتراتژیک ک ــات اس قطع
ــث  ــود، باع ــد ب ــر خواه ــا زمانب ــن آن ه تامی
مــی شــود نــرخ تجــاری کــردن خودروهــا بــا 
ــی نداشــته باشــد؛  ــد آن هــا هم خوان ــرخ تولی ن
بنابرایــن درســت اســت کــه آمــار تولیــد 
افزایــش یافتــه امــا تحویــل خــودرو بــه بــازار 

ــی اســت. کمــاکان دچــار کاهل

در دولت تدبیر و امید صورت پذیرفت؛
اختصاص ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار نفتی به مناطق محروم

مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز شرکت  ملی نفت ایران با تاکید 
بر اینکه از سال ۹۲ تاکنون یک هزارو ۹8۶ پروژه در قالب مسئولیت های اجتماعی 
تعریف شده است، گفت: از این تعداد یک هزار و ۹۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار 

میلیارد ریال تکمیل شده و 887 پروژه نیز در حال اجرا است.
انجام مسئولیت های اجتماعی در سراسر جهان از سوی شرکت های بزرگ چند 
دهه است که مورد توجه قرار گرفته و این شرکت ها برای کاهش اثرات منفی حضور 
خود برای تولید محصول در محدوده ای جغرافیایی تالش می کنند تا سلسله اقداماتی 

را به انجام برسانند.
این اقدامات که بیشتر شامل فعالیت های زیست محیطی، آموزشی،   بهداشتی 

و حتی عمرانی نیز می شود، امکان توسعه پایدار را برای این مناطق فراهم می کند.
در ایران نیز این مهم از چند دهه پیش مورد توجه بوده و شرکت ملی نفت ایران 
به عنوان اولین شرکت ایرانی به این موضوع توجه کرده است تا با کاهش تاثیرات 
استخراج نفت و گاز در مناطق نفتخیز، بخشی از ثروت این مناطق را برای رفاه افراد 

بومی فراهم کند.
از همین رو مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز در شرکت ملی 
نفت ایران تشکیل شد تا مسوولیت های اجتماعی این شرکت را به صورت یکپارچه و 
هدفمند به انجام برساند. به گفته مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز، 
 بیشتر فعالیت های این مدیریت مربوط به مسائل آموزشی است تا بومی سازی اشتغال 

در مناطق نفتی بیشتر شود.
ارائه  نفتی  تنها در مناطق  این خدمات  البته  تاکید کرده که  »بابک دارابی« 
نمی شود و حتی در سیستان و بلوچستان نیز پروژه هایی با هدف راه سازی و بیابان زدایی 

اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه تا امروز 8۰ درصد از اعتبار تعیین شده برای جبران خسارات 
سیل از سوی شرکت ملی نفت پرداخت شده، گفت که در مجموع از سال ۹۲ تا کنون 

هزار و ۹8۶ پروژه تعریف شده که از این تعداد ۱۰۹۹ پروژه به اتمام رسیده است.
دارابی به موضوع آبرسانی به غیزانیه نیز اشاره کرد و افزود: شرکت ملی نفت ایران 
به تمام تعهدات خود با توجه به پیشرفت پروژه عمل کرده و در صورت ارائه مستندات 

آماده پرداخت های بعدی است.
درباره این موضوعات و بیشتر ازآن را با وی به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه 

می خوانید.
شرکت ملی نفت از سال ۹۲ و با آغاز دولت یازدهم تا کنون چه تعداد پروژه در 

قالب مسئولیت های اجتماعی تعریف و اجرا کرده است؟
از سال ۹۲ تا کنون ۱۹8۶ پروژه تعریف و از این تعداد ۱۰۹۹ پروژه تکمیل شده 

است. 887 پروژه نیز در حال اجرا است.
برای تکمیل  ۱۰۹۹ پروژه، تا کنون  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص  
و پرداخت شده و 887 پروژه باقی مانده نیز ۲ هزار و 4۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد که متناسب با پیشرفت فیزیکی و بر اساس صورت وضعیت ها نسبت به پرداخت 

اقدام می کنیم.
این ۱۹8۶ طرح در مجموع شامل 5۰۶ پروژه آموزشی، ۶5۱ پروژه ورزشی، ۲45 

پروژه بهداشتی، ۱5۳ پروژه راه و 4۳۱ پروژه خدماتی است.
از این میان، ۹۶۹ پروژه عمرانی تعریف شده مربوط به استان خوزستان است 
که با اعتبار هزار و 77۲ میلیارد تومان اجرا می شود. تا کنون نیز 57۱ پروژه با اعتبار 
7۶۰ میلیارد تومان تکمیل و به بهره برداری رسیده و ۳۹8 پروژه باقیمانده با اعتبار هزار 
و ۱۲ میلیارد تومان با پیشرفت های فیزیکی متفاوت و بر اساس برنامه زمان بندی در 
حال پیگیری است. سرفصل ها اغلب شامل پروژه های  آموزشی،  ورزشی،  بهداشتی، 

 راه آبرسانی،  برق رسانی و طرح های هادی روستایی است.
اجرای طرح های هادی روستایی در سه سال گذشته نمود بیشتری پیدا کرده 
تا زیرساخت های روستایی تقویت شده، رضایت ساکنین تامین و از مهاجرت از روستا 

نیز جلوگیری شود.
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری ۲7۶ طرح با اعتبار ۲8۲ 
میلیارد تومان تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که از این تعداد ۱7۲ پروژه 
با اعتبار ۱7۳ میلیارد تومان در استان خوزستان و ۶۱ پروژه با اعتبار ۲5 میلیارد تومان 

در استان بوشهر اجرا خواهد شد.
در سیل ابتدای سال ۹8 در خوزستان،   شرکت ملی نفت ۱۳۰ میلیارد تومان برای 
بازسازی مناطق سیل زده اختصاص داد. تا کنون چه میزان از این اعتبار پرداخت شده 

و بیشترین بودجه در چه مواردی مصرف شده است؟
در خصوص مناطق آسیب دیده از سیل استان خوزستان،  ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
توسط شرکت ملی نفت ایران اختصاص داده شده که از این مبلغ 5۰ میلیارد تومان به 
نوسازی مدارس به جهت بازسازی ۱۰۹ مدرسه و 4۰ میلیارد تومان به علوم پزشکی 
بابت بازسازی ۱۰7 مرکز درمانی و همچنین اختصاص 4۰ میلیارد تومان برای ساخت 

۳ هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی در نظر گرفته شد.
در خصوص پروژه ساخت ۳ هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی با توجه به آمارهای 
بنیاد مسکن، حواله ها توزیع شده و اعتبارات مورد نیاز هم متناسب با پیشرفت فیزیکی 

پرداخت می شود.
در رابطه با بحث نوسازی مدارس نیز تالش شد تا ابتدای مهر سال گذشته،  این 
اقدامات به اتمام برسد که با توجه به هم افزایی در استان خوزستان این مهم به انجام رسید.

نیز 8۰ درصد پروژه ها تکمیل و به بهره برداری  در بحث بهداشت و درمان 
رسیده است.

در مجموع تا کنون از ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار تعیین شده، ۱۰4 میلیارد تومان 
پرداخت شده که نشان دهنده سهم 8۰ درصدی پرداخت ها است. همچنین با ارائه مابقی 

اسناد توسط دستگاه های متولی، پرداخت ها تکمیل می شود.
در زمینه مقابله با کرونا نیز اقدامی از سوی این مدیریت در مناطق نقتی انجام 

شده است؟
شرکت ملی نفت برای مقابله با کرونا، ستادی جداگانه ایجاد کرد. با این حال در 
اینجا نیز با هماهنگی با استان های خوزستان و بوشهر،  تالش کردیم تا از زیرساخت های 
موجود استفاده کنیم. به طور مثال با اداره ورزش و جوانان هماهنگ شد تا در صورت 
نیاز سالن های ورزشی خوزستان و بوشهر را در اختیار ستاد مبارزه با کرونا قرار دهند و 
مسئولیت تجهیز سالن ها را ما به عهده بگیریم. البته در آن زمان بیماری با آن شدت نبود.

 اولویت شما برای انجام مسئولیت های اجتماعی کدام مناطق کشور است؟
با توجه به اینکه 8۰ درصد نفت کشور در خوزستان تولید می شود،  حدود 5۰ درصد 

از اعتبارات تخصیص داده شده نیز به خوزستان تعلق دارد.
البته اولویت فعلی دو منطقه غرب کارون و منطقه ویژه پارس است اما در ۱۰ 
استان نفتی دیگر مانند ایالم، کرمانشاه، فارس خراسان رضوی،   هرمزگان و ... نیز 
پروژه های عام المنفعه داریم. فارغ از مناطق نفتی در کشور، آیا در سایر نقاط کشور هم 

بحث مسئولیتهای اجتماعی از سوی نفت پیگیری می شود؟
در سایر مناطق نیز این فعالیت ها ادامه دارد. به طور مثال در استان سیستان و 
بلوچستان بر اساس مصوبه دولت که پیش نویس آن مربوط به سفر رهبر معظم انقالب 
در سنوات گذشته به این استان بود، از سال ۹۲ تا کنون ۹ پروژه انجام شده است که 

یک پروژه راهسازی و سایر پروژه ها بیشتر مربوط به بیابان زدایی بود. 
پروژه راه سازی نیز مربوط به جاده مواصالتی در مسیر جاسک-کنارک بود که 
5۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد و اکنون کار به پایان رسیده است. این جاده بیش 
از 8۰۰ میلیارد تومن اعتبار نیاز داشت که 5۰ میلیارد تومان آن از سوی نفت تامین شد.

بنابراین در این پروژه تصمیم گرفتیم وارد ساخت پل )ابنیه فنی( شویم زیرا می تواند 
مشکالت اهالی آن مناطق را مرتفع  کند. در اولویت دوم نیز اصالح مناطق حادثه خیز 
در پروژه های راه سازی مورد توجه قرار می گیرد.در نهایت 5 پل به طول ۱۱۰۰ متر 
ساخته شده که یکی از این پل ها به تنهایی 5۰۰ متر طول دارد و شاید تنها در تهران 
مشابه آن وجود داشته باشد. پلی که حتی در سیالب اخیر نیز حادثه ای برای آن رخ نداد.

8 طرح دیگر نیز با اعتباری ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی اجرا خواهد شد که 
تا کنون 8 میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است. در هرمزگان نیز محور 

گناوه- بی بی حکمیه- بابا کالن و گچساران را در دست ساخت داریم.
همچنین همزمان با اجرای خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک، احداث یک 
هنرستان در جاسک در دستور کار است تا برای صنایعی که در آنجا تاسیس خواهد شد، 

تکنسین فنی مورد نیاز تربیت شود و مسیر بومی سازی اشتغال روان تر باشد.
در بحث انتقال آب به غیزانیه در خوزستان، موارد زیادی مطرح شده است. آیا 
نفت تعهدات خود در راستای مسئولیت های اجتماعی را در این طرح انجام داده است؟

برای طرح آبرسانی به غیزانیه، شرکت ملی نفت ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
اعتبار در نظر گرفته که تا کنون 7 میلیارد تومان آن با توجه به اقدامات انجام شده و 
پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت شده و مابقی نیز با ارائه اسناد اجرای کار، پرداخت می شود. 
البته این مبلغ بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح است و بقیه اعتبار مورد 
نیاز را باید دستگاه اجرایی متولی تامین کند. منطقه غیزانیه بیش از این اعتبار نیاز دارد.

در مجموع، عملکرد مثبتی که ما در سیستم آب و فاضالب داشتیم، مورد تایید 
بخش های مختلف استان بوده است.در نوسازی مدارس در غیزانیه نیز ورود کردیم اما 
با مراجعه به آنجا مشخص شد به دلیل پراکندگی بخش غیزانیه امکان ساخت مدرسه 

در تمام روستاها وجود ندارد از همین رو مدارس روستا محور ساخته می شوند.

دلیل گرانی خودرو از نظر کارشناس این صنعت؛

عدم توانایی تولید به اندازه نیاز بازار

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

به عقب  تازگی  به  رئیس جمهور 
ماندگی دولت در حوزه مسکن اذعان 
کرد و دلیل آن را اجرایی نشدن برخی 
طرح ها دانست. صرف نظر از اینکه اعتراف به 
نقاط ضعف جای تقدیر دارد، سوال کارشناسان 
طی  دولتی  های  دستگاه  چرا  که  است  این 
و  برای ساخت  را  اهتمام الزم  سالهای گذشته 

ساز نداشتند؟
ریاست  انتخابات  در  روحانی  حسن  وقتی 
جمهوری سال ۱۳۹۲ پیروز میدان لقب گرفت، 
نرخ دالر،  رفتن  باال  تاثیر  قیمت مسکن تحت 
جهش کرده بود. بزرگترین پروژه مسکنی پس 
از انقالب هم از دولت قبل به ارث رسید؛ دولتی 
ساالنه  داشت  قصد  افراد  برخی  گفته  به  که 
یک میلیون واحد مسکن مهر بسازد اما پس از 
گذشت شش سال فقط توانسته بود ۶۹۰ هزار 
از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده 
را تحویل دهد. همین عملکرد ضعیف نشان داد 
روحانی  دولت  نیستند.  خوبی  سازندگان  دولتها 
می خواست این فرآیند را اصالح کند اما شرایط 

برای بخش خصوصی فراهم نشد.
هفت  گذشت  از  پس  که  شد  این  نتیجه 
کنم  می  اعتراف  گوید  می  جمهور  رئیس  سال 
عقب ماندگی در مسکن داشته و دلیل آن این بود 
که برخی طرح های ما اجرایی نشد. گرفتار بودیم 
جایی  به  را  خدمات  بدون  و  ناتمام  مسکن  که 
بنابراین دچار عقب ماندگی شدیم. اما  برسانیم؛ 
۲5۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به 
وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص داده شد که 
به زودی به یک میلیون هکتار می رسد تا وزارت 
راه و شهرسازی بتواند شهرک ها را طراحی کند.

آخوندی مسکن مهر را ادامه نداد اما تعهدات 
را قبول کرد

پس از آن که روحانی در سال ۱۳۹۲ تیم 
وزارت  سابقه  که  آخوندی  عباس  چید،  را  خود 
مسکن دولت هاشمی و ریاست بنیاد مسکن را 
در کارنامه داشت در مسند وزارت راه و شهرسازی 
گمارد. آخوندی در اولین اقدام تعریف پروژه جدید 
برای مسکن مهر را متوقف کرد اما تعهدات دولت 
قبلی را پیش برد؛ تا جایی که در روز خداحافظی 
و سپردن مسئولیتش به محمد اسالمی در ۱۹ 
آبان ۱۳۹7 گفت که ۱.5 برابر دولت قبل مسکن 

مهر ساختم.
عباس  فعالیت  سال  پنج  حدود  طی  در 
آخوندی، وی مهمترین برنامه خود را بازآفرینی 
واحد  هزار   ۱۰۰ ساالنه  نوسازی  و  شهری 
ناکارآمد  و  فرسوده  های  بافت  در  مسکونی 
نتیجه  به  هیچگاه  که  ای  برنامه  کرد؛  اعالم 

مطلوب نرسید.
نبوه  ا نون  کا بیر  د پورحاجت،  فرشید 
را  مسکن  مشکل  آخوندی  می گوید:  سازان 
موفق  اجرا  در  اما  بود  داده  تشخیص  درست 

و  است  وجهی  چند  کار  یک  بازآفرینی  نشد. 
آن  پیشبرد  برای  باید  مختلفی  دستگاههای 
همکاری کنند اما به نظر می رسد این همکاری 
در  نه  نگرفت.  صورت  شاید  و  باید  که  آنطور 
سایر  نه  و  شد  اصالح  رکودزا  قوانین  مجلس، 
خدمات  های  دستگاه  دولتی،  های  وزارتخانه 
رسان، شهرداری و نظام مهندسی آنطور که باید 

و شاید به دولت کمک کردند.
احیای مجدد مسکن مهر با نام ملی

پس از روی کار آمدن محمد اسالمی که 
جناح سیاسی کشور  دو  هر  مقبول  را  او  برخی 
و  ساخت  طرحهای  نوعی  به  مجدداً  می دانند، 
ساز دولتی در حوزه مسکن روی میز قرار گرفت، 
اما این بار با عنوان طرح اقدام ملی مسکن و به 
همین دلیل برخی آن را ادامه مسکن مهر می 
دانند. این برنامه از اواخر سال ۱۳۹7 کلید خورد 
و شهریور ۱۳۹8 به شکل رسمی با حضور حسن 
روحانی کلنگ آن زمین زده شد اما طی حدود 
یک سال گذشته صرفًا درگیر مسائل ثبت نام از 
متقاضیان بوده و به نظر می رسد سرعت مناسبی 
ندارد و اتمام آن تا سال ۱4۰۰ چیزی شبیه معجزه 
به عنوان  است.از طرف دیگر بخش خصوصی 
شده  رکود  گرفتار  مسکن  تولید  اصلی  بازوی 
ایران ساالنه  است. مطابق طرح جامع مسکن، 
نیاز دارد،  به حدود یک میلیون واحد مسکونی 
در حالی که هم اکنون تولید بین ۳۰۰ تا ۳5۰ 
های  بافت  نوسازی  است.  سال  در  واحد  هزار 
فرسوده هم با وجود آنکه آمار دقیقی از آن طی 
سال های گذشته ارائه نشده، بنا به اذعان مهدی 
عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری به 
دلیل تغییرات و نوسان های شاخص های کالن 
و رکود بی سابقه بازار مسکن و ساختمان، کند 

پیش رفته است.

در بازآفرینی عقبگرد داشتیم
هیئت  عضو  محتشم،  حسن  باره  این  در 
خاطرنشان  تهران  سازان  انبوه  انجمن  مدیره 
می کند: از حدود ۱5 سال قبل قرار بود ساالنه 
۱۰ درصد از بافت فرسوده نوسازی شود که باید 
چند سال قبل این هدف به طور کامل محقق 
می شد اما طی این سال ها شاید ۱5 درصد هم 
برنامه جلو نرفته باشد و این در حالی است که 
بیش از همین مقدار حاشیه نشینی اضافه شده 
است؛ یعنی در حوزه بازآفرینی نه تنها پیشرفت 

نکردیم بلکه عقبگرد داشتیم.
در این بین ترکیب انباشت تقاضا با نوسانات 
متقاضیان  برای  را  تلخی  معجون  اقتصادی، 
مسکن درست کرده است؛ تا جایی که گروهی 
این تلخی به شهرهای  از  برای کاستن  آنها  از 
گزارش های  اساس  بر  برده اند.  پناه  اقماری 
فروش  و  خرید  گذشته  ماه های  طی  میدانی، 
مسکن در شهرهای اطراف تهران رونق گرفته 
و احتماال باید منتظر باشیم تا حاشیه نشینی هم 

تشدید شود.
وام مسکن هم جوابگو نیست

در طول دولت تدبیر و امید، مبلغ وام مسکن 
افزایش یافت. سقف تسهیالت خرید مسکن از 
میلیون   ۲۰ قبل  دولت  در  که  انداز  پس  محل 
پیدا  افزایش  تومان  میلیون  به ۱۶۰  بود  تومان 
کرد اما حاال با نرخ میانگین متری ۱۹ میلیون 
تومانی قیمت مسکن در شهر تهران، با این پول 
فقط می توان حدود هشت متر خانه خرید! وام 
مسکن از طریق خرید اوراق هم در شهر تهران 
۲4۰ میلیون تومان است اما با توجه به نرخ سود 
۱8 درصد به قدری تسهیالت و بازپرداخت آن 
گران تمام می شود که کسی به سمت آن نمی 
از  بافت فرسوده هم  رود. تسهیالت ساخت در 

نیمه سال گذشته از ۱7۰ میلیون تومان به ۲5۰ 
میلیون تومان افزایش یافته اما کارنامه نوسازی 
در بافت فرسوده گویای کارآمدی این نوع وام 

نبوده است.
بازار  کنترل  برای  دولت  فوری  اقدام  پنج 

مسکن
مع الوصف اینکه اوضاع مسکن زیاد خوب 
انتقادها  باالرفتن  از  و پس  اخیراً  دولت  نیست. 
به بازار مسکن که بیشتر از سوی مجلس دوره 
یازدهم صورت گرفته، دستورالعمل ها و قوانینی 
خالی،  خانه های  از  مالیات  اخذ  جمله  از  را 
تعیین سقف ۲5 درصد برای افزایش اجاره بها، 
اختصاص زمین های کشاورزی به احداث مسکن، 
تسهیل روند صدور پروانه های ساختمانی و الزام 
به دریافت کد رهگیری صادر کرده که دیر انجام 
شد اما به گفته پورحاجت، جلوی ضرر را از هر جا 

که بتوان گرفت منفعت است.
او بیان می کند: بخش خصوصی به تنهایی 
قادر است با افزایش ساخت و ساز، بازار مسکن را 
ساماندهی کند و نیازی به مداخله دولت نیست. 
دستگاه  و  مجلس  دولت،  از  که  انتظاری  تنها 
اصالح  ضمن  که  است  این  می رود  قضایی 
قوانین و مقررات مثل قانون پیش فروش، قانون 
بیمه کارگران ساختمانی  مالیات های مستقیم، 
و اصالح تعرفه های خدمات مهندسی شرایط را 
برای ترغیب و تشویق سازندگان که بسیاری از 

آنها با حوزه مسکن قهر کرده اند فراهم کنند.
***

و  مردم  به  مسکن«  ملی  »اقدام  طرح 
اقتصاد ضرر می رساند

تحت  طرحی  می شود  گفته  حالیکه  در 
عنوان »اقدام ملی مسکن« از سوی نمایندگان 
مجلس برای خانه دار کردن مردم در دستور کار 

قرار گرفته که منابع آن از طریق خطوط اعتباری 
بانک مرکزی تامین خواهد شد، یک کارشناس 
اقتصادی ضمن انتقاد و تحلیل از این طرح گفت: 
با این امر، بر اثر استفاده از منابع بانک مرکزی 
پایه پولی افزایش پیدا می کند که در نهایت با 
افزایش تورم نه مردم و نه اقتصاد از این طرح 

سودی نمی برند.
شنیده ها حاکی از آن است برخی نمایندگان 
مجلس یازدهم، در حال تهیه طرحی تحت عنوان 
»طرح اقدام ملی مسکن« هستند که بر اساس 
آن مقررات تهیه، ساخت و نیز ودیعه اجاره عمدتًا 
از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی و افزایش 
زمینه حیدر  این  مالی شود.در  تأمین  پولی  پایه 
طرح  این  تاثیرات  درباره  حسینی  مستخدمین 
بر زندگی مردم و اقتصاد کشور اینگونه توضیح 
بررسی  مورد  طرح هایی  چنین  اگر  که  می دهد 
آثار تخریبی  کارشناسانه قرار نگیرند، می توانند 
باشند.  داشته  پولی  پایه  افزایش  با  اقتصاد  بر 
درحالیکه اکنون باید دولت و مجلس با همکاری 
یکدیگر نقدینگی را کنترل کرده و آن را به سمت 
تولید به خصوص ساخت مسکن هدایت کنند.  

طرح  این  از  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
نمی توان به  نیازهای مردم و اقتصاد پاسخ داد، 
که  طرح  این  مالی  تامین  محل  آنجا  از  گفت: 
منابع بانک مرکزی است، منجر به افزایش پایه 
پولی و تورم می شود مردم هم از آن متضرر و 
باید با افزایش قیمت محصوالت و گرانی دست و 
پنجه نرم کنند.  به گفته این تحلیلگر اقتصادی 
دراین شرایط مجلس باید برای کنترل نقدینگی 
کمک حال دولت باشد و با هدایت آن به سمت 
را فراهم  تولید مسکن و ساخت وساز، زمینه ای 
توجه سرمایه گذاران  مورد  تولید مسکن  تا  کند 
قرار گیرد. مجلس باید در این شرایط اقتصادی 
اصالح ساختار بودجه را مدنظر قرار دهد نه به 
حرف  در  تنها  که  باشد  طرح ها  اینگونه  فکر 
خوشایند است و در عمل اجرا نمی شود.  معاون 
از سرمایه گذاران  اگر  افزود:  اقتصاد  اسبق  وزیر 
تولید به خصوص بخش ساختمان حمایت شود، 
اشتغال  و  تولید  حمایت،  این  اثر  بر  زمان  آن 
محصوالت  از  همچنین،  می کند.  پیدا  افزایش 
واحدهای صنعتی بهره گیری می شود، به گونه ای 
این واحدها به حرکت درمی آیند و در نهایت، با 
کنترل نقدینگی و تورم کمک حال مردم می شود.

اینگونه  داد:  ادامه  حسینی  مستخدمین 
دارند،  دولت  برای  هزینه ای  بار  چون  طرح ها 
می کند  رد  را  طرح  این  هم  نگهبان  شورای 
بنابراین، با این طرح وقت مجلس گرفته می شود.  
وی در پایان سخنانش تاکید کرد که بهتر 
موجب  که  طرح هایی  جلوی  ابتدا  از  تا  است 
نه  تا  شود  گرفته  می شود،  پولی  پایه  افزایش 
وقت مجلس گرفته شود و نه پایه پولی افزایش 

پیدا کند.  

پنج اقدام فوری دولت برای کنترل بازار مسکن

ــالت روز  ــال در معام ــت ط قیم
جمعــه بــازار جهانــی تغییــر چندانــی 
نداشــت امــا بــه دلیــل افزایــش 
ــال  ــوارد ابت ــش م ــه افزای ــبت ب ــا نس نگرانیه
بــه ویــروس کرونــا در آمریــکا و تقاضــا بــرای 
خریــد دارایــی امــن، در آســتانه ثبــت پنجمیــن 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــی متوال ــد هفتگ رش
ــل  ــرای تحوی ــس طــال ب بهــای هــر اون
فــوری در معامــالت روز جمعــه بــازار ســنگاپور 
تغییــر چندانــی نداشــت و در ۱8۰۱ دالر و 47 
ــازار  ــن ب ــالت ای ــای معام ــتاد. به ــنت ایس س
ــون ۱.5 درصــد  ــاری تاکن ــه ج ــدای هفت از ابت

رشــد داشــت.
ــر  ــکا، ه ــی آمری ــالت آت ــازار معام در ب
اونــس طــال بــا ۰.۲ درصــد افزایش، بــه ۱8۰۶ 

ــید. ــنت رس دالر و 8۰ س
کایــل رویــدا، تحلیلگــر شــرکت آی جــی 

مارکتــس در ایــن بــاره گفــت: در هفتــه جــاری 
ریســکهای فعلــی بــه قــوت خــود باقــی ماندند 
و عوامــل بنیادیــن تغییــر محسوســی نداشــتند. 
بــا ایــن همــه عوامــل فنــی بلندمــدت نشــان 
مــی دهــد کــه رونــد حرکــت قیمــت آهســته 
ــاه مــدت  شــده و احتمــال عقــب نشــینی کوت

طــال از محــدوده فعلــی وجــود دارد.
بیــش از ۶۰ هــزار مــورد جدیــد ابتــال بــه 
بیمــاری کوویــد ۱۹ روز چهارشــنبه در آمریــکا 
ــک  ــش ی ــن افزای ــه بزرگتری ــد ک ــزارش ش گ
ــان تمــام کشــورهای جهــان  ــار در می روزه آم
از زمــان شــیوع ایــن پاندمــی در اواخــر ســال 

ــوده اســت. ــون ب ۲۰۱۹ تاکن
آمــار نشــان داد کــه خریــداران آمریکایــی 
در مناطقــی کــه آلودگــی بیشــتر بــوده، از خرید 
خــودداری مــی کننــد و ایــن موضــوع بــه امیــد 
بــرای احیــای ســریع بزرگتریــن اقتصــاد جهان 

ــه زده اســت.بر اســاس گــزارش رویتــرز،  ضرب
ــا از  ــروس کرون ــه وی ــال ب ــوارد ابت ــش م افزای
ــت  ــی امــن حمای ــوان دارای ــه عن ارزش دالر ب

کــرده و طــال را بــرای خریــداران غیرآمریکایی 
گرانتــر ســاخته اســت.

آمــار روز جمعــه گذشــته نشــان داد کــه 

تقاضــا بــرای دریافــت بیمــه بیــکاری در آمریکا 
هفتــه گذشــته بــه پایینتریــن میــزان در چهــار 
ــکاری  ــا بی ــرد ام ــدا ک ــش پی ــر کاه ــاه اخی م
۳۲.۹ میلیــون نفــر در ایــن کشــور بــه معنــای 
آن اســت کــه چنــد ســال طــول خواهد کشــید 

تــا بــازار کار احیــا شــود.
بازارهــای ســهام آســیایی در معامالت روز 
جمعــه تحــت تاثیــر نگرانیهــا نســبت بــه وضع 

قرنطینــه مجــدد در آمریــکا، نــزول کردند.
ــر  ــمند، ه ــزات ارزش ــایر فل ــازار س در ب
اونــس پاالدیــم بــرای تحویــل فــوری بــا ۰.۲ 
ــنت  ــه ۱۹۳8 دالر و ۳۰ س ــش، ب ــد کاه درص
ــل  ــرای تحوی ــن ب ــس پالتی ــر اون ــید. ه رس
ــه 8۲5  ــوری یــک درصــد ســقوط کــرد و ب ف
دالر و ۹ ســنت رســید. هــر اونــس نقــره بــرای 
تحویــل فــوری بــا ۰.4 درصد کاهــش، ۱8 دالر 

ــه شــد. و ۶۰ ســنت معامل

روند صعودی طال آهسته می شود
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منطقه  ی  بفا آ یر  مد
حال  در  کرد:  اعالم  سمیرم 
حاضر آب شرب ۹۰ روستای 
تحت پوشش آبفای سمیرم از طریق ۱۶ 
دهنه چشمه و ۳8 فقره چاه به صورت 
پایدارتامین می شود و آبرسانی به  هیچ 
به  سمیرم  آبفا  پوشش  تحت  روستای 

صورت سیار انجام نمی گیرد. 
مجید صابری بیان کرد: هم اکنون 
از ۳8 حلقه چاه، ۲8 حلقه ی آن در مدار 
بهره برداری قرار دارد و دبی  چاه ها ۱5 
لیتر در ثانیه است. وی اختالف ارتفاع در 
مناطق مختلف سمیرم را تا بیش از ۲ هزار 
متر  اعالم کرد و اظهار داشت: برای اینکه 
آبرسانی پایدار به تمام روستاهای تحت 
پوشش آبفا سمیرم در ارتفاعات مختلف 
انجام گیرد، 48 ایستگاه پمپاژ احداث و 
راه اندازی شده است تا بدین ترتیب آب  
شرب روستاییان بدون کوچکترین وقفه 

ای تامین گردد.
هدر  سمیرم  منطقه  آبفای  مدیر 
 45 را  سمیرم  روستاهای  در  آب  رفت 
درصد دانست و بیان داشت: میزان هدر 
رفت آب در روستاهای سمیرم باال است 
و مقرر گردیده است که با اصالح شبکه 

فرسوده،  این رقم کاهش یابد.
سال  ابتدای  از  گفت:  صابری 
اصالح  کیلومتر   ۱۲ از  بیش  تاکنون 

قرار  کار  دستور  در  فرسوده  شبکه 
ماه  در  شود  می  بینی  پیش  و  گرفت 
های آینده با تامین اعتبارات الزم این 
این در حالیست که  یابد.  افزایش  رقم 
در ۲ سال گذشته بیش از 7۰ کیلومتر 
شبکه فرسوده آب در روستاها  اصالح و 
بازسازی شده اند.وی شناسایی انشعابات 

غیر مجاز را نیز یکی از اولویت ها در 
روستاها دانست و تصریح کرد: به منظور 
کاهش هدر رفت آب و نیز کاهش سرانه 
مصرف در روستاها،  شناسایی انشعابات 

غیر مجاز در اولویت قرار گرفته است.
م  سمیر منطقه  ی  بفا آ یر  مد
سمیرم  در  روستاها  شرب  آب  کیفیت 

را نیز مطلوب ارزیابی کرد و خاطرنشان 
ساخت: آب شرب سمیرم از کیفیت بسیار 
مطلوبی برخوردار است، با این وجود آب 
مورد  مستمر  طور  به  روستاها   شرب 
می  قرار  شیمیایی   و  میکروبی  پایش 
گیرد و سالمت آن مورد تایید دستگاه 

های ذیصالح می باشد.

مدیر آبفای منطقه سمیرم:

تامین پایدار آب شرب 90 روستای شهرستان سمیرم
عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

معاون استاندار و فرماندار_ویژه شهرستان شاهرود در پیامی رعایت 
از  را  از  شیوع_کرونا  بیشتر پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری 

همشهریان خواستار شد.
همشهریان عزیز و فهیم شهرستان شاهرود، اطالعات به دست آمده 
حاکی از افزایش بیماری کرونا در شهرستان شاهرود است. با آغاز موج دوم 
شیوع کرونا، این ویروس دوباره با قدرت و شرایط متفاوتی ظهور و وضعیت 
شهرستان ها و استان های همجوار را به حالت قرمز تبدیل کرده است. از 
با همراهی و همدلی برای بهتر شدن وضعیت شهرستان و  باید  این رو، 
و  بهداشتی  پروتکل های  کنیم.  با کووید-۱۹ تالش  مقابله  و  پیشگیری 
توصیه های پزشکان و کارشناسان را جدی بگیریم و با استفاده از ماسک 
و حضور نیافتن در اجتماعات و مکان های سرپوشیده و پرازدحام با کمک 
یکدیگر شاهرود را در وضعیت سفید و امن نگاه داریم. اهالی دیار معلمان 
دین و اخالق، مردم باصفای شاهرود، یک دست صدا ندارد؛ بیایید هم خود 
فاصله گذاری اجتماعی و نکات بهداشتی را رعایت کنیم و هم به همدیگر 
سفارش کنیم تا بتوانیم برای جلوگیری از شیوع این بیماری خطرناک گام 
های مثبت و موثری برداریم. همواره در خاطرمان باشد که پیشگیری بهتر 
از درمان است و همان گونه که در سخنان بزرگان و پیشینیان آمده است، 

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

نریمانی سرپرست شهرداری فردیس:
عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شهر در حال انجام است

سرپرست شهرداری فردیس در حاشیه بازدید از پروژه های آسفالت 
ریزی و بهسازی معابر شهر که انجام شد، از اتمام عملیات آسفالت ریزی 
خیابان هفت دستگاه فردیس خبر داد و گفت: مدیریت شهری فردیس در 
راستای پیگیری مطالبات شهروندان عملیات آسفالت ریزی و ترمیم آسفالت 

معابر شهر را براساس اولویت بندی انجام می دهد.
نریمانی در ادامه طول و عرض خیابان هفت دستگاه فردیس را هزار 
و ۱5۰ متر و ۱۲ متر اعالم کرد و عنوان کرد:برای انجام عملیات آسفالت 

ریزی این معبر حدودا ۳ هزار تن آسفالت استفاده شده است .
سرپرست شهرداری فردیس  با اشاره به اینکه حوزه عمران شهرداری 
فردیس نسبت به راه اندازی نهضت آسفالت در شهر اقدام کرده است، اظهار 
کرد: عملیات ترمیم آسفالت خیابان های اصلی و فرعی شهر به صورت 

اولویت بندی در حال انجام است.
نریمانی با بیان اینکه بهسازی معابر فردیس از اهداف مهم مدیریت 
شهری است، خاطرنشان شد:میدان سرحدی فردیس از میادینی است که 

عملیات بهسازی و زیباسازی آن انجام شده است.
سرپرست شهرداری فردیس با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه های 
داشت:مدیریت شهری  بیان  است ،  انجام  حال  در  وقفه  بی  عمرانی شهر 
فردیس در راستای تکمیل و بهره برداری هرچه سریعتر پروژه های عمرانی 

از هیج تالشی فروگذار نیست.
نریمانی همچنین به شیوع ویروس کرونا و لزوم پیشگیری از ابتالء به 
آن اشاره کرد و خاطرنشان شد:از شهروندان می خواهیم تا در پویش “من 
ماسک میزنم” شرکت کنند و هنگام خروج از منزل در تمام مکان های 

عمومی از ماسک استفاده کنند

مشوق های ویژه برای شتاب دهنده ها در نظر گرفته شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل گفت: بحث 
است  بسیار مهم  دانش بنیان  توسعه کسب وکارهای  برای  شتاب دهنده ها 
و باید مشوق های ویژه و تسهیالت کم بهره برای این شرکت ها در نظر 

گرفته شود.
از  اردبیل  استانداری  به حمایت های ویژه  اشاره  با  پیرموذن  حسین 
بخش خصوصی  به عنوان  ما  افزود:  استان،  این  دانش بنیان  شرکت های 
به دنبال حمایت از حوزه فناوری و دانش بنیان هستیم و در همین راستا 
استان  فناوری  و  علم  پارک  با  را  ویژه ای  همکاری های  کرونا  زمان  در 

انجام داده ایم.
دانش بنیان،  شرکت های  از  اردبیل  اتاق  حمایت های  به  اشاره  با  او 
در  و  استان  خصوصی  بخش  نماینده  به عنوان  اردبیل  اتاق  کرد:  تصریح 
عمل به رسالت خود از زمان شیوع کرونا تولیدات دانش بنیان تولیدکنندگان 
استان را خریداری کرده و در اختیار بخش های مختلف استان و استان های 

دیگر قرار داده است.
رئیس اتاق اردبیل گفت: با اختصاص زمین جدید برای پارک علم و 
فناوری امیدواریم که توسعه زیرساختی به سرانجام برسد و همچنین سفر 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به استان موجب حمایت های بیشتر 

از تولیدکنندگان دانش بنیان باشد.

7روستای زیبا و توریستی جاده کرج چالوس از موهبت گاز 
بهره مند می شوند

در ادامه این مراسم، شهبازی، استاندار البرز گفت: طی دو سال اخیر 
به واقع نهضت گازرسانی به روستاها و مناطق مختلف البرز برای مصارف 
پروژه  مراسم،  این  در  اینکه  بابیان  است.وی  افتاده  راه  و صنعتی  خانگی 
گازرسانی به 7 روستای این جاده زیبا آغاز می شود، افزود: بهره مندی از 
موهبت گاز، آرزوی دیرینه مردم روستاهای محور کرج-چالوس است.وی 
ادامه داد: جمعیتی که اکنون در این مراسم با رعایت نکات بهداشتی حضور 

دارند، مؤید شادمانی مردم از آغاز این پروژه است.
شهبازی گفت: طبق تعهد پیمانکار پروژه، مقررشده که گازرسانی به 
روستاهای باغ پیر، سرودار، پورکان، وینه، دره سر، آدران و خوزنکال در مدت 

حدود یک سال محقق شود.
برای  نیز  فراوانی  جاذبه  کرج-چالوس  جاده  روستاهای  افزود:  وی 
برای  الزم  زیرساخت های  ارتقا  درصدد  جد  به  ازاین رو  دارند  گردشگران 
توسعه گردشگری و بوم گردی در این روستاها هستیم.استاندار البرز گفت: 
اکنون حدود 5۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های گازرسانی در نقاط 

مختلف البرز در حال انجام است.
شهبازی افزود: اعتبار پروژه گازرسانی به روستاهای محور کرج-چالوس 
حدود ۱۰ میلیارد تومان است که تأمین شده و انتظار می رود که روند اجرای 
آن تسریع شود و تا قبل از پایان کار دولت تدبیر و امید شاهد بهره برداری 

از این امکان مهم باشیم.

سرپرست معاونت مسکن وساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان مرکزی :

توانمند سازی شغلی ،معیشتی ومهارتی ساکنین سکونتگاههای 
غیر رسمی وباز آفرینی شهری

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی اداره کل راه وشهر سازی استان 
مرکزی، حمید انعامی با اعالم این خبر اظهار داشت: به منظور ایجاد گسترش 
وتعامل وهمفکری وهمکاری های آموزشی،وهمچنین با توجه به ضرورت واهمیت 
مهارت آموزی،ارتقاء صالحیتهای حرفه ای وتوانمند سازی شغلی در بازآفرینی 
شهری)جامعه هدف( پیرو جلسات درخصوص همکاری در زمینه توانمند سازی 

در بازآفرینی شهری با فنی وحرفه ای استان منعقد شده است.
وی درادامه اضافه کرد :  این تفاهم نامه با موضوع آموزش فنی وحرفه 
ای به ساکنین  سکونتگاههای غیر رسمی وباز آفرینی شهری )گروه هدف( در 
زمینه توانمند سازی شغلی ومعیشتی ومهارتی درقالب ارائه خدمات آموزشی طبق 
استانداردهای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور براساس ساعت استاندارد 

ویا دوره های ویژه به تفاهم طرفین توسط مربیان مورد تاییدانجام می گردد.
معاون مسکن وبازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی 
اظهار داشت : در این تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای مکلف شده است 
خدمات آموزشی مورد نیاز جامعه هدف و همچنین خدمات فنی مورد نیاز ازجمله 
مشاوره وهدایت شغلی،نظارت دراجرای دوره،برگزاری آزمون،صدورگواهی حضور 
در دوره آموزشی وصدور گواهینامه در دوره ها را طبق استاندارد موجود انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این تفاهم نامه نظارت بر تامین فضا ومکان مناسب 
مورد نیاز دوره های آموزشی،نظارت بر فرآیند های اجرای دوره های آموزشی 
ونظارت بر حضور فعال مخاطبان در دوره های آموزشی وآزمونهای پایان دوره 

بر عهده اداره کل را هوشهر سازی استان مرکزی می باشد.

ایلیات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و امالک شورای 
اسالمی کالنشهر کرج:

تعبیر)عملکرد مجاهدانه(از سوی فرمانده سپاه افتخاری برای 
مدیریت شهری کرج است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه،حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر کرج 
با اشاره به بازدید فرمانده سپاه البرز از سایت دفن زباله حلقه دره و استفاده از لفظ 
»عملکرد مجاهدانه«برای توصیف عملکرد سازمان مدیریت پسماند و سایر حوزه 

ها، آن را افتخار و ذخیره ای برای مدیریت شهری دانست.
فرج اله ایلیات طی نطق پیش از دستور در جلسه رسمی شورای اسالمی 
مرکزاستان البرز با اشاره به خطبه مکتوب نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه 
کرج مبنی بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد سه ساله از سوی شوراهای اسالمی 
سراسر استان، خواستار آماده سازی و ارائه گزارش عملکرد دوره پنجم شورای 

اسالمی کالنشهر کرج شد.
اسالمی  شورای  امالک  و  حقوقی  بودجه،  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
کالنشهر کرج با تمجید از عملکرد سازمان عمران شهرداری کالنشهرکرج در 
راستای آسفالت ریزی و فعالیت های عمرانی و زیرساختی، گفت:در حوزه زیست 
محیطی نیز اقدامات صورت گرفته در سایت دفن زباله حلقه دره بسیار شاخص 
بوده، خوشبختانه فرمانده سپاه استان در بازدید اخیرشان از این مرکز عملکرد 
سازمان مدیریت پسماند را »مجاهدانه و فداکارانه« توصیف کرد که این افتخاری 

برای مجموعه مدیریت شهری محسوب می شود.
بحث  در  کرج  شهری  مدیریت  کنونی  دوره  اینکه  بر  تاکید  با  ایلیات   
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده توفیق چندانی نداشته است و باید کاستی 
ها و نقصان ها را نیز قبول کنیم، عنوان کرد: ارائه عملکرد صادقانه و مبتنی 
بر واقعیتها می تواند در مردم ایجاد اعتماد و امیدواری مضاعف نماید و انتظار 
داریم در گزارشی که آماده و تقدیم شهروندان می گردد، نقاط نقوت و ضعف 

در کنار یکدیگر بازگو شوند

برنامه های هفته بهزیستی در ایالم اعالم شد!
مدیرکل بهزیستی ایالم برنامه های هفته بهزیستی و چهلمین سالگرد تاسیس 

این سازمان در استان ایالم را اعالم کرد.
»زهرا همتی« اظهار داشت: برنامه های هفته بهزیستی امسال تحت تاثیر 
شیوع کرونا قرار گرفته و بر اساس تاکید ستاد استانی کرونا تمامی همایشها و 
نشستها لغو و برنامه ها بصورت محدود با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

برگزار می شوند.
وی ادای احترام مسئوالن و کارکنان بهزیستی ایالم به مقام شامخ شهدا و 
غبار روبی مزار شهدا،  رایگان شدن خدمات کلینیک توانبخشی و مرکز مشاوره، 
دیدار با مسئوالن استان، افتتاح همزمان 87 واحد مسکونی مددجویان به صورت 
رئیس  حضور  با  بهزیستی  فرزندان  مشورتی  شورای  نشست  کنفرانس،  ویدئو 
افتتاح  ۳۳ طرح اشتغالزایی  سازمان بهزیستی کشور بصورت ویدیو کنفرانس، 
مددجویان،  افتتاح نخستین مرکز مثبت زندگی، افتتاح بنیاد فرزانگان، افتتاح  سه 
مرکز مشاور و  افتتاحیه گروه های همیار را از جمله برنامه های هفته بهزیستی 

در این استان عنوان کرد.
افتتاح  خیابان،   و  کار  کودکان  ویژه  نقاشی  مسابقه  برگزاری  »همتی« 
پایگاه خدمات اجتماعی  شهرستان هلیالن،  توزیع اقالم غذایی و بهداشتی 
بین مددجویان،  نشست خبری مدیر کل با اصحاب رسانه )به صورت مجازی(  
حضور در  برنامه های صدا و سیما، انجام کارهای تبلیغات محیطی و رسانه 
ای و  افتتاح مرکز ترک اعتیاد را از دیگر برنامه های هفته بهزیستی در این 

استان برشمرد.
 ۲۱ گفتنی است: تا ۲7تیرماه به عنوان هفته بهزیستی با شعار »شفافیت، 

تحول خدمت، ارتقا سالمت اجتماعی در خانواده« نامگذاری شده است.

مجمع  در  گیالن  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   99 سال  بودجه 
عمومی عادی تصویب شد

و  آب  آموزش همگانی شرکت  و  روابط عمومی  دفتر  گزارش  به 
اقدامات یکپارچه سازی شرکتهای  استان گیالن، در راستای  فاضالب 
آب و فاضالب شهری و روستایی جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان 
سهام شرکت آب و فاضالب استان گیالن در سال ۹۹ به منظور تصویب 

بودجه با حضور ۱۰۰درصد سهامداران تشکیل شد.
جانباز  مهندس  ریاست  به  عمومی  مجمع  جلسه  است  گفتنی 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، با حضور ۱۰۰درصدی 
نمایندگان سهام، اعضای هیأت مدیره آبفای گیالن ، معاونین و مدیران 
امور در تاریخ 4تیر۱۳۹۹ بصورت ویدئوکنفرانس تشکیل و اولین بودجه 
محسن  سید  رسید.ابتدا  تصویب  به   ۹۹ سال  یکپارچه  شرکت  تلفیقی 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن گزارش مفصلی از اقدامات و تکالیف خاص هیئت مدیره به مجمع 
عمومی ارائه نمود و ضمن تشریح عملکرد این شرکت، به اهداف و برنامه 
های بودجه سال۹۹ شرکت آب و فاضالب استان گیالن پرداخت.سپس 
مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ضمن 
ارائه راهکارهای الزم درخصوص گزارشات ارائه شده، انتظارات مجمع 

در این حوزه را بیان نمود

از ایثارگران پتروشیمی ایالم تقدیر شد
با حضور مهندس نجفی 
مدیر عامل شرکت پتروشیمی 
ایالم ، سرهنگ پاسدار حیدر 
و  ایالم  سپاه شهرستان  فرمانده  الفتی 
مدیران شرکت ، از تعدادی از فرزندان 
مجتمع  جانبازان  و  ایثارگران   ، شهدا 

تقدیر شد.
مدیر  نجفی  مهندس  حضور  با 
 ، یالم  ا پتروشیمی  شرکت  مل  عا
فرمانده  الفتی  حیدر  پاسدار  سرهنگ 
ن  مدیرا و  یالم  ا ن  شهرستا ه  سپا
فرزندان شهدا  از  تعدادی  از   ، شرکت 
تقدیر  مجتمع  جانبازان  و  ایثارگران   ،
رعایت  با  که  نشست  این  در  شد. 
پروتکل های  و  جتماعی  ا فاصله ی 
بهداشتی برگزار شد، مهندس نجفی با 
مهران  آزادسازی  سالروز  گرامیداشت 
و رشادت  ها و فداکاری های رزمندگان 
و  گفت:امنیت  مقدس  دفاع  دوران 
ایالم  استان  و  کشور  امروز  آرامش 
شهدا  خودگذشتگی  از  و  ایثار  مرهون 
در  شهدا  خانواده های  و  ایثارگران  و 
دوران دفاع مقدس است. وی با تقدیر 
از رزمایش کمک  مومنانه سپاه پاسداران 
شرکت  همکاران  و  اسالمی  انقالب 
ری  نیکوکا صندوق  در  پتروشیمی 
راستای  در  ایالم  پتروشیمی  فزود: ا
اجرای طرح مسئولیت های اجتماعی ، 
مدنی و نیکوکارانه اقدمات قابل توجهی 
انجام داده است. مدیر عامل پتروشیمی 

ایالم به توزیع اقالم بهداشتی و کمک 
با  استان  نیازمندان  بین  در  معیشتی 
همت همکاران خّیر و نیکوکار مجتمع 
 ۱۳5۰ از  افزود:بیش  و  داشت  اشاره 
بسته کمک معیشتی در بین نیازمندان 
هلیالن،  ایوان،  ایالم،  شهرستان های 
سیروان و بخش چوار توزیع شده است.

سرهنگ  مراسم  این  ادامه  در   
ایالم  شهرستان  سپاه  فرمانده  الفتی 
خیرخواهانه  تالش های  از  تقدیر  با 
کارکنان  و  عامل  مدیر  نیکوکارانه  و 
جهادگران  و  ایالم  پتروشیمی  شرکت 
گفت:دوران  صنعت  و  اقتصاد  عرصه 
نابرابر  جنگ  عرصه ی  مقدس  دفاع 
رزمندگان  و  بود  تانک  و  تن  تقابل  و 

کشور با دست خالی به نبرد با دشمن 
تا بن دندان مسلح بعثی رفتند. 

یم  تکر ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
ایالم  استان  ایثارگر  خانواده ی های 
دفاع  استراتژیک  عقبه ی  عنوان  به 
مقدس که امروزه در خط مقدم تولید 
و جهاد در پتروشیمی ایالم هستند ادامه 
بهره گیری  با  دشمن  استراتژی  داد: 
و  مسئله سازی  رسانه ای،  فضای  از 
مسئله  حل  ما  وظیفه ی  و  استراتژی 
از ۱۱ هزار  توزیع بیش  به  است. وی 
بسته کمک معیشتی در قالب رزمایش 
کمک مومنانه توسط سپاه در شهرستان 
ایالم اشاره کرد و افرود:۱۲ هزار ماسک 
در یک روز و ماهیانه ۲۰۰ هزار ماسک 

تولید و در اختیار مردم قرار گرفت. به 
نعیم  حسن   ، عمومی  روابط  گزارش 
کاظمی  شهید  بسیج  پایگاه  فرمانده 
رائه ی  ا با  ایالم  پتروشیمی  شرکت 
گزارشی از اقدامات و فعالیت های بسیج 
به توزیع اقالم معیشتی و بهداشتی در 
بین جامعه آسیب دیده از ویروس کرونا 
افزود:پایگاه  و  کرد  اشاره  نیازمند  و 
مقاومت بسیج شرکت موفق به کسب 
رتبه ی برتر پایگاه های بسیج در کشور 
و استان شد. در پایان این مراسم که 
با همت پایگاه مقاومت بسیج مجتمع 
و  جانبازان  ایثارگران،  از  شد  برگزار 
پتروشیمی  در  شاغل  شهدا  فرزندان 

ایالم تقدیر شد.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فرشته والدتی وکیل حسین والدتی  به استناد وکالتنامه ۲۶۹۳8 مورخ 
۹۹/۰۳/۱8 دفتر سه گرمسار به استناد دو برگ اسشهادیه  محلی که به امضاء 
باشد که سند  به گواهی دفترخانه شماره ۳ گرمسار رسیده مدعی می  شهود و 
مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی  ۱۰/۱۱۹۱ واقع در بخش گرمسار 
مورد ثبت جلد 85 صفحه 7۳ به علت نامعلوم مفقود و مالک درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون 
ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور 
و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره چاپی سند ۹۹۶۲7۰ 

توضیحا ملک در قید باز داشت است 
م/الف ۳۱۱
حسن رامه

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار
از طرف محمد کاشی

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره  نامه  وکالت  برابر  لرستانی  رضایی  ابوالفضل  اقای  اینکه  به  نظر 
۱۰7مشهد  خانه  دفتر   ۹۹/۰۲/۱۰ مورخ   78۰۳5 ۹۹/۰۲/۲۱و  78۱۹7مورخ 
و۹8۹8۶ مورخ ۹۹/۰۲/۲۰دفترخانه ۶تربت حیدریه از طرف ورثه مرحوم صغری 
احمدی  استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منظم به تقاضای کتبی 

جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است 
که سند مالکیت تمامت یک سهم مشاه از ۹ سهم ششدانگ پالک ۲88۱اصلی 
واقع دربخش یک تربت حیدریه که متعلق به مورثانها میباشد  بهعلت نامعلوم 
مفقود گردیده که با بررسی سوادفتر امالک تربت حیدریه به سند مالکیت مقدار 
فوق ذیل دفتر 5 صفحه 4۲5 بنام خانم صغری احمدی صادر وتسلیم شده است 

و دفتر امالم پیش از این حکایتی ندارد 
لذا به استناد مفاد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.م/الف 
تاریخ انتشار ۹۹/4/۲۱
محمد کاظم باقر زاده 

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

آگهی تغییرات شرکت خاور سازان کویر هامون سهامی خاص 
استناد  به   ۱4۰۰7۱74۰۰۳ ملی  شناسه  و   7۳8۰ ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲5/۰۳/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱.لیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با 
امضاء آقای غالمرضا محبوبی و همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی با امضاء آقای غالمرضا محبوبی و همراه با مهر شرکت معتبر 

است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۹۰88۹۹(

آگهی مفقودی 
برگ سبزوانت زامیاد  به رنگ آبی روغنی  مدل ۱۳۹۰  

به شماره انتظامی4۶7ج 7۱ ایران 7۱
بنام زهرا محمدی نافچی فرزند عزت اله  صادره از شهرکرد 

 NAZDL۱۰4TKA۰۱8۰۶5 : شماره شاسی
شماره موتور: 8۰۰۲5۳۲8

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد

دفترچه ثبت ساعت سهند بین شهری متعلق به اینجانب 
رضا خیری درخت بید علیا فرزند رمضان متولد 54/7/۱ با کد 
ملی ۰7۰۲47۰۱۱۲مفقود گردیه واز درجه اعتبار ساقط است 

/م الف ۱۱۲ 

 8۲ ۱۳8۰پالک  مدا  سواری  پیکان  اتومبیل  سندکمپانی  سبز  برگ 
ایران ۳74س5۲

شماره شاسی :8۰4۲۲7۹۶
شماره موتور : ۱۱۱۲8۰۲۲4۳۶

مفود گردیه واز درجه اعتبار ساقط می باشد

مدیرکل  عالئی  هاشم 
استاندارد درجلسه میز خدمت 
استان  استاندارد  کل  اداره 
اجرای  بر  نظارت  اداره  گفت:  اردبیل 
حداکثری  کسب  هدف  با  استاندارد 
همکف  طبقه  در  رجوع  ارباب  رضایت 

این اداره کل استقرار یافت. 
استاندارد  مدیرکل  عالئی  هاشم 
درجلسه میز خدمت اداره کل استاندارد 
نظارت  ره  دا ا گفت:  اردبیل  استان 
کسب  هدف  با  استاندارد  اجرای  بر 
حداکثری رضایت ارباب رجوع در طبقه 
یافت.  استقرار  کل  اداره  این  همکف 

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
عالئی  هاشم  اردبیل،  استان  استاندارد 
مدیرکل استاندارد درجلسه میز خدمت 
اداره کل استاندارد استان اردبیل گفت: 
اداره نظارت بر اجرای استاندارد با هدف 

کسب حداکثری رضایت
ارباب رجوع در طبقه همکف این 
اداره کل استقرار یافت.وی تصریح کرد: 
اداره  همکف  طبقه  وتعمیر  تجهیز  با 
اجرای  بر  نظارت  اداره  استقرار  و  کل 
استاندارد تمامی مراحل استانداردسازی 
کاال و خدمات در این طبقه انجام می 
ضمن  تواند  می  رجوع  ارباب  و  شود 

تمامی  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
کاال  استاندارد  عالمت  اخذ  مراحل 
وخدمات خود را در طبقه همکف اداره 
پی  در  افزود:  دهند.عالیی  انجام  کل 
شیوع ویروس کرونا، در راستای حفظ 
سالمت شهروندان و همچنین کاهش 
تردد و حضور ارباب رجوع این جابجایی 
انجام گرفته تا مراجعین در همان لحظه 
وقت  اتالف  بدون  کل  اداره  به  ورود 
تمامی مراحل را در طبقه همکف طی 
نموده ودر نهایت نسبت به اخذ پروانه 
نمایند. اقدام  استاندارد  عالمت  کاربرد 

وی خاطر نشان کرد: سامانه میز خدمت 

الکترونیکی نیز در این اداره کل فعال 
تمامی  توانند  می  شهروندان  و  است 
مدارک و فرایندهای بین دستگاهی مورد 
نیاز برای ارائه خدمت را پیش از حضور 
در  کنند.عالیی  دریافت  کل  اداره  در 
پایان یادآورشد: ضمن حضور کارشناسان 
اداره نظارت براجرای استاندارد در طبقه 
همکف، در طول هفته دو روز هر نوبت 
به مدت ۲ ساعت میز خدمت با حضور 
اداره  مدیریت، معاونین وتمای روسای 
کل تشکیل واز نزدیک مشکالت مربوط 
برطرف  سازی  استاندارد  و  تولید  به 

می شود.

تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مراجعین از اولویت های اداره کل استاندارد اردبیل 

بین  امور  و  روابط عمومی  به گزارش 
اعضای  شازند،  پتروشیمی  شرکت  الملل 
کزاز  روستای  دهیاری  و  اسالمی  شورای 
مهندس  به  سپاس  لوح  اهدای  با  شازند  شهرستان 
ولدخانی مدیرعامل پتروشیمی شازند، از تالش های 
ایشان در سیالب سال  بی شائبه و زحمات صادقانه 

اهالی روستای  به  گذشته و کمک های خیرخواهانه 
کزاز و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان این روستا 

تقدیر و تشکر کردند.
و  اسالمی  شورای  اعضای  سپاس  لوح  متن 

دهیاری روستای کزاز به شرح ذیل است:
شرکت  اخیر  سالیان  طی  است  ذکر  شایان 

پتروشیمی شازند در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
لحاظ  منطقه  بومی  نیروهای  برای  را  امتیازاتی  خود 
نموده که در آزمون های استخدامی شرکت با هدف 
امتیاز  کزاز  روستای  اهالی  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد 
ویژه ای را در نظر گرفته و تاکنون تعدادی از جوانان 

این روستا در شرکت استخدام شده اند.

تقدیر شورای اسالمی و دهیاری روستای کزاز از مدیرعامل پتروشیمی شازند
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البرز،  استاندار  حضور  با 
عملیات اجرایی فاز دوم گازرسانی 
آغاز  آسارا  بخش  روستاهای  به 
گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  شد.به 
عملیات  و  زنی  کلنگ  مراسم  البرز،  استان 
روستاهای  به  گازرسانی  دوم  فاز  اجرایی 
بخش آسارا با حضور استاندار البرز و هیئت 
البرز  استان  گاز  شرکت  میزبانی  به  همراه 
برگزار شد.در این مراسم حسین تقی نژاد، 
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با تشکر 
کردن  عملیاتی  در  گفت:  البرز  استاندار  از 
اداره  از  این پروژه و تسهیل در اخذ مجوز 
راهداری، استاندار مساعدت و همراهی ویژه 
داشته تا توانستیم این پروژه را با قوت شروع 
با  البرز  استان  گاز  کنیم.مدیرعامل شرکت 
اشاره به پیشرفت فیزیکی 85 درصدی فاز 
فاز  امروز  کرد:  خاطرنشان  پروژه  این  اول 
طبق  و  شد  خواهد  شروع  پروژه  این  دوم 
وعده پیمانکار ۱8 ماه دیگر عملیات فاز دوم 

به اتمام خواهد رسید.تقی نژاد بابیان اینکه 
در فاز نخست این پروژه ۱5 روستای پایین 
روستای  گفت:  کردیم  هدف گذاری  را  سد 
کندر با 85 درصد پیشرفت فیزیکی در حال 
اجرا است.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، 
خاطرنشان کرد: در فاز دوم،7 روستای باغ 

پیر، سرودار، پورکان، وینه، دره سر، آدران 
و  میلیارد   ۹ بالغ بر  بااعتباری  خوزنکال  و 
می شود.وی  اجرایی  تومان  میلیون   8۰۰
طول  کیلومتر   4۳ دوم،  فاز  در  کرد:  تأکید 
لوله گذاری این پروژه است که ۱۳ کیلومتر 
آن کنار جاده است.این مقام مسئول، مدت 

این پیمان را 45۰ روز عنوان کرد و گفت: 
تأمین اعتبار این پروژه از منابع داخلی شرکت 
ملی گاز ایران خواهد بود.تقی نژاد تصریح 
کرد: با پیشرفت 5 کیلومتری از این پروژه، 
پیمانکار فاز سوم نیز انتخاب خواهد شد.تقی 
گازرسانی  اجرایی شدن  داشت:  اظهار  نژاد 
آرزوی دیرین  به روستاهای جاده چالوس، 
مردم این خطه بوده است که باهمت تالش 
مسئولین استان محقق خواهد شد.وی نیز در 
ادامه خاطرنشان کرد: جمعیت تحت پوشش 
شهری از گاز طبیعی در استان البرز ۹۹.۹ 
درصد و در سطح کشوری این عدد به ۹7.7 
درصد رسیده است و این در حالی است که 
با توجه به افزایش جمعیت ۳ درصدی، 4۰ 
هزار مشترک جدید را هرساله در این استان 
شاهد هستیم.این مقام مسئول تصریح کرد: 
درصد بهره مندی روستایی از گاز طبیعی در 
استان البرز 85.۲ درصد و در سطح کشوری 

این عدد 8۱.۳ درصد است.

با حضور استاندار البرز آغاز شد

عملیات اجرایی فاز دوم گازرسانی به روستاهای بخش آسارا
آغاز ثبت نام وام کرونا برای مشاغل فاقد بیمه از۱۶ تیرماه 

سالجاری 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت: با ارسال پیامک به 
متقاضیان و صاحبان مشاغل فاقد بیمه و آسیب دیده از کرونا از آنها دعوت 
شده تا از روز دوشنبه )۱۶ تیر ماه( به سامانه کارا مراجعه و برای دریافت 

وام کرونا ثبت نام کنند. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
تولید  و جهش  اشتغال  کارگروه  پنجمین جلسه  در  رحیمی  قاسم  اردبیل؛ 
استان اردبیل گفت: ارسال پیامک دعوت متقاضیان تسهیالت کرونا که فاقد 
بیمه از پنجشنبه گذشته آغاز شده و  طی مذاکرت معاونت توسعه اشتغال و 
کارآفرین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستگاه های مختلف، اطالعات 

افراد شاغل و بنگاههای فاقد بیمه مورد بررسی و احصا قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: پرداخت تسهیالت حمایتی به شاغلین کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا و فعاالن اقتصادی ۱4 رسته از ۱۳ خرداد ماه آغاز شده 
است و مشمولیان برای گرفتن وام به بانکها معرفی شده اند. فرصت ثبت نام تا 
پایان ماه جاری همچنان باقی است و افراد با مراجعه به سامانه کارا می توانند 

برای بهره مندی از تسهیالت حمایتی کرونا ثبت نام کنند.
دبیر کارگروه اشتغال استان اردبیل گفت: بر این اساس بنگاههایی که 
کد کارگاهی و شاغل بیمه شده داشته، از سال گذشته تاکنون فعال بوده 
بر اساس تعداد نیروهای کار فعال خود مشمول دریافت تسهیالت حمایتی 

کرونا می شوند.
وی تصریح کرد: با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید 
ستاد ملی مقابله با کرونا امکان ثبت نام متقاضیان فاقد بیمه در رسته های 
اعالمی فراهم شده و از فردا مشاغل و کسب وکارهای فاقد بیمه می توانند 
به سامانه کارا مراجعه و مراحل ثبت نام خود را دنبال کنند.رحیمی افزود: 
در مرحله اول بیش از ۲۰ هزار کسب و کار دارای کدگارگاهی و بیمه در 
استان مشمول حمایت های دولت شده که الزم است این متقاضیان پس 
از ثبت نام در سامانه کارا به دستگاه های مربوطه خود اعم از  آموزش و 
پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش فنی و 
حرفه ای و صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده تا با انجام هماهنگی های 
الزم به ۱5 بانک عامل  در این طرح معرفی شوند.مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اردبیل تاکید کرد: متقاضیان مشمول فاقد بیمه می توانند از 
https://kara. فردا دوشنبه ۱۶ تیرماه با مراجعه به سامانه کارا به نشانی

mcls.gov.ir  برای دریافت تسهیالت حمایتی کرونا ثبت نام کنند.

رییس و اعضای شورای شهر الهیجان از مسعود کاظمی شهردار 
الهیجان قدردانی کردند

همزمان با ۱4 تیرماه روز شهرداری و دهیاری، رییس و اعضای شورای 
اسالمی شهر الهیجان از زحمات مسعود کاظمی شهردار الهیجان قدردانی 
کردند.اعضای شورای شهر پس از بازدید و تبریک روز شهرداری به کارکنان 
شهرداری الهیجان، در دفتر کار مسعودکاظمی شهردار الهیجان حضور 

یافته و روز شهرداری ها را به شهردار الهیجان تبریک گفتند.
از تالش های شهردار  اعضای شورای شهر  و  دیدار رییس  این  در 
زیرساختی  های  پروژه  اجرای  و  شهر  آبادانی  و  توسعه  برای  الهیجان 

قدردانی کردند.
های  حمایت  دیداراز  این  در  هم  الهیجان  شهردار  کاظمی  مسعود 
های  برنامه  و  ها  پروژه  اجرای  برای  الهیجان  شهر  شورای  اعضای 

شهرداری تشکر کرد.
در پایان این دیدار اعضای شورای اسالمی شهر الهیجان با اهدای 

گل و لوح  از مسعود کاظمی شهردار الهیجان تقدیر کردند

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
مدیریت مصرف و استفاده از منابع تجدیدپذیر تنها راه برون رفت 

از بحران انرژی است
انرژی  قابلیت  از  کامل  گیری  بهره  و  استفاده  عدم  موانع  بررسی  نشست 
خورشیدی در استان، با حضور شماری از مدیران دستگاه های اجرایی در اداره کل 

دیوان محاسبات برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این جلسه بیان داشت: تنها راه برون 

رفت از بحران انرژی، مدیریت مصرف و استفاده از منابع انرژی خورشیدی است.
مولّدهای  از  استفاده  توسعه  رویکرد  داشت:  اظهار  زاده  موسوی  محمد  سید 
مقیاس کوچک به ویژه نیروگاه های خورشیدی دارای مزایایی شامل؛ صیانت از محیط 
زیست، کمک به پایدارسازی و تنوع بخشی منابع انرژی و کاهش تلفات برق است.

وی با اشاره به این که الزام تامین ۲۰ درصد مصارف برق ادارات از طریق 
قانونی مشخص شده، گفت: شرکت توزیع برق  به لحاظ  انرژی های تجدیدپذیر 
استان با تضمین خرید ۲۰ساله برق تولیدی این نیروگاه ها، با سرمایه گذاران این 
بخش مشارکت فعال در ایجاد و مدیریت بازار تضمین شده برای انرژی های نو 

در استان را دارد.
موسوی زاده تصریح کرد: براساس نتایج تحقیق، اولویت بندی احداث نیروگاه 
های خورشیدی در استان سمنان به ترتیب؛ دامغان، شاهرود، سمنان، بیارجمند و 

گرمسار است.
وی با عنوان این که مجموع قدرت نیروگاه های خورشیدی منصوبه در سطح 
استان تا پایان سال گذشته، دو هزار و ۲۲۶ کیلووات بوده یادآور شد: براساس پیش 
بینی درنظر است در سال جاری، 5۰۰ کیلووات برق از طریق انرژی خورشیدی در 

استان تولید شود.
همچنین در این نشست مدیرکل دیوان محاسبات استان با بیان این که ظرفیت 
جغرافیایی استان و قوانین موجود در بخش انرژی های تجدیدپذیر بسیار شفاف و 
رهگشاست گفت: دستگاه های اجرایی می توانند از این ظرفیت بهره گیری نموده 

و برای احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام شایسته به عمل آورند.
اکبر میرشکار تصریح کرد: دیوان محاسبات آمادگی کامل دارد تا با انجام و 
پیگیری تکالیف قانونی سازمان ها و ادارات، در زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی 

به عنوان حامی در جهت رفع موانع و تحقق شعار سال، تسهیل سازی نماید.
همچنین در این جلسه پیرامون همراهی و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی 
برای احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت های موردنیاز بحث و تبادل نظر شد.

دستاوردهای شهرداری الهیجان تشریح شد
 به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری الهیجان، مسعود 
کاظمی با تبریک روز شهرداری ها به خانواده بزرگ شهرداری افزود: شهرداری 
ها با پشتیبانی شوراهای اسالمی شهر همه تالش خود را انجام می دهند تا 
خادم خوبی برای مردم باشند.وی گفت: حتی شرایط سخت تحریم های ظالمانه 
و حوادث غیرمترقبه و شیوع ویروس کرونا هم باعث نخواهد شد خللی در ارائه 
خدمت شهرداری ها برای مردم ایجاد شود.وی ابا بیان اینکه بازگشایی جزیره 
استخر الهیجان یکی از دستاوردهای مهم مدیریت شهری است که با پیگیری 
های حقوقی و قضایی، جزیره استخر بعد از ۲۲ سال بازگشایی به مردم شهر 
بازگردانده شد.افزود در مورد اقدامات برای حل مشکالت محل دفن زباله شهر 
الهیجان گفت: در زمینه تصفیه شیرابه زباله های الهیجان و دفن بهداشتی زباله 
هم اقدامات ماندگاری با مشاوره دانشگاه گیالن و عقد قرارداد با با پیمانکار و 
شروع مراحل اجرایی دفن بهداشتی زباله در این دوره انجام شده و اجرای کامل 
این پروژه باعث حل مشکالت چند دهه اخیر محل دفن زباله شهر الهیجان 
خواهد شد.کاظمی با بیان اینکه در مدت ۳۲ ماه خدمت در شهرداری الهیجان 
تاکنون ۲8۰ هزار متر مربع از معابر این شهر با دستگاه فینیشر و دستی آسفالت 
شده است، گفت: در طول این مدت اجرای عملیات نصب جدول سطح شهر 
به میزان ۱۰۶ هزار و ۳5 متر طول، اجرای عملیات نصب فرش بتن به میزان 
۳۹8۲5 متر مربع ،اجرای عملیات لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی به 
میزان ۳۶۲۰ متر طول،اجرای عملیات سنگ آنتیک در سطح شهر به میزان 
5855 متر مربع، ایجاد دیوار حایل در حاشیه رودخانه جنب پل فرهنگیان،اجرای 
نمای حمام گلشن با آجر خشتی ، اجرای سرویس بهداشتی در پارک های سطح 
شهر،بازسازی خانه سنتی پارک بعثت،اجرای آبنمای موزیکال در پارک بعثت 
، احداث پارک محله ای در یوسف آباد و جنب باغ میرصفا، نقاشی دیوارها و 
المان های سطح شهر، آمادگی کامل ستاد حوادث شهرداری در بحران های 
بارش برف،جاری شدن سیل و آتش سوزی، اصالح هندسی میادین شهر،طرح 
انقالب،احداث  میدان  تا  وحدت  میدان  فرش  سنگ  شهر،  محالت  بازآفرینی 
المان های ویژه شهر الهیجان، تکمیل تعریض پل فرهنگیان، توسعه آبشار 
اندازی زیپ الین،  راه  پارک جانبازان،  بازطراحی  جنب میدان خلیج فارس و 
تدوین برنامه های راهبردی شهرداری، خرید و تملیک امالک واقع در مسیر 
خیابان ۲۲ آبان به کاشف شرقی و خرید زمین برای افزایش فضای پارکینگ 
امیرمومن، اجرای ممیزی امالک شهر الهیجان پس از چند دهه، اجرای سامانه 
هوشمند سازی در پایانه مسافربری شهرداری، طرح پالک کوبی و شناسنامه 
دار کردن درختان سطح شهر، مطالعه اجرای غار دست ساز در مسیر بام سبز 
بخشی از دستاوردهای شهرداری است که با پشتیبانی اعضای شورای شهر و 
مسئوالن استان و شهرستان و تالش کارکنان شهرداری به انجام رسیده است.

حفاظت از حریم راهها وحل مشکالت رانندگان اولویت اصلی باشد 
ر  د فقیه  لی  و ینده  نما
ردبیل  ا جمعه  مام  ا و  استان 
راهها  حریم  از  حفاظت  گفت: 
وحل مشکالت رانندگان در اولویت برنامه 

های راهداری قرارگیرد. 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  ای  جاده  ونقل  حمل  و  راهداری 
دیدار  در  عاملی  اهلل سیدحسن  اردبیل،آیت 
مدیرکل و معاونین اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان اردبیل ضمن تبریک 
مدیرکل  بعنوان  وثوقی  مهندس  انتصاب 
جدید راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اردبیل بر مقابله همه جانبه با متخلفان تاکید 
باید  استان  پرتالش  افزود:راهداران  و  کرد 
باهمه توان از راه و حریم آن بعنوان سرمایه 
بسیار ارزشمند ملی صیانت و حراست کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان 
اردبیل وضعیت راههای روستایی استان را 
یادآور شد و با اشاره به الحاق معاونت راه 
راهداری  به  شهرسازی  و  راه  از  روستایی 
گفت: رسیدگی به وضعیت راه های روستایی 
راهداری  کل  اداره  باید  و  است  ضروری 

سایر  همکاری  با  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
دستگاه های اجرایی مربوطه این موضوع را 

در اولویت خود قرار دهد.
امام جمعه اردبیل با قدردانی از تالش 
های نیروهای راهداری و حمل ونقل جاده 
و  زمستان  سخت  سرمای  در  استان  ای 
و  مدیران  همه  تابستان  سوزان  گرمای 
ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  کارکنان 
انجام خدمت  اردبیل را به  جاده ای استان 

بی منت و با روحیه انقالبی به مردم شریف 
توصیه کرد.

در این دیدار مدیرکل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
ساخت  درحال  روستایی  راه  کیلومتر   ۱۰۰
 ۱۰۰ هم  ابرار  طرح  قالب  گفت:در  است 
ریزی  بهسازی،شن  روستایی  راه  کیلومتر 
میزان  این  از  که  شد  خواهد  آسفالت  و 
مناقصه  و  آسفالت  مرحله  در  کیلومتر   5۰

می باشد.
عملیات  اجرای  از  وثوقی  اهلل  کلیم 
لکه گیری و روکش آسفالت ۱۳۳ کیلومتر 
از راههای استان با اعتبار 55 میلیارد تومان 
خبر داد و افزود:با تالش راهداران خستگی 
ناپذیر دیار سبالن امسال یک هزارو ۱۰۰ 
کیلومتر از محورهای مواصالتی استان خط 
ونقل  حمل  وضعیت  شد.وی  خواهد  کشی 
کاال در استان اردبیل را کامال عادی و روان 
دانست و خاطرنشان کرد:87 شرکت حمل 
و نقل کاال با بیش از 7 هزارو 8۰۰ دستگاه 
راننده  4۰۰نفر  هزارو   ۱۱ و  باری  ناوگان 
به  روزی  شبانه  خدمت  درحال  پرتالش 
مردم عزیز هستند.مدیرکل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان اردبیل از صادرات 5۱ 
هزارو 5۶۰ تن کاالی ایرانی از پایانه مرزی 
بیله سوار درفصل بهار خبر داد و گفت: در 
مدت یادشده راهداران پرتالش دیار سبالن 
در قالب گشت های راهداری و باهمکاری 
تجاوز  مورد   ۱۶۰ قضائی  دستگاه  شایسته 
را  غیرمجاز  ساز  و  ساخت  و  راه  حریم  به 

شناسایی،توقف و قلع و قمع کرده اند.

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
رای  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  و 
شماره 8۰۰۳۹۲7 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سهراب عبداهلل پور فرزند محمدمهدی شش 
دانگ یک قطعه زمین مشتمل بربنای مسکونی به مساحت ۰4/45۰۲ قسمتی 
از پالک 85 اصلی به کالسه ۳4۲/۹8 در بخش ۳ ثبت تنکابن خریداری شده از 
محمد مهدی عبداله پور مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم 
تا در صورتی که اشخاص  به فاصله ۱5 روز آگهی میشود  نوبت  مراتب در دو 
تاریخ  از  میتوانند  باشند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  نسبت 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول : 
۰7/۰4/۱۳۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : ۲۱/۰4/۱۳۹۹ شهریار شکوری سرپرست 

ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰۲۲۲7

 
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
رای  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  و 
شماره 8۰5۶۹۰8 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرتضی خانه کشی فرزند عیسی شش دانگ 
از  به مساحت ۳۰/47۱ مترمربع قسمتی  بر ساختمان  یک قطعه زمین مشتمل 
پالک ۳۹ فرعی از 4۶ اصلی به کالسه ۱7۳4/۹8 واقع در بخش ۲ ثبت تنکابن 
خریداری شده از سند مالکیت مشاعی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 
نوبت اول : ۰7/۰4/۱۳۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : ۲۱/۰4/۱۳۹۹ شهریار شکوری 

سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰۲۲۲۹

 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  مواد۱و۳  دستور  به  نظر  رسمی))  سند  فاقد 
رای  برابر  ۲۰/۰۹/۱۳۹۰و  مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
قانون  ۰۶/۰۳/۱۳۹۹.هیات  ...مورخ  شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۲۱58 
تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....

آقای/خانم...سعید  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  چمستان....... 
بطالئی اصفهانی....فرزند....احمد....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی / به مساحت .....۶۹8.۶۹متر مربع که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع 

عرصه وقف می باشد به شماره پالک ...۱5۱....فرعی از ....۱4.. اصلی واقع 
/خانم...ابراهیم  آقای  از  ...خریداری  اباد...بخش...یک  سعادت  ...قریه  در 
عباسی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این 
روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت 
اول.. ۰7/۰4/۱۳۹۹............. تاریخ انتشار نوبت دوم. ۲۱/۰4/۱۳۹۹............. 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... سید محمد حسینی
م-الف ۱۹۹۰۲۲8۱

تاسیس شرکت سهامی خاص کارسازان پخش روژ کردستان 
ملی  شناسه  به   ۲۰۳۶ ثبت  شماره  به   ۱8/۰4/۱۳۹۹ درتاریخ 
۱4۰۰۹۲7۳۲57 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:واردات وصادرات محصوالت غذایی وکشاورزی،خریدوفروش اقالم 
خوراکی،تولیدوبسته بندی لبنیات،حبوبات،خشکبار،ادویه جات وکلیه 
،توزیع  داخل کشور  در  موادغذایی  وتوزیع  موادغذایی مجاز پخش 
محصوالت کشاورزی ازتولید به مصرف،شرکت در مناقصات ومزایده 
های دولتی وخصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان کردستان ، شهرستان سقز ، بخش مرکزی ، شهر سقز، محله 
خیابان رسالت ، خیابان جمهوری اسالمی ، خیابان فردوسی ، پالک 
اول کدپستی ۶۶8۱۶57۱۱7 سرمایه شخصیت حقوقی  ، طبقه   ۳
عبارت است از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۲۰ سهم 
5۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۲۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶/۱۱۲۳۰/58 مورخ 
۰۲/۰4/۱۳۹۹ نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی سقز با کد ۱۱۲۳۰ 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای عثمان محمدی به 
شماره ملی ۳7۶۰۶۲۳۰۹۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رحیم رسولی 
اذر به شماره ملی ۳7۶۰8۰۹7۹۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به 

مدت ۲ سال آقای خالد فرجیان به شماره ملی ۳7۶۰878۹8۹ و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای افشین مریوانی به 
شماره ملی ۳7۶۲۲۹۲4۹۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور و اوراق عادی و اداری به امضای مشترک مدیرعامل ورئیس 
مدیر  اختیارات  می باشد.  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیره  هیئت 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ادیبه طوفانی به شماره ملی 
۳75۰57۶548 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم 
سیده ملیحه آزاد به شماره ملی ۳7۶۱8۲۳5۰۹ به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سقز )۹۰877۰(

بیدر  آ نتا  با پژوه  راهیان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  به شناسه   ۱۱۹۱7 ثبت  به شماره   ۲5/۰۳/۱۳۹۹ درتاریخ  سنندج 
۱4۰۰۹۲۰۶5۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
:ارائه  فعالیت  میگردد. موضوع  آگهی  اطالع عموم  زیر جهت  به شرح 
و  برداری  بهره  و  ایجاد  قبیل  از  الکترونیک  دولت  پیشخوان  خدمات 
و  دولت  پیشخوان  دفاتر  در  ارائه  قابل  و  مرتبط  خدمات  کلیه  انجام 
اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  بخش عمومی غیر دولتی درصورت 
نامحدود مرکز  به مدت  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  از مراجع ذیربط مدت 
شهر   ، مرکزی  بخش   ، سنندج  شهرستان   ، کردستان  استان   : اصلی 
سنندج، محله کمیز ، کوچه سبالن ، کوچه گل دیار ، پالک ۲۰ ، طبقه 
همکف کدپستی ۶۶۱۹۹۳۶۱4۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ  از 
 5۰۰۰۰۰ دارنده   ۳7۲۰۳887۳5 ملی  شماره  به  فتاحی  کاوان  آقای 
 ۳7۲۰45۱۳۱۳ ملی  شماره  به  فتاحی  خلیل  آقای  الشرکه  سهم  ریال 
کاوان  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   5۰۰۰۰۰ دارنده 
رئیس هیئت مدیره  به سمت  و   ۳7۲۰۳887۳5 به شماره ملی  فتاحی 
به مدت نامحدود آقای خلیل فتاحی به شماره ملی ۳7۲۰45۱۳۱۳ و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
اسالمی  عقود  قراردادها،   ، بروات   ، سفته   ، قبیل چک  از  شرکت  آور 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک مدیرعامل 
اختیارات  باشد.  معتبر می  با مهر شرکت  مدیره همراه  رئیس هیئت  و 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت 
به  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  تعیین گردید.  آگهی های شرکت  درج 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کردستان  استان  امالک 

سنندج )۹۰۶8۳8(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۱۶۰8 هیئت اول /دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم 
عباس قاسمیان فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 5۳ صادره از گرمسار به 
میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱4۹7۹/4۰متر 
مربع از پالک ۳ فرعی از ۱۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳ فرعی از ۱۲ 
اصلی واقع در قریه  فرور گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای /خانم مرحوم 
محمد صادقی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مردم عموم مراتب 
در دو نوبت با فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسیدظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور به عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.سه دانگ مشاع از ششدانگ
نوبت اول ۲۱: /۹۹/4
نوبت دوم:  ۶/5/۹۹

حسن رامه رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار
م الف :۳۰7

)سایپا(  نیسان  کابین  تک  وانت  سبز  برگ  و  مالکیت  اسناد 
سیستم زامیاد مدل ۱۳7۲ به رنگ آبی سیر به شماره شاسی 7۹۶۲۹ 
شماره موتور ۰۰4۶۱۶ به شماره پالک ۳5- ۹۲8 ص ۲7 شناسه 
IRPC7۲۱X۲V8۰7۹۶۲۶  مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. مریوان

اگهی حصر وراثت
 آقای داریوش زراری به شماره ملی/شناسنامه ۳7۳۱85۱۲88 به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹۰۰۳۶۶ تقدیم این شورا نموده 
و چنین اشعار داشته که شادروان مریم کاتورانی به شماره ملی/شناسنامه ۳8۲۰۰۰۲۱۱۱ 

در تاریخ ۹۹/۱/۱8 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱- داریوش زراری فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه /ملی ۳7۳۱85۱۲88 پسر 

متوفی 
 ۳8۲۱۰۹۹۰4۶ ملی   / شناسنامه  شماره  به  عبدالخالق  فرزند  زراری  سیامک   -۲

پسر متوفی 
۳-سیاوش زراری فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه / ملی ۱4۶5۶7۰۱۲۲ پسر 

متوفی 
4- محمد زراری فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه / ملی ۱55۲7۱۳4۱5 پسر 

متوفی 
5- کاوه زراری فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه / ملی ۳8۲۰۰۱7۹۳۳ پسر متوفی 

۶- مهین زراری فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه / ملی ۱۹۲ دختر متوفی 
7- شهین زراری فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه / ملی ۳8۲۰۰۹۳۱۱7 دختر 

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. .
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان –  م الف 5۶

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن دکتر ارسالن 
ساالری - رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن عصر امروز در جمع خبرنگاران در 
حاشیه بازدید از زیرساختهای بهداشت و درمان شهرستان بندری و مرزی آستارا 
با اعالم اینکه در مهار کرونا ویروس به یک ثبات نسبی دست  یافته ایم، اظهار کرد: بعد از 
تالش های چندین ماهه مجموعه همکاران ما در همه مراکز بهداشتی و درمانی و تجمیع 
ظرفیت های موجود در بخش دولتی و خصوصی علیرغم همه کمبودها، موفق به کنترل 
نسبی ویروس کرونا شده ایم.وی با بیان اینکه هم اکنون در سطح استان حدود ۲۰۰ بیمار 
در مراکز دولتی و خصوصی بستری هستند، افزود: روزانه به طور میانگین بین ۳5 تا 5۰ 

بیمار کرونایی در مراکز بیمارستانی پذیرش می شوند.
از تعطیالت دو  نکته که پس  این  به  اذعان  با  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  رئیس 
هفته اخیر، شاهد افزایش نسبی آمار بیماران  مبتال به کرونا در استان بوده ایم، گفت: رعایت  

پروتکل های بهداشتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی  توسط مردم الزامی است.دکتر ساالری 
با اشاره به اثر مستقیم حضور مردم در اجتماعات و ازدیاد ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: اگر 
ورود  مسافرین به استان در ماههای آینده  افزایش یابد، یقینا شاهد شیوع مجدد بیماری و 

ایجاد بحران  در آینده نه چندان دور خواهیم  بود.
وی از ساده انگاری بیماری کرونا  در جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت: حضور سهل 
انگارانه مردم در جامعه برای افراد مسن و بیماران زمینه ای به این دلیل که زمینه را برای 
با  این قشر  تاکنون  بوده در حالیکه  آمیز  آنها فراهم می کند، بسیار مخاطره  حضور عادی 
رعایت دستورالعمل ها بیشتر در منزل حضور داشتند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
همچنین اشاره ای به مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص الزامی شدن استفاده از ماسک 
کرد و گفت: طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و با توجه به تأکید ریاست جمهوری،  

استفاده از ماسک در جلسات عمومی و تجمعات ضروری است.

پذیرش روزانه 35 تا 50 بیمار مبتال به کرونا در گیالن

مسکن  بنیاد  کل  مدیر  محبی  اهلل  حبیب 
ابتدای  از  گفت:  ایالم،  استان  اسالمی  انقالب 
سال جاری تا پایان روز ۱7 تیرماه، ۱۳ هزار و 
8۲۳ نفر مالک واحدهای آسیب دیده روستایی و شهری به 
بانک های عامل معرفی شده است.وی با بیان اینکه تعداد 
مالکینی که با بانک های عامل عقد قرارداد کرده اند ۱۲ هزار 
و 78۰ نفر است افزود: در این راستا ۶4 میلیارد ۹۶۳ میلیون 

تومان کمک بالعوض پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، با اشاره به 
بازسازی زیرساخت های خسارت دیده داخل بافت روستاهای 
استان، اظهار کرد: در این راستا 4۰۰ میلیارد ریال اختصاص 

یافته است و کار اجرایی 4۱ روستا در دست اقدام است.
محبی تصریح کرد: شروع عملیات اجرایی ایمن سازی 
و بهسازی ۳۹ روستا در مناطق حادثه دیده با پیشرفت بالغ 

به ۶۰ درصد در دست اقدام است.
وی ادامه داد: عملیات فاز خاک برداری و آوار برداری 

تپه های ریزشی روستای ارمو و آماده سازی سایت چم شیر 
۱۰۰ درصد به پایان رسیده و مابقی عملیات اجرایی شامل 
ایمن سازی روستای ارمو و سایت جدید چم شیر در دست 

اقدام است.
روستای های چم  محبی تصریح کرد: جابجایی کلی 
شیر ۲5۰ خانوار در دست اقدام و در روستاهای دمرود ۲8 
خانوار و موالب ۱۳ خانوار انجام شده و واحدهای مسکونی 

درحال ساخت هستند.

اختصاص 400 میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای خسارت دیده از سیل روستاهای ایالم



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1502- شنبه 21 تیر 61399 ورزش دنیای 

رقابت سوریان با ۱۳ کاندیدا برای عضویت در اتحادیه جهانی کشتی
اتحادیه جهانی کشتی اسامی نامزدها برای 
حضور در انتخابات هیات رئیسه این اتحادیه را 

اعالم کرد.
انتخابات اتحادیه جهانی کشتی برای تعیین 
رئیس و ۶ عضو سال جاری هیات رئیسه برگزار 
می شود که تاریخ برگزاری کنگره اتحادیه جهانی 

پس از مشخص شدن تقویم اعالم خواهد شد.
بر این اساس 5 عضو فعلی و ۹ کاندیدای 
جدید برای تعیین ۶ عضو هیات رئیسه اتحادیه 
جهانی کشتی به رقابت خواهند پرداخت، ضمن 

اینکه اللوویچ نیز برای حضور مجدد شش ساله بعنوان رئیس، کاندیدا شده است.
نام حمید سوریان نماینده ایران نیز در بین اسامی اعالم شده از سوی اتحادیه 

جهانی کشتی قرار دارد.

مرگ یک رکابزن دیگر در هنگام تمرین
یک دوچرخه سوار دیگر به علت تصادف در 

حین تمرین جان خود را از دست داد.
سیدمحمد حسینی از رکابزنان استان کرمان 
جاده های  در  تمرین  حین  در  پیش  هفته  اواخر 

رفسنجان دچار سانحه تصادف شد.
این رکابزن پس از گذشت دو روز به علت 
علت  کرد.  فوت  بیمارستان  در  جراحات  شدت 
اعالم  رکابزن  این  به  کامیون  برخورد  تصادف 

شده است.
از ابتدای سال جاری مرحوم حسینی سومین 

دوچرخه سواری است که به علت تصادف در حین تمرین جان خود را از دست می 
دهد. مهیار فرزانه و ونوس نوری رکابزنانی بودند که در ابتدای سال ۹۹ جان خود 

را از دست دادند.
مراسم تشییع پیکر مرحوم سید محمد حسینی روز گذشته )جمعه( انجام  شد.

پیش از این نیز رکابزنان سراسر ایران کمپینی راه اندازی کرده بودند و در این 
کمپین از رانندگان درخواست کردند فاصله ایمنی الزم با دوچرخه سواران را رعایت کنند.

دروازه بان هندبال بانوان:
 باید لیگ زودتر شروع شود

هانیه لک گفت: اگر می خواهند تیم ملی 
هندبال بانوان را به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام 

کنند باید لیگ را زودتر آغاز کنند.
در  بانوان  هندبال  ملی  تیم  دروازه بان 
خصوص انتخاب کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان 
گفت: فدراسیون اعالم کرده است که اسامی کادر 
فنی تیم ملی هندبال بانوان مشخص شده و به 
زودی اعالم می شود. اما هنوز تکلیف برگزاری 
لیگ برتر و حتی مسابقات قهرمانی آسیا به خاطر 

شیوع کرونا مشخص نیست.
هانیه لک افزود: اگر قرار است تیم ملی بانوان به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام 
شود، باید مسابقات لیگ برتر زودتر آغاز شود. ما هیچ گاه قبل از مسابقات قهرمانی 
آسیا به سبب کمبود بودجه بازی تدارکاتی نداشتیم بنابراین اگر زودتر مسابقات آغاز 
قرار  آن  در شرایط  نباشد  تا مسابقه  گیریم.  قرار  در شرایط مسابقه  شود می توانیم 

نخواهیم گرفت.
وی افزود: البته هنوز اردوی تیم ملی هندبال جوانان که ایران هم میزبان آن 
است و در مهر انجام می شود آغاز نشده و وزارت ورزش مجوز آغاز اردو نمی دهد. 

نمی دانم امیدی به شروع اردوهای تیم ملی بانوان وجود دارد یا خیر.
لک در خصوص آغاز لیگ برتر گفت: شنیدم که قرار است مسابقات لیگ برتر 
بانوان به خاطر کرونا از آذر شروع شود، در حالی که مسابقات آقایان از شهریور استارت 
می خورد. اگر قرار است به قهرمانی آسیا اعزام شویم باید لیگ هم زودتر آغاز شود. البته 
هنوز هیچ تیمی تمریناتش را شروع نکرده و تنها برخی تیم ها بازیکن در اختیار گرفته اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد سفید امضا در لیگ برتر وجود دارد یا خیر 
گفت: من هم شنیده ام اما فکر نمی کنم صحت داشته باشد. فدراسیون قرارداد بدون مبلغ 
قبول نمی کند. سال گذشته تیم مشهد به خاطر وضعیتی که داشت قراردادهایی با مبلغ 
پایین به فدراسیون ارایه کرده که قبول نکردند و مجددا قراردادهای واقعی نوشته شد.

پست جنجالی قهرمان ووشو؛ 
سهیال منصوریان: مرا از پیست انقالب بیرون کردند!

انتشار  با  منصوریان  سهیال 
پستی در فضای مجازی مدعی شده 
که مسئوالن پیست انقالب او را از 

این مجموعه بیرون کردند.
از  یکی  منصوریان،  سهیال 
که  منصوریان  خانواده  خواهران 
جهان  و  ایران  ووشوی  قهرمانان 

اینستاگرام خود منتشر کرد و در آن  به شمار می روند، ویدیویی را روی صفحه 
مدعی شد که هنگام تمرین در پیست انقالب، توسط مسئوالن از این پیست به 

بیرون هدایت شده!
با اینکه منصوریان به درستی به موقعیتی که در آن حضور دارد، اشاره نمی کند؛ 
به نظر می رسد منظور او پیست پیاده روی مجموعه ورزشی انقالب در تهران باشد.

حاال مشخص نیست چرا مسئوالن اجازه تمرین به این قهرمان ووشو ندادند و 
آیا از قبل برای چنین کاری هماهنگی انجام شده یا خیر.

در ویدیویی که سهیال منصوریان از خودش منتشر کرده، در حالی که بغض 
می کند، می گوید: من از پیست بیرون می روم، اما به ورزشکارانی که از ایران می 

روند، حق بدهید!
در انتهای این ویدیو هم لحظات مشاجره منصوریان با یکی از مسئوالن حراست 
این پیست وجود دارد و این قهرمان ووشو به توهینی که از سوی این فرد به او انجام 

شده، پرده برداشته است. 
باید دید واکنش مسئوالن فدراسیون ووشو و همچنین پیست دوومیدانی مجموعه 

انقالب به این ماجرا چه خواهد بود.
***

مدیرمجموعه انقالب: بررسی می شود
انتشار ویدئویی از سهیال منصوریان قهرمان ووشوی ایران که توسط ماموران 
حراست از مجموعه ورزشی انقالب بیرون رانده شد با واکنش های زیادی در فضای 

مجازی همراه بود.
امیرحسین فتحی مدیرعامل سابق باشگاه استقالل و مدیرحال حاضر مجموعه 
انقالب در این رابطه و دقایقی بعد از انتشار ویدئو گفت:« من هم راستش ویدئو را 
تازه دیدم و تصاویر جالبی نبود. در حال بررسی هستم و به آن رسیدگی خواهیم 
کرد فقط اجازه بدهید تا بتوانم از کل ماجرا اطالعات کسب کنم و بعد درباره اش 

اظهارنظر خواهم کرد.«

شیوع کووید19 در تیم نارنجی پوش لیگ؛
کرونای چهار عضو تیم والیبال سایپا مثبت شد

تست  نتایج  اعالم  اساس  بر 
تیم  بازیکنان   و  فنی  کادر   pcr
مثبت  نفر   4 تست  سایپا،  والیبال 

اعالم شد.
بازیکنان تیم والیبال سایپا که 
برتر  لیگ  در  حضور  برای  را  خود 
دنبال می کنند، دومین تست کرونا 
را انجام دادند که به غیر از 4 نفر سایر 

اعضاء تست شان منفی شد.
طبق اعالم باشگاه سایپا این چهار نفر پس از سپری شدن دوران قرنطینه و 

انجام تست مجدد به تیم ملحق خواهند شد.
همچنین کامبیز یعقوبی مربی تیم، که پیشتر تست کرونا وی مثبت اعالم شده 
بود، توانست بر این بیماری غلبه کند و از روز شنبه در کنار تیم حضور خواهد داشت.

از بین این 4 نفری که نتیجه تست کرونای آنها مثبت اعالم شد ، ۳ نفر بازیکن 
و یکی از اعضای کادر فنی می باشند.

پیش از این هم مصطفی کارخانه، سرمربی سایپا به دلیل مثبت شدن تست 
خود به قرنطینه رفته بود.

ماموریت غیرممکن بارسلونا در نقل و انتقاالت پیش رو
دارد  بارسلونا قصد  نظر می رسد  به 
هر طور که شده دو ستاره فرانسوی خود 
یعنی ساموئل اومتیتی و عثمان دمبله را به 
فروش برساند اما این یک کار دشوار برای 

آنها خواهد بود.
روزانه صحبت های زیادی در رابطه با 
بحث نقل و انتقاالت باشگاه بارسلونا مطرح 
گذشته  ماه های  و  هفته ها  طی  شود.   می 
لیست ورودی  با  رابطه  در  زیادی  شایعات 
و خروجی های باشگاه کاتاالنی به گوش 
این  در  هیچ چیزی  هنوز  اما  است  رسیده 

باره قطعی نیست.
و  نقل  درباره  مشخص  سیاست 
انتقاالت تابستانی بارسلونا به این موضوع 

برمی گردد که آنها قصد دارند هر طور که شده خط حمله تیم شان را تقویت کنند و 
در این راستا بازیکنانی نظیر الئوتارو مارتینز و نیمار به عنوان اهداف اصلی بلوگرانا 

معرفی شده اند.
با این حال بارسا برای خرید ستاره ها در نقل و انتقاالت پیش رو نیاز مبرمی 
به فروش برخی از بازیکنان خود دارد تا بتوانند از این راه بودجه مورد نظر را به دست 
آورد. دو بازیکنی که بیش از بقیه صحبت درباره جدایی آنها مطرح می شود، ساموئل 
اومتیتی و عثمان دمبله هستند. این دو ستاره فرانسوی طی یکی دو فصل اخیر دائمًا 
با مصدومیت های متوالی دست و پنجه نرم کرده اند و حاال رادیو کاتالونیا مدعی 

شده که بارسا قصد دارد هر طور که شده آنها را به فروش برساند.
همین منبع اما معتقد است که این یک عملیات تقریباً غیر ممکن برای بارسا 
خواهد بود چرا که با توجه به مصدومیت های پیاپی این دو بازیکن بعید به نظر 

می رسد که تیمی حاضر باشد مبلغ زیادی برای جذب آنها هزینه کند.

ایبراهیموویچ: من بازیکن لیگ اروپا نیستم
مهاجم میالن اعالم کرد که بازیکن 
لیگ اروپا نیست و تیمش نیز به این رقابتها 

تعلق ندارد.
زالتان  ایتالیا،  فوتبال  گزارش  به 
ایبراهیموویچ در یک مصاحبه درباره آینده 
اش صحبت کرد. مهاجم میالن گفت: اگر 
شرایط این چنین باشد خیلی احتمال کمی 
دارد فصل آینده من را در میالن ببینید. در 
واقع من مجانی برای این تیم بازی می کنم. 
ستاره سوئدی افزود: ایبرا برای بدست 
آوردن عنوانی بازی می کند یا در خانه می 
ماند. به من گفتند در آمریکا بازنشسته شوم 

که خیلی آسان است. به همین خاطر به میالن برگشتم. من بخاطر عالقه ام در اینجا 
هستم چون در حقیقت مجانی برای میالن بازی می کنم. بحران کرونا همه چیز 
را متوقف کرد و به این موضوع فکر کردم که شاید باید از فوتبال خداحافظی کنم. 
زالتان در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه به میادین برگشتیم. دچار مشکل جسمانی 
شدم اما پس از دو روز آماده بازگشت به میادین بودم. ایبرا این چنین است. با این 

حال به من گفتند کمی صبور باشم و عجله نکنم. 
مهاجم ۳8 ساله درباره عالقه اش به فوتبال گفت: ایبرا متولد شده است تا 
فوتبال بازی کند و همچنان در فوتبال بازی کردن بهترین است. باید دید در دو ماه 
آینده چه احساسی خواهم داشت. شرایط باشگاه هم باید در نظر گرفت. اگر وضعیت 
به همین شکل باقی بماند به احتمال زیاد در میالن نخواهم ماند. ایبرا بازیکن لیگ 

اروپا نیست و میالن تیمی نیست که به لیگ اروپا تعلق داشته باشد. 
ستاره میالن در پایان اظهار کرد: ایبرا اینجاست. من باید اینجا باشم در غیر 
اینصورت هوادارانم را از دست می دهم. نمی دانم بعد از میالن باشگاه دیگری هم 
خواهد بود یا نه. هرگز نخواستم درها را بخاطر فرصت ها ببندم. تنها به تیم دیگری 
ملحق خواهم شد که بتوانم کنترلی داشته باشم. جایی نمی روم که حرف ها ارزش 

نداشته باشند. هنوز شور زیادی برای کاری که انجام می دهم دارم.

اعتراض ۸:۴۶ دقیقه ای آنری در آمریکا علیه نژادپرستی

اسطوره آرسنال و سرمربی مونترال ایمپکت در اولین بازی این تیم به مدت 8 
دقیقه و 4۶ ثانیه در کنار زمین زانو زد و دستان خود را باال آورد.

به گزارش دیلی میرور، رقابت های لیگ فوتبال آمریکا MLS نیز بعد از چند 
هفته تعطیلی برگزار شد و در اولین دیدار مونترال ایمپکت که تیری آنری را به عنوان 

سرمربی در اختیار دارد به دیدار نیوانگلند رفت.
تیری آنری سرمربی  مونترال ایمپکت در اولین بازی این تیم به مدت 8:4۶ 
دقیقه در کنار زمین زانو زد و دستان خود را باال آورد تا اعتراض خود را به نابرابری 

و بی عدالتی در آمریکا نسبت به سیاه پوستان را نشان دهد. 
 ’Black Lives Matter‘ او همچنین یک تی شرتی به تن داشت که عبارت

)جان سیاه پوستان مهم است( روی آن درج شده بود. 
این زمان مقداری است که در ابتدا دادستان گفته بود که درک شووین، مأمور 
پلیس  بر گردن فلوید با زانوی خود فشار آورده بود و باعث مرگ این شهروند سیاه 

پوست شده بود. 
آنری ۲۲8 گل برای آرسنال به ثمر رساند که بیشترین تعداد گل برای این تیم 
لندنی محسوب می شود و  توانست دو قهرمانی در لیگ برتر و دو قهرمانی در جام 
حذفی را به دست بیاورد. او عضو تیمی بود که با تیم آرسنال توانست بدون باخت 
در یک فصل قهرمان لیگ شود. او با بارسلونا نیز قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و 

جام جهانی باشگاه ها را به مجموعه افتخارات خود اضافه کرد. 
حساب توئیتر MLS از این اقدام تیری آنری در حمایت از سیاه پوستان و 

اعتراض به نژادپرستی تشکر کرد.

لواندوفسکی بهترین بازیکن بوندسلیگا شد
در  فوتبال  بازیکنان  اتحادیه  رای  با 
آلمان، آقای گل بوندسلیگا به عنوان برترین 

بازیکن فصل رقابت ها انتخاب شد.
به گزارش بیلد، روبرت لواندوفسکی 
در ۱۰ دیدار بعد از کرونا توانست ۱۲ گل به 
ثمر برساند و قهرمانی در بوندسلیگا و جام 
حذفی آلمان را برای تیمش به ارمغان بیاورد. 
اتحادیه بازیکنان فوتبال آلمان همه 
انتخاب  به  اقدام  پایان رقابتها  از  بعد  ساله 
برترین بازیکنان فصل می کند که در پایان 
عنوان  به  لواندوفسکی  روبرت  فصل  این 

بهترین بازیکن انتخاب شد.
روبرت لواندوفسکی مهاجم ۳۱ ساله 

برای چهارمین بار در حرفه خود این جایزه را کسب کرد - او قباًل در سال های ۲۰۱۳ 
، ۲۰۱7 و ۲۰۱8 برنده آن شده بود. »لوا« توانست بیش از 4۰ درصد آرا را به خود 
اختصاص دهد.جیدون سانچو از بوروسیا دورتموند در رده دوم قرار گرفت و جاشوا 
کیمیش هم تیمی لواندوفسکی در رده سوم ایستاد. آلفونسو دیویس از بایرن مونیخ 
چهارم شد و ارلینگ هالند که از زمستان به دورتموند اضافه شده بود با درخشش کم 

نظیر خود در رده پنجم ایستاد.
بایرن مونیخ با بردی که برابر وردربرمن بدست آورد، دو هفته مانده به پایان 
رقابت های بوندسلیگا توانست جام قهرمانی را  برای هشتمین فصل پیاپی باالی 

سر ببرد.

این  در  ترابی  مهدی 
خیره کننده ای  عملکرد  فصل 
داشته  پرسپولیس  ترکیب  در 
و تا به اینجا ۱۲ امتیاز را با گل هایش به 
تیم سرخپوش تهرانی هدیه داده است.

هجدهم  لیگ  دوم  فصل  نیم  از 
شد.  اضافه  پرسپولیسی ها  جمع  به 
عملکردش بد نبود اما نتوانست انتظارات 
برآورده  می رفت  توقع  که  آن طور  را 
انگار  اما  نوزدهم  لیگ  شروع  با  کند. 
بود  شده  آشنا  تیم  جو  با  خودش  هم 
او  به  را  و هم سرمربی جدید وظایفی 
باید  محول کرد که می دانست چگونه 

عملی اش کند.
اول  هفته  همان  از  ترابی  مهدی 
چرا  داد  نشان  همه  به  نوزدهم  لیگ 
این قدر مشتری داشت. او حاال تا پایان 
هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر 
با ۹ گل و پنج پاس گل بعد از مهدی 
قایدی دومین بازیکن تاثیرگذار لیگ به 
شمار می رود. ترابی به تنهایی روی 4۰ 
درصد گل های این فصل پرسپولیس در 
لیگ تاثیر مستقیم داشته است و همین 
محبوب  چرا  می کند  مشخص  مساله 

هواداران پرسپولیس است.
ترابی در بازی هفته بیست و سوم 
در برابر شاهین بوشهر تک گل تیمش 
را در دقیقه ۶۶ به ثمر رساند و باعث 
باز  بازی  این  سردرگم  کالف  تا  شد 
شود. اما این اولین باری نبود که ترابی 

فرشته نجات سرخپوشان می شود. او با 
احتساب جام حذفی در ۹ مسابقه موفق 
برابر  دیدار   ۲ جز  به  کند.  گلزنی  شده 
ذوب آهن و شهرخودرو که روی کاغذ 
گل هایش تاثیری در نتیجه نهایی بازی 
نداشته است، در هفت مسابقه دیگر با 
از  کرده  رقبا  دروازه  وارد  که  گل هایی 
ساخته  برد  پرسپولیس  برای  تساوی 
جز  به  شد  گفته  که  همان طور  است. 
نفت  برابر صنعت  دیدار  که  بازی  یک 
در جام حذفی بود و گل او پرسپولیس 
را به یک چهارم نهایی رساند، ترابی در 
۶ بازی دیگر در هر مسابقه ۲ امتیاز به 

امتیازات پرسپولیس افزود.
دقیقه  گل  با  اول  هفته  در  ترابی 

پرسپولیس  جم  جنوبی  پارس  به   58
دیدار  در  بازیکن  این  رساند.  برتری  را 
دور برگشت نیز با گل دقیقه ۹5 همین 
نقش را بار دیگر تکرار کرد. مهدی در 
دیدار برابر پیکان که با نتیجه ۲ بر یک 
به سود پرسپولیس تمام شد یکی از ۲ 
وارد دروازه حریف کرد.  را  گل تیمش 
همین اتفاق مقابل گل گهر سیرجان نیز 
رخ داد. در آن جدال هم پرسپولیس با 
حساب ۲ بر یک به برتری رسید. ترابی 
همچنین مقابل فوالد در اهواز تک گل 
بازی را در دقیقه هشت از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رساند.  در کنار همه اینها 
گل به شاهین را هم فراموش نکنید که 

از یک امتیاز، سه امتیاز ساخت.

می کنید  مشاهده  که  همان طور 
امتیاز   ۱۲ گل هایش  با  ترابی  مهدی 
اضافه  تهرانی  سرخپوشان  حساب  به 
جدول  به  نیم نگاهی  حاال  است.  کرده 
رده بندی لیگ هم داشته باشیم. فاصله 
پرسپولیس با تیم رده دوم که سپاهان 
است ۱۲ امتیاز است. دقیقا همان تعداد 
ترابی  مهدی  کاغذ  روی  که  امتیازی 
مشخص  حاال  است.  آورده  دست  به 
می شود که یک ستاره می تواند در چه 
مواقعی تفاوت ها را ایجاد کند و تیمش 
را به پیش براند. مهدی ترابی یکی از 
امتیازی   ۱۲ فاصله  رموز  اصلی ترین 
پرسپولیس با سایر رقبا در راه قهرمانی 

به حساب می آید.

راز فاصله 12 امتیازی پرسپولیس با رقبا؛

 پای یک ستاره در میان است!

و  جمعه  روز  بامداد  بیرانوند،  علیرضا 
ساعاتی قبل از عزیمت به بلژیک با سرمربی 

تیم ملی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
دروازه بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس  که در 
نقل و انتقاالت زمستانی به آنتورپ بلژیک فروخته شد، 
به تازگی قرار بود برای حضور در تست های پزشکی 
راهی این کشور شود، اما به دلیل قوانین اتحادیه اروپا 
نتوانست مجوز سفر را دریافت کند و به همین خاطر 

دوباره در تمرینات پرسپولیس حاضر شد.
گلر تیم ملی ایران در آستانه سفر به بلژیک، با 
»دراگان اسکوچیچ« دیدار و سرمربی تیم ملی در این 
بازی اش  دوران  تازه  فصل  در  بیرانوند  برای  نشست 

آرزوی موفقیت کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

دیدار بیرانوند و اسکوچیچ پیش از ترک ایران

دو مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در این 
فصل تاکنون هر کدام ۱4 گل برای تیم های 

خود به ثمر رسانده اند.
ریو آوه پنجشنبه شب در هفته سی و یکم لیگ 
یک پرتغال برابر پورتیموننزه قرار گرفت و ۲ بر یک 
پیروز شد. مهدی طارمی توانست زمانی که تیمش با 
یک گل از حریف خود عقب بود یک پنالتی بگیرد و آن 
را برخالف جهت دروازه بان به گل اول تیمش تبدیل 
کند تا بتواند شمار گلهای خود در لیگ پرتغال در اولین 
فصل حضورش در فوتبال اروپا را به عدد ۱4 برساند. 

طارمی با این گل در کنار پائولینیو از براگا با ۱4 
برترین گلزنان فصل لیگ  گل در رده دوم مشترک 
پرتغال قرار دارد و چه بسا اگر طارمی در ابتدای فصل 
پنالتی هایی که خودش می گرفت را می زد اکنون در 

صدر جدول گلزنان لیگ پرتغال قرار داشت.
کارلوس  پرتغال  لیگ  گلزنان  جدول  صدر  در 
وینیسیوس و پیتزی به صورت مشترک با ۱7 گل قرار 

دارند که هر دو مهاجمان تیم بنفیکا هستند. 
 ۱4 با  فصل  این  در  توانسته  حالی  در  طارمی 
گل در لیگ پرتغال حسابی سر و صدا کند که زوج 

ایران یعنی سردار آزمون نیز  او در تیم ملی فوتبال 
در  درخشش  از  بعد  آزمون  دارد.  را  شرایط  همین 
هفته های اخیر توانست در لیگ روسیه ۱4 گله شود 
و جام قهرمانی را نیز این هفته بدست آورد. در صدر 
جدول لیگ روسیه آرتم زیوبا قرار دارد که ۱۶ گل 

به ثمر رسانده است.
درخشش طارمی و آزمون زوج تیم ملی فوتبال 
ایران می تواند بهترین خبر برای اسکوچیچ باشد که 
برگشت  دور  در  حساسی  بسیار  بازیهای  باید  تیمش 

انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انجام دهد.

درخشش طارمی و آزمون؛ خبر خوب برای تیم ملی

سرمربی اسبق تیم فوتبال 
سرخپوشان  گفت:  پرسپولیس 
قهرمانی  چهارمین  آستانه  در 
متوالی هستند و در این شرایط 
برهم  باشگاه  درون  از  تیم  آرامش  نباید 
همه  نگرانی  گل محمدی  نگرانی  بخورد. 

پرسپولیسی ها است.
حمید درخشان، با اشاره به صحبت های 
اخیر یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس 
و نگرانی  او بابت شرایط حاکم در تیم اظهار 
همه  نگرانی  گل محمدی،  نگرانی  داشت: 
پرسپولیسی ها است. او کامال حق دارد چرا 
خوبی  نتایج  تیمش  سخت،  شرایط  در  که 
گرفته و دوست ندارد این آرامش از بین برود. 
پرسپولیس روی ریل موفقیت قرار دارد و نباید 
از درون باشگاه به قطار موفقیت پرسپولیس 

صدمه وارد شود.
وی افزود: در حال حاضر همه هجمه ها 
علیه پرسپولیس است در این شرایط سخت 
نباید آرامش تیم و سرمربی از درون باشگاه 
بر هم بخورد. مدیران هر چه زودتر ببینند 
را  آن  و  کجاست  نگرانی ها  این  ریشه 

برطرف کنند.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 

ه  باشگا مدیره  هیات  کرد:  خاطرنشان 
هم  شرایط  همین  و  نیست  کامل  هنوز 
هر  امیدوارم  می کند.  ایجاد  نگرانی  کمی 
جوانان  و  ورزش  وزیر  تدابیر  با  زودتر  چه 
مدیره  هیات  به  خوبی  و  کارآمد  اعضای 
به  اقتدار  چیز  هر  از  قبل  و  شوند  اضافه 

مدیریت پرسپولیس بازگردد.
وی گفت: رسول پناه در ابتدای دوران 
را  جلسه ای  پیشکسوتان  با  خود  مدیریت 
االن  اما  کرد  بیان  را  اهدافش  و  برگزار 
می بینیم که هیچ یک از آن برنامه ها عملی 
نبود  بد  رسول پناه  برنامه های  است.  نشده 

اما برای اجرای آن نیاز به عملکرد قوی در 
همه بخش ها وجود دارد.درخشان اضافه کرد: 
برای مثال در بخش حقوقی می بینیم که هر 
روز یک پرونده جدید علیه پرسپولیس صادر 
می شود. چه کسی االن از حقوق باشگاه دفاع 
به  باشگاه  می کند؟ عملکرد بخش حقوقی 
هیچ وجه خوب نبوده و همین محکومیت ها 
موجب می شود تا به تیمی که برای قهرمانی 

می جنگد شوک وارد شود.
وی تصریح کرد: امیدوارم که هر چه 
زودتر مشکالت برطرف شود تا با بازگشت 
اقتدار به مدیریت، شاهد تداوم موفقیت ها در 

پرسپولیس باشیم.
با  تیم فوتبال پرسپولیس  پیشکسوت 
از وقفه  به عملکرد سرخپوشان پس  اشاره 
طوالنی مدت مسابقات لیگ خاطرنشان کرد: 
نمی توان پس از تعطیلی طوالنی مدت انتظار 
داشته باشیم که تیم مانند قبل تا دقیقه ۹۰ 
حمله کند چرا که باید شرایط بدنی بازیکنان 

به شرایط ایده آل بازگردد.
قهرمانی  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
پرسپولیس تقریبا قطعی شده و نگرانی بابت 
پرسپولیس  است  بهتر  نداریم.  این موضوع 
شرایط  به  رسیدن  برای  لیگ  مسابقات  از 
در  موفقیت  برای  تا  کند  استفاده  ایده آل 
لیگ قهرمانان آسیا آماده شود. اگر مشکالت 
موفقیت  شاهد  می توانیم  شود،  برطرف 

پرسپولیس در سطح آسیا هم باشیم.
درخشان در مورد اینکه برخی تیم ها 
خواهان تعطیلی لیگ شده اند، اظهار داشت: 
ملی هم که شده،  تیم  به خاطر  را  فوتبال 
برای  باید  ملی  تیم  کرد.  تعطیل  نمی توان 
جهانی  جام  انتخابی  مقدماتی  مسابقات 
شرایط  در  باید  بازیکنان  و  شود  آماده 
تیم  به  بتوانند  تا  باشند  داشته  قرار  مسابقه 

ملی خدمت کنند.

نگرانی گل محمدی، نگرانی همه پرسپولیسی ها است؛

درخشان: قهرمانی پرسپولیس تقریبا قطعی شده است

و  معاون شرکت ها  و  عامل  هیات  عضو 
قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی 
از اختصاص دو مجموعه ورزشی به استقالل و 
دو مجموعه ورزشی به پرسپولیس خبر داد و افزود: این 
دو باشگاه شهریور امسال در فرابورس پذیرش خواهند شد.

ابوالقاسم شمسی جامخانه، با تاکید بر اینکه استقالل 
و پرسپولیس شرایط ویژه ای برای واگذاری داشتند، توضیح 
داد: ساختار مالی آن ها از لحاظ سود و زیان انباشته نامناسب 
و همچنین تعیین تکلیف و رفع بندهای حسابرس و بازرس 
قانونی این دو شرکت و بحث مستندسازی اسناد مالکیتی 

مجموعه های ورزشی که داده شد زمانبر بود.
هر باشگاه صاحب دو مجموعه ورزشی می شود

وی با بیان اینکه در مصوبه سال ۱۳۹۱هیات وزیران 
ذکر شده بود دو مجموعه ورزشی درفشی فر و مرغوبکار 
به دو شرکت پرسپولیس و استقالل داده شود، اظهار کرد: 
از آن تاریخ تا چند هفته پیش به دلیل مشکالت ثبتی و 
حقوقی و بعضا داشتن معارض، اخذ سند مالکیت و سپس 
انتقال آنها به دو باشگاه غیرممکن بود اما با پیگیری های 
صورت گرفته در چند ماهه گذشته تا ۱۰ روز آینده هم 
سند مالکیت درفشی فر و هم شهید مرغوب کار اخذ می 
شود تا امکان عملیاتی کردن بحث افزایش سرمایه این 

دو شرکت وجود داشته باشد.
شمسی از اختصاص دو مجموعه دیگر به باشگاه های 
افزود: تصمیم دیگری  و  داد  پرسپولیس خبر  و  استقالل 

بر  عالوه  استقالل  باشگاه  به  اینکه  بر  مبنی  شد  گرفته 
و  حجازی  مرحوم  کمپ  کار،  مرغوب  ورزشی  مجموعه 
مجموعه  فر،  درفشی  ورزشگاه  بر  عالوه  پرسپولیس  به 
ورزشی شهدای گمنام هم تخصیص داده شود. درواقع به 
هر دو باشگاه دو مجموعه ورزشی داده شد. البته این دو 
مجموعه آخر، نیازمند این است که مجوز آن ها به استناد 
ماده ۱۱7 قانون محاسبات عمومی از هیات وزیران اخذ 
شود که دراین خصوص وزیر  ورزش به دولت پیشنهاد داده 
و هم اکنون در کمیسیون لوایح در دست رسیدگی است و 

مصوبه دولت به زودی  ابالغ خواهد شد.
اسناد مالکیت  اینکه  در  به  با توجه  ادامه داد:  وی 
آنها مشکلی وجود ندارد، امیدواریم گزارش توجیهی افزایش 
سرمایه در هفته آینده تهیه و پس از اخذ گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی،  مجمع عمومی فوق العاده با موضوع تصویب 
افزایش سرمایه و اصالح اساسنامه برگزار شود و با توجه به 
اینکه سایر الزامات پذیرش نیز به موازات پیش رفته است 
امیدواریم  بتوانیم تا آخر مرداد درخواست به هیات پذیرش 
داده شود تا دو باشگاه در بازار دوم فرابورس پذیرش شوند.

وضعیت مالیاتی و درآمدزایی سرخابی ها
بنگاه های سازمان  معاون شرکت ها و قیمت گذاری 
خصوصی سازی در ادامه درمورد اختالف حساب هایی که 
دو باشگاه با اسپانسرها داشتند، توضیح داد: جلسات در این 
راستا برگزار و کار گروه هایی تشکیل شده است و در حال 

تعیین تکلیف هستند.

با اشاره به بحث درآمدزایی باشگاه های  شمسی 
سال  پرسپولیس  کرد:  اظهار  وپرسپولیس،  استقالل 
پس  بود.   کرده  منعقد  اسپانسر  با  را  قراردادی  گذشته 
قرارداد،   این  به  ای  الحاقیه  طی   مدیریتی  تغییرات  از 
از محل  پرسپولیس  باشگاه  درآمدی  مشخص شد کف 
اسپانسری ۱۱۰ میلیارد تومان طی سال است و می تواند 
بیشتر هم باشد. کف درامدی باشگاه استقالل هم طبق 
 5۰ تقریبا  امضا کرده، ساالنه  اسپانسر  با  قراردادی که 

است. تومان  میلیارد 
هایی  شرکت  مالیاتی  تسهیالت   به  اشاره  با  وی 
که می خواهند بورسی شوند، اظهار کرد: این دو شرکت 
قوه  سه  سران  اخیر  مصوبه  های  ظرفیت  از  توانند  می 
که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است استفاده 
کنند؛ البته به شرط اینکه در بازار سرمایه پذیرش شوند 
و حداقل ۲5 درصد سهام شرکت در سال ۱۳۹۹ در بازار 

سرمایه واگذار شود.
بنگاه های سازمان  معاون شرکت ها و قیمت گذاری 
خصوصی سازی در پایان تاکید کرد: با توجه به عزمی که 
در وزارت ورزش وجود دارد و در جلسات هفتگی که به 
ریاست وزیر ورزش  برگزار و موضوعات پیگیری می شود 
و همچنین پیگیری های مستمر وزیر اقتصاد و همکاری 
بسیار خوب سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران، دو 
شرکت استقالل و پرسپولیس در شهریورماه در بازار دوم 

فرابورس پذیرش و عرضه اولیه صورت خواهد گرفت.

تازه ترین خبرها از استقالل و پرسپولیس؛

سرخابی ها شهریورماه فرابورسی می شوند
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زنده یاد یداهلل طارمی و همسرش در جمع عده یی از ادب دوستان شیراز
اختصاصی دنیای جوانان

می روم، شاید که بگشاید 
دل از صحرا مرا

هاللی جغتایی

یک دو روزی می گذارد یار من تنها مرا
وه! که هجران می کشد امروز، یا فردا مرا

شهر دلگیرست، تا آهنک صحرا کرد یار
می روم، شاید که بگشاید دل از صحرا مرا

یار آن جا و من این جا، وه! چه باشد گر فلک
یار را این جا رساند، یا برد آن جا مرا

ناله کم تر کن، دال، پیش سگانش بعد ازین
چند سازی در میان مردمان رسوا مرا؟

غیر بدنامی ندارم سودی از سودای عشق
مایه بازار رسوایی ست این سودا مرا

می کشم، گفتی: هاللی را به استغنا و ناز
آری، آری، می کشد آن ناز و استغنا مرا

رضا افضلی شاعر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر معاصر 
در  مغزی  سکته  اثر  بر   ۱۳۹۹ تیر   ۱۹ پنجشنبه  روز  صبح 
ان  شاعر  از  او  درگذشت.  مشهد  جواداالئمه  بیمارستان 
مشهد  در  نیز  را  ادبی  انجمنی  و  بود  خراسان  پیشکسوت 

اداره می کرد.
وی متولد دهم مهرماه ۱۳۲7 در فریمان بود.

ترجمه کتاب »آهوی ارغوانی« اثر فیصل حجلی» ، »در 
مجموعه   ،۱۳5۶ - پائیز« شعرهای ۱۳5۱  گرفته  غم  شهر 
اشعاری با عنوان »قاصد خوش خبر«، »شناختنامه قدرت اهلل 
شریفی« و  »شناخت نامه محمد قهرمان« از جمله آثار منتشر 

شده اوست.
معاونت  فراگیر  موسسه  مدیرعامل  دهقان کار،  ایوب 
فرهنگی در پیام تسلیتی به این مناسبت نوشت: خبر درگذشت 
شاعر نامدار و پژوهشگر فاضل زنده یاد رضا افضلی موجب 

تاسف و تاثر فعاالن حوزه فرهنگ، ادب و هنر شد.
از  افضلی فرهیخته ای پرتالش، خودساخته و  یاد  زنده 

چهره های نامدار فرهنگ و هنر بودند که تا واپسین روزهای 
ادبیات،  را صرف گسترش  پرثمر زندگی خویش، وقت خود 
فرهنگ و هنر کرد و با آثار و تالیفات ارزنده، خدمات ارزشمندی 
را از خود در فضای فرهنگی جامعه ایران به یادگار گذاشت.

رضا افضلی، شاعر و مترجم معاصر درگذشت

می گوید:  قاسمی  پیروز 
نوشته  کتاب ها  بهترین  اگر 
استفاده  به  جامعه  اما  شوند 
تمایل  آن ها  پذیرش  دلیلی  هر  به  یا 
نداشته باشد، ادبیات چه کاری می تواند 

از پیش ببرد؟
ادبیات  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
کودک و نوجوان در پاسخ به پرسشی 
دختر  رومینا  برای  که  اتفاقی  باره   در 
این که  درباره  افتاد،  تاشی   ساله   ۱4
بیان  در  نوجوان  و  نقش ادبیات کودک 
مسائل نوجوانان چیست و ادبیات چقدر 
و  کودکان  مسائل  بیان  برای  دستش 
نوجوانان باز است، اظهار کرد: در اکثر 
درباره  دنیا  کشورهای  اتفاق  به  قریب 
»نقش کتاب« و» اختیار نویسنده« در 
موضوعاتی  و   جامعه  مشکالت  بیان 
گفت وگو  زیاد  خیلی  دست،  این  از 
خودمان  اجتماع  به  وقتی  اما  می شود، 
می رسیم و  پای کلیدواژه های »قتل«، 
بسیاری  و  »رومینا«  »داس«،  »پدر«، 
و  قلم  می آید،  میان  به  دیگر  قیدهای 
زبان از حرکت باز می ایستند و  از خود 
می پرسیم: در جامعه امروز ما کتاب چقدر 
نقش دارد؟ و مهمتر  این که »آیا رومینا 

و پدرش کتاب خوان بودند؟«
کتاب ها  بهترین  اگر  افزود:  او 
نوشته شوند، کما این که در 5۰ سال 
گذشته، نویسندگان و مترجمان کودک 
نوجوان ما آثار خوبی را تالیف یا ترجمه 
کرده اند  اما جامعه به استفاده یا به هر 
دلیلی پذیرش آن ها تمایل نداشته باشد، 
ادبیات چه کاری می تواند از پیش ببرد؟ 
متاسفانه نظام فرهنگی ما جامعه ادبی 
را برای تالیف و نظام آموزشی ما مردم را 

برای استفاده از کتاب تجهیز  نکرده اند.
در  کرد:  بیان  سپس  قاسمی 
جامعه ای که سال های متمادی به حال 
فرهنگی،  ذخیره های  و  شده  رها  خود 
روز  به  تاریخی اش  و  اجتماعی  دینی ، 
و  رمان  مطالعه  از   صحبت  نشده، 
است.  بیهوده ای  کار  نظرم  به  داستان 
اتفاق  که  گاهی  از  هر  می بینید،  شما 
می ریزد،  فرو  خیابانی  می افتد،  بدی 
کشتی ای  می گیرد،  آتش  ساختمانی 
مقصد  به  پروازی  یا  می شود  منفجر 
دست  می روند،  از  کسانی  و  نمی رسد 
سوی  به  اتهام  انگشت  جامعه  اقشار 
بند  »بی  از  اصولگراها  هم  می گیرند. 
می گویند،  غربی«  آزادی   و   باری  و 
مهندسی  »انتخابات  طلب ها  اصالح 
و  نماینده  می دانند،  مقصر  را  شده« 
مقام قضایی از فضای مجازی می نالند 
و طبیعی است که امثال پدر رومینا  که 
در چنین جامعه ای زندگی می کنند، در 
برابر چنین مشکلی راه حلی جز داس و 

تبر نداشته باشند. با این وصف من واقعا 
شک دارم  پدر  رومینا حتی یک بار در 
کتابخانه ای قدم زده باشد، چه رسد به 
این که گمان کنم خواندن رمان فالن 
کار  از  گره  می توانسته  خوب  نویسنده 
بگشاید. همین طور خیلی  او  بسته  فرو 
بعید می دانم رومینای شیک و امروزی 
بار  رمان های صد  تا  می داشته  تمایلی 
نویسندگان  پاستوریزه  و  شده  ممیزی 
نسل من را بخواند، چرا که نظام آموزشی  
که او را روزی هشت ساعت در مشت 
خود داشته، چیزهایی را  که به دردش 

بخورد به او آموش نداده.
آیا  این که  درباره  همچنین   او 
خشونت  کاهش  در  نقشی  دبیات  ا
از  کاستن  کرد:  اظهار  دارد،  خانگی 
ادبیات نیست  خشونت خانگی وظیفه  
از  کاستن  برای  خواننده ای  هیچ  و 
خشونت خانگی خود به ادبیات مراجعه 
وظیفه  خشونت  از  کاستن  نمی کند. 
نظام تربیتی -آموزشی و  سازمان های 

در  ادبیات  و  است  قضایی  و  حقوقی 
به  می تواند  صورت  خوش بینانه ترین 
درونی کردن آن سیاست ها کمک کند. 
وقتی شما ساختار حقوقی ندارید، ادبیات 

چه می تواند بکند؟
اصوال  کرد:  بیان  سپس  قاسمی 
ساختارمند  ما  حقوقی  سیاست های 
نیستند و عواقب آن ها چندان سنجیده 
شده نیست. در جایی باج بیخود داده اند 
حقی  به  امتیاز  دیگری  جای  در  تا 
ندهند. ذهن های  سیاست زده و مشتی 
و  چشم انداز   بی  و  شیک  شعارهای 
ضمانت  بدون  شده  بزک  حرف های 

اجرایی. برای چه؟
شرایط  در  اگر   افزود:  قاسمی 
می پرسید  رومینا  پدر  از  کسی  عادی 
جهان  دختران  آزادی  درباره  تو  نظر 
چیست؟ مطمئن باشید آن چنان قشنگ 
وحشیانه  و  ضدانسانی  سیاست های 
و  می گرفت  استهزا  باد  به  را  غرب 
کشورش  دختران  آزادی  از  سخن  داد 
دنیا  ینگه  فمینیست های  که  می داد 
همگی دچار حیرت می شدند. اما وقتی 
پای عمل میان بیاید، فقط تیزی داس 
و سنگینی تبر نگاه جامعه فضول و پر 

قضاوت است.
افزود: چند روز پیش  پایان  او در 
ارشد  کارشناس  و  جوان  خانمی  از 
هر  مادرش  و  پدر  که  اجتماعی  علوم 
تدارک  در  و  بودند  کرده  تحصیل  دو 
زنان  مسائل  به  نسبت  بود،  مهاجرت 
نیز نظرات متین و قابل تاملی داشت، 
چیزی پرسیدم، پاسخش حکیمانه بود: 
دهانم پر از حرف است و با دهان پر، 

نباید حرف زد.

نظام آموزشی ما مردم را برای استفاده از کتاب تجهیز  نکرده 

»پیکرتراش«  پشت ویترین کتابفروشی ها رفت

رمان »پیکرتراش« نوشته اسمًا بیرانوند با شمارگان ۳۰۰ نسخه، ۱۰۰ 
صفحه و بهای ۲۲ هزار تومان توسط نشر ایجاز منتشر شد. 

»پیکر تراش« زندگی دختری است به نام مارتا که از کودکی تا حدود 
4۱ سالگی او پیش می رود. او در طول زندگی، چند حادثه ناگوار را تجربه 
می کند و به دنبال این حوادث، با ذهن ناراضی و پرچانه خود مواجه می شود 

که او را دختری بیچاره می داند.
در طول داستان، مارتا رفته رفته دست ذهنش را می خواند و سعی 
می کند با حضور در لحظه، وضعیت خویشتن واقعی خویش را حفظ کند. 
در پایان داستان او انسان راستینی است که هیچ حادثه ای نمی تواند انسان 

درونش را از پا درآورد.
مارتا در کودکی با هنر مجسمه سازی با چوب آشنا می شود و هنر و 
همچنین حرفه او در برخی از مقاطع زندگی، پیکرتراشی است. پیکرتراش، به 
ساختن مجسمه های مارتا و همچنین ساخته شدن انسان درون او اشاره دارد.

نیز مانند رمان قبلی خود »طیف« اسامی  بیرانوند در »پیکرتراش« 
شخصیت ها را غیرایرانی انتخاب کرده است.
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فرناز میرزالو

دست کوتاه کودکان ایرانی از »شاهنامه«
استفاده  با  بچه ها  برای  باید 
و  رایانه ای  کارهای  شاهنامه،  از 
گویا  کتاب  کرد؛  تولید  پویانمایی 
نمایشنامه  و  ساخت  فیلم  ساخت؛ 
باشد.  داشته  وضعی  اثر  که  نوشت 
و اصال  فراوان هست  بازنویسی که 

بازنویسی تنها، کافی نیست.
کتاب  فقط  فردوسی  شاهنامه 
بزرگ  فردوسی   نیست.  بزرگساالن 
فاخر  اثر  این  جای جای  در  قدر  آن  
عبرت آموز  و  مهیج  داستان   فارسی 
آورده است که می تواند خوراک چند 
ساله ادبیات کودک ونوجوان را فراهم 

کند اما به نظر می رسد که ما  در رساندن پیام شاهنامه به فرزندانمان با مشکل 
مواجهیم. شاید یکی از دالیل مهم گرایش کودکان و نوجوانان ایرانی به 
داستان ها و روایت های وارداتی مانند »هری پاتر« همین باشد. گذری کوتاه 
بر کتاب فروشی ها نشان می دهد که تعداد آثار تدوین یافته برای کودکان بر 
نتوانسته است  باز هم  اما  اساس داستان های شاهنامه فردوسی کم نیست 
آن  چنان  که باید و شاید، نیاز و خواست کودکان و نوجوانان را برآورده  کند. 
و  فارسی  ادبیات  استاد  یاحقی،  دکتر محمدجعفر  به  سراغ  دلیل  به همین 
شاهنامه پژوه بنام کشور رفتیم تا به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان، 
از او بپرسیم چرا در چنین وضعیتی قرار گرفتیم و دلیل این  که داستان های 
شاهنامه سهم درخوری در سپهر خیال کودکان و نوجوانانمان ندارد، چیست؟ 
یاحقی، ضمن گالیه از شرایط حاکم بر تهیه و انتشار داستان های شاهنامه، 
فقدان تخصص نگارندگان، رونویسی صرف و نبود برنامه ریزی کالن در 
این عرصه را دلیل کوتاه بودن دست کودکان و نوجوانان ایرانی از میراث 

سترگ حکیم  توس دانست.
* از روی دست فردوسی رونویسی نکنیم

بازنویسی  هم اکنون،  که  است  عقیده  این  بر  یاحقی  محمدجعفر 
داستان های شاهنامه فایده ای ندارد. او می گوید: »اگر قرار باشد برای شاهنامه 
کاری کنیم، آن کار بازنویسی نیست. االن باید برای بچه ها با استفاده از 
شاهنامه، کارهای رایانه ای و پویانمایی تولید کرد؛ کتاب گویا ساخت؛ فیلم 
ساخت و نمایشنامه نوشت که اثر وضعی داشته باشد. بازنویسی که فراوان 
هست و اصال بازنویسی تنها، کافی نیست. االن کسانی هستند که در این 
زمینه کار می کنند و اگر میدانی پیدا کنند، کارهای خوبی انجام می دهند. 
کسانی که می خواهند درباره شاهنامه آثاری را به وجود بیاورند، باید آموزش 
ببینند تا کار درست و سنجیده ای شکل بگیرد. االن گروهی به ما مراجعه 
کردند که می خواهند داستان سیاوش را بسازند و حمایت مالی و اجرایی 
خیری  آدم  یا  سازمان  تشکیالت،  باید  و  نیست  متاسفانه  که  می خواهند 

پیش قدم شود تا این کار ساخته شود.«
* شاهنامه نیازمند کارهای جانانه تری است

به عقیده یاحقی، شاهنامه با وجود بن مایه های قوی داستانی، نه به 
ادبیات کودک ونوجوان که به هیچ جا رسوخ نکرده است. او این جمله را با 
ناراحتی می گوید و اضافه می کند: »هزاران کتاب درباره شاهنامه بازنویسی، 
رونویسی و بازآفرینی شده است ولی خوب نیست، بد است. یعنی نویسندگانش 
دانش الزم را نداشتند یا دیدگاهشان درست نبوده است و فضای عمومی 
جامعه هم نمی خواسته این کار انجام شود، بنابراین، کار عقب افتاده است 
ولی این حوزه جای کار دارد. االن بچه های نقال شاهنامه  و حافظ داریم که 
در فرهنگسراها و جاهای بسیار دور، مثل کردستان و لرستان به شاهنامه 
عالقه مندند، به آن رو آورده اند و با شاهنامه زندگی می کنند. ولی متاسفانه 
ممکن است به دلیل نبود توجه رسانه، مطبوعات و صداوسیما، در سکوت 
و تنهایی کار خودشان را انجام  دهند و این نه خوب است و نه کافی. باید 
کارهای سترگ و جانانه تری انجام شود. باید در زمینه  هنری بیشتر کار شود. 
در خارج از کشور خیلی بیشتر از ما در این زمینه کار می کنند که گاهی در 

سطح جهانی مطرح می شود.«
* نوشتن داستان های شاهنامه، تخصص می خواهد

تا به حال کتاب های زیادی با برداشت های مستقیم و غیر مستقیم از 
شاهنامه به چاپ رسیده است اما تعداد انگشت شماری از آنها به تایید اهل 
با اشاره به وجود آشفتگی در حوزه چاپ کتاب های  فن می رسد. یاحقی 
کار  ادبیات کودک ونوجوان، می گوید: »وقتی  برای  از شاهنامه  وام گرفته 
زیاد شد، انتخاب سخت می شود. کار به افراد ناشی و ناآگاه سپرده و همان 
ناآگاهی ها به دیگران منتقل می شود؛ الزمه کار زیاد کردن همین است. 
وقتی همه چیز، از جمله نویسندگی، عمومی می شود و همه مردم دست 
به قلم هستند، کتاب چاپ می کنند و چاپخانه ها هم، هر کتابی را چاپ 
یا  سازمان  نظارتی،  دستگاه  یعنی  می شود؛  همین  نتیجه  خب  می کنند، 
موسسه ای که این روند را کنترل کند، نیست و آشفتگی به وجود می آید. 
از عالقه قشرهای مختلف جامعه  این آشفتگی خود حکایت  به هر حال 
وظیفه  که  شود  کنترل  و  هدایت  باید  عالقه  این  اما  دارد.  شاهنامه  به 

نهادهای رسمی است.«

یداهلل طارمی از دنیا رفت
سن  در   - شاعر   - طارمی  یداهلل 
88 سالگی درگذشت.  و سال ۱۳۱۱ در 
شیراز متولد شد و با سرودن اشعاری با 
لهجه شیرازی سه کتاب با عناوین »نسیم 
دلگشا«، »شمیم نسترن« و »بهار نارنج« 
منتشر کرد و »بانوی عشق« دیگر اثر این 

شاعر  است.
در پیام تسلیت انجمن ادبی »یاران 
یداهلل  یاد  زنده  است:  آمده  یکشنبه«  

طارمی که با غزل های عاشقانه اش، بخشی از روح و کالبد فرهنگ شیرازی 
بود؛ چونان آب زاللی که پیادگان تشنه را راحت جان می آفرید.

صفای  از  برخاسته  که  کلماتی  قامت  بر  کالمش  شاعرانه  کسوت 
را دستخوش طعم گس زندگی  و  تار و پود خسته مان  جاودانگی اوست، 
شور دوباره روییدن می نمود و طرب سرای محبتی می آفرید که امید عاطفی 
از آن برمی خاست؛ بزرگا مردی که فراز و فرودهای بسیاری را  پس پشت 
نهاد اما قامت استوارش از نستوهی اش حکایت داشت؛ نبض سبز زندگی 
در او جاری بود و ملکوت کلمات، خشت خشت زندگی اش را می ساخت؛ و 
از این همه، شعله ای می افروخت در پیش روی جویندگان؛  دریغا که جامعه 
فرهنگوران ایران زمین، به سوگ بیدارمردی نشسته است؛ که عرصه شعر 

و فرهنگ را کارنامه ای پربار بر جای نهاد.

نویسنده ایرانی تریبونی برای جذب مخاطب ندارد 
نویس  داستان  زاده  احمد حسن 
جوان کشور با اشاره به انبوه آثار ترجمه 
گفت:  ایران،  کتاب  بازار  در  موجود 
مخاطبان کتاب محدودند و نویسنده ایرانی نیز 

تریبونی برای جذب مخاطب ندارد.
حسن زاده که به تازگی مجموعه داستان 
» آه ای مامان« او به عنوان مجموعه داستان 
جایزه  بیستمین  و  نوزدهمین  برگزیده  کوتاه 
مهرگان ادب از سوی هیات داوران این جایزه 
معرفی شد، به شرح مشکالت دامن گیر حیطه 

ادبیات، نویسندگان و بازار نشر کشور پرداخت.
در  خوبی  بسیار  گفت: استعدادهای  وی 
در  کوتاه  داستان  نویسی بویژه  داستان  زمینه 
حق  نشدن  رعایت  ما  اما مشکل  کشور داریم 
نشر و تکثیر و وجود کارهای زرد خارجی است 
که بازار را اشباع کرده و مانع از درخشش آثار 
می شود. تالیف  بخش  در  داخلی   نویسندگان 

وی افزود: متاسفانه همیشه وقتی بحثی درباره 
ادبیات ملی و سرزمینی مان پیش می آید، اولین 
مشکالت  می دهد  نشان  را  خودش  که  چیزی 
قوت  مشکالت، نقاط  تمام  وجود  با  اما  است. 
هم  مهمترینش  که  دارد  وجود  هم  خوبی  و 
مشکالت  این  وجود  با  ادبیات مان  آوردن  دوام 
کمرشکن است. اما وقتی می پرسید چرا تا این 
میزان آثار ایرانی در بین مخاطبان فارسی مهجور 
است، باید بگویم یکی از دالیل اصلی اش، و چه 
بسا یکی از اساسی ترین مشکالت ما همین )نبود 

قانون کپی رایت( است.
مشکالت  ما  که  البته  گفت:  زاده  حسن 
آموزشی  مثال نظام  داریم.  هم  دیگری  اساسی 
آموزان  دانش  که  نیست  ای  گونه  به  ایران  در 
با کتاب مانوس شوند و خواندن  ابتدا  از همان 
تبدیل شود به جزئی الینفک از زندگی شان که 
بحث اش مفصل است. فقط خواستم بگویم این 
مشکلی است که ریشه های گوناگون و عمیقی 
دارد. اما در اینجا می خواهم مشخصا به مساله 
کپی رایت و نابرابری های موجود در بازار کتاب 

ایران بپردازم.
نمی شود  بسیار  رعایت  نشر  حق  وقتی 
طبیعی است که برخی ناشران اقیانوسی از آثار 
زرد را وارد بازار کرده و آن را اشباع می کنند و 
به این ترتیب  آثار ایرانی در ان اقیانوس مدفون 
در  نازل  ای  ترجمه  کارهای  قدری  به  شوند. 
دیده  برای  هیچ فرصتی  که  دارد  وجود  بازار 
شدن نویسندگان داخلی نیست؛ تعداد مخاطبان 
نیز محدود است و همین تعداد هم به  در کل 
روش های عجیب و غریب ناشران مذکور جذب 

آثار زرد می شوند.
نویسنده کتاب »خیال باز« افزود: در مقابل 
شما کمتر نویسنده ای را سراغ دارید که ابزاری 
برای تبلیغ خودش در اختیار داشته باشد و اگر 
است.  ناکافی  و  محدود  بسیار  باشد  داشته  هم 
شیوه  این  به  اثر  تبلیغ  که  است  حالی  در  این 

ای که در ایران هست، اصال به عهده نویسنده 
بکند.  کاری  نباید  نویسنده  گویم  نمی  نیست. 
کار  که  است  این  واقعیتش  شکل.  این  نه  اما 
نویسنده در اصل نوشتن و خوب نوشتن است. 
برای دیده شدن اثر نویسنده باید سازوکارهای 
این حرف من  البته  باشد.  دیگری وجود داشته 
در شرایط فعلی خیلی آرمانی است. به هر حال 
این شرایطی است که ما در آن هستیم و امید 
دارم روزی برسد که هرکس فقط کار خودش را 

به بهترین شکل انجام دهد. 
حوزه  در  داد:  ادامه  کشور  نویسنده  این 
کتابخوانی مخاطبان محدودی داریم و هرکسی 
هم می خواهد به شکلی بخشی از این مخاطبان را 
جذب کند؛ و در این شرایط متاسفانه به نویسنده 
ایرانی به سختی تریبونی برای معرفی و جذب 

مخاطب داده می شود.
مدتی  از  پس  ادبیات  نوجوان  مخاطب   *

رها می شود
این نویسنده تاکید کرد: بخشی از مخاطبان 
ما رده سنی نوجوانانی هستند که به مرور وارد 
و  بزرگسال می شوند  و  طیف مخاطبان جدی 
حیرت  تبلیغات  توسط  ورود  ابتدای  همین  در 
می  خارجی  چندم  دسته  آثار  برای  که  انگیزی 
کرده  پر  هم  را  مجازی  فضای  همه  و  شود 
این  شوند.  می  رها  سپس  جذب و  ابتدا  است، 
باشد،  یار  آنها  با  شانس  اگر  تازه  بعدها،  طیف 
این  و  ممکن است یک کتابخوان اصیل شوند 
تاسف بارترین بخش ماجراست. البته این به این 
معنی نیست که برای همه مخاطبان چنین اتفاقی 
می افتد. طبیعی است که تالش هایی هم توسط 
نویسندگان و برخی ناشران دلسوز ادبیات داستان 
ایرانی انجام می شود که این تنها نشان دهنده 

عشق و تعهد آنهاست.
این داستان نویس معاصر گفت: اما ریشه 
عموم این مشکالت، همانطور که گفتم مساله 
کپی رایت است. اگر وضعیت حوزه نشر و کتاب در 
کشور را با سینما مقایسه کنیم شاهدیم سینمای 
ایران در حال حاضر جوایز جهانی بسیاری چون 
اسکار و کن را دریافت می کند، دلیل این مساله 
را می توان سنگین بودن حق کپی رایت در این 
کنندگان  تمهید تهیه  باعث  دانست، که  بخش 
فعالیت  حیطه  در  آنان  رشد  و  و سینماگران 
است. شده  ما  سینمای  رشد  نهایت  در  و   خود 

نویسنده داستان مستر جیکاک افزود: اما داستان 
نویسی ایران بدون هیچگونه رهاورد اقتصادی و 
حمایتی خاص، باید با عصاره ادبیات تمام ملل که 
محدودیت هم ندارند در شرایط نابرابر رقابت کند؛ 
در حالیکه اگر قانون کپی رایت رعایت می شد به 
سمت سرمایه گذاری و روی نویسنده ایرانی می 
رفتیم. اما در حال حاضر شاهدیم عموم ناشران، 
نمی  است.  خارجی  آثار  هایشان  دغدغه  بیشتر 
ایرانی بی عیب و نقص  آثار  خواهم بگویم که 
هستند، همه از شرایط سخت یک نویسنده برای 

خلق و نهایتا انتشار اثرش آگاه هستند، بحثی در 
این نیست، منتهی این مساله ای است که باید 
باید  باشیم.  داشته  آن  به  مدت  طوالنی  نگاه 
به  راهی  بتوانیم  تا  شود  جریان  یک  به  تبدیل 

عرصه جهانی پیدا کنیم.
به نظرم اولین گام در راه حمایت و توسعه 
از داستان فارسی همین رعایت حق کپی رایت 
است. خیلی واضح است، وقتی که ما هیچ حقی 
و  شویم  نمی  قائل  خارجی  نویسندگان  برای 
در  خودشان  اطالع  بدون  حتی  را  کارهایشان 
جامعه  که  است  طبیعی  کنیم،  می  چاپ  ایران 
نادیده  را  ما  ادبیات  بخواهد  هم  ادبی  جهانی 
چهارتاست. دودوتا  حساب  همان  این   بگیرد. 

حسن زاده وضعیت خلق رمان در کشور را نیز به 
همین منوال عنوان کرد و افزود: رمان نویسان 
و رمان های بسیار شاخصی در کشور داریم و 
این در حالی است که برای خلق اثری خوب در 
ادبیات حداقل حدود ۳ سال زمان و تمرکز عالی 
بسیار  شود و  می  خوب  رمانی  نگارش  صرف 
دستاورد اقتصادی  اما  گیرد  می  شکل  سخت 
برای نویسنده ندارد و حمایتی هم صورت نمی 
گیرد. بنابراین ماندن در وضعیت خلق اثر ادبی، آن 
هم به گونه ای شش دانگ، واقعا کاری سترگ 
و سخت است. از دغدغه های اقتصادی بگیر و 
در نهایت دغدغه هایی که برای دریافت مجوز و 
چاپ و... وجود دارد. به همین خاطر به نظر من 
نوشتن در ایران بیشتر متکی است بر مدیریت 

افسردگی و نه چیز دیگر.
* راه دوام آورن نویسنده ایرانی چیست؟

بپرسند  من  از  اگر  داد:  ادامه  زاده  حسن 

راه دوام آوردن و اساسا راه چاره چیست، می 
می  انجام  که  کاری  به  ایمان  و  اعتقاد  گویم: 
دهی. چون هیچگونه پیش بینی ای نمی توان 
کرد. کار را که می نویسی اصال معلوم نیست 
مجوز بگیرد یا نگیرد، همچنین بعد از چاپ اصال 
معلوم نیست ناشر بتواند جایی برای کار در میان 
آثار خارجی پیدا کند و یا حتی فرصت معرفی 
داستان  با  که  هم  مخاطب  و...  بیابد  برایش 
فارسی قهر است، عایدی مالی ای هم که در 
واقعا  راه  این  در  ساده ست،  خیلی  نیست.  آن 
ظفرمندی ای وجود ندارد. تنها عشق و جنون 
است. عشق و جنون هم اعتقاد به ادامه می آورد 
و کمک می کند هرنامالیمتی را تحمل کنی، 
ننویسی  اگر  چون  ننویسی،  توانی  نمی  چون 
دهد. می  دست  از  را  معنایش  برایت   زندگی 

در  هست.  هم  خوبی  چیزهای  وجود  این  با 
هم  خوبی  خیلی  کارهای  سالیان،  این  طول 
نوشته و منتشر شده اند. در دوره هایی داستان 
فارسی توانسته اعتماد مخاطب فارسی را جلب 
اینطور نیست که همه اش هم  یعنی  و...  کند 
مشکل باشد. همانطور که اگر ناشران زرد و بی 
مسئولیت در قبال ادبیات سرزمینی مان داریم، 
ارزشمند  و  ای  حرفه  و  آگاه  و  متعهد  ناشران 
هم داریم. هرچند خیلی کم، اما داریم. با وجود 
واقعا  ما  ناشران  برای  ایرانی  آثار  چاپ  اینکه 
ریسک بزرگی است، چون به هرحال آن ناشر 
هم باید چرخش بچرخد و از آنجا که مخاطب 
اندک کتاب در کشور ما به طور حیرت انگیزی 
برخی  حال  این  با  خوانند؛  می  کم  ایرانی  کار 
پای  و  کنند  می  چاپ  فارسی  داستان  ناشران 

واقعا  هم  اوقات  خیلی  و  ایستند  می  هم  کار 
خسارت می بینند.

حرف من این است، در هر دو سوی ماجرا 
دالیل زیاد و قابل تاملی وجود دارد. یعنی هم 
ضعف آثار داستانی ما دالیلی قابل قبول دارد و 
هم وضعیت بغرنج نشر ما دالیل خودش را دارد. 
بنابراین حل همه اینها زمان می برد، شاید یکی 
دو نسل دیگر زمان ببرد و در این میان نویسنده 
چاره ای جز ایمان و اعتقاد به کاری که انجام 

می دهد ندارد.
در  ادبی  جوایز  تاثیر  مورد  در  زاده  حسن 
نیز  داخلی  نویسنده  و  کتاب  دیدن  وضعیت 
سیاسی  آمال  که  مستقل  ادبی  گفت: جوایز 
خاصی را دنبال نمی کنند، چون به ذات ادبیات 
توجه می کنند بسیار مثمر ثمر هستند و  باعث 
ادبیات می شود، چون آثار  رشد ساختار ادبی و 
حاوی پیام به مخاطب را مورد توجه قرار می 
را  امید  و  ادبیات وصل  به  را  دهند و مخاطب 
طیف  در  امید  این  و  کنند  می  ایجاد  حدی  تا 
نویسندگان نیز ایجاد می شود. واقعا در ادبیات 
امور هست،  معنایی که در سایر  به آن  و هنر 

رقابت معنایی ندارد.
 در ادبیات، هر درختی در جای خود سبز 
می شود. اما جوایز به یک معنا می توانند در 
توانمندی ادبیات یاری رسان باشند. اگر جایزه 
ای به واسطه درستکاری و معیارهای درستی 
که برای انتخاب آثار دارد، عملکردی شایسته 
پیامهای  انتخابهایش  با  می تواند  باشد،  داشته 
توجه  و  ارسال  جامعه  به  را  روشنی  و  شفاف 
مردم را به ادبیاتی بهتر و اصیل تر جلب کند 
به  اعتماد  بازگرداندن  و  مخاطب  جذب  در  و 
این  اگر  که  باشد  داشته  کارایی  بسیار  مردم 
مهم انجام شود، یقینا خدمت بسیار بزرگی به 

بود. ادبیات خواهد 
طاقت  شرایط  در  طرفی،  از  افزود:  وی 
ادبی  جوایز  دارند،  نویسندگان  که  فرسایی 
هم  بخش  انرژی  تاملی  قابل  حد  تا  می تواند 
باشد و نویسندگان را به ادامه راه تشویق کنند. 
به  اثری  اگر  بنده معتقدم  گرچه در هر صورت 
در  باشد،  خالقانه  و  خوب  کلمه  واقعی  معنای 
نهایت راه خود را در میان مخاطبان پیدا خواهد 
 کرد و روزی به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.

آموخته  ۱۳۶۰ دانش  متولد  زاده  حسن  احمد 
رشته  در  تهران  هنر  دانشگاه  از  تئاتر  و  سینما 
ادبیات نمایشی است. او پیش از این با مجموعه 
داستان ِمسترجیکاک که توسط نشر نیماژ منتشر 
شد، توانسته بود جایزه هفت اقلیم را از آن خود 
زمان  آن  در  ادب  مهرگان  کاندید  نیز  و  کند 
شود. او همچنین بعد از کتاب آه ای مامان که 
با  خود  رمان  اولین  شد،  ادب  مهرگان  برنده 
نشر  توسط   ۱۳۹8 بهمن  اوایل  نام خیال باز را 
نون منتشر کرد. این رمان موفق شد در زمان 

کوتاهی به چاپ دوم برسد. 
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»سه شنبه های لعنتی« به تئاتر شهر برمی گردد

ن  ا د گر ر کا و  ه  یسند نو
درباره  لعنتی«  نمایش»سه شنبه های 
اجرای دوباره این اثر گفت: »سه شنبه 
های لعنتی« ۲7 بهمن تا دوم اسفند 
ماه در تاالر سایه مجموعه تئاترشهر 
روی صحنه بود اما پس از آن به دلیل 

بحران کرونا و تعطیلی فعالیت های تئاتری 
متوقف شد. از همان زمان پیگیر اجرای نمایش بودم و طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفته، قرار است کار از اول مرداد ماه در تاالر سایه مجموعه 
تئاترشهر اجرای خود را از سر بگیرد. محمدمهدی خاتمی گفت: این نمایش 
در فضایی کامال رئالیستی ۶ سه شنبه از زندگی یک خانواده محترم ایرانی را 
به تصویر می کشد. این خانواده در طول یک مقطع زمانی با مشکالتی مواجه 
می شوند که این مسایل به دلیل بنیان های بیمار اقتصادی که در جامعه وجود 

دارد، شکل می گیرد و باعث بروز فاجعه و از هم پاشیدن خانواده  می شود.

یک  با  تلویزیون  مجری  حاشیه ساز  برخورد 
کارآفرین 

با  برنامه ای   ، سیما یک  شبکه 
این  دارد.  کارآفرینی«  »جشنواره  عنوان 
برنامه، همان طور که از عنوانش پیداست 
به کارآفرینی و مسایل مرتبط با تولید و 
فیلمی  به تازگی  می پردازد.  کار  و  کسب 

کوتاه از این برنامه در فضای مجازی منتشر شد 
که  نشان می دهد کیاداوود اسفندیاری مجری 
برنامه به چالش با شرکت کننده برنامه که کسب و کارش در حوزه تولید دستگاه 
تلفن همراه بود، پرداخته. فیلم به گونه ای است که اسفندیاری دایم طی سئوال و 
جواب های کوتاه از میهمان برنامه می خواهد عددهایی مرتبط با تولید، سودآوری 
و… را بگوید و به نوعی بدون زمان دادن به او، تالش در اثبات شکست این 
کارآفرین در کارش دارد. این اتفاق در حالی افتاد که ضرورت دارد سیما منتهای 
احترام را به میهمانان بگذارد و مجریان تازه کار و بی تجربه باید آموزش ببینند 

که سعی در خودنمایی نداشته باشند.

»هم گناه« تجربه خوبی بود

محسن کیایی نویسنده و بازیگر 
سریال خانگی »هم گناه« درباره تجربه 
نگارش و ایفای نقش در این سریال که 
در شبکه نمایش خانگی در حال پخش 
است توضیحاتی داد و درباره این که در 

آینده نزدیک قرار است در تلویزیون هم سریالی 
بازی کند یا خیر؟ گفت: گاهی سریال هایی 
پیشنهاد می شود اما متن خوبی نداشته و نتوانسته مرا راضی به بازی کند.وی 
با اشاره به سریال »هم گناه« که این روزها در حال پخش در شبکه نمایش 
خانگی است و قصه و ساختار آنکه کیفیت بهتری نسبت به آثار این مدیوم 
دارد عنوان کرد: هرکسی به دنبال این است که کار خوب بسازد چه دوستانی 
که کار می سازند و خوب از آب در نمی آید و چه ما که کار ساخته ایم و برخی 
معتقدند که خوب از آب درآمده، همه در تالشیم خروجی کار خوب باشد. با 

این حال به نظر خودم ما خیلی برای این خروجی تالش کردیم .
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

پروانه  ژانر وحشت  تجربه شهاب حسینی در 
نمایش گرفت

فیلم های  نمایش  پروانه  شورای 
سینمایی پس از برگزاری تازه ترین جلسه 
خود، برای دو فیلم »آن شب« و »سلفی 
با دموکراسی« مجوز نمایش صادر کرد. 
در این جلسه مجوز فیلم های »سلفی با 

دموکراسی« به تهیه کنندگی و کارگردانی علی 
محمد  تهیه کنندگی  به  »آن شب«  و  عطشانی 
درمنش و کارگردانی حسن کالهی اهری صادر شد. »آن شب« با بازی شهاب 
حسینی از فیلم های ژانر وحشت محسوب می شود که در جشنواره سی وهشتم فیلم 
فجر رونمایی شد و داستان آن در باره یک زوج ایرانی ساکن آمریکاست که در 
هتلی محبوس شده و با بزرگ ترین ترس خود، در شبی بی پایان روبرو می شوند.

نیوشا جعفریان، امیرعلی حسینی، آرمین مهر، گلبرگ خاوری، علی کوششی، 
لیال گرگانیان،  لی لی ویکی،  جرج مگوایر،  الستر لیتم،  مایکل گرم و  جیا مورا 

بازیگران این فیلم هستند.
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سین

 

جاني از دور...

وقتي بانوان عرصه موسیقي در محدودیت ها ستاره مي شوند
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محمد حسین زاده

در سـال هاي اخیـر بانـوان هنرمنـد در عرصـه 
موسـیقي کشـور علیرغـم تمـام محدودیت هـا سـعي 
کرده انـد تـا بـا ارائـه بهترین هـا نـه تنهـا ایـن بخش 
موسـیقي را زنـده نگـه دارنـد بلکـه بـه آن رونق هم 
ببخشـند. آلبـوم جانـی از دور، بـه آهنگسـازی فاطمه 
دهقانـی )نوازنـده عود( اواخر سـال گذشـته از سـوی 
موسسـه فرهنگـی و هنـری ترنـم داوودي روانه بازار 
موسـیقی شـد. دهقانـی ایـن آلبـوم را بـا همـکاری 
۲ دوسـت و همکالسـی خـود یعنـي سـارا هسـتی 
)نوازنـده کمانچه( و فریده سرسـنگی )نوازنده سـنتور 
و پرکاشـن( تولیـد کـرده اسـت. ایـن آلبوم شـامل 8 
قطعـه اسـت و ترکیـب و سـازبندی آن را تک نوازی، 
دونـوازی و سـه نوازی عـود بـا کمانچـه و سـازهاي 
کوبـه ای تشـکیل می دهـد. بـا ایـن ۳ هنرمنـد جوان 
همـراه شـدیم تـا دربـاره شـروع کارشـان در عرصـه 
موسـیقي، انگیزه شـان و همینطـور مسـیري کـه طي 

کرده انـد بیشـتر بدانیـم...

-بـا ایـن موضـوع شـروع کنیم که اصـال چطور 
وارد وادي موسـیقي شدید؟

*دهقانـی: من متولد ۱۳74 در تهران هسـتم. از 
سـال ۱۳85 وارد هنرستان موسیقی دختران در تهران 
شـدم و بعـد کارشناسـی نوازندگی موسـیقی ایرانی را 
در دانشـگاه تهـران گذرانـدم و در حـال حاضـر هـم 
دانشـجوی نوازندگی موسـیقی ایرانی در مقطع ارشـد 
در دانشـگاه تهـران هسـتم و در هنرسـتان موسـیقی 

دختـران تهـران نیز سـاز عـود را تدریـس می کنم.
*هسـتی: من هـم دقیقا با فاطمـه دهقانی وارد 
هنرسـتان موسیقی دختران شـدم. من کارشناسی ام را 

در دانشـگاه هنر و در رشـته نوازندگی موسیقی ایرانی 
در حـوزه کمانچـه گذرانـدم و در حـال حاضـر هـم 
دانشـجوی ارشـد اتنوموزیکولوژی هستم. از زمانی که 
وارد هنرسـتان شـدم به طـور تخصصـی کمانچـه را 
شـروع کـردم. قبـل از آن هم به آموزشـگاه می رفتم، 

امـا آشـنایی کمی با موسـیقی داشـتم.
*سرسـنگی: مـن یـک سـال زودتـر از بچه هـا 
وارد هنرسـتان شـدم. ساز تخصصی ام سنتور است. در 
دانشـگاه هنـر درس خوانـدم و االن به طور تخصصی 

فقـط پرکاشـن کار می کنم.

-این گروه ۳نفره چطور شکل گرفت؟
*دهقانی: من برای پایان نامه دوره کارشناسـی ام 
با مشـورت خانم بوبان تصمیـم گرفتم مجموعه ای را 
آهنگسـازی کنـم و آن را برای پایان نامـه اجرا بدهم. 
ترجیـح دادم زیـاد گـروه بزرگـی نباشـد و یکسـری 
سـازها را که در کنار عود جذابیت نداشـته باشـد کنار 
بگـذارم. بـا سـارا و فریـده صحبت کردم کـه عود در 
کنـار کمانچـه باشـد و داربـوکا. فریده تمام سـازهای 
کوبـه ای را می زنـد و مـن می توانسـتم در کنـار عـود 
از تنبـک اسـتفاده کنـم، امـا تلفیـق داربـوکا و عود را 
خیلـی دوسـت داشـتم و ترجیـح دادم یـک کار نـو 
انجـام بدهیـم. گـروه را تشـکیل دادیـم و وقتی خانم 
بوبـان گـروه را دیدند، خیلـی پسـندیدند و واقعا به ما 
کمـک کردنـد. اگـر لطف های ایشـان نبود شـاید این 

مجموعـه به سـرانجام نمی رسـید.

سـالگی   ۱۲ از  را  همدیگـر  مـا  *سرسـنگی: 
می شـناختیم و در یـک مدرسـه بودیـم. همـه بـا هم 
بـاال آمدیـم و در دانشـگاه هـم یکسـری مواقع با هم 
بودیـم. خیلـی بـا هـم صمیمـی بودیـم و اخالقیـات 
همدیگـر را می شـناختیم. حس الزم بـرای نوازندگی 
مشـترک هـم در وجـود همـه ما بـود. همیشـه با هم 
خـوب بودیـم و سرپرسـت مان هـم همیشـه عالـی 

اسـت. بوده 
*دهقانـی: واقعـا با هـم راحت هسـتیم. اعضای 
گـروه هـم بـه ایـن دلیـل انتخاب شـدند کـه همه با 
هـم همـدل باشـیم و ۳نفـری باشـیم کـه بتوانیم در 

کنار هـم پیشـرفت کنیم.

-انتخاب سـاز تخصصي به سـلیقه خودتان بوده 
اساتیدتان؟ یا پیشنهاد 

*هسـتی: مـن سـازم را کامال بر اسـاس عالقه 
خـودم انتخاب کـردم. البته قبل از ورود به هنرسـتان 
در یـک دوره کوتاهـی پیانـو مـی زدم ولـی وقتی وارد 
هنرسـتان شـدم و یکسـری برنامـه بـرای آشـنایی با 

سـازها گذاشـتند خـودم کمانچه را انتخـاب کردم.
*دهقانـی: بـرادرم کـه از مـن بزرگتـر هسـتند 
می خواندنـد  درس  پسـران  موسـیقی  هنرسـتان  در 
و خانـواده ام گفتنـد تـو هـم رهـرو راه بـرادرت بـه 
هنرسـتان موسـیقی دختـران برو. وقتی به هنرسـتان 
رفتـم واقعا عود را نمی شـناختم. حتی همین االن هم 
بـه دلیـل اینکه حمایت یا تبلیغ زیادی برای این سـاز 
نمی شـود خیلی هـا آن را نمی شناسـند. روز انتخـاب 
سـاز می خواسـتم تـار را انتخـاب کنـم ولـی زنده یـاد 
ظریـف گفتنـد نوازنده تار خیلی زیاد اسـت و دسـتان 
تو هم کوتاه اسـت و شـاید برای تکنیک های سـاز تار 
زیـاد جالب نباشـد. آقای ظریف گفتنـد عود را انتخاب 
کـن و خانـم افتاده هم آنجا بودند و ایشـان هم گفتند 

عـود خیلـی خوب اسـت. از عود خیلـی تعریف کردند 
و ایـن باعـث شـد که مـن عـود را انتخاب کنـم. بعد 
از یـک مـاه کـه توانسـتم یک ملـودی و یـک قطعه 
را بزنـم واقعـا عاشـقش شـدم. آن موقع سـاز دومم را 
تـار زدم تـا بتوانـم سـاز مورد عالقـه ام را هم داشـته 

باشـم ولی 5سـال اسـت که تار نـزده ام.
*سرسـنگی: مـن از بچگی عاشـق سـنتور بودم 
ولـی االن بـه خاطر سـبک  موسـیقی هایی کـه وجود 
دارد و بـه دلیـل اینکـه اسـتفاده از سـاز سـنتور کمتر 
شـده اسـت و ایـن نگران کننـده اسـت، مـن تنبک و 
سـازهای کوبه ای می نـوازم. از بچگـی تنبک می زدم 
و االن سـازهایی کـه جدیـد آمده اسـت را بیشـتر کار 
می کنـم. داربـوکا هـم یک سـاز مصری اسـت که از 
مصـر، اسـتانبول و کشـورهای عرب  زبان آمده اسـت 
را تخصصـی کار می کنـم. عـود و  و مـن االن آن 
داربـوکا جـزو سـازهایی هسـتند کـه خیلـی روی هم 

سـوار هسـتند و می نشـینند.

آلبـوم  انتشـار  بـه  تصمیـم  کـه  شـد  -چطـور 
گرفتیـد؟

*دهقانـی: مـن تقریبـا 5مـاه بـرای پایان نامه ام 
روی ایـن اثـر کار کـردم. از مـاه مهـر از خانـه بیرون 
بهمن مـاه  بـه  را  پایان نامـه ام  بتوانـم  تـا  نمی رفتـم 
برسـانم. بـا بچه هـا از مهـر شـروع بـه کار کردیـم 
و کار در بهمـن اجـرا شـد. بعـد از اینکـه کار را اجـرا 
کردیـم و مـورد اسـتقبال اسـاتید و سـایر شـنوندگان 

سـالن قـرار گرفـت، تصمیـم گرفتـم منتشـرش کنم. 
البتـه ایـن ایـده را هـم خانم بوبـان به مـن دادند که 
حتـی اگـر بـه فکر آلبـوم نیسـتی حتمـا ضبطش کن 
کـه ایـن مجموعـه را داشـته باشـی. بعد من بـه این 
ایـده رسـیدم کـه چه بهتـر اسـت حـاال کـه این همـه 
آمـاده هسـتیم و تمرین کرده ایم ایـن کار را به صورت 
آلبـوم منتشـر کنیم. تابسـتان ۹8 در اسـتودیو پژواک 
شـروع بـه ضبط ایـن کار کردیـم و ضبـط کار حدود 
۳مـاه به صـورت آنسـامبل طـول کشـید. بعد با نشـر 
ترنـم داوودی کهـن صحبـت کـردم و ایشـان ناشـر 
آلبـوم شـدند و در حـال حاضـر هـم بـا آقـای جـوان 

بـرای پخـش آلبـوم همـکاری می کنیم.

-از مشـکالت عرصـه موسـیقي بـراي بانـوان 
بگوییـد؟

*هسـتی: مشـکالتی که برای بانوان وجود دارد 
االن خیلی کمتر شـده اسـت. شاید مشکالت کنسرت 
گذاشـتن و اجرای بانوان در گذشـته بیشتر بوده است. 
البتـه االن هـم ایـن مشـکالت را داریـم. در خیلی از 
شهرسـتان ها اجـازه اجـرا نداریـم. یکـی از بزرگترین 
دردهـای مـا ایـن اسـت کـه چندیـن مـاه روی یـک 
پـروژه کار می کنیـم ولـی به یکبـاره در روزهـای آخر 
بـه یـک دلیـل غیرقابل هضـم و غیرقابل پیش بینـی، 
اجرایـی کـه مجوز گرفته اسـت لغو می شـود. در کنار 
این مشـکالت، اسپانسـر گرفتن برای چنین اجراهایی 
هم سـخت است. شـاید روی این کار سـرمایه گذاری 
ریسـک بزرگـی باشـد. بعضی از گروه هـای بانوان که 
شناخته شـده هسـتند یا بانوان بازیگری که خوانندگی 
می کننـد، کارشـان راحت تـر اسـت امـا کسـانی کـه 
تـازه وارد هسـتند و می خواهنـد تازه کنسـرت بگذارند 
و اجـرا بگذارنـد، راه خیلی سـختی در پیـش دارند. به 
همیـن خاطـر نظـر مـا این بـود کـه ابتدا یـک اثری 

داشـته باشـیم تـا بتوانیـم برایـش اجـرا بگیریم چون 
داشـتن یک آلبـوم راه را هموارتـر می کند.

*سرسـنگی: بـه اعتقـاد مـن، جـدا از اینکـه ما 
خانـم هسـتیم و مشـکالتی را در زمینـه موسـیقی 
داریـم، باید سـطح شـنیداری مـردم را بـاال ببریم. ما 
آلبـوم را منتشـر کرده ایـم و خیلی هـا از مـا حمایـت 
کرده انـد، امـا بحـث این اسـت کـه مـردم االن فقط 
موسـیقی پـاپ می پسـندند و ایـن خیلـی اذیت کننده 
اسـت. خیلـی بد اسـت که مردم نسـبت به موسـیقی 
ایرانی و موسـیقی تلفیقی بی تفاوت باشـند. نمی گویم 
کسـی موسـیقی پاپ و خواننده های جدید این سـبک 

را گـوش نکنـد امـا هـر چیـزی به انـدازه خودش.
از  یکسـری  شـده  باعـث  همیـن  *هسـتی: 
برونـد  تجربـه  ایـن  نوازنـدگان سـاز سـنتی سـراغ 
کـه موسـیقی پـاپ را روی ایـن سـازها پیـاده کننـد 
تـا بیشـتر دیـده شـوند. واقعا هـم در کارشـان موفق 
شـده اند و بیشـتر دیده  شـده اند. این سـخت اسـت و 

درد بزرگـی اسـت.
*دهقانـی: مـا تقریبـا ۲ سـال روی ایـن آلبـوم 
زحمـت کشـیدیم. در بسـیاری مواقـع بچه هـا بـرای 
اینکـه بـه تمریـن و ضبـط برسـند خیلـی کارهـا را 
کنسـل کرده انـد. به شـخصه بـه ایـن فکـر نمی کردم 
کـه اگـر آلبـوم منتشـر شـود ایـن نتیجـه را از آن 
بگیـرم، امـا متاسـفانه االن شـرایط جوری اسـت که 
تمـام مـردم به یک سـبک دیگر سـوق داده شـده اند. 
وقتی صداوسـیما سازها را نشـان نمی دهد و اسم ساز 

را نمی زننـد، مـردم چطـور می تواننـد بـه این سـبک 
موسـیقی سـوق داده شـوند؟ در حالی  که ما از شـبکه 
یـک تـا شـبکه نسـیم می بینیـم کـه از آهنگ هـای 

خواننـدگان پـاپ اسـتفاده می کننـد.

-مشـکل کپی رایـت همـواره در کشـور ما وجود 
داشـته و دارد!و ایـن روزهـا هـم کرونا تاثیـرات منفي 
دیگـري روي کارهـاي هنـري گذاشـته اسـت... چرا 

تصمیـم به انتشـار آلبـوم گرفتید؟
*دهقانی: واقعا ریسـک کردیم. االن شـاید یک 
درصـد از هزینه هایـی کـه کرده ایـم برنگشـته باشـد. 
امـا به شـخصه می گویـم که برای فرهنگ کشـور کار 
کـرده ام. واقعـا دیـدم کـه خیلـی حیـف اسـت اگر در 
ایـن زمینـه کار نشـود. آلبوم از بهمن ماه منتشـر شـد 
و شـاید هیـچ اتفـاق خارق العـاده ای برایـش نیفتـاده 
اسـت. خیلی از سـی دی های آلبوم هم در خانه اسـت. 
امـا گفتـم حتی اگـر 5نسـخه از آلبوم در شـهر کتاب 
فـروش بـرود یا حتـی همین که مـردم تصویر ۳خانم 
نوازنـده را بـا ترکیـب و تلفیق متفاوت سازهای شـان 
بـر روی جلـد آلبـوم ببینند، اتفاق خوبی باشـد و مردم 

را نسـبت بـه این موسـیقی کنجـکاو کند.

-چه بازخوردی از آلبوم گرفته اید؟
*دهقانـی: وقتـی آلبـوم را منتشـر کردیـم فکر 
نمی کـردم این همه آدم آلبـوم را تبلیغ و حمایت کنند. 
حمایـت از نظـر خریـد نه، امـا از نظر اشـتراک گذاری 
در فضـای مجـازی امیدوارکننـده بـود. اینکـه ایـن 
کار را کردنـد قابـل سـتایش اسـت. البتـه بـه انتشـار 
کارهـا هـم به صـورت تـک آهنـگ و هـم به صـورت 
دیجیتال فکر می کنیم. اگر انتشـار فیزیکی هم باشـد 
شـاید نسـخه های کمـی عرضـه کنیـم تـا یکسـری 
عالقمنـدان که دوسـت دارند نسـخه فیزیکـی کار را 

داشـته باشـند، آلبوم در دسترس شـان باشـد.

-به حضور در گروه هاي آقایان فکر نمي کنید؟
*سرسـنگی: بـه دلیـل یکسـری اتفاق هـا مثل 
همخوانـی خانم هـای نوازنـده بـا خواننده ها یـا جلوتر 
آمـدن نوازنده هـای خانـم از روی سـن، االن تقریبـا 
8ماه اسـت که نوازندگان زن پرکاشنیسـت نمی توانند 
بـا آقایـان روی صحنـه برونـد. من بـا ۲-۳ گروه هم 
آن  بـا  نمی توانـم  دیگـر  االن  ولـی  می کـردم  کار 

گروه هـا روی صحنـه بـروم!

-به فعالیت در خارج از کشور فکر کرده اید؟
*سرسـنگی: با اینکه سـازهای ما ایرانی اسـت، 
مخاطبانی که خارج از ایران هسـتند کار ما را بیشـتر 
کـه  دارم  پیام هایـی  و  کامنت هـا  مـن  می پسـندند. 
نوازنـدگان خارجـی یـا مخاطبـان ایرانی مقیـم خارج 
از کشـور از عشـق و عالقه شـان به کار ما و این نوع 
موسـیقی گفته انـد. خیلـی برایشـان هیجان انگیز بود. 
ایـن در حالی اسـت کـه چون مخاطبان سـاکن ایران 
از بچگـی موسـیقی ایرانی شـنیده اند ما انتظـار داریم 
آنهـا بیشـتر اسـتقبال کنند، امـا از نوازنـدگان خارجی 
یـا مخاطبـان سـاکن خـارج از کشـور بازخوردهـای 

داشـته ایم. بیشتری 
*دهقانـی: تصمیـم دارم که برای دکترا در خارج 
از کشـور ادامـه تحصیـل بدهیـم، امـا اینکـه بعد چه 
اتفاقـی می افتـد بسـتگی بـه شـرایط دارد. شـاید تـا 
یـک مدتـی به خـارج از کشـور بـروم و بعـد از دکترا 
هـم اگـر بتوانـم زندگـی خوبـی داشـته باشـم و کارم 
را بیشـتر از اینجـا سـوق بدهـم و پیشـرفت بیشـتری 
داشـته باشـم، در خـارج از کشـور بمانـم، امـا در غیر 

برمی گردم. ایـن صـورت 
*هسـتی: برنامـه ای که من در حـال حاضر دارم 
مهاجرت کردن اسـت و به همین خاطر دارم کارهایم 
را بـرای رفتـن انجـام می دهم. واقعیت این اسـت که 
اینجـا هـم ازلحاظ زندگی و هم ازلحاظ کاری، چندان 
بازخـورد خوبـی نمی بینیـم. بنابرایـن وقتـی شـرایط 
رفتـن را دارم تـالش می کنـم حتمـا مهاجـرت کنـم. 
طبـق تجربـه ای که از کنسـرت های خارج کشـور به 
دسـت آورده ام، فکر می کنم اسـتقبال آنها بهتر اسـت 
و عالقـه بیشـتری بـه کار مـا نشـان می دهنـد. حس 
می کنـم آدم  اگـر در خـارج از کشـور بتوانـد راهش را 
پیـدا کنـد حس بهتـری پیدا می کنـد. ما اینجـا وقتی 
کنسـرت می گذاریـم، اغلـب کسـانی که بـه دیدن ما 
می آیند اقوام خودمان هسـتند یا کسـانی هسـتند که 
شـاید در رودربایسـتی بـا ما گیـر کرده باشـند، اما در 
خـارج از کشـور مخاطبانـی که در سـالن حضـور پیدا 

می کننـد صددرصد از عالقمندان موسـیقی هسـتند.

-نظرتـان دربـاره تدریـس آنالیـن در ماه هـاي 
چیسـت؟ اخیر 

*سرسـنگی: مـا هـم کالس آنالیـن داشـتیم و 
هـم فیلـم می گرفتیـم بـرای هنرجوها می فرسـتادیم. 
اگـر بخواهیـم روراسـت باشـیم، کالس هـای آنالین 
آن بازخـورد کالس حضـوری را ندارنـد ولـی بازهـم 
از هیچـی بهتـر اسـت. شـما وقتی یک ماه موسـیقی 
کار نمی کنیـد عقـب می مانیـد و بعـد بایـد برگردید از 
دوبـاره شـروع کنیـد. در این مـدت بچه ها با اشـتیاق 
تمـاس می گرفتنـد و مـا بـا همدیگـر کار می کردیـم. 
اینترنـت مـدام قطـع و وصـل می شـد و سـختی های 
خـودش را داشـت ولـی بـه نظـرم اتفاق خوبـی بود و 
عـده زیـادی کالس آنالیـن خودشـان را همینطـور 

ادامـه دادند.
*دهقانـی: بـه نظـر من تجربـه خوبی بـود ولی 
انـرژی زیـادی می گرفـت. وقتـی کالس حضـوری 
دارید آنقدر اذیت نمی شـوید. شـما در کالس حضوری 
هـر حرفـی را یـک یـا نهایتا دوبـار می گویـد و از آن 
رد می شـوید ولـی در کالس آنالیـن یـک حـرف را 
بایـد چندیـن بـار تکـرار می کردیـم. کالس آنالیـن 
فقـط ازاین جهـت کـه دیگـر در ترافیـک نمی مانیـد 

اسـت. خوب 
از هنرجویـان موافـق  زیـادی  *هسـتی: عـده 
بدهیـد  اجـازه  می گفتنـد  و  نبودنـد  آنالیـن  کالس 
هـر وقـت کرونا رفـت ما به صـورت حضـوری بیاییم 
ولـی یـک عـده هـم می گوینـد مـا فقـط در کالس 
آنالیـن شـرکت می کنیم. مـن هیچ پسـرفتی در بین 
شـاگردانم ندیـدم و آنهـا بسـیار خـوب خودشـان را با 
شـرایط وقـف دادند. واقعا کالس آنالین سـختی های 
خـودش را داشـت ولـی همـه ایـن نحوه آموزشـی را 
پذیرفته انـد. یکـی از معضالتـی کـه داشـتیم اینترنت  
بـد بـود. اینترنت اصال هیچ حسـاب و کتابـی ندارد و 

مـدام قطع می شـود.

را کجـا  در موسـیقی  -جایـگاه سـاز خودتـان 
نیـد؟ می دا

*دهقانـی: بـه نظـر مـن عـود و کمانچـه جـزو 
سـازهایی هسـتند کـه بسـیار کـم بـه آنهـا اهمیـت 
داده می شـود. از لحـاظ شـنیداری بسـیار کـم پیـش 
می آیـد یـک نفـر بگویـد مـن می نشـینم تک نـوازی 
سـاز عـود گـوش می دهـم. برخـی از هنرجویانـی که 
جلسـه اول سـاز عـود را می دیدنـد بـه مـن می گفتند 
مـا بـا این سـاز چـه کار می توانیم انجـام بدهیم؟ چه 
اتفاقـی بـرای مـا می افتد؟ مـن معمـوال اوایل کالس 
زمانـی را بـه تعریف از سـاز عود اختصـاص می دهم. 
شـما وقتـی در هر کجای جهان عـود بزنید، همه این 
سـاز را می شناسـند. بـه نظـرم فقـط در ایـران اسـت 
کـه ایـن سـاز را کمتر می شناسـند. یک سـازی مثل 
سـنتور را در جهـان نمی شناسـند ولـی سـاز عود یک 

سـاز جهانی اسـت.
*هسـتی: مـن عـالوه بـر کمانچـه، در سـطح 
مبتـدی ویولـن ایرانی هم تدریـس می کنم و روزهای 

اول هنرجویـان ویولن من بیشـتر بودند ولی االن 8۰ 
درصـد هنرجویانـم عالقمنـد سـاز کمانچـه هسـتند. 
مثـال یـک دختـر نوجـوان ۱4 سـاله را می بینـم کـه 
اولیـن سـازی کـه شـروع کـرده کمانچه اسـت. از او 
می پرسـم از کجا با این سـاز آشـنا شـده ای؟ می گوید 

سـاز کمانچه کیهـان کلهـر را دیده ام.

-اگر شـرایط عادی شـود برنامه ای برای اجرای 
دارید؟ کنسرت 

*دهقانـی: مـن در مـورد کنسـرت بـا بچه هـا 
صحبـت کـردم و گفتـم می توانیـم بـه فسـتیوال ها 
و اجراهـای خـارج از کشـور فکـر کنیـم تـا بازخـورد 
بیشـتری داشـته باشـیم. بهتـر از ایـن اسـت کـه مـا 
اینجا دغدغه داشـته باشـیم که بلیت های کنسـرت ما 
واقعـا به فـروش برود و اینطور نباشـد که ما بخواهیم 
سـالن را بـا نزدیـکان خودمـان پر کنیم. وقتی کسـی 
بـه کار مـا اهمیـت نمی دهـد و اسـتقبال نمی کنـد، 
فکـر نمی کنـم برگـزاری کنسـرت ایده جالبی باشـد. 
در حـال حاضـر گروه هـای بانـوان زیادی هسـتند که 
فعالیـت می کننـد. مـن مطمئن هسـتم که ما نسـبت 
به آنها متفاوت تر هسـتیم چون آن ها اغلب موسـیقی 
پـاپ کار می کننـد و به همین واسـطه سـرپا هسـتند.

-از برنامه هاي آتي خود بگویید؟
*دهقانـی: مـا در حـال حاضـر داریـم روی یک 
تک آهنـگ کار می کنیـم کـه بـرای یـک تصنیـف 
اسـت. شـاید کارهـای دیگـری هـم انجـام بدهیـم 
آلبـوم  و درنهایـت همـه این هـا را به صـورت یـک 

دیجیتـال منتشـر کنیـم.
*سرسـنگی: مـا در اسـتودیو کار انجـام داده ایم 
ولـی برای کنسـرت هنوز هیچ گروهی شـروع به کار 
نکـرده اسـت. مـن یـک تـک قطعه بـا خانـم مهرنام 

رسـتگاری ضبط کرده ام.
*هسـتی: من دارم یکسری کارها برای کمانچه 
می کنـم و هـر زمان که آماده شـود آن را با دوسـتانم 

ضبـط می کنم.
*دهقانـی: ترجیـح می دهـم اگـر خواسـتم کار 
گروهـی انجـام بدهـم بـا بچه هـای گـروه خودمـان 

. شد با

-صحبت پایاني شما...
*دهقانـی: امیـدوارم در ایران کمی بـه این ژانر 

از موسـیقی توجه شـود و از مـا حمایت کنند.
کننـد شـاید  یکبـار گـوش  *هسـتی: حداقـل 
نظرشـان عـوض شـد. ممکـن اسـت اگـر یکبـار این 
ژانـر از موسـیقی را گـوش کننـد به این نتیجه برسـد 
کـه چرا تاکنـون فقط موسـیقی پاپ گـوش می دادم.

*سرسـنگی: بـد اسـت کـه مـن ایـن حـرف را 
می زنـم ولـی حـس حسـادت در ایـران بسـیار زیـاد 
اسـت. بسـیاری از دوسـتان مـا هسـتند کـه موفـق 
شـده اند ولـی حاضر نیسـتند بـرای ما که دوستشـان 
کنـار  را  حسـادت ها  بدهنـد.  انجـام  کاری  هسـتیم 

بگذاریـم و همدیگـر را دوسـت داشـته باشـیم.
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