
صادرکنندگان؛ در به در دالر در بازار آزاد!

ارز  سوداگری  قصد  به  که  کسانی  گفت:  رئیس جمهور 
مورد  برنمی گردانند  کشور  اقتصاد  چرخه  به  را  خود  صادراتی 
پیگرد قانونی قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت 

آنها محدود می شود.
ارزی ناشی  نوسانات  به  اشاره  با  روحانی   حجت االسالم حسن 
از تحریم ها و محدودیت  های ناشی از شیوع  ویروس کرونا، تصریح کرد: 

وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کاال در کشور 
است و در این مسیربا همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور 

را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند.
خصوصی  بخش  را حمایت از  دولت  کلی  سیاست  رئیس جمهور 
و تاکید کرد:  کنندگان برشمرد  و تولید  نان  بازرگا و مشارکت فعال 
نک  با و  صمت  رت   ا ز و مثبت  بی  یا ز ر ا و  رش ها  گزا به  توجه  با 

ز  لسو د ن  نا گا ر ز با ه  ند ز سا ی  لیت ها فعا و  ی  ر همکا ز  ا کزی  مر
باید  ضوابط  اقتصادی، مقررات و  روشن  کارنامه  دارای  و متعهد و 
به  و  کنندگان باشد  و وارد  در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان 
آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب 

دهند. ارائه  تشویقی  تسهیالت  کرده اند،  عمل  قانون 
صفحه 2

وزیر علوم با بیان اینکه همه کنکورها تابستان برگزار می شود، گفت: 
زمان برگزاری کنکور دکتری و ارشد توسط دکتر نمکی اعالم  خوهد شد.

دکتر منصور غالمی در پاسخ به این سئوال که زمان کنکور کارشناسی 
ارشد و دکتری چه زمانی اعالم می شود، گفت: آقای دکتر نمکی باید در این خصوص 

اعالم نظر کند.
صفحه 2

همهکنکورهاتابستانبرگزارمیشوند

محتوایآموزشمجازی
برایترمآیندهدانشگاههاآمادهشد

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم گفت: ۸۰ الی 
۹۰ درصد بستر آموزش مجازی برای ترم آینده آماده است و حتی بهتر از 

ترم قبل است.
برای  دانشگاه ها  الکترونیکی  زیرساخت های  تامین  صفوی درباره  علی اکبر 
محدودی از  یک تعداد  کرونا،  گفت: قبل از شیوع بیماری  جدید  تحصیلی  سال 
دانشگاه ها آن هم برای ظرفیت حدود ۱۰ درصد فعالیت ها از لحاظ درس و دانشجو، 
زیرساخت های آموزش  های  الکترونیکی را داشتند.وی ادامه داد: اما بعد از اینکه 
همه دانشگاه ها ملزم شدند، دروس را از طریق آموزش های الکترونیک ارائه دهند، 
همه ناچار شدند، زیرساخت های الزم را تهیه کنند، حال این زیرساخت ها را یا خود 
دانشگاه ها گسترش دادند یا از شرکت هایی که این زیرساخت ها را ارائه می دادند 
اجاره کرده و برنامه های خود را پیش بردند، بیشتر از ۹۰ درصد دانشگاه در این 
زمینه موفق عمل کرده و حداقل های الزم زیرساخت های آموزش الکترونیکی را 

فراهم کردند.
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم افزود: این زیرساخت ها، 
زیرساخت فنی هستند اما زیرساخت آموزشی و نیروی انسانی رکن مهمی هستند 

بر همین اساس ۵۰ الی ۱۰۰ کارگاه آموزشی برگزار شد.
صفحه 2

فرمانده کل سپاه: 

میدان دادن به نیروهای جوان و مشتاق
 باید در اولویت قرار گیرد

بیکاری۱.۵میلیوننفریشاغالنبخاطرکرونا
گزارش های رسمی از این حکایت دارد در بهار 
و  کسب  که  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در  و  امسال 
کارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داد، یک میلیون و 

۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغالن کاهش یافته است.
از اسفند سال گذشته و با شدت گرفتن ویروس کرونا همراه 
بود و در سال جدید نیز ادامه داشته است، کسب و کار در بخش های 
مختلف دچار آسیب شدند؛ به ویژه در یکی دوماه ابتدایی امسال که 
با تعطیلی برخی اصناف همراه بود اشتغال تعداد زیادی تخت تاثیر 

قرار گرفته و با توقف فعالیت مواجه شد.
این در حالی است که تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت 
اثر کرونا بر  از مشهود بودن  اشتغال و بیکاری در فصل بهار نشان 
بازار کار کشور در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد 
و طبق اعالم آن جمعیت غیرفعال افزایش و جمعیت شاغل و بیکار 
)جمعیت فعال( با کاهش همراه بوده است؛ به طوری که بررسی نرخ 
بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر از این حکایت دارد که ۹.۸ درصد از 
جمعیت فعال بیکار بوده اند و نرخ بیکاری نسبت به بهار سال گذشته 

۱.۱ درصد کاهش دارد.
صفحه3

مدیرکل راه آهن اراک:

اداره کل راه آهن اراک رتبه دوم تعمیر واگن باری 
در کشور را کسب کرد
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دولتبهجایمانعتراشیبرایازدواج
صفحه 2بهتسهیلشرایطجوانانبپردازد

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1505- سه شنبه 24 تیر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مریمشکرابي:

بهبرابریحقوق
زنومرداعتقاد

دارم

6ورزش
کاوه:

دراینشرایط
برگزاریلیگکشتی

ممکننیست

هنگ 7فر

هنرمندان مطرحي در عرصه گريم سينما و تلويزيون حضور 
دارند كه به واقع واژه هنرمند برازنده آنهاست. مريم شکرايی 
كار خود را با گريم در سينما شروع كرد ولی در تلويزيون و با 
طراحی گريم سريال های محبوب همسران و خانه سبز به جامعه 
هنری معرفی و به عنوان يك چهره شاخص شناخته شد اما شايد 
كمتر كسی می دانست مريم شکرايی، تحصيلکرده نقاشی است!

مدير فنی تيم های ملی كشتی آزاد با اشاره به وخامت شيوع 
كرونا در ايران و سخت بودن ارائه مجوز برگزاری ليگ در 
رشته پربرخورد كشتی، گفت: اگر رقابت های جهانی برگزار 

شود همه سيستم كشتی در خدمت تيم ملی خواهد بود.

موضوع كشوری شدن انجمن های حوزۀ فرهنگ و هنر و رسانه در پی جلساتی 
مطرح شد كه از تيرماه 1397، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با مديريت 
آقای علی اصغر سيدآبادی، مشاور وزير در امور برنامه ريزی، برگزار شد كه هدف 
اول اين جلسات، تدوين آيين نامه اجرايی بند »ح« ماده 92 قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی، برای رفع مشکالت 

صنفی و شغلی اهالی فرهنگ و هنر بود.

کشوریشدن
انجمنصنفی

ویراستارانباحمایت
دووزارتخانه

سوداگرانارزصادراتیموردپیگردقانونیقرارمیگیرند

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 

 نوبت دوم
شماره 2۰۹۹۰۰۱4۰3۰۰۰۰۵7 مورخ ۹۹/4/۱4 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 6۱ سال ۹۹

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به اجرای قسمتی از خط انتقال مجتمع ارس )مسیر بسطاملو – عطالو( خداآفرین 
را از محل اعتبارات عمرانی، با مشخصات ذیل به روش مناقصه )عمومی( و همزمان با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir به پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید.
مشخصات پروژه:

الف- مبلغ برآورد اولیه: 24۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۱2۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال

ج- محل اجرای کار: خداآفرین
د- رشته و گروه پیمانکار: آب

ه- مدت اجرای کار: 6 ماه
و- دستگاه نظارت: سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه تأسیسات تأمین، تصفیه و خطوط انتقال آب

ز- محل اعتبار: عمرانی
ح- پیشنهاد دهنده حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی الزم جهت شرکت در مناقصه مکلف است معادل سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور 
را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید. به 
پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر نخواهد شد. الزم به ذکر است که هزینه آگهی 

مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
www.abfaazarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنتی

شناسه آگهی 911559
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

فراخوان 
مناقصه عمومی دو مرحله ای

نوبت اول
ادارهکلورزشوجواناناستانالبرزدرنظرداردمناقصهعمومیپروژهاحداثسولهسالنصخرهنوردیمجموعه
ورزشیانقالبکرجراازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافت
اسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(
بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحل
ثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.تاریخانتشار

مناقصهدرسامانه99/04/24میباشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهبرآورد اولیهنام پروژهردیف

1.645.149.000 ریال ریالاحداث سوله سالن صخره نوردی مجموعه ورزشی انقالب کرج1

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: از ساعت 9 روز سه شنبه تاریخ 99/04/24 تا ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 99/05/04
مهلتزمانیارائهپیشنهاد: ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 99/05/15

زمانبازگشاییمرحلهاولپاکتها:ساعت 9 روز پنج شنبه تاریخ 99/05/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس:البرز کرج عظیمیه میدان طالقانی بلوار تعاون خ فرهنگ اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و شماره تماس: )داخلی 215( 
026-32557878 – 32550606

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شناسه آگهی : 913907

ادارهکلورزشوجواناناستانالبرز

فراخوان
 منا قصه عمومی

نوبت اول
اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان در نظر دارد منا قصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
پروژه تکمیل واجرای عملیات آماده سازی ومحوطه سازی ۵۰4 واحدی مسکن مهر در شهرستان دیواندره با مبلغ برآورد۱۱،26۵،3۸۹،4۰۰ ریال با 

فهرست تجمیع شده راه راه آهن وباند فرودگاه سال ۹۹
مبلغ  با  طول۱6،۹کیلومتر  به  سقز  شهرستان  توابع  از  بیاندره  روستای  دوآوولغایت  راهی  سه  فاصل  بانه-سوته)حد  اصلی  راه  آسفالت  پروژه 

برآورد۱۵۹،2۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با فهرست بهای تجمیعی راه وباند وفرودگاه سال ۹۹
کلیه مراحل برگزاری منا قصه از دریافت اسناد منا قصه تا ارائه پیشنهاد منا قصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد(به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است منا قصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در منا قصه محقق سازند.
نشانی دستگاه منا قصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسنادمنا قصه وارائه پاکت ها آدرس: کردستان-سنندج- بلوار آزادگان- اداره کل 

راه وشهرسازی استان کردستان
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده منا قصه می باشد

محض اطالع
وامهایودیعهمسکنمشکلکارگرانرا

حلنمیکند
 یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دادن وام های ودیعه مسکن مشکل مسکن 

کارگران را حل نمی کند، راهکار خانه دار شدن کارگران را مطرح کرد.
هادی ابوی درباره پرداخت وام های ودیعه مسکن به عنوان راهکار خانه دار شدن 
کارگران اظهار کرد: هر مقدار وامی که به اسم ودیعه مسکن تصویب کنیم حتی 
اگر 200 میلیون تومان هم باشد کمکی به خانه دار شدن کارگران نمی کند و تجربه 
سال های گذشته نشان داده که هزینه جلوتر از درآمد است و قبل از اینکه وام مسکن 
به جامعه تزریق شود حاشیه تورم آن ایجاد شده است؛ لذا مبلغ وام ودیعه مسکن در 

بحث خرید خانه به چشم نمی آید.
وی ادامه داد: اگر به دنبال خانه دار کردن کارگران هستیم تنها یک راه وجود دارد 
و پیشنهاد ما تهیه زمین رایگان و ارزان قیمت با اقساط بلند مدت است که تنها مختص 
کارگران باشد و ساخت منازل مسکونی توسط تعاونی های مسکن کارگری صورت 

گیرد و سند خانه ها هم انتهای کار زده شود تا دست دالالن بازار نیفتد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه دادن وام های 30 
میلیون تومانی مسکن کمکی به صاحبخانه شدن قشر کارگر نمی کند، اظهار کرد: 
با وام 25 میلیون تومان و 30 میلیون تومان نمی توان خانه ساخت و برای ساخت خانه 
از طریق تعاونی ها هم دست کم 150 میلیون تومان وام نیاز است؛ لذا تنها راه خانه دار 
شدن کارگران حمایت فوق العاده و ویژه و خارج از دستورالعمل است و باید زمین 

رایگان اختصاص داده شود.
این مقام مسئول کارگری افزود: در بندی از قانون کار داریم که کارفرما موظف 
است منازل مجاور کارگاه را برای نیروهای کار پیش بینی کند یا اینکه با تعاونی های 
مسکن برای احداث واحدهای مسکونی کارگری همکاری کند و این ظرفیتی است 

که در قانون کار پیش بینی شده است.
ابوی با اشاره به تفاهم نامه اخیر اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی اظهار 
کرد: به موجب این تفاهم نامه ساخت واحدهای مسکونی در جوار شهرک های صنعتی 

آغاز خواهد شد تا کارگران دغدغه تامین مسکن را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه در بحث اختصاص زمین برای ساخت واحدهای مسکونی 
مشکلی نداریم، گفت: بر اساس طرح اقدام ملی مسکن باید بیش از 250 هزار هکتار 
زمین برای ساخت مسکن آزادسازی شود. در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها دارای 
زمین هستند و در حاشیه شهرها نیز زمینهای بال استفاده وجود دارد، بخشی از زمین ها 
نیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است که کشت و کار در آنها انجام نمی شود.

به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون 
ایران، ساماندهی ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و مشارکت بخش 
تعاون در احیا و بازسازی بافت های فرسوده در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده 
با تعامل و همکاری اتاق تعاون ایران، منازل کارگری در جوار شهرک های صنعتی 

ساخته شود.

سرمقاله
بهخاطرنوشتههایممعذرتمیخواهم!

مصطفیداننده
 در مدتی که وضعیت اقتصاد ایران شبیه به دریاهای همیشه تووفانی شده است 
که به هیچ کشتی و قایقی رحم نمی کند، بارها نوشتم که مواظب جامعه خودمان 
باشیم. نوشتم که خطر جنگل شدن جامعه ایران را جدی بگیریم. نوشتم که دچار 
کوری سفید شده ایم. نوشتم و امروز می خواهم بابت این نوشته هایم عذرخواهی کنم.

در این جامعه نمی شود خوب و با انصاف زیست. خودم را جای تولید کننده 
بیچاره گذاشتم. یک تولیدی کوچک  مثال لباس در گوشه ای از تهران. در این 
وضعیت بحرانی چگونه می توانستم آن را اداره کنم و حقوق کارگرها را بدهم؟ چگونه 

می توانستم بدون کار، مالیات، عوارض و اجاره واحد تولیدی را بدهم؟
نمی توانستم و مجبور بودم تولیدی را تعطیل کنم و وارد چرخه داللی یا نه اصال 
وارد بورس شوم. می توانم امروز سکه بخرم، فردا گران تر بفروشم. دالر بخرم و سود 
کنم. چه کاری است که تولید کنم؟ چه کاری است که عده ای را مشغول کنم و بعد 

نتوانم حقوق آنها را بدهم.
خودم را جای فروشندگان گذاشتم. دیدم حق دارند. جنسی که امروز خریده اند 
و باید فردا بفروشند با جنسی که قرار است پس فردا بخرند زمین تا آسمان تفاوت 
قیمت دارد. جنس امروزخریده را به قیمت پس فردا می فروشد تا چراغ مغازه اش 
روشن باشد. تا بتواند چرخ زندگی اش را بچرخاند. اگر اینگونه رفتار نکند، دو روز 
بعد باید ضرر کند، مغازه اش را تعطیل کند و جواب تلفن صاحب مغازه را ندهد که 

چرا اجاره باقی مانده را نمی دهد.
خودم را جای تاکسی های اینترنتی گذاشتم، دیدم حق دارند کرایه های دو برابری 
برای مسیرهای عادی بگیرند. می دانید یک الستیک چقدر گران شده است؟ می دانید 
استهالک یک ماشین چقدر است؟ حاال اصال کاری به بنزین نداریم. واقعا در این 

شرایط انتظار داریم، فالن شرکت به اندازه یک سال قبل کرایه بگیرد؟
تا همین چندی پیش آنهایی که در صف خرید دالر، گوشی، سکه، پوشک 
و ... می ایستادند را شماتت می کردم که این چه کاری است؟ نخرید بگذارید ارزان 
شود و هزار نصیحت بزرگ و کوچک دیگر. حاال می نویسم برای اینکه سفره تان 

کوچک نشود هرجا صف بود، زنبیلی بگذارید و نوبت بگیرید.
چندی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که مردم در تهران در حال دویدن 
برای خرید دالر بودند. برخی ها حتی زمین خوردند. اگرهمین یک سال پیش بود، سری 
تکان می دادم و می گفتم داریم به کجا می رویم؟ حاال به همه آنها حق می دهم. آنها 
نگران وضعیت زندگی خود هستند. نگران سفره ای که هر روز کوچک تر می شود.

آنهایی که هرجا ثبت نام خودرو است، نامی از آنها دیده می شود، کار خوبی 
می کنند. پول شان را کجا سرمایه گذاری کنند بهتر از بازار خودرو. امروز ماشین را 

می خرند مثال 50 میلیون و فردا می فروشند 90 میلیون تومان!
نه نگران کوری سفید باشید نه نگران جنگل شدن جامعه، به فکر خود و سفره تان 

باشید که هر روز در حال کوچک شدن است.
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نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درگذشت
شورای  درمجلس  کبودرآهنگ  مردم  نماینده  جعفری«  »عیسی 
رهبر«  »فاطمه  این،  از  پیش  درگذشت.  کرونا  به  ابتال  اثر  بر  اسالمی 
منتخب مردم تهران و »محمد علی رمضانی« منتخب مردم شهرستان 

آستانه اشرفیه هم بر اثر ابتال به کرونا جان باخته بودند.

دولت متخلفان ارزی را به قوه قضائیه معرفی کند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: دولت باید اسامی 
متخلفان ارزی را به قوه قضائیه معرفی کند تا با این سودجویان برخورد شود.

حجت االسالم علیرضا سلیمی با تاکید بر ضرورت مقابله با متخلفان 
در شرایط  تا  کند  را طراحی  باید سازوکاری  دولت  داشت:  اظهار  ارزی، 
فعلی که قیمت ارز روز به روز افزایش پیدا می کند، میزان تخلفات ارزی 
کاهش یابد.وی بیان کرد: واقعیت آن است که دولت در زمینه برخورد با 
متخلفان ارزی تاکنون به خوبی عمل نکرده است و با عدم نظارت خود 
باعث شده است که عده ای سودجو، ارز دولتی را به خارج از کشور ببرند و 
در ازای آن کاالیی به کشور وارد نکنند.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: دولت باید سازوکاری را در نظر گیرد تا هر چه سریعتر 

متخلفان ارزی، دالرهای دولتی را به کشور بازگردانند.  
سلیمی با بیان اینکه در برخورد با متخلفان ارزی نباید تعلل کرد، 
گفت: مماشات با متخلفان ارزی درست نیست چرا که باعث جری تر شدن 

این افراد و ادامه تخلفات سودجویان حوزه ارز می شود.
خودش  از  باید  ارزی  متخلفان  با  مقابله  در  دولت  کرد:  تاکید  وی 
آغاز کند به این معنا که در ابتدا باید با دستگاه های دولتی که زمینه ساز 
تخلفات ارزی شده اند، برخورد و اسامی آنان را به قوه قضائیه معرفی کند.

نماینده مردم محالت در مجلس گفت: در صورتی که دولت در معرفی 
متخلفان ارزی به دستگاه قضا تعلل کند، قطعا قوه قضائیه خودش وارد 
عمل می شود و برخورد با این متخلفان را در دستور کار خود قرار می دهد.

رسالت مجلس  احیای تفکر »ما می توانیم« 
به جای »ما نمی توانیم« است

نایب رئیس مجلس گفت: رسالت مجلس انقالبی و جهادی، احیای 
تفکر »ما می توانیم« به جای »ما نمی توانیم« است.

مجلس  رسالت  یادداشتی  طی  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
نوشت:  و  کرد  عنوان  توانیم«  می  »ما  تفکر  احیا  را  جهانی  و  انقالبی 
رسالت مجلس انقالبی و جهادی احیا تفکر »ما می توانیم« به جای »ما 

نمی توانیم« است.
انقالبی  مجلس  رسالت  است:  آمده  یادداشت   این  از  بخشی  در 
است.  نمی توانیم«  »ما  جای  به  می توانیم«  »ما  تفکر  احیای  جهادی  و 
وادادگی، تنبلی، بی عرضگی، بی غیرتی، بی تدبیری که منجر به ناامیدی 
از توان فردی شود به اجتماع و کشور هم سرایت می کند و به تفکری 
تبدیل می شود به نام »ما نمی توانیم« و این تفکر سخیف و خائنانه بیش 
از یک قرن است که باعث تحلیل آب و خاک و منابع و منافع کشور شده 
است. »ما نمی توانیم« همان تفکر دوره قاجار و دادن آب و خاک کشور 

به بیگانه و بستن قرار دادهایی مثل ترکمنچای است.
ما نمی توانیم همان تفکر رضا پاالنی است و خاندان جنایتکار او چون 
محمدرضای ابله و متواری و تقی زاده ها که با تفکر »ما نمی توانیم«، کشور 
را در تمام نیازهای خرد و کالن به غرب وابسته کردند و گفتند ما اگر 
بخواهیم پیشرفت کنیم باید از غرب تبعیت و از پیشرفت های غرب استفاده 
کنیم، زندگی مدرنیست در سایه وابستگی به غرب حاصل می شود؛ »ما 

نمی توانیم« پیشرفت کنیم اال اینکه از غرب پیروی کنیم!

سوداگران ارز صادراتی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند
رئیس جمهور گفت: کسانی که به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه 
اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق 

بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.
حجت االسالم حسن روحانی  با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم ها و 
محدودیت  های ناشی از شیوع  ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت صمت مسئول ایجاد 
انضباط در بخش صادرات و واردات کاال در کشور است و در این مسیربا همکاری 
و شفافیت اجرا  بیشترین دقت  با  را  بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور 

می کند.
خصوصی  بخش  ز  ا یت  حما ا  ر لت  و د کلی  سیاست  ئیس جمهور  ر
به  توجه  با  و تاکید کرد:  کنندگان برشمرد  و تولید  و مشارکت فعال بازرگانان 
گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت  صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت های 
اقتصادی، مقررات و  روشن  کارنامه  دارای  و متعهد و  دلسوز  بازرگانان  سازنده 
به  و  کنندگان باشد  و وارد  در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان  باید  ضوابط 
آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل 

کرده اند، تسهیالت تشویقی ارائه دهند.
صادرکنندگان  تقویت  کنار تشویق و  در  کرد:  تصریح  حال  عین  در  وی 
همان  چارچوب  در  سیاست های تجاری کشور،  و واردکنندگان  فعال و متعهد به 
ضوابط و سیاست ها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد 
پیگرد  گردانند مورد  اقتصاد کشور برنمی  به چرخه  را  سوداگری ارز صادراتی خود 

قانونی قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.

میدان دادن به نیروهای جوان و مشتاق باید در اولویت قرار گیرد
فرمانده کل سپاه با تأکید بر لزوم بهره گیری از جوانان برای تولیدات فرهنگی 
و هنری تراز انقالب گفت: برای موفقیت در جنگ نرم باید بر ارائه جذاب و انعکاس 

هنرمندانه محتوای ناب انقالبی متمرکز شد.
سرلشکر حسین در دیدار با مدیران قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت بقیه اهلل 
االعظم )عج( با فعالیت های این قرارگاه آشنا شد و با تأکید بر لزوم بهره گیری از 
جوانان فهیم، خالق، باانگیزه و با نشاط برای خلق آثار فرهنگی و تولیدات هنری در 
تراز انقالب اسالمی گفت: برای موفقیت در جنگ نرم باید بر ارائه جذاب و انعکاس 

هنرمندانه محتوای ناب انقالبی متمرکز و اهتمام ورزید.
فرمانده کل سپاه با اشاره به ضرورت ارتقای ظرفیت و توانمندی های موجود و 
پرهیز از تولید کارهای سطحی، گفت: تربیت نیروی انسانی و میدان دادن به نیروهای 
از  فرهنگی  در حوزه های  انقالب  نیاز  در عرصه های  نقش آفرینی  و مشتاق  جوان 

موضوعاتی است که باید در اولویت قرار گیرد.

شایعه فروش جزیره کیش ناشی از غرض ورزی دشمنان است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزیر امور خارجه شایعاتی چون 
فروش جزیره کیش در سند همکاری ایران با چین را ناشی از غرض ورزی دشمنان 

توسعه روابط ایران و چین دانست.
ابوالفضل عمویی در تشریح جلسه عصر روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، اظهارداشت: در این جلسه وزیر امور خارجه و معاونانش به 
ارائه آخرین اخبار و تحلیل ها درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و توافق جامع همکاری جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین پرداختند.

وی درباره اظهارات وزیر امور خارجه پیرامون روند تدوین پیش نویس توافق 
همکاری 2۵ ساله با چین گفت: ظریف در این باره گفت که روابط جمهوری اسالمی 

ایران با چین یک روابط راهبردی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل است.
امور  امنیت ملی مجلس تصریح کرد: طبق گفته وزیر  سخنگوی کمیسیون 
خارجه، روند تدوین این سند با سفر آقای شیء جین پینگ به تهران در سال ۱3۹4 
آغاز شد و دو کشور در آن سفر تصمیم گرفتند تا نقشه راه بلندمدت را طراحی کنند 

و طرفین هنوز در حال مذاکره روی این سند هستند.

دولت به جای مانع تراشی برای ازدواج به تسهیل شرایط جوانان بپردازد
ر  د ن  صفها ا ینده  نما
سالمی  ا ی  ا ر شو مجلس 
مانع  جای  به  دولت  گفت: 
تراشی  در مسیر ازدواج جوانان، شرایط 
تسهیل ازدواج را در اولویت برنامه های 

خود قرار دهد.
حجت االسالم حسین میرزایی در 
ابالغیه اخیر رئیس جمهور  به  واکنش 
ازدواج  وام  پرداخت  عدم  بر  مبنی 
با  سال،   4۰ باالی  و   ۱۸ به افراد زیر 
بیان اینکه مسئولین به جای طرح این 
مسائل حاشیه ای به مسائل اصلی مانند 
بپردازند،  جوانان  اقتصادی  مشکالت 
برای  جوانان  کنونی،  شرایط  در  گفت: 
و  اجتماعی  فرهنگی،  موانع  با  ازدواج 
نیز  دولت  هستند.  روبه رو  اقتصادی 
ایجاد  و  تراشی ها  مانع  این  جای  به 
شرایط  جوانان،  در مسیر ازدواج  موانع 

تسهیل ازدواج را در اولویت برنامه های 
خود قرار دهد.

با  هم  د ز یا مجلس  ه  یند نما
جنبه  نین  قوا گونه  این  ینکه  ا بیان 
دست  این  کرد:  عنوان  دارد،  غربی 
ضد  و  تنها مبنای غربی  نین  قوا ز  ا
جامعه  و  فرهنگ  با  و  دارد  خانواده 
شرایطی  در  ایرانیان نامتناسب است. 

که سن ازدواج باال رفته و آمار ازدواج 
این  تصویب  است،  کاهش  به  رو  نیز 
قوانین نه تنها مشکلی را حل نمی کند 
اجتماعی  آسیب های  و  بلکه مشکالت 

بسیاری را در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر متفاوت بودن سن 
داشت:  اظهار  در افراد جامعه،  بلوغ 
اعم  رشد  و  بلوغ  انواع  به  نیاز  ازدواج 

مدیریتی،  جنسی،  جسمی،  رشد  از 
به  رسیدن  و  دارد  عقلی  و  اقتصادی 
در افراد مختلف جامعه  رشدها  این 
بنابراین ممکن است  است.  متفاوت 
فردی زودتر و برخی دیرتر به این رشد 
سن  نمی توان  پس  بلوغ دست یابند  و 
یکسانی برای ازدواج افراد در نظر گرفت 
و آنها را از دریافت وام ازدواج منع کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با 
فرایند  برخالف  که  قانونی  اینکه  بیان 
اشتباه  شود،  تنظیم  طبیعت  و  فطرت 
تا  فردی  کنید  کرد: فرض  بیان  است، 
ازدواج نکرده یا  سالگی   4۰ از  پیش 
حال  و  است  نداشته  را  ازدواج  شرایط 
قصد ازدواج دارد، با کدام دلیل منطقی 
از حق  را  فرد  این  می توان  عقالنی  و 
طبیعی و تنها مشوق قانونی کشور منع و 
پرداخت وام ازدواج به وی را ممنوع کرد.
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همه کنکورها تابستان برگزار می شوند
وزیر علوم با بیان اینکه همه کنکورها تابستان برگزار می شود، گفت: زمان 

برگزاری کنکور دکتری و ارشد توسط دکتر نمکی اعالم  خوهد شد.
دکتر منصور غالمی در پاسخ به این سئوال که زمان کنکور کارشناسی 
ارشد و دکتری چه زمانی اعالم می شود، گفت: آقای دکتر نمکی باید در این 

خصوص اعالم نظر کند.
وی با بیان اینکه طبق زمان برگزاری آزمون های مذکور قرار است از 
سوی دکتر نمکی اعالم شود، افزود: در مورد کنکور سراسری هنوز چیزی 
اعالم نشده، اما چون برگزاری کنکور دکتری و ارشد یک هفته فاصله دارد، اگر 
زمان برگزاری کنکور دکتری تغییر کند به همان میزان زمان کنکور کارشناسی 
ارشد تغییر خواهد کرد.غالمی در مورد اینکه اعالم شده این کنکورها با یکی، 
دو هفته تاخیر برگزار می شود، افزود: این نظر کارشناسی وزارت بهداشت است، 
آنها می گویند اگر بتوانیم این زمان را تغییر بدهیم می توانیم از پیکی که قرار 

است اتفاق بیفتد عبور کنیم و نگرانی ها کمتر می شود.

محتوای آموزش مجازی برای ترم آینده دانشگاه ها آماده شد
الی  علوم گفت: ۸۰  وزارت  الکترونیکی  آموزش های  کارگروه  مسئول 
۹۰ درصد بستر آموزش مجازی برای ترم آینده آماده است و حتی بهتر از 

ترم قبل است.
علی اکبر صفوی درباره تامین زیرساخت های الکترونیکی دانشگاه ها برای 
سال تحصیلی جدید گفت: قبل از شیوع بیماری کرونا، یک تعداد محدودی از 
دانشگاه ها آن هم برای ظرفیت حدود ۱۰ درصد فعالیت ها از لحاظ درس و 

دانشجو، زیرساخت های آموزش  های  الکترونیکی را داشتند.
وی ادامه داد: اما بعد از اینکه همه دانشگاه ها ملزم شدند، دروس را از طریق 
آموزش های الکترونیک ارائه دهند، همه ناچار شدند، زیرساخت های الزم را تهیه 
کنند، حال این زیرساخت ها را یا خود دانشگاه ها گسترش دادند یا از شرکت هایی 
که این زیرساخت ها را ارائه می دادند اجاره کرده و برنامه های خود را پیش بردند، 
بیشتر از ۹۰ درصد دانشگاه در این زمینه موفق عمل کرده و حداقل های الزم 

زیرساخت های آموزش الکترونیکی را فراهم کردند.
این  افزود:  علوم  وزارت  الکترونیکی  آموزش های  مسئول کارگروه 
زیرساخت ها، زیرساخت فنی هستند اما زیرساخت آموزشی و نیروی انسانی 
رکن مهمی هستند بر همین اساس ۵۰ الی ۱۰۰ کارگاه آموزشی برگزار 
شد و بخش زیادی از اساتید و مدیران آموزش دیدند تا زیرساخت های 
الزم برای ارائه دروس نظری برای باالی ۸۰ الی ۹۰ درصد دانشگاه ها 

فراهم شد.
آموزش  زیرساخت های  بحث  بر  ترم گذشته عالوه  در  داد:  ادامه  وی 
بود که  دانشجویان چالش  برای  اینترنت  و هزینه  باند  پهنای  الکترونیکی، 
با ابتکار وزارت ارتباطات تا حدی این چالش حل شد، ولی در سال آینده نیز این 
چالش ها ادامه خواهد داشت برای همین شرکت های ارائه دهنده اینترنت باید 
تمهیدات بهتری را برای استفاده کنندگان پیش بینی کنند و یا دولت اعتبارات 

خاصی را برای این منظور پیش بینی کند.
صفوی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها در ترم آینده بیشتر باید به تامین ۱۰ تا 
۱۵ درصد کسری هایی که وجود دارد، بپردازند به اعتقاد من ۸۰ الی ۹۰ درصد 
بستر آموزش مجازی برای ترم آینده آماده است و حتی بهتر از ترم قبل است، 
ترم قبل این بستر به تدریج آماده شد و در حال حاضر این بستر آماده است 
و مهم تر اینکه در ترم قبل دانشگاه ها محتوای الکترونیک نداشتند اما اکنون 
مطالب ضبط و آماده شده و در اختیار دانشگاه ها است. دانشگاه ها با زحمت کمتر 

همان برنامه را با کیفیت بیشتر ارائه می کنند.

دختر کوهنورد هنوز پیدا نشده است
بر اساس اعالم سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، دختر کوهنوردی که 
روز بیست و یکم تیرماه در منطقه جهان نما مفقود شده بود، هنوز پیدا نشده و عملیات 

جستجو ادامه دارد.
سید رحیم میرکریمی گفت: در تاریخ نوزدهم تیرماه یک تیم 2۵ نفره گردشگری 
وارد منطقه حفاظت شده جهان نما از توابع شهرستان کرد کوی شد. دو روز بعد در تاریخ 
2۱ تیرماه ، یکی از اعضای تیم به نام سها رضا نژاد 27 ساله از چادر گروه خارج شده و 
دیگر بازنگشته است. تیم مذکور ساعت ۱۱ و 2۰ دقیقه، ضمن تماس با مرکز کنترل و 
هماهنگی هالل احمر، درخواست کمک کرد و ۸6 نفر در قالب 24 تیم با استفاده از 7 
دستگاه خودرو کمک دار سبک اقدام به شروع عملیات جستجو کردند و جستجو در تمام 
محل های احتمالی که دارای دره ها و شکاف های عمیق است، ادامه دارد، اما متاسفانه پس 

از سه روز جستجو، هنوز اثری از فرد گمشده به دست نیامده است.

عامل قتل کودک ۹ساله دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان دماوند گفت: عامل فوت پسر بچه ۹ساله بر اثر اصابت 

گلوله اسلحه شکاری در روستای جابان دماوند دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ حسین فاضلی روز دوشنبه اظهار داشت: در پی گزارش اورژانس دماوند مبنی 
بر وقوع یک فقره فوت بر اثر تیراندازی در منطقه جابان ماموران انتظامی و پلیس آگاهی 
دماوند بالفاصله در محل حاضر شدند  و با بررسی های مشخص شد پسربچه ۹ ساله به 
علت اصابت گلوله به ناحیه سینه مجروح و حین انتقال به اورژانس جان  باخته است. پس 

از بررسی هایی درمحل حادثه و با استناد به دالئل و شواهد موجود مبنی بر شنیده شدن 
صدای تیراندازی در باغات اطراف، یک نفر شناسایی و دستگیر شد، که  به قتل پسربچه 

۹ ساله اعتراف کرد و علت حادثه را کشتن سگ های بالصاحب اطراف ویال ذکر کرد.

دستگیری عامل فوت دختر شش ساله بروجردی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان از دستگیری عامل فوت دختربچه شش 

ساله بروجردی در کم تر از 24 ساعت خبر داد.
سرهنگ رضا شیراوژن اظهار داشت: بر حسب اعالم مرکز ۱۱۰ مبنی بر پیدایش 
جسد دختر بچه ای شش ساله در یکی از محلهه ای بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار 
ماموران پلیس بروجرد قرار گرفت و مشخص شد دختربچه شش ساله ناپدید شده و جسد 
وی پس از گذشت پنج ساعت در کوچه محل زندگی وی رها شده است.معاون فرماندهی 
اجتماعی لرستان خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضایی، پلیس در سریع ترین زمان 
ممکن با اشراف اطالعاتی نسبت به شناسایی ضاربان و توقیف خودرو آنان اقدام کد و 
راننده، به همراه پسر ۱۸ ساله اش دستگیر و در بازجویی های اولیه پسر ۱۸ ساله اقرار کرد 

پدرم با خودرو،متوفی را زیر گرفته و فوت دختربچه بر اثر تصادف صورت گرفته است.

بامداد مرگبار در بزرگراه های پایتخت
رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از مرگ دو نفر در 

جریان وقوع دو حادثه رانندگی بامدادی در پایتخت خبر داد.
بامداد روز  اولین حادثه گفت: حوالی ساعت 2:3۰  سرهنگ احسان مومنی درباره 
دوشنبه یکدستگاه سواری تیبا در حال حرکت در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت، در 
محدوده شیخ بهایی با قسمت عقب یکدستگاه تریلر برخورد کرد و یک سرنشین خودرو 
بانوی حدودا 7۰ ساله است، جان باخت و راننده که به شدت مصدوم شده بود  تیبا که 
به مرکز درمانی انتقال  یافت.حادثه دوم حوالی ساعت ۵:4۵ بامداد در مسیر غرب به شرق 
بزرگراه بابایی در محدوده شهرک شهید بهشتی  اتفاق افتاد  و یک دستگاه کامیون ولوو 
در حال حرکت با قسمت عقب یکدستگاه سواری ال۹۰ برخورد کرد و موجب انحراف 
خودرو سواری از مسیر اصلی شد و  راننده که کمربند ایمنی نبسته بود، به بیرون پرتاب 

شده و به دلیل برخورد سرش با گاردریل جان باخت.
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لنزهای عینک واقعیت افزوده اپل
 وارد مرحله تولید آزمایشی شد

تولید آزمایشی لنز عینک واقعیت افزوده اپل شروع شده است که احتماال 
ضخامتی بیشتر از لنز مرسوم عینک های معمولی خواهد داشت.

اپل پیشرفت های قابل توجهی در فرایند تولید عینک واقعیت افزوده و هدست 
واقعیت افزوده داشته است. گزارش جدید رسانه های فناوری ادعا می کند که لنزهای 
محسوب  آتی  محصول  قسمت های  مهم ترین  از  یکی  که  شرکت  نیمه شفاف 
می شوند، از مرحله ی طرح و نمونه ی اولیه خارج شده اند. در ادامه ی گزارش گفته 
می شود که لنزها وارد مرحله ی تولید آزمایشی شده اند و همچنین اشاره ای هم 

به ضخامت و برخی مشخصات  و فناوری های یکپارچه ی دیگر لنزها می شود.
گزارش های اخیر می گویند که لنزهای جدید اپل، برای »دستگاه واقعیت 
افزوده« ساخته می شود. درنتیجه نمی  توان نتیجه گیری کرد که لنزها مخصوص 
عینک یا هدست واقعیت افزوده هستند. هدست واقعیت افزوده ی اپل محصول 
اول کوپرتینویی ها در بازار جدید محسوب می شود که احتماال در سال 2۰22 به 
بازار می رسد. سپس پیش بینی می شود که عینک واقعیت افزوده، در سال 2۰23 به 
بازار برسد.فرایند طراحی و تولید آزمایشی لنزهای اپل از سال 2۰۱۸ در همکاری 
با  با شریک قدیمی آن ها یعنی فاکسکان شروع شده است. زمان بندی مذکور، 
زمان خرید شرکت Akonia Holographics یکسان به نظر می رسد. این 
شرکت در زمینه ی تولید کریستال های مایع در نمایشگرهای سیلیکونی تخصص 

دارد که برای نمایش تصاویر در لنزهای خاص، کاربرد دارند.
منبع ناشناس اخبار جدید ادعا می کند که توسعه و تولید لنزهای جدید اپل 
)مخصوص عینک یا هدست واقعیت افزوده( در کارخانه ی فاکسکان در چنگدو، 
واقع در جنوب غربی چین انجام می شود. سهم عمده ای از فرایندهای تولید آیپد 

نیز در همان کارخانه رخ می دهد.
ازآنجاکه اپل، لنزهای جدید را وارد مرحله ی بررسی و آزمایش مهندسی کرده 
است، می توان ادعا کرد که کوپرتینویی ها از طراحی لنزها رضایت کافی دارند. 
منبع ناشناس نزدیک به اپل می گوید که از ماه مه، لنزها وارد مرحله ی آزمایش 
اعتبارسنجی مهندسی )EVT( شده اند. در این مرحله، هزاران نمونه از محصول 
جدید ساخته می شود. در مرحله ی مذکور، دیگر خبری از طراحی نیست و لنزها 

تنها با هدف بررسی آمادگی برای تولید انبوه، آزمایش می شوند.
جزئیات جدیدی که از لنزهای واقعیت افزوده ی اپل منتشر شد، برخی از 
لنزها  فرایند ساخت  نیز نشان می دهد.  را  ابعادی و عملکردی آن ها  مشخصات 
بسیار دشوار خواهد بود، چون از الیه های متعدد نازک تشکیل می شوند. به عالوه، 
فرایند پالریزه سازی نیز برای نمایش بهتر تصاویر استریوسکوپی باید روی لنزها 
پیاده سازی شود. درنهایت، ابعاد لنزهای جدید هم کمی »بزرگ تر« از لنزهای موجود 
در عینک های مرسوم پیش بینی می شود. منبع ناشناس اخبار جدید می گوید ساختن 
لنز با الیه های متعدد، چالش ایجاد حباب و خش در هر مرحله دارد. درنتیجه باید 
فرایند ساخت لنزها در اتاق های مخصوص موسوم به Clean Room انجام شود.

باور  به  که  باشد  بخشی  آن  فوق  گزارش  از  بخش  جالب توجه ترین  شاید 
اپل درباره ی تصاحب موقعیت گوشی های هوشمند توسط عینک واقعیت افزوده 
اشاره می کند. طبق آنچه مدیران اپل در جلسه ی داخلی خود گفته اند، این اتفاق 
در کمتر از یک دهه اتفاق خواهد افتاد. آن ها امیدوار هستند که تا سال 2۰3۰ 
اندرویدی )حداقل در  بعد، همه ی گوشی های  آیفون و در مرحله ی  گوشی های 

بازارهای پیشرفته تر غربی( منسوخ بشوند.
انجام آنچه در فکر مدیران اپل می گذرد، کار آسانی نیست. عینک های واقعیت 
افزوده ی فعلی لزوما باید به یک گوشی هوشمند متصل شوند تا اتصال داده ها، 
واقعیت  اپلیکیشن های  موردنیاز  پردازشی  قابلیت های  از  انبوهی  و  ذخیره سازی 
افزوده امکان پذیر باشد. سوق دادن این محصول به سمت عینک هایی سبک وزن و 
صیقل خورده نیازمند پیشرفت های مهندسی بسیاری است. اولین نسل از محصوالت 
واقعیت افزوده ی اپل قطعا قابلیت انجام کارها به صورت مستقل را نخواهد داشت و 
کاربر همچنان متکی به گوشی های داخل جیب خود خواهد بود. اما گزارش می رسد 
که مهندسان اپل به شدت مشغول کار روی سیستم عامل جدیدی به نام rOS هستند 
تا امکان کار دستگاه های موجود با هدست ها و عینک های آینده را فراهم سازند.

آزاده سهرابی
و  ترویج  خبری  نشست 
ای  حرفه  و  فنی  مراکز  توسعه 
برگزار شد و بر اهمیت توجه خیرین مدرسه 
ساز به امر ساخت هنرستان و ترویج مهارت 

آموزی در جامعه تاکید شد.
نشست خبری ترویج و توسعه مراکز 
رضا  محمد  حضور  حرفه ای با  و  فنی 
مدرسه  خیرین  جامعه  مدیرعامل  جعفری 
موسسه  مدیرعامل  صباغیان  وحید  ساز، 
خیریه مدرسه ساز فرهنگی همره افق قریب 

و جمعی از خیرین مدرسه ساز برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد فراهانی 
از خیرین مدرسه ساز که در زمینه هنرستان 
در جهان موضوع  گفت:  است،  فعال  سازی 
به  آموزش  تا  و  است  اول  اولویت  آموزش 
درستی شکل نگیرد زیرساخت های توسعه 
شکل نمی گیرد. امروزه نیاز به توسعه آموزش 
کشورهای  تمام  در  است.  مهم  بسیار  فنی 
مهندسی  دو حوزه  در  فنی  توسعه  پیشرفته 
کشورهای  شکل می گیرد.  تکنسین  و 
برای  که  دارند  کالج های بزرگی  اروپایی 
مهارت آموزی تاسیس کرده اند. کسری که 
امروز جامعه ما دارد در همین زمینه مهارت 

آموزی است.
وی ادامه داد: به طور مثال ما در حوزه 
کشاورزی عموماً مهندس کشاورزی داریم اما 
تکنسینی که دانش الزم را داشته باشد و کنار 
مهندس کار کند، به درستی تربیت نکردیم. 
توسعه هنرستان های کشور در جهت کمک 
به توسعه آموزش های فنی و حرفه ای است. 
بر  باید  هنرستان  ساخت  اولویت  امروز 
ساخت مدارس عادی مشاهده شود. در هر 
منطقه هستند مردمان بومی که نمی خواهند 
مهاجرات کنند و نیاز هست که فعالیتی فنی 
و بومی را یاد بگیرند. اما هیچ هنرستانی هم 

در آن منطقه نیست.
خیر  یگر  د د  منفر نش  ا د علی 
ثابت  امروز  کرد:  بیان  مدرسه ساز نیز 
در  پیشرفت  و  توسعه  عامل  که  است  شده 
هر کشوری از راه آموزش می گذرد. ما شاید 
اما در عمل  بزنیم  زیاد  را  این مساله  حرف 
موفق نبوده ایم در حالیکه می دانیم  چندان 
کشوری مانند ژاپن سرمایه گذاری را روی 
آموزش گذاشت و بهترین معلم ها و اساتید را 
تربیت کرد تا توانست به موفقیت های متعدد 

دست پیدا کند.
وی ادامه داد: از نظر ما دیپلمه ای که 

دن  ید هدر دا برنیا آن  ز  ا کاری  هیچ 
به  باید  و  است  آموزش  هزینه  و  وقت 
ست  د به  ر  چا آ ی  ها ن  نسا ا بیت  تر
بیشتر همت بگذاریم. باید فرزندان ما بدانند 
که اگر نخواستند تحصیالت عالی را ادامه 
دهند، حرفه ای بلد هستند که به کشورشان 
سازی  هنرستان  حوزه  در  ما  کنند.  خدمت 
این نقیصه را احساس کردیم که فقط داریم 
کارش  مهندس  تربیت می کنیم.  مهندس 
او یک تکنسین  باید کنار  محاسبه است و 
قباًل  کند.  عملیاتی  را  محاسبات  که  باشد 
کار می گرفتیم.  به  کارگران غیرماهر را  ما 
اما  تالش می کنیم  داریم  گرچه  هم  االن 
همین  برای  نقیصه اش احساس می شود. 
در نقاطی از کشور هنرستان هایی تاسیس 
کردیم و اداره آن را هم به عهده گرفتیم تا 
به  را  ما  که  کنیم  انتخاب  مربیانی  بتوانیم 

هدف تربیت نیروی ماهر برسانند.
جعفری  محمدرضا  جلسه  ادامه  در 
مدرسه ساز نیز  خیرین  جامعه  مدیرعامل 
ر  د خوبی  ری  گذا هدف   : کرد ن  بیا
موسسه همره قریب صورت گرفته است که 
هم مدرسه می سازند و هم به صورت خیریه 
مدرسه داری می کنند. ضمن اینکه در حوزه 
فنی و حرفه ای فعال هستند که کمبود این 
وجود  احساس می شود.  کشور  در  فعالیت 
هنرستان ها می تواند در تربیت جوانان برای 
ما در جامعه  ایفا کند.  اشتغال نقش مهمی 
که  خیرینی  داریم  هم  ساز  مدرسه  خیرین 
موسسه  یک  هنرستان می سازند.  فقط 
خیریه هم در خراسان رضوی داریم که در 
این حوزه فقط فعال است. ما مشکل اشتغال 
در جامعه داریم که بخشی از آن با رواج این 

فعالیت ها می تواند حل شود.
وی ادامه داد: استاندارد سرانه فضای 
آموزشی ۸.4 است و برای ما این سرانه االن 
سرانه  استان ها این  برخی  در  و  است   ۵.2
متاسفانه دو متر مربع است. برخی شاید فکر 
نیست  سازی  مدرسه  به  نیازی  دیگر  کنند 
در حالیکه ما همچنان بسیار به این فعالیت 

خیر نیاز داریم.
البته در  وی گفت: یکی از مشکالت 
ساخت  که  است  هنرستان ها این  ساخت 
هنرستان فضای بزرگ تر و تجهیز کارگاه 
ترجیح  خیر  یک  شاید  و  و… می خواهد 
هنرستان،  یک  ساخت  جای  به  بدهد 
این  در  باید  بسازد.  چند دبستان کوچک 

زمینه فرهنگسازی شود.
صباغیان  وحید  نشست  این  ادامه  در 
قریب  خیریه همره افق  موسسه  مدیرعامل 
گفت: در این ۱۸ سال که در حوزه مدرسه 
سازی فعالیت می کنیم جز همرهی ندیدیم 
خدا  باشد  پاک  نیتش  انسانی  اگر  اینکه  و 
فعالیت  نشان می دهد.  او  به  را  کار  جهت 
روستاهاست  و  برخوردار  کم  مناطق  در  ما 
که با خطر مهاجرت و عدم اشتغال رو به رو 
هستند. در واقع ما کار خود را با ساخت ابنیه 
در این مناطق شروع کردیم اما به مرور دیدیم 
مشکل اصلی همین مساله مهاجرت و نبود 
اشتغال است برای همین می خواستیم کاری 

پایه ای انجام دهیم.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش به دلیل 
بزرگ بودن مجموعه اش بضاعت کمی دارد 
برای  و  دهد  اختصاص  را  کافی  موارد  که 
همین لزوم حضور خیرین مدرسه ساز برای 
ساخت و نگهداری مدارس احساس می شود. 

هیچ کشوری از معلم هایش باالتر نمی رود و 
مه ای  برنا فنالند  مثل  یی  کشورها در 
و  گذاشتند  معلمان  برای باالبردن مهارت 
کردند.  برای معلمی انتخاب  را  نخبه  افراد 
است  تر  نخبه  آنکه  کشور  این  در  امروز 
تالش می کند معلم شود. بعد می بینیم که 
همین کشور که درآمدش از کشاورزی بوده به 
یکی از قطب های دانش بنیاد در این عرصه 

تبدیل شده است.
بر  کید  تا با  مه  ا د ا ر  د غیان  صبا
مدرسه  در  باید  ساز  مدرسه  خیرین  اینکه 
اسم  وقتی  گفت:  کنند،  ورود  نیز  داری 
فکر می کنیم  غیردولتی می آید  مدرسه 
بزرگ  شهرهای  در  مدارسی  منظور  که 
ما  الگوی  است.  شهریه های کالن  با 
هنرستان های غیردولتی است که شهریه ای 
چندین  که  خیری  دانش آموز نگیرد.  از 
میلیارد تومان هزینه می کند تا در منطقه ای 
محروم و کم برخوردار مدرسه بسازد با هزینه 
ناچیز ماهیانه می تواند آن مدرسه را رایگان 
اداره کند اما بر آموزش در آن نظارت کند.

حوادث  ما  کشور  در  گفت:  وی 
طبیعی کم نداریم و من همیشه به خیرین 
یک  ساخت  جای  به  که  پیشنهاد می کنم 
یک  و  شوند  جمع  کالس  دو  و  کالس 
وقتی  بسازند.  مناطق  این  در  هنرستان 
یک  منظورمان  هنرستان  هم می گوییم 
لزومًا  کارگاه های بزرگ  با  بزرگ  فضای 
نیست و شاید برای همین خیرین ما کمتر 
ورود می کنند چون چنین تصوری دارند. ما 
الگوی هنرستان روستایی را اجرا کردیم. مثاًل 
رشته  که  پتانسیل هست  این  روستایی  در 
پرورش داروهای گیاهی در فضایی کوچک 
فضای بزگر نیاز  هم  گاهی  شود.  احداث 
ما  کرمانشاه   ۹6 سال  زلزله  از  بعد  است. 
زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر را در سه فاز 
خوابگاه  یک  و  هنرستان  یک  احداث  با  و 
که  است  این  نکته  کردیم.  احداث  سبک 
و  گرفتیم  عهده  به  هم  را  داری  مدرسه 
مهندسی  و  دکترا  مدرک  با  بومی  افراد 
این  و  کردیم  استخدام  و  کردیم  جذب  را 
نیروها می شود. صباغیان  ماندگاری  باعث 
و  آموزش  استخدام  که  معلمی  کرد:  بیان 
پرورش می شود می خواهد سوابقش اضافه 
شود تا در نهایت به تهران برود یا اگر در 
تهران است به مدارس خارج از کشور برود. 
فرد  بومی می تواند  نیروی  استخدام  با  اما 

سال ها همانجا بماند.

تاکید بر ورود خیرین به ساخت هنرستان و ترویج مهارت آموزی در جامعه
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زیر نظر: بهنام مومنی

ضوابط و مقررات ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی اعالم شد
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، ضوابط و مقررات ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی 
را تشریح کرد.سردار تقی مهری، اظهار داشت:  تمامی دانشجویان دارای معافیت تحصیلی 
در طول  تحصیل  تا مقطع دکتری فقط می توانند یکبار از تحصیل انصراف داده و در مقطع، 
رشته و یا دانشگاه جدید ادامه تحصیل دهند. وی در خصوص ضوابط و مقررات انصراف از 
تحصیل افزود: دانشجو می بایست فاقد غیبت بوده و تا مقطع دکتری، فقط یک بار از تحصیل 
انصراف داده باشد.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: انصراف از تحصیل دانشجو 
اولیه تحصیلی باشد، به عنوان مثال دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته  باید در سنوات 
که تمایل به انصراف از تحصیل دارد، تنها می تواند در سنوات تحصیلی اولیه یعنی سنوات 

تحصیلی ۵ ساله اقدام کند و در سنوات ارفاقی امکان بهره مندی از این امتیاز نمی باشد.
وی افزود: از دیگر شرایط اصلی انصراف از تحصیل دانشجویان این است که از تاریخ 
انصراف در دانشگاه اولیه تا زمان شروع به تحصیل در دانشگاه، مقطع و یا رشته تحصیلی 

جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.
  

چگونگی اعزام به خدمت مشموالن مبتال به کرونا
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درباره اعزام به خدمت 

مشموالن مبتال به کرونا توضیح داد.
امیر غالمرضا رحیمی پور درباره آن دسته از مشموالنی که در موعد اعزام به کرونا مبتال 
شده یا در روند غربالگری ها مشکوک به کرونا تشخیص داده شوند، اظهارکرد: همانطورکه 
پیش از این بارها اعالم شده ستادکل نیروهای مسلح پروتکل های بهداشتی ویژه ای در مورد 
سالمت سربازان داشته و آنان هنگام اعزام به سربازی طی چندین نوبت غربالگری شده 
و وضعیت سالمتیشان بررسی می شود.وی ادامه داد: در همین راستا نیز اگر در حین اعزام 
مشمولی مبتال به کرونا بوده یا دارای عالئم مشکوک به کرونا باشد، این فرد به خدمت 
اعزام نشده و تاریخ اعزام جدیدش از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم خواهد شد.

رحیمی پور درباره اینکه آیا این افراد مشمول غیبت خواهند شد، گفت: چنین افراد مشمول 
غیبت نمی شوند، البته اگر از قبل غیبت داشته باشند موضوع جداست، اما اینطور نیست که کسی 
که غیبت نداشته و به سبب ابتال به کرونا تاریخ اعزامش تغییر کرده، مشمول غیبت شود.رییس 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح همچنین درباره سربازانی که در موعد اعزام 
به یگان خدمتی خود مراجعه نکرده و ابتال به کرونا را دلیل عدم حضور خود اعالم کنند نیز به 
ایسنا گفت: به طورکلی هرفردی که در موعد مقرر برای اعزام اقدام نکند باید در این مورد توضیح 
دهد. حاال ممکن است فرد تصادف کرده یا والدینش به بیماری صعب العالج مبتال شود. در مورد 
کرونا هم اگر فردی ادعا کند که به کرونا مبتال شده، طبیعتا مدارک پزشکی اش بررسی شده و از 

سوی بهداری نیروهای مسلح نیز مورد معاینه بالینی قرار خواهد گرفت.
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گزارش های رسمی از این 
حکایت دارد در بهار امسال و در 
که  کرونا  ویروس  شیوع  زمان 
کسب و کارهای مختلف را تحت تاثیر قرار 
داد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت 

شاغالن کاهش یافته است.
شدت  با  و  گذشته  سال  اسفند  از 
گرفتن ویروس کرونا همراه بود و در سال 
کار  و  است، کسب  داشته  ادامه  نیز  جدید 
در بخش های مختلف دچار آسیب شدند؛ 
امسال که  ابتدایی  به ویژه در یکی دوماه 
با تعطیلی برخی اصناف همراه بود اشتغال 
با  و  گرفته  قرار  تاثیر  تخت  زیادی  تعداد 

توقف فعالیت مواجه شد.
این در حالی است که تازه ترین گزارش 
مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در 
فصل بهار نشان از مشهود بودن اثر کرونا 
بر بازار کار کشور در بهار امسال نسبت به 
فصل مشابه سال قبل دارد و طبق اعالم آن 

جمعیت غیرفعال افزایش و جمعیت شاغل و 
بیکار )جمعیت فعال( با کاهش همراه بوده 
بیکاری  نرخ  بررسی  که  طوری  به  است؛ 
افراد ۱۵ ساله و بیشتر از این حکایت دارد 
که ۹.۸ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند 

بهار سال گذشته  به  بیکاری نسبت  نرخ  و 
۱.۱ درصد کاهش دارد.

جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در 
این فصل 22 میلیون و ۹63 هزار نفر بوده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش داشته است.
درصد   4۱ امسال  بهار  در  همچنین 
جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از لحاظ اقتصادی 
و  شاغالن  گروه  در  یعنی  بوده اند،  فعال 
مشارکت  نرخ  و  گرفته اند  قرار  بیکاران 

اقتصادی آن  کاهش 3.7 درصدی دارد.
پیش  چندی  که  است  حالی  در  این 
پژوهشکده آمار ایران نیز در گزارشی اعالم 
ویروس  شیوع  ابتدایی  دوران  در  که  کرد 
کار  و  کسب  فعالیت   کاهش  با  که  کرونا 
درصد   3۰ بود،  همراه  هزینه ها  افزایش  و 
یک  حداقل  فروردین   و  اسفند  در  مشاغل 

نفر را اخراج کرده اند.
اما بررسی اشتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشان می  دهد که در بهار ۱3۹۹، 
بخش خدمات با 4۹.7 درصد بیش ترین سهم 
و   است  داده  اختصاص  خود  به  را  اشتغال 
بخش های صنعت با 3۱.۸ درصد و کشاورزی 
با ۱۸.6 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات :
پروژه طراحی و پیاده سازی هوش تجاری )BI( آذرماه رونمایی 

می شود
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات اعالم 
کرد: پروژه طراحی وپیاده سازی هوش تجاری )BI ( با هدف 
بهبود کیفیت خدمات، کنترل هزینه ها و افزایش درآمدزایی در 

آذرماه امسال به طور رسمی رونمایی می شود.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، سمانه 
یوسفی گفت: در حال حاضر پروژه هوش تجاری با دسترسی به 

API های مالی و رزرویشن، گزارشات مالی، میزان اشغال هتل و درآمدزایی هر دو 
هتل )نووتل و ایبیس( را ارائه می کند. ایجاد سیستم هدف گذاری آژانس ها انجام 

شده  و سیستم امتیازدهی آژانس ها در حال انجام است.
وی با بیان اینکه مقدمات ایجاد باشگاه مشتریان و کمپین های تبلیغاتی مرتبط 
اجرا شده است، اهداف اجرای پروژۀ هوش تجاری را کنترل هزینه ها، بهبود و حفظ 
افزایش  به بخش های مختلف،  انسانی  منابع  کیفیت خدمات، تخصیص متناسب 
درآمدزایی، مدیریت هزینه و تأثیرگذاری تبلیغات، جذب مشتری، وفادارسازی مشتریان 
جدید و افزایش آگاهی از برند ذکر کرد.یوسفی افزود: هوش تجاری فرایندی مکانیزه 
برای تحلیل داده ها، ارائه اطالعات کارآمد و تصمیم ساز برای سازمان هاست. در این 
راستا از هوش تجاری برای پیاده سازی و منسجم کردن سیستم اطالعاتی و گزارش 
گیری در هتل های فرودگاهی استفاده شده است. وی با تشریح دستاوردهای شرکت 
در سال ۹۸ اظهار کرد: پیاده سازی 7۰ درصد پروژه هوش تجاری، کاهش هزینه 
آب و برق و گاز، انعقاد تفاهم نامه با معاونت زیر ساخت شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی)ره( با هدف تقلیل هزینه آب خاکستری،  کاهش هزینه ها در بخش های 

مختلف و حذف قراردادهای دائمی پیمانکاری بخشی از دستاوردهاست.

گزارشی از بازدهی صندوق ارزش کاوان آینده 
بازدهی ۸۴۸ درصد برای یکسال منتهی به ۲۰ تیرماه ۹۹

صندوق ارزش کاوان آینده، زیرمجموعه شرکت سبد گردان آسال)متعلق به 
بیمه ایران( با بازدهی ۸4۸ درصد برای یکسال منتهی به 2۰ تیرماه ۹۹ در جایگاه 

نخست بازدهی قرار دارد
به گزارش ریسک نیوز سید نیما فاضلی مدیرعامل سبدگردان آسال با بیان مطلب 
فوق درباره عملکرد صندوق ارزش کاوان آینده گفت : این صندوق در یک سال منتهی 
به 2۰ تیر ۹۹ ازنظر خالص ارزش دارائی ها با رشدی قابل توجه از 337 میلیارد ریال به 
2۸.6۹۵ میلیارد ریال رسیده است و از نظر ارزش دارائیها جزو سه صندوق برتر می باشد.

فاضلی با بیان اینکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری با 7۹6 درصد رشد از 2۰.37۵ 
واحد به ۱۸2.6۹4 واحد رسیده است. افزود : تعداد سرمایه گذاران حقوقی از ۵ به 2۰ 
با مالکیت 33 درصد واحدهای صندوق و تعداد سرمایه گذاران حقیقی با استقبال کم 
نظیر از ۱۰۱ نفر به 3733 نفر ومالکیت اشخاص حقیقی از ۱۰ درصد به 67 درصد 

واحدهای صندوق ارتقا داشته است.
مدیرعامل شرکت سبد گردان آسال درباره ترکیب دارایی های صندوق توضیح 
داد : با توجه به شرایط بازار سرمایه و پیش بینی مدیر صندوق به منظور کسب حداکثر 
بازدهی برای سرمایه گذاران تقریبا  ۹۸ درصد از دارائیهای صندوق سهام می باشد 
که بالطبع با توجه به شرایط و به منظور کنترل ریسک این نسبت می تواند تغییر کند.

فاضلی بازده صندوق درسال ۹۸ را 3۵6 درصد اعالم کرد و ادامه داد : این بازدهی 
همچنان ادامه داشته است و درسال ۹۹ تا تاریخ 2۰ تیرماه بیش از 2۱۹ درصد می باشد .

افزایش سقف تسهیالت کارت اعتباری »همیاران سپهر« بانک صادرات 
ایران تا ٥۰۰ میلیون ریال

بانک صادرات  سقف تسهیالت طرح »همیاران سپهر« 
ایران برای خرید کاال و خدمات داخلی باکیفیت با کارت اعتباری 

تا ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.   
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، متقاضیان 
می توانند در قالب عقد مرابحه )اقساطی(، برای خرید از حداقل 
۸6۰ فروشگاه تولیدکنندگان محصوالت داخلی باکیفیت در سراسر 

کشور، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال از کارت اعتباری این طرح استفاده کنند.
در این طرح که با انگیزه کمک به تولید و تسهیل فروش اعتباری محصوالت 
داخلی باکیفیت و باال بردن قدرت خرید مردم توسط بانک صادرات ایران عملیاتی 
شده، اسامی فروشگاه ها و نمایندگی های جدید شرکت ها و کارخانجات تولیدی طرف 
قرارداد با این بانک به روزرسانی شده و دامنه انتخاب هموطنان برای استفاده از تولیدات 

مرغوب داخلی و بهره مندی از تسهیالت بانک صادرات ایران گسترده تر شده است.
شرکت های تولیدی و عرضه کنندگانی در این طرح امکان مشارکت دارند که دارای 
چرخه توزیع متمرکز شامل فروشگاه ها و مراکز فروش متعدد باشند. اعتبار کارت های 
اعتباری »همیاران سپهر« سه ماهه بوده و بازپرداخت تسهیالت آن حداکثر 36 ماهه 
با نرخ سود ۱۵ و ۱۸ درصد خواهد بود. متقاضیان می توانند با مراجعه به نمایندگی های 
بیش از 37 شرکت تولیدی داخلی طرف قرارداد، مراجعه مستقیم به شعب یا سایت 
بانک و شرکت، ضمن اطالع از شرایط برخورداری از مزایای کارت اعتباری »همیاران 

سپهر«، درخواست خود را به بانک ارائه کنند.

بیمه مرکزی هشدار داد؛
مراقب کالهبرداران تلفنی باشید

سودجویان با استفاده از نام و اعتبار بیمه مرکزی و با 
ترفندهای گوناگون به فریب مردم ادامه می دهند.

بین  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
الملل بیمه مرکزی، با وجود هشدارهای مکرر نهاد ناظر 
صنعت بیمه مبنی بر تبعات حقوقی جعل عنوان سازمان 

های دولتی، سوء استفاده از اعتماد شهروندان در خصوص فروش بیمه نامه های 
غیرواقعی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش برخی از شرکت های غیرقانونی با تهدید شهروندان برای 
ابطال دفترچه بیمه پایه یا اغوای آنان برای خرید بیمه نامه تکمیلی درمان نسبت به 

صدور کارت بی ارزش در برابر دریافت مبالغ قابل توجه، اقدام می کنند.
این در حالی است که بیمه مرکزی هیچگونه محصول بیمه ای برای فروش 
ندارد و عرضه بیمه نامه تنها از طریق شرکت های بیمه، نمایندگان رسمی و کارگزاری 
ها صورت می گیرد و عواقب منفی هر گونه خرید متفرقه بیمه نامه های مجعول از 

دالالن و سودجویان بر عهده مشتریان خواهد بود.
بیمه مرکزی ضمن پیگیری حقوقی و قضایی این تخلف آشکار بار دیگر از 
شهروندان خواست ضمن بی اعتنایی به این قبیل تماس ها موارد کالهبرداری را از 

طریق شماره 2342 به اطالع کارشناسان بیمه مرکزی اطالع دهند.

تاثیرگذاری خدمات الکترونیک بانک شهر در جلب رضایت شهروندان
اینکه  بیان  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
شهر  بانک  خدمات  روند  با  شهروندان  از  بسیاری  امروزه 
این  از  و  آشنا  الکترونیک  بانکداری  به خصوص در حوزه 
برند،گفت:  می  بهره  مستمر  و  روزانه  صورت  به  خدمات 
با توجه به گسترش شیوع ویروس »کرونا« خدمات بانک 
شهر در این حوزه توانسته رضایت شهروندان و مشتریان 

شبکه بانکی را جلب کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر،کوروش محمدی تأکید کرد: 
خدمات مطلوب، قابل توجه و کاربردی بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیک ؛ در 
محدوده شهرهای ایران به خصوص مراکز استان ها و کالن شهرهایی مانند اصفهان 

باعث شده تا میزان رضایتمندی عمومی از این بانک افزایش یابد.
وی بیان داشت: فعالیت کنونی بانک شهر در جامعه به حدی مورد توجه 
شهروندان مختلف قرار دارد که به جرأت می توان گفت تمامی مردم در شهرها 
و حتی بسیاری روستاها با این بانک آشنایی کامل داشته و از خدمات آن بهره 

می برند.
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه 
کرد: بانک شهر از زمان شروع فعالیت خود تاکنون خدمات قابل مالحظه ای را از 
طریق خدمات الکترونیکی در حوزه های مرتبط با سالمت محیط زیست ارائه داده که 

مورد توجه همگان بوده است.
محمدی اظهار کرد: مجموعه اقدامات بانک شهر در حمایت از مدیریت شهرها 
باعث شده تا عالوه بر افزایش رضایتمندی عمومی شهروندان از عملکرد مدیریت 
شهری، بتوان در راستای برنامه ریزی برای استفاده و بهره مندی بیشتر از خدمات 

این بانک اقدام کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا ضرورت دارد تا برنامه ها و طرح های مشترکی 
بین مدیریت شهری کالن شهرها و بانک شهر طراحی و برای اجرایی شدن این برنامه 
ها و طرح ها براساس معیارهای عملی، علمی و استاندارد، تدابیر الزم در سریع ترین 

زمان ممکن اندیشیده شود.

افزایــش بیــش از ۲ دالری قیمــت نفــت خــام 
ــنگین ایران س

ــوم  ــه س ــی ب ــه منته ــران در هفت ــنگین ای ــام س ــت  خ ــت نف قیم
ژوئیــه )۱3 تیرمــاه( نســبت بــه هفتــه گذشــته )ششــم تیرمــاه( 2 دالر و 

7۵ ســنت افزایــش یافــت.
ــوم  ــه س ــی ب ــه منته ــران در هفت ــنگین ای ــام س ــت خ ــت نف قیم
ــد  ــت ش ــکه ثب ــر بش ــرای ه ــنت ب ــی 4۰ دالر و 2۵ س ــه در حال ژوئی
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال کاهــش 2۱ دالر و ۵6 ســنتی را 
نشــان می دهد.قیمــت نفــت خــام ســنگین ایــران پــس از نفــت خــام  
ــتر  ــراق بیش ــره ع ــبک بص ــتان و س ــبک عربس ــت، س ــی کوی صادرات
افزایــش قیمــت را در هفتــه منتهــی بــه ســوم ژوئیــه نســبت بــه هفتــه 

ــه کــرده اســت. ماقبلــش تجرب
قیمــت نفــت خــام  صادراتــی کویــت، ســبک عربســتان و ســبک 
ــه  ــه هفت ــبت ب ــه نس ــوم ژوئی ــه س ــی ب ــه منته ــراق در هفت ــره ع بص
گذشــته بــه ترتیــب 3 دالر و 3۰ ســنت، 3 دالر و ۱۸ســنت و 3 دالر و 

ــد. ــه کردن ۱3 ســنت افزایــش قیمــت را تجرب

آرامکو عرضه نفت به آسیا را کاهش می دهد
ــرای  ســعودی آرامکــو عرضــه نفــت خــام ســنگین مــاه اوت را ب

ــد. ــش می ده ــیایی کاه ــگران آس پاالیش
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از ســنگاپور و دهلی نــو، چنــد منبع 
روز گذشــته )دوشــنبه، 23 تیرمــاه( اعــالم کردنــد کــه شــرکت دولتــی 
ســعودی آرامکــو محموله هــای نفــت ســنگین و متوســط را کــه قــرار 
اســت در مــاه اوت بــرای ارســال بــه حداقل 6 خریــدار آســیایی بارگیری 

کنــد، کاهــش می دهــد.
ایــن منابــع گفتنــد آرامکــو در پایــان هفتــه گذشــته بــه خریدارانش 
در چیــن، ژاپــن، کــره جنوبــی، تایــوان و هنــد اطــالع داده اســت کــه 
عرضــه عربســتان کاهــش می یابــد، بــرای چهارمیــن مــاه پیاپــی اســت 
ــنگین تر  ــت س ــای نف ــش محموله ه ــال کاه ــرکت در ح ــن ش ــه ای ک
اســت.این اقــدام آرامکــو بــرای پایبنــدی بــه توافــق روز ۱7 خردادمــاه 
تولیدکننــدگان عضــو و غیرعضــو ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت 

)اوپــک( موســوم بــه اوپــک پــالس انجــام می شــود.
کاهــش تولیــد روزانــه ۹ میلیــون و 7۰۰ هــزار بشــکه ای ماه هــای 
مــه و ژوئــن اوپــک پــالس کــه قــرار بــود بــه 7 میلیــون و 7۰۰ هــزار 
بشــکه در روز برســد، بــرای یــک مــاه دیگــر و تــا پایــان مــاه ژوئیــه 
تمدیــد شــد. بــا ایــن تفــاوت کــه مکزیــک مشــمول ایــن تمدیــد یــک 
ــزار  ــون و 6۰۰ ه ــه ۹ میلی ــاه ژوئی ــد م ــش تولی ــت و کاه ــه نیس ماه

بشــکه در روز خواهــد بــود.
پنــج منبــع گفتنــد کــه آرامکــو حــدود ۱۰ درصــد از عرضــه نفــت 
خــام ســنگین مــاه اوت را کاهــش می دهــد، ایــن در حالــی کــه اســت 

کــه عرضــه نفــت خــام متوســط نیــز کاهــش می یابــد.
دو منبــع افزودنــد: بــه خریــداران ایــن انتخاب داده شــده اســت که 

ایــن محموله هــا را بــه درجه هــای نفــت خــام ســبک تر تبدیــل کننــد.
ــر  ــز ب ــیا نی ــو در آس ــعودی آرامک ــه س ــین عرض ــش پیش کاه

درجه هــای ســنگین تر نفــت خــام متمرکــز شــده اســت.
نشســت بعــدی کمیتــه مشــترک وزارتــی نظــارت بــر توافــق اوپک 
و غیراوپــک )JMMC( کــه قــرار اســت ماهانــه برگــزار شــود، ۱۵ ژوئیه 
)چهارشــنبه، 2۵ تیرمــاه( و بــرای ارائــه پیشــنهاد دربــاره مقــدار کاهــش 

تولیــد برگــزار می شــود.

سقف ذخیره کارت سوخت ٥۴۰ لیتر تعیین شد
ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی گفــت: پــس 
از بررســی های انجــام شــده، ســقف ذخیــره کارت هــای ســوخت ۹ مــاه 

تعییــن شــد و در تیــر مــاه بــه پایــان می رســد.
ــره کارت  ــقف ذخی ــدا س ــه در ابت ــان اینک ــا بی ــی، ب ــه کاه فاطم
ســوخت شــش مــاه تعییــن شــده بــود، اظهــار کــرد: بــه دلیــل شــیوع 
ویــروس کرونــا و کاهــش ترددهــا، ایــن زمــان به ۹ مــاه افزایــش یافت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر شــخصی از ابتــدای زمــان 
ســهمیه بندی 24 آبــان ۱3۹۸ تاکنــون از ســهمیه کارت ســوخت 
خــود اســتفاده نکــرده باشــد، ســهمیه ای بــه کارت ســوخت آن اضافــه 
نمی شــود، تصریــح کــرد: ســقف ذخیــره ۵4۰ لیتــر تعییــن شــده و اگــر 
فــردی فقــط 3۰ لیتــر از ایــن میــزان را اســتفاده کــرده باشــد تنهــا 3۰ 
ــود. ــاص داده می ش ــخص اختص ــهمیه آن ش ــه س ــاه ب ــرداد م ــر م لیت

ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی افــزود: افــراد 
بــه هیــچ عنــوان نگران ســهمیه ســوخت خــود نباشــند و عــدد باقیمانده 

در کارت ســوخت آنــان محفــوظ باقــی می مانــد.
طبــق اعــالم شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی، میــزان 
ــر،  ــوز 6۰ لیت ــخصی بنزین س ــای ش ــرای خودروه ــه ب ــهمیه ماهان س

ــت. ــر اس ــیکلت ها 2۵ لیت ــر و موتورس ــوز 3۰ لیت ــه س دوگان

عقبگرد نفت در آستانه نشست اوپک پالس
قیمــت نفــت روز گذشته)دوشــنبه( کــه معاملــه گــران بــه انتظــار 
نتیجــه نشســت هفتــه جــاری اعضــای کلیــدی گــروه اوپــک پــالس 
دربــاره رونــد کاهــش تولیــد ایــن گــروه از مــاه آینــده بودنــد، کاهــش 

پیــدا کــرد.
بهــای معامــالت نفــت برنــت 27 ســنت کاهــش یافــت و بــه 42 

دالر و ۹7 ســنت در هــر بشــکه رســید.
بهــای معامــالت وســت تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا بــا 2۸ ســنت 

کاهــش، بــه 4۰ دالر و 27 ســنت در هــر بشــکه رســید.
قیمــت نفــت هفتــه گذشــته کــه افزایــش مــوارد جدیــد ابتــال بــه 
ویــروس کرونــا باعــث شــد ایالــت هــای متعــددی در آمریــکا محدودیت 
ــت.  ــی نداش ــر چندان ــد، تغیی ــع کنن ــفر وض ــرای س ــتری ب ــای بیش ه
ــای تقاضــا  ــد احی ــف رون ــای تضعی ــه معن ــور ب ــت هــای مذک محدودی
بــرای نفــت در بزرگتریــن مصــرف کننــده نفــت جهــان خواهــد بــود.

بــا ایــن حــال قیمــت نفــت روز جمعــه پــس از ایــن کــه آژانــس 
بیــن المللــی انــرژی دورنمــای رشــد تقاضــای جهانــی بــرای نفــت در 
ســال 2۰2۰ را بــه میــزان 4۰۰ هــزار بشــکه در روز افزایــش داد، بیــش 
از دو درصــد صعــود کرد.قیمــت هــای نفــت تحــت تاثیــر توافــق کاهش 
تولیــد ۹.7 میلیــون بشــکه در روز گــروه اوپــک پــالس، از رکــورد پایینی 

کــه در آوریــل بــه ثبــت رســانده بــود، صعــود کــرده اســت.
کمیتــه نظارتــی مشــترک وزیــران اوپــک و غیراوپــک بــه ریاســت 
مشــترک عربســتان ســعودی و روســیه روز ســه شــنبه و چهارشــنبه بــه 
منظــور توصیــه دربــاره ســطح آینــده کاهــش تولیــد ایــن گــروه دیــدار 
خواهــد کرد.انتظــار مــی رود ایــن گــروه بــا اشــاره بــه بهبــود تقاضــای 
جهانــی بــرای نفــت، محدودیــت عرضــه خــود را تســهیل کــرده و بــه 

7.7 میلیــون بشــکه در روز برســاند.
در ایــن بیــن، لیبــی روز جمعــه گذشــته نخســتین محمولــه نفــت 
ــاره  ــا روز یکشــنبه دوب ــاه گذشــته را صــادر کــرد ام خــود در شــش م
وضعیــت اضطــراری بــرای تمامــی صــادرات نفــت ایــن کشــور برقــرار 
شــد. محاصــره میادیــن و بنــادر نفتــی از ســوی نیروهــای شــرق ایــن 

کشــور، مانــع از تولیــد و صــادرات نفــت لیبــی شــده اســت.
ــر اســاس گــزارش رویتــرز، شــرکت ملــی نفــت لیبــی امــارات  ب
متحــده عربــی را متهــم کــرد از نیروهــای ژنــرال خلیفــه حفتــر خواســته 

اســت محاصــره نفتــی را دوبــاره برقــرار کننــد.

در بهار 99 اتفاق افتاد؛ 

بیکاری ۱.٥ میلیون نفری شاغالن بخاطر کرونا
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

ی  د قتصا ا ل  فعا یک 
می گوید با توجه به تاکید جدی 
بازگشت  لزوم  بر  مرکزی  بانک 
تیرماه  پایان  تا  صادرات  از  حاصل  ارز 
بسیاری از صادرکنندگان با مشکالت جدی 

مواجه شده اند.
ر  د  : د کر ر  ظها ا  ، ر علیپو مهدی 
یرانی  ا صادرکنندگان  گذشته  سال های 
از صادرات شان  حاصل  ارز  بازگشت  برای 
مقابله  آمریکا  تحریم های  با  بودند  مجبور 
کنند، اما در ماه های گذشته شیوع ویروس 
کرونا نیز به این مشکالت دامن زده است.

وی با بیان این که با بسته شدن مرزها 
چه صادرات و چه رفت و آمد صادرکنندگان 
به  توجه  با  کرد:  بیان  است،  شده  دشوار 
کار  ما  با  لمللی  بین ا بانک های  این که 
مجبورند  ایرانی  صادرکنندگان  نمی کنند، 
را  ارز خود  از روش های خاص  استفاده  با 
این مدت شیوع  بازگردانند و در  به کشور 
ویروس کرونا این کار را دشوار کرده است. 
در کنار آن اختالف قیمت زیاد میان بازار 
صادرکنندگان  انگیزه  نیز  آزاد  بازار  و  نیما 

را کاهش داده است.
با  ایران  بازرگانی  اتاق  سابق  عضو 
به  واقعی  صادرکنندگان  این که  بر  تاکید 
هستند،  کشور  به  خود  ارز  بازگشت  دنبال 
توضیح داد: قطعا هیچ تولید کننده ای قصد 
اما  ندارد،  را  خود  سرمایه  کردن  خارج 
روی  مشکالت  این  تمام  وجود  با  این که 
یک زمان بندی تاکید کنیم باعث فشار بر 
بدنه  به  زدن  ضربه  البته  و  صادرکنندگان 

اقتصاد کشور می شود.
که  وشی  ر به  ه  ر شا ا با  ر  علیپو
گذشته  روزهای  در  صادرکنندگان  برخی 
وقتی  گفت:  بودند،  کرده  دنبال  را  آن 
برخی  نباشد،  ارز  سریع  بازگشت  امکان 
رفع  برای  می شوند  مجبور  صادرکنندگان 
کارت های  نشدن  باطل  و  خود  تعهدات 
و  مراجعه کرده  آزاد  بازار  به  بازرگانی شان 

تالش کنند از آنجا ارز بخرند.

این که  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
تقاضای این افراد برای رفع تعهدات ارزی 
نیز  ارز  بازار  نظم  قطعا  بود  خواهد  زیاد 
برهم می ریزد و اگر تغییری در این سیاست 
اجرایی نشود تا پایان تیرماه بازار ارز ملتهب 
خواهد ماند. ما این موضوع را که در شرایط 
به  دستیابی  به  نیز  مرکزی  بانک  تحریم 
منابع ارزی خود نیاز جدی دارد درک می 
به  نیز  از سوی دیگر صادرکننده  اما  کنیم 
یک راه حل احتیاج دارد. بانک مرکزی به 
راه  از  بسیاری  که  شرایطی  در  بگوید  ما 
موقعیت  در  صادرکننده  و  شده  بسته  ها 
دشواری قرار گرفته چه راه حلی در مقابل 

ما قرار دارد؟
تا  صادرکنندگان  به  مرکزی  بانک 
پایان تیرماه مهلت داده تا تعهد ارزی خود 
را ایفا کنند و در غیر این صورت کارت های 
بازرگانی آنها تعلیق شده یا امکان دریافت 
مشوق های صادراتی پیدا نمی کند. الزم به 
از  ۸6 درصد صادرکنندگان  است که  ذکر 
سال ۱3۹7 تاکنون ارز خود را به بهانه های 

مختلف به کشور نیاورده اند.

یک فعال اقتصادی مطرح کرد؛

صادرکنندگان؛ در به در دالر در بازار آزاد!

وزارت  امارهای  براساس 
مجموع  از  گذشته  سال  صنعت 
4۹ طرح مهم ایجادی که برای 
آنها 234 هزار و ۸۰۰.4 میلیارد ریال سرمایه 
گذاری شد، ۱۱ هزار و 4۵۵ نفر اشتغال به 

همراه داشت.
از   ، مربوطه  آماری  جداول  برپایه 
مجموع طرح های مزبور 2۸.۵ درصد سهم 
فلزی و  کانه های  استخراج  اساسی،  فلزات 

سایر محصوالت کانی غیرفلزی بود.
4۵.2 درصد از سرمایه گذاری ها در 

معدن و صنایع معدنی 
مجموع  از  درصد   4۵.2 همچنین 
ایجادی  مهم  طرح های  در  سرمایه گذاری 
میلیارد   234.۹ و  هزار   ۱۰6 رقم  با  نیز 
استخراج کانه های  فلزات اساسی،  به  ریال 
فلزی  غیر  کانی  سایر محصوالت  و  فلزی 
از  درصد   24.۵ براین  عالوه  گرفت،  تعلق 
به  را  ایجادی  طرح های  اشتغال  مجموع 

خود اختصاص دادند.
براساس برنامه ریزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت طرح هایی که بیش از 6۰ 
سرمایه گذاری  انها  برای  تومان  میلیارد 
انجام شود در شمار طرح های مهم ایجادی 

محسوب می شوند.
جداول آماری مربوطه گویای آن است 

که در بین 4۹ طرح ایجادی سال ۹۸ سهم 
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی با ۹ طرح 
و ۱۸.3 درصد از کل را به خود اختصاص 
داده و درزمینه انتشار چاپ و تکثیر، ساخت 
کاغذ و محصوالت کاغذی، سایر تجهیزات 
فابریکی  فلزی  محصوالت  و  ونقل  حمل 
در  را  سهم  کمترین  طرح  یک  با  هرکدام 

این ارتباط داشتند.  
وزارت صعنت، معدن و تجارت پیشتر 
آمار داده بود که در دوره ۱۱ ماهه پارسال 
طرح   ۱۰4 مجموع  از  بهمن(  به  )منتهی 
مهم راه اندازی شده، بخش معدن و صنایع 

معدنی سهم حدود 2۵ درصدی را به خود 
اختصاص داده است.

 بر اساس جداول آماری وزارت صنعت، 
در ۱۱ ماهه پارسال بالغ بر 2۵ طرح مهم در 
بخش معدن و صنایع معدنی راه اندازی شده 
که سهم واحدهای ایجادی 32 درصد بوده و 

بقیه طرح های توسعه ای بوده اند.
برپایه آمار مورد بررسی، هشت طرح 
ایجادی در استان های هرمزگان )یک طرح(، 
خراسان  طرح(،  سه  مجموع  )در  کرمان 
رضوی )دو طرح(،  خوزستان و اصفهان در 

مدت مزبور راه اندازی شدند.

طرح   ۱7 مدت  این  در  همچنین 
راه اندازی  کشور  استان   ۱۱ در  توسعه ای 
شد که استان اصفهان با سه طرح بیشترین 
سهم، خراسان رضوی و فارس و کرمان هر 
)خراسان  استان ها  بقیه  و  با دو طرح  کدام 
شمالی، مرکزی، تهران، آذربایجان شرقی،  
لرستان، مازندران و گیالن( یک طرح را به 

خود اختصاص دادند.
طرح های ایجادی و توسعه ای در زمینه 
های استخراج کانه های فلزی، سایرکانی غیر 
فلزی، ساخت فلزات اساسی و استخراج سایر 
معادن ثبت شده اند که در این بین ساخت 
فلزات اساسی با  ۹ طرح و استخراج کانه های 
فلزی با هفت طرح بیشترین سهم را داشتند.

شده  راه اندازی  طرح های  مجموع 
موجب  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  در 
میلیارد   ۹44 و  هزار   ۱۰4 سرمایه گذاری 
ریالی شد که از این رقم ۵7.6 درصد سهم 
با رقم 6۰ هزار و ۵4۱  ایجادی  طرح های 
میلیارد ریال شد و بقیه مربوط به طرح های 

توسعه ای است.
ایجاد  اشتغال  این، مجموع  بر  عالوه 
شده حداقل چهار هزار و یکصد نفر برآورد 
شده که سهم واحدهای ایجادی 4۹.6 درصد 
با رقم دو هزار و 34 نفر و بقیه مربوط به 

طرح های توسعه ای است.

اشتغالزایی 11هزار نفری در طرح های تازه تاسیس وزارت صنعت

هشت  از  کشور  گلخانه های  سطح 
هزار و ۵۰۰ هکتار در ابتدای دولت یازدهم 
اکنون به بیش از 43 هزار هکتار رسیده که 
با رشدی ۵ برابری، در کاهش مصرف آب 
بخش کشاورزی، افزایش بهره وری، توسعه 
کشاورزی کنترل شده، ایجاد زنجیره ارزش 

و رونق صادرات موثر است.
دولت تدبیر  و امید با تشکیل شرکت 
مادر تخصصی شهرک های کشاورزی بر پایه 
تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری 
هدایت  منظور  به   ،  ۹2 سال  در  اسالمی 
بخش عمده کشت های فضای باز  به فضای 
گلخانه ای و کشت متراکم اقدام کرده است.

از  پشتیبانی  و  مدیریت  با  همچنین 
و  مجتمع ها  در  کشاورزی  تولید  زنجیره 
یا  شهرک های کشاورزی گلخانه ای، دامی 
افزایش  تولیدات،  افزایش  موجب  شیالتی 
شغلی  فرصت های  ایجاد  و  آب  بهره وری 

پایدار شده است.
با توجه به اینکه یکی از راهبردهای 
و  ومتی  مقا د  قتصا ا سیاست های  مهم 
بخش  توسعه  برنامه  ولویت  ا مهمترین 
و  ایجاد  تولید،  جهش  سال  در  کشاورزی 
در  و کشت  کشاورزی  توسعه شهرک های 
طبق  است،  گلخانه ای  شده  کنترل  فضای 
برنامه ششم توسعه و چشم انداز سال ۱4۰4 
شهرک های  در  زیرکشت  سطح  بایستی 
کشاورزی به 4۸ هزار هکتار برسد که تاکنون 

توفیقات خوبی نصیب کشور شد.
دولت  در  موجود  های  گزارش  طبق 
 -  ۹2 سال  از   ( دوازدهم  و  یازدهم  های 
توسعه  در  سرمایه گذاری  جذب   ) تاکنون 
برابر و در گل و گیاه  کشت گلخانه ای دو 
یافت  که موجب  از 4۰ درصد رشد  بیش 
شد تا ۸۰ درصد سطح تولیدات گلخانه ای 
کشور شامل سبزی و صیفی و 2۰ درصد به 
گیاهان زینتی و سایر محصوالت میوه ای به 

این بخش اختصاص یابد.
همچنین ایجاد شهرک های گلخانه ای 
و  سیل  بحث  در  تا  شده  منجر  کشور  در 
کمترین  نیز  سیل زده  مناطق  در  سیالب 
شهرک های  به   مربوط  آسیب های  میزان 
حجم  کاهش  در  که  شود  وارد  گلخانه ای 

خسارات کشاورزان موثر واقع شده است.
واگذاری  برابری  پنج  از  بیش  رشد 

شهرک های کشاورزی

  ۹۹ سال  در  امید  و  تدبیر  دولت 
بهره برداری از یک هزار هکتار گلخانه، یک 
 6۰۰ شیالتی،  شهرک  هکتار   ۵۰۰ هزارو 
در  را   آبزیان  و  طیور  دام،  شهرک  هکتار 
هدف گذاری  گلخانه ای  شهرک های  قالب 

کرده است.
ی  شهرک ها ری  ا گذ ا و همچنین 
کشاورزی بدون محدودیت به سرمایه گذاران 
با هدف  تملیک  به شرط  اجاره  به صورت 
توسعه کشت های گلخانه ای، آبزی پروری و 
طیور در این دولت کلید خورد که نسبت به 
سال ۹2 رشد بیش از  پنج برابری را نشان 
سرمایه گذاران  پرونده  می دهد.همچنین 
توسعه  حوزه  سه  در  کشاورزی  بخش 
برای  طیور  و  دام  آبزی پروری،  گلخانه ها، 
دریافت تسهیالت در بانک های عامل مورد 
پیگیری قرار گرفت که توانست در توسعه 

شهرک های کشاورزی موثر باشد.
گسترده ای  تالش  اخیر  سال های  در 
شهرک های  د  یجا ا و  یی  شناسا جهت 
کشاورزی بزرگ مقیاس توسط سازمان های 
جهاد کشاورزی در استان های مختلف انجام 
ایجاد  به  می توان  این خصوص  در  که  شد 
شهرک گلخانه ای یک هزارو 6۰۰ هکتاری 
مغان، برنامه یزی برای ایجاد شهرک  یک 
اردبیل،  استان  در  خداآفرین  هکتاری  هزار 
هکتاری  هزار  یک  گلخانه ای  شـهرک 
شهرک  بلوچستان.  و  سیسـتان  زیردان 
4۹۰ هکتاری گنـدمبان کرمانشاه، شهرک 

تهران  ورامین  حصارگلی  هکتاری   ۱۹۰
هکتاری   6۵۰۰ شیالتی  شهرک های  و 
گمیشان گلستان و 2 هزار و 63۵ هکتاری 

رودشور بوشهر اشاره کرد.
اراضی  هکتار  هزار   273 شناسایی 

مستعد شهرک کشاورزی
آمایش  مطالعات  اتمام  آمارها  طبق 
کشاورزی طی سال  اراضی  استعدادیابی  و 
گذشته نشان می دهد که  273 هزار هکتار 
های  شهرک  توسعه  برای  مستعد  عرصه 
کشاورزی در کل کشور شناسایی شده است.

دغدغه های  از  یکی  این  از  پیش 
شهرک های  سـرمایه گذاران  و  مسووالن 
و  واحدها  از  بهره برداری  شیوه  کشاورزی، 
افقی و عمودی  تبیین مناسـبات  چگونگی 
بهره برداران این شـهرک ها بود که در این 
زمینه برای نخستین بار شـرکت شهرک های 
نظام  طراحی  مطالعات  انجام  با  کشاورزی 
بهره برداری در سـطح 2۵ هزار و ۹۰۰ هکتار، 
»نظام بهره  برداری شـهرک های کشاورزی 

بزرگ مقیاس« را طراحی و تدوین کردند.
همچنین در این دولت با تسهیل گری 
موانع  برخی  در  گشایش  و  وام  پرداخت 
وثایق  پایین  ارزش گذاری  جمله  از  موجود 
تاخیر در  آتی  ساز و  تاسیسات  ارائه شده،  
بررسی ها و تکمیل مدارک زمینه الزم برای 
حضور سرمایه گذاران در توسعه شهرک های 

کشاورزی فراهم شد است.
مطالعات و طراحی تفصیلی در دولت 

های یازدهم و دوازدهم در سطح دو هزار و 
3۱۹ هکتار شهرک با رشد هشت برابری و 
احداث زیرساخت در سطح یک هزار  و 464 
برابری در یکسال نسبت  با رشد دو  هکتار 
است  گرفته  صورت  گذشته  سال های  به 
که رقم قابل توجهی است.همچنین توسعه 
شهرک های کشاورزی برای صرفه جویی  در 
مصرف آب منجر شد تا حجم آب مصرفی 
تولیدات کشاورزی در فضای گلخانه ای نسبت 
به فضای باز کاهش چشمگیری پیدا کند که از 
توفیقات دولت تدبیر  و امید به شمار می رود.

ایجاد گلخانه باغ
تدبیر   دولت  اقدامات  از  دیگر  یکی 
نحوی  به  بوده  باغ  گلخانه  ایجاد  امید  و  
که در داخل فضای گلخانه ای محصوالت 
باغی مانند هلو و انگور کشت شود که در 
نشده  ایجاد  محدودیتی  تنها  نه  زمینه  این 
توسعه  برای  خوبی  تسهیالتی  منابع  بلکه 
صندوق  محل  از  کشاورزی  شهرک های 
با  اشتغال روستایی  توسعه ملی، تسهیالت 
سود 6 درصد، و تسهیالت بدون محدودیت 

به سرمایه گذاران پرداخت شده است.
بنابراین توسعه شهرک های کشاورزی 
و کشت گلخانه ای عالوه بر ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق مختلف کشور در افزایش 
مانند  پایه  منابع  بهره وری  افزایش  تولید، 
نهایت  در  می تواند  که  است  اثرگذار  آب 
منجر به رونق صادرات و ارزآوری مناسب 

در کشور شود.

رشد 5 برابری گلخانه های کشوردر دولت تدبیر و امید 
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مدیر آموزش و پرورش 
برداری  بهره  گفت:  سلماس 
از 6مدرسه در مناطق محروم 
سال  دو  طی  سلماس  کوهسار  بخش 
افزایش  گذشته گامی مهم در راستای 
پوشش تحصیلی دانش آموزان مناطق 
محروم مرزی این بخش در شهرستان 

سلماس است.
حسین خیرجویی در گفت و گو با 
خبرنگار روزنامه دنیای جوانان در آذربایجان 
غربی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
در  آموزشی  زدایی  محرومیت  راستای 
بخش کوهسار سلماس گفت: روستاهای 
بخش کوهسار سلماس با  وجود محرومیت 
های بسیار در عرصه های مختلف، بیش 
از 3۰۰۰هزار دانش آموز الزم و التعلیم را 

در خود جای داده است.
خیرجویی با بیان اینکه تا دو سال 

گذشته غالب مدارس این بخش در قالب 
کانکس و کالس های خشت و گلی بود، 
بیان کرد: با همیت مسئولین و خیرین 
بزرگوار طی دو سال گذشته ۱۹کالس 
و  استاندارد  6مدرسه  قالب  در  درس 

نوساخت احداث و مورد بهره برداری قرار 
گرفته است و امیدواریم با همیاری بیش 
از پیش خیرین عزیز بتوانیم ۱2 کالس 
درس دیگر نیز به این تعداد اضافه کنیم.

وی افزود: علی رغم تمامی تالشها 

در  کانکسی  ۱7کالس  هنوز  متاسفانه 
داریم  انتظار  و  است  دایر  بخش  این 
در خصوص  عزیز  مسئولین  با حمایت 
احداث  برای  الزم  اعتبارات  تامین 
فضاهای آموزشی جدید بتوانیم مدارس 
بخش  این  روستاهای  در  را  کانکسی 

سلماس برچینیم.
سلماس  پرورش  و  آموزش  مدیر 
اجرایی  عملیات  به  اشاره  با  همچنین 
این  در  روزی  شبانه  مدرسه  احداث 
بخش، تصریح کرد: در صورت تحویل 
این مدرسه به آموزش وپرورش تا آغاز 
ساتحصیلی جدید خواهیم توانست گام 
بازماندگان  جذب  راستای  در  مهمی 
و  بخش  این  روستاهای  تحصیل  از 
میان  در  تحصیلی  پوشش  گسترش 
بخش  این  روستاهای  آموزان  دانش 

برداریم

حسین خیرجوئی مدیر آموزش و پرورش سلماس :

بهره برداری از 6مدرسه در مناطق محروم بخش کوهسار سلماس طی دو سال گذشته
یعقوب رضازاده نماینده مجلس :

ایران طبق برجام به تمام تعهدات خود عمل کرده است 

یعقوب رضازاده نماینده مجلس در گفت وگو با خبرنگار دنیای جوانان 
در آذربایجان غربی، با اشاره به تهیه طرح الزام دولت جمهوری اسالمی 
ایران به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس، گفت: با توجه به طرحی که در کمیسیون تهیه 
شده، تصمیم گرفیتم تا از وزیر امور خارجه و مسئوالن شورای عالی امنیت 
ملی برای حضور در نشست آتی کمیسیون دعوت شود. ما دنبال تصمیم 
مشترک، مناسب و قاطع در مقابل قطعنامه استکباری شورای حکام آژانس 

با هدف حفظ منافع ملی هستیم.
نماینده مردم شریف سلماس در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از تصمیم گیری مشترک، طرح را برای 
تصویب به صحن علنی ارسال خواهد کرد سپس با نظر نمایندگان درباره 
مقابله با اقدامات خصمانه دولت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی تصمیم 

قاطع گرفته می شود.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران طبق برجام به تمام تعهدات خود 
عمل کرده است. دولت آمریکا تمام  قوانین برجام را زیر پا گذاشت و خالف 
قوانین بین المللی از معاهده خارج شد. در پی اقدامات آمریکا دولت انگلیس، 
فرانسه و آلمان نیز اقدام به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران 

در شورای حکام کردند.
رضازاده عضو هیئت رئیسه کمسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: 
آلمان، انگلیس و فرانسه  بر اساس اطالعات نادرستی که منافقین ترویج 
می دهند، اظهار نظر می کنند و اخبار غلطی درباره برنامه هسته ای ایران 
منتشر می کنند. این در حالی است که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی حق ندارد به استناد این اخبار نادرست، تصمیم گیری کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بوده و هیچ بهانه به دشمن نداده 
است. رهبر معظم انقالب نیز بارها در این خصوص اظهار نظر و توصیه های 
الزم را به مسئوالن گوشزد کردند، لذا نظر ایشان برای نمایندگان و دستگاه 

دیپلماسی فصل الخطاب است.
رضازاده در ادامه به نقش روسیه و چین در همراهی با جمهوری اسالمی 
ایران، اشاره کرد و گفت: روس ها و چینی ها به یقین رسیدند که جمهوری 
اسالمی ایران استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای می کند. این دو کشور 
نقش مثبتی می توانند در سازمان ملل داشته باشند بنابراین آمریکایی ها علی 
رغم تصویب قطعنامه شورای حکام، در ارتباط با تمدید تحریم های تسلیحاتی 

نمی توانند اقدامی کنند و قطعا شکست خواهند خورد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان  به گزارش خبرنگار دنیای جوانان؛ 
ملل در خصوص توافق هسته ای گفته است که »موضع ما در خصوص 
برجام همیشه یکی بوده و همچنان باور داریم که هرکاری باید انجام شود 

تا از نابودی برجام جلوگیری شود.«

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بستک:
طرح جدید آبرسانی به کوخرد ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بستک گفت: طرح آبرساني به 
روستاهاي کوخرد، چاله گریند و کوردان با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکي در 

حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا، محمدعلی پیرغیبی 
افزود: این طرح شامل احداث مخزن ذخیره بتني ۱۰۰۰ مترمکعبي، اجراي 
خط انتقال بطول 7 کیلومتر و احداث یک باب آبشیرینکن با ظرفیت 7۵۰ 
مترمکعب در شبانه روز بوده و تأمین کننده آب روستاهاي کوخرد، چاله، 

گریند و کوردان مي باشد.
وي مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را ۱۱۰ میلیارد 
ریال عنوان کرد و گفت: 7۰ میلیارد ریال اجرای این طرح بر عهده بخش 
خصوصی و در قالب خرید تضمیني است و 4۰ میلیارد ریال دیگر نیز از محل 

اعتبارات شرکت آب و فاضالب هرمزگان تأمین شده است.

مخازن CNG ایالم در سه ماهه نخست سال جاری
بودن  اجباری  به  توجه  با  گفت:  استاندارد  مدیرکل  همتی  مهناز    
استاندارد مخازن CNG نصب شده در خودروهای دوگانه سوز، در سه ماه 
نخست سال جاری 3۰4 مخزن خودرو، مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت.

مهناز همتی مدیرکل استاندارد گفت: با توجه به اجباری بودن استاندارد 
مخازن CNG نصب شده در خودروهای دوگانه سوز، در سه ماه نخست 

سال جاری 3۰4 مخزن خودرو، مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت.
همتی اظهار کرد: از آنجایی که مخازن CNG خودرویی، تحت فشار 
حدود 3۰۰ بار هستند، آسیب ناچیز می تواند باعث ایجاد خطر انفجار شود، از 
این رو انجام آزمون هیدرواستاتیک مخازن CNG و بازدید دوره ای آنها، 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: در حال حاضر یک آزمایشگاه همکار و مورد تأیید استاندارد 
در زمینه آزمون هیدرو استاتیک مخازن CNG خودرو در استان فعالیت 
دارد که بر اساس استاندارد ملی مربوطه و با همکاری بازرسان استاندارد، 
را مورد  بر روی خودروهای دوگانه سوز  CNG منصوبه  مخازن ذخیره 

بازرسی و آزمون ادواری قرار می دهد.
توسط  همکار  آزمایشگاه های  اینکه  بیان  با  پایان  در  همتی  مهناز 
و  می گیرند  قرار  ارزیابی  و  بازرسی  مورد  استاندارد  کل  اداره  کارشناسان 
اعتبار  تمدید  ساله  دو  زمانی  مقاطع  در  کیفی،  شرایط  تأمین  صورت  در 
می شوند افزود: مردم در صورت داشتن هر گونه شکایت یا مشاهده تخلف 
از آزمایشگاه های آزمون هیدرو استاتیک مخازن CNG خورو، می توانند 

موارد خود را به اداره کل استاندارد استان ایالم اعالم کنند.

عملیات توسعه شبکه در رباط کریم
با صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی عملیات 

اجرای خطوط در رباط کریم انجام می پذیرد .
 مدیر امور آبفای شهرستان رباط کریم  با اعالم خبر مذکور اظهار داشت 
: در راستای به روز رسانی خطوط و شبکه های آبرسانی بلحاظ ساخت و 
سازهای صورت گرفته و توسعه حوزه سکونتی و شهری و از طرفی بلحاظ 
ضرورت شناسائی و جمع آوری انشعاب و شبکه های غیرمجاز در بخشی 
از مناطق تحت پوشش عملیات توسعه شبکه و لوله گذاری در این شهر در 
حال انجام است.رسول خیرده با اشاره به مشخصات فنی پروژه  در حال 
انجام در این خصوص خاطرنشان ساخت : این عملیات در محدوده ) خیابان 
۱۸ متری فرهنگ ( به طول 3۰۰ متر با استفاده از لوله های پلی اتیلن 
سایز ۱۱۰ میلی متری و با صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات جاری 

و داخلی در حال انجام می باشد.
مدیر آبفای شهرستان رباط کریم یادآور شد : این پروژه از اوایل تیر 
آغاز شده و در حال حاضر با بیش از 3۰ درصد پیشرفیزیکی در حال انجام 
است و انتظار می رود با روند فعلی و سرعت عمل خوب طی مرداد ماه 

امسال به اتمام و بهره برداری برسد

شهردار بندرعباس خبر داد:
راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات شهروندان

منظور  به  پیشنهادات  نظام  سامانه  اندازی  راه  از  بندرعباس  شهردار 
دریافت نظرات شهروندان در خصوص بخش های مختلف مدیرت شهری 

و خدمات در حال ارایه، خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
عباس امینی زاده در این خصوص اظهار کرد: مشارکت شهروندان در امور 

مدیریتی شهر یکی از ضروریات است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این نگاه معطوف به مشارکت فکری 
است، افزود: شهرداری ها به عنوان نهادی که بیشترین خدمات عمومی را 
ارایه می کنند، همواره در جامعه شهری مورد نقد و بررسی  به شهروندان 

فراوان قرار می گیرند.
شهردار بندرعباس با تاکید بر اینکه ارتباط بین شهروند و شهرداری ها 
دوسویه است، خاطرنشان کرد: نظرسنجی عمومی یکی از راه های تعیین 
میزان رضایتمندی و توفیق برنامه های شهرداری است که این مسئله در 

دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.
امینی زاده ضمن اشاره به تعریف پیشنهاد، بیان کرد: در تعریف ما برای 
دریافت پیشنهادات، هر نوع ایده، ابتکار، نظر و راهکار که عملی و کارا باشد 
و در راستای بهبود فعالیت ها و فرایندهای انجام کار، ارتقای بهره وری و 
کیفیت، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، افزایش ایمنی و سالمت، افزایش 
رضایتمندی کارکنان و مراجعین که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف 

شهرداری بندرعباس مرتبط باشد، پیشنهاد تلقی می شود.
این مقام مسئول در انتها نیز با اظهار اینکه » پیشنهاد« برای ما یک 
رویکرد اصالحی دارد و از آنها حداکثر بهره را می بریم، تاید کرد: شهروندان 
از تمامی اقشار می توانند با مراجعه به سایت شهرداری بندرعباس در بخش 

خدمات الکترونیک، پیشنهادات خود را ثبت کنند.
اضافه می شود، بر این اساس، شکایت ها یا تقاضاها از افراد و واحدها، 
موضوعات بی ربط با مسایل و فعالیت های شهرداری بندرعباس، پیشنهادهای 
مبهم یا بیان بدیهیات، پیشنهادی که اجرای آن مقرون به صرفه نبوده و از 
لحاظ عملی قابل اجرا نباشد، موضوعاتی است که پیشنهاد تلقی نمی شود.

در قالب رزمایش خدمت متعالی انجام شد؛
فیدرایج  هوایی  فشارمتوسط  شبکه  سازی  وبهینه  اصالح 

درشهرستان سرخه
سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه از اجرای پروژه بهینه 
روستای  محدوده  به  مربوط  ایج  فیدر  هوایی  متوسط  فشار  شبکه  سازی 

السجرد، در قالب رزمایش خدمت متعالی خبر داد.
عباس ربیعی بیان داشت: این رزمایش با مشارکت ۱۵ نفر نیروهای 
اجرائی از مدیریت توزیع برق شهرستان های سمنان و سرخه با بهره گیری 

از خودروهای عملیاتی و سنگین به انجام رسیده است.
وی تصریح کرد: تعویض ۱6 راس تیری و ۱4 عددمیل مقره با برکناری 
میله مقره کوتاه ونصب میل مقره بلند، سرویس و روپوشدارنمودن ارتباط های 
شبکه به همراه کاورینگ پنج ایستگاه هوایی توزیع برق، سرویس وآچارکشی 
۱۰ هزار مترشبکه2۰ کیلوولت، شاخه زنی اشجاردرگیربا شبکه،تغییرآرایش 
خطوط فشارمتوسط هوایی درچند نقطه و رفـع حریم به همراه رفع نقاط 
خطرآفرین شبکه، از جملـه اقـدامات انجام شده در این رزمـایش به شمـار 
ناخواسته، کم  می روند. وی همچنین اضافه کرد: کاهش خاموشی های 
افزایش  و  شبکه  مانور  قابلیت  باالبردن  الکتریکی،  انرژی  تلفات  شدن 
رضایت مشترکین، به عنوان مهم ترین اهداف این طرح جهادی-ضربتی 

محسوب می گردند.
ربیعی یادآور شد: در صورتی که فعالیت های ذکر شده در حالت عادی 
انجام شود، پنج روز کاری زمان نیاز داشته و با تجمیع گروه های عملیاتی 
و بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز ، ظرف شش ساعت فعالیت 

های مورد اشاره اجرائی شده است.

شهرک بازیافت نمود همکاری سازمان هاست 
در یک نشست صمیمی از زحمات دادستان، معاونین دادستان، فرماندهی 
نیروی انتظامی، محیط زیست استان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
بازیافت شهرداری  نمودن شهرک  فعال  راستای مساعدت در  سمنان در  

سمنان تقدیر شد .
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، این 
ابراهیمی دادستان کل عمومی  نشست در دفتر دادستان با حضور شریف 
،دارینی معاون  استان سمنان، سیدناظم رضوی شهردار سمنان  انقالب  و 
قضائی ، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دادستان 
مرکز استان سمنان،حسام معاون دادستان عمومی و انقالب استان سمنان 
، زمانی  معاون دادستان عمومی و انقالب استان سمنان ،ایرانپور انارکی 
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان،سرهنگ ناکینی 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سمنان ،شجاعی رئیس پلیس اداره نظارت 
بر اماکن عمومی شهرستان سمنان ، عبدوس مدیرکل اداره حفاظت از محیط 
زیست استان سمنان و پیوندی سرپرست سازمان مدیریت پسماند برگزار شد . 
شریف ابراهیمی دادستان کل عمومی و انقالب مرکز استان سمنان پس 
از عرض خیرمقدم به مسئولین و مدعوین گفت: با توجه به اینکه خدمات 
شهرداری منوط به جلب رضایت شهروندان و مرتبط با مردم می باشد جهت 
تسریع در پروژه های شهرداری که در حال اجرا است باید همدلی و همراهی 
بین دستگاههای اجرایی برقرار باشد تا به ثمر برسد و شهرک بازیافت نمونه 

بارز این مصداق است که اکنون بر بار نشسته است.
در این نشست  سیدمحمد ناظم رضوی شهردار سمنان گفت: با اشاره 
به اینکه می توان مهم ترین انتظار مردم را از قوه قضاییه، تأمین سالمت 
اجتماعی و برقراری امنیت و عدالت در جامعه به شمار آورد. اجرای عدالت 
و تأمین امنیت، از چنان اهمیتی برخوردار است که باید آن را معیار مدنیت 
و پیش نیاز هر گونه توسعه و مایه قوام و دوام جامعه قلمداد نمود که با 
حضور مدیریت مقتدرانه و همکاران دلسوز در قوه قضائیه سمنان ،ارتباطات و 
تعامالت متقابل با سایر دستگاهها ورضایت مندی شهروندان بجهت تسریع 
در رسیدگی به مطالبات مردمی را در شهرسمنان شاهد هستیم که ما نیز به 

نوبه خود کمال قدردانی راداریم.
وی در ادامه افزود: شهرک بازیافت سمنان نتیجه یک حرکت جمعی 
و یک همگرایی خوب و ارزنده با استفاده از ظرفیت های قانونی و امعان 
نظرهای کامل دادستان و همکاری خوب ،تاثیرگذار و هدایتگرانه معاونین 
و نظارت و مدیریت  سازمان مدیریت پسماند  وهمکاری های پایدار اداره 
حفاظت محیط زیست سمنان ،نیروی انتظامی و رئیس پلیس اداره نظارت 
براماکن عمومی شهرسمنان  است که امروز با گزارشات ارائه شده از سوی 
نیروی انتظامی به فرماندار محترم سمنان در اینمدت  کاهش سرقت، کاهش 
بر  مبتنی  پایدار شهری  توسعه  آلودگی زیست محیطی و مباحث  خطرات 
توصیه های زیست محیطی بعنوان یک الگوی کشوری رقم خورده است.

در پایان این نشست سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان از همکاری 
و تالش شریف ابراهیمی دادستان کل عمومی و انقالب استان سمنان،دارینی 
و  استان  دادگستری  وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی   ، قضائی  معاون 
دادستان مرکز استان سمنان،حسام معاون دادستان عمومی و انقالب استان 
سمنان ، زمانی  معاون دادستان عمومی و انقالب استان سمنان ،ایرانپور 
انارکی دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان،سرهنگ 
پلیس  رئیس  ،شجاعی  سمنان  شهرستان  انتظامی  نیروی  فرمانده  ناکینی 
اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان سمنان ، عبدوس مدیرکل اداره 
حفاظت از محیط زیست استان سمنان و پیوندی سرپرست سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری سمنان در جهت بهره برداری شهرک بازیافت تقدیر کرد .

با  هکتار   2۰ مساحت  با  سمنان  بازیافت  شهرک  است  ذکر  شایان 
اعتباری بالغ بر 4۰ میلیارد ریال در راستای اجرای بند 2۰ ماده ۵۵ قانون 
شهرداریها درخصوص انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهر و ساماندهی 
انبارهای ضایعاتی با حضور دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری های 
کشور در هفته گذشته در روز  شهرداریها و دهیاری فاز اول آن افتتاح و فاز 
دوم ساخت انبارهای ضایعاتی پیش ساخته در 3۰ پالک با مساحت 24۰۰۰ 

مترمربع با پیشرفت ۸۰ درصدی در حال اجرا می باشد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان البرز:

سال 1۴01، استان البرز سبز خواهد شد
پایان  تا  کرج-اکبری- 
 332 مجموعًا   ،۹۸ سال 
واحد صنعتی گازدار شده که 
برنامه  درصد   ۹6 معادل  میزان،  این 
 263 که  آن  ضمن  بود،  تعیین شده 
حال  در  هم  دیگر  صنعتی  واحد  مورد 
اجراست که ان شاءاهلل بزودی به مرحله 
گزارش  رسید.به  خواهد  بهره برداری 
البرز  استان  روابط عمومی شرکت گاز 
شرکت  مدیرعامل  تقی نژاد،  حسین   ،
مجمع  حاشیه  در  لبرز  ا استان  گاز 
گاز  شرکت  لیانه  سا عادی  عمومی 
کنفرانس  سالن  در  که  البرز  استان 
گاز  ملی  شرکت  ستاد  رجایی  شهید 
مطلب،  این  بیان  با  شد،  برگزار  ایران 
نیز  روستا   ۹ گذشته،  سال  کرد:  اظهار 
در سخت ترین شرایط، گازرسانی شد و 
تنها روستاهای باقی مانده، در شهرهای 
جزو  و  نظرآباد  و  اشتهارد  ساوجبالغ، 
لعبور  صعب ا سخت گذر،  روستاهای 
سال  برای  که  هستند  کوهستانی  و 
شده اند.تقی نژاد  هدف گذاری  جاری، 
در  فردیس  شهرستان  که  این  بیان  با 
سبز  شهرستان  هم اکنون  استان،  این 
است، اما در خود شهرستان کرج، ما با 
روستاهای جاده چالوس که صعب العبور 
در سال  مواجه هستیم، گفت:  هستند، 

روستاهای  به  گازرسانی  اول  فاز   ،۹۸
جاده چالوس، در ابتدا روستای کندر را 
شروع کردیم. عملیات اجرایی فاز دوم 
آسارا  بخش  روستاهای  به  گازرسانی 
سوم  فاز  و  شده  آغاز   ۹۹ ماه  تیر  در 
سال  پایان  تا  نیز  پروژه  این  نهایی  یا 
۹۹ شروع خواهد شد.این مقام مسئول 
در ادامه، افزود: این در حالی است که 
3۸ روستا بعالوه خود شهر آسارا را در 
باالی این سد داریم که برای گازرسانی 
به این شهر و روستاهای اطراف، از سال 
گذشته، محوری را تعریف کرده ایم که از 
طالقان به سمت گچسر در جاده چالوس 
ضمن  اجراست،  حال  در  هم اکنون  و 
دیگر  فاز  سه  محدوده،  آن  در  که  آن 

تا  ان شاءاهلل  که  است  تعریف شده  نیز 
کار  و  انتخاب  آن  پیمانکار  سال  پایان 
شروع خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز 
انتقال  خط  اجرای  طرح  البرز،  استان 
بهترین  به عنوان  را  کرج  بویین زهرا- 
پروژه اجرایی این شرکت در سال ۹۸ 
اعالم و خاطرنشان کرد: از آن جایی که 
ما به این شعار، »گاز باید به نحو ایمن، 
برسد«،  مردم  به  مطلوب  و  مطمئن 
پایبند هستیم، برنامه ای تدوین کردیم تا 
دریابیم چگونه می توانیم سرمایه گذاران 
را به نحو مطلوب در این استان پذیرا 
باشیم. بر این اساس، اجرای یک خط 
را  کرج  غرب  تا  بویین زهرا  از  انتقال 
یک  ظرفیت  و  کیلومتر   6۵ طول  به 

میلیون و 2۰۰ هزار مترمکعب در ساعت 
پیشنهاد دادیم که با نصب ایستگاهی در 
غرب کرج، رینگی دور شهر کرج کشیده 
می شود و به این ترتیب، این خط قادر 
است تا ۵۰ سال هم احتیاجات شهر کرج 
را برطرف کند و هم سرمایه گذاران را در 
سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات 
در شهرهای اشتهارد، نظرآباد، ساوجبالغ 
دهد. قرار  پوشش  تحت  کرج  خود  و 

سخنان  از  دیگری  بخش  در  تقی نژاد 
در خصوص گارسانی به شهرهای این 
استان، اظهار داشت: از ۱7 شهر استان 
گاز  نعمت  از  شهر   ۱6 تاکنون  البرز، 
باقی  آسارا  شهر  تنها  و  شده  برخوردار 
مانده که جمعیت کمی دارد. همچنین 
از 2۸۰ روستا، ۱۵۰ روستا گازدار شده و 
تمامی روستاهای باقی مانده، در مناطق کم 
جمعیت واقع شده اند. به این ترتیب، در حال 
حاضر، ۸۵ درصد جمعیت روستایی و ۹۹.۹ 
درصد جمعیت شهری از نعمت گاز بهره مند 
هستند.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز 
در پایان، اظهار داشت: به باور من، سال 
۱4۰۰، سال بسیار خوبی برای ما خواهد 
بود؛ چراکه در پایان این سال، جمعیت قابل 
توجهی از استان البرز از نعمت گاز بهره مند 
خواهند شد و ان شاءاهلل، سال ۱4۰۱، کل 

استان سبز خواهد شد

خبر  واحد  گزارش  به 
امور  و  عمومی  روابط  اداره 
بین الملل شهرداری و شورای 
اسالمی شهر اندیشه علی ملکی شهردار 
اندیشه عنوان نمود:خط قرمز مدیریت 
های  پروتکل  کامل  رعایت  شهری؛ 

بهداشتی است. 
باغی-علی  قره  ندیشه-زهرا  ا
ملکی شهردار اندیشه با ابراز نگرانی از 
آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا در 
شهروندان  حفظ سالمت  گفت:  کشور 
پروتکل های  کامل  و  دقیق  رعایت  و 
بهداشتی، خط قرمز مدیریت شهری در 
اندیشه می باشد لذا ضروری است تمام 
ی  دغدغه  همچنین  و  الزم  امکانات 
معاونت های مرتبط و حتی غیر مرتبط 
با موضوع کرونا؛ مبارزه با گسترش این 

بیماری خطرناک باشد.
های  پایگاه  ایجاد  ملکی  علی 
سالمت، خطوط ضدعفونی خودروهای 
شهر،  سطح  در  خصوصی  و  عمومی 
همچنین  و  پرتردد  معابر  شستشوی 
مراقبت های ویژه از فضاهای عمومی و 
بازارچه ها را از جمله موارد بسیار مهم در 
جلوگیری از شیوع این بیماری یاد کرد و 
تاکید نمود: معاونت خدمات شهر و در 

ذیل آن تمام مسئوالن حمل و نقل و 
ترافیک و همچنین سازمان فضای سبز 
باید بطور مداوم بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی نظارت داشته باشند و گزارش 
عملکرد خود را بطور پیوسته در کمیته 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ارائه 
تا کوچکترین مشکالت هم در  نمایند 
حفظ جان مردم از مسیر برداشته شود.

و  تقدیر  ضمن  اندیشه  شهردار 
تشکر از شهروندان شریف این شهر در 
با توجه  بهداشتی گفت:  رعایت اصول 
به اجباری شدن استفاده از ماسک و نظر 
به اینکه تهدید سالمت کارکنان مراکز 
برای سالمت  یک خطر جدی  اداری، 
کل شهروندان به شمار می رود؛ ورود 
کلیه مراجعه کنندگان به ساختمان های 

شهرداری را ممنوع نموده ایم بنابراین 
تقاضا داریم ارباب رجوع در درجه اول 
از مراجعات غیرضروری خودداری نمایند 
و در صورت نیاز، تمام اصول بهداشتی 

را رعایت نمایند.
ملکی با بیان اینکه امکان شیوع 
بیماری از مخازن زباله و یا مراکز جمع 
آوری زباله و بازیافت زیاد است اظهار 
باکس  تعداد مراحل ضدعفونی  داشت: 
های زباله و همچنین خودروهای حمل 
زباله را افزایش دادیم و همچنین مراقبت 
های بهداشتی را برای کارکنان، ادوات و 
دستگاه ها را تشدید بخشیدیم تا عالوه 
جان  شهروندان،  سالمتی  حفظ  بر 
نیز  پاکبانان  و  زحمتکش  خدمتگزاران 

از معرض خطر در امان بماند.
وی در پایان ضمن آرزوی نابودی 
کامل ویروس کرونا در تمام دنیا یادآور 
اندیشه  شهرداری    ۱37 سامانه  شد: 
دریافت  ده  ما آ روزی  نه  شبا بطور 
کیفیت  بهبود  برای  مردمی  گزارشات 
توانند  می  شهروندان  لذا  است  کار 
عالوه بر همراهی در داشتن یک شهر 
به  را  کار  قوت  و  ضعف  نقاط  خوب، 
شهرداری  در  خودشان  خدمتگزاران 

اندیشه اطالع دهند.

شهردار اندیشه از تشدید اقدامات ضدکرونایی در این شهر خبرداد

مدیرکل بهزیستی ایالم 
گفت: همزمان با گرامیداشت 
هفته بهزیستی پایگاه خدمات 
تاسییس  تازه  شهرستان  در  اجتماعی 

هلیالن افتتاح خواهد شد.
خبری  نشست  در  همتی  زهرا 
مجازی با اصحاب رسانه های گروهی 
استان به مناسبت هفته بهزیستی افزود: 
مسئوالن  حضور  با  فردا  پایگاه  این 
شهرستان هلیالن افتتاح و فعالیت خود 

را آغاز خواهد کرد.
شامل  را  پایگاه  این  خدمات  وی 
های  آسیب  کاهش  و  کنترل  مداخله، 
و  کرد  عنوان  منطقه  این  اجتماعی 
یادآور شد: این پایگاه بصورت خصوصی 
و  داشته  فعالیت  بهزیستی   نظارت  با 
ششمین پایگاه خدمات اجتماعی استان 

ایالم محسوب می شود.
مدیرکل بهزیستی ایالم همچنین 
از اختصاص  بیش از ۱۰ میلیارد ریال 
مددجویان  مسکن  ودیعه  برای  اعتبار 
د  بنیا یق  طر ز  ا یالم  ا یستی  بهز
مستضعفان خبر داد و گفت: این اعتبار 
تسهیالت  و  بالعوض  صورت  دو  به 
ارزان قیمت در اختیار مددجویان واحد 
شرایط برای حل مشکل ودیعه مسکن 

قرار داده می شود.
و  مراجعه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

حضور مردم به صورت روزانه به خدمات 
بهزیستی افزایش یافته است، گفت: در 
حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ خانوار پشت 
بهزیستی  دریافت خدمات  برای  نوبتی 

در استان وجود دارد.
صورت  در  کرد:  تصریح  وی 
تحت  نیز  خانوارها  این  اعتبار،  تامین 
مختلف  ی  بخش ها ی  یت ها حما

بهزیستی قرار خواهند گرفت.
ایالم  استان  بهزیستی  مدیرکل 

افزود: این اداره کل در بحث کرونا به 
اقشار تحت پوشش از طریق خیرین و 
مختلف  بسته های  مختلف،  نهادهای 

معیشتی توزیع کرده است.
وی گفت: بهزیستی استان ایالم 
برای دو شهرستان ملکشاهی و هلیالن 
محرومیت  بحث  در  ای  ویژه  خدمات 
و  اشتغالزایی  طرح های  اجرای  زدایی، 
کاهش  برای  اجتماعی  پایگاه  ایجاد 
آسیب های اجتماعی در نظر گرفته است.

درصدی   ۱۸ کاهش  ز  ا وی 
و  داد  خبر  ایالم  استان  در  خودکشی 
برای کاهش آسیب های  اظهار داشت: 
استان  بهزیستی  استان،  در  اجتماعی 
برنامه مختلفی را در منطق آسیب پذیر 

استان اجرایی کرده است.
ایالم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
هیچ  تاکنون  اینکه  ذکر  با  همچنین 
سالمندان  خانه  در  کرونا  از  موردی 
ایالم گزارش نشده است، افزود: شرایط 
مراکز  در  سالمندان  نگهداری  حساس 
ایالم  استان  در  سالمندان  نگهداری 
موجب شده تامددجویان مراکز نگهداری 

سالمندان در سالمت کامل باشند.
همتی درباره میزان ابتال در مراکز 
نگهداری بیماران روانی گفت: در مرکز 
نگهداری بیماران روانی 3 مورد ابتال به 
کرونا ویروس وجود داشته است که با 
انجام اقدامات قرتطینه و ارائه خدمات 
درمانی وضعیت آنان بهبود یافته است.

خدمات  ارائه  به  اشاره  با  وی 
تحت  کرونایی  معلوالن  به  حمایتی 
پوشش بهزیستی گفت: معلوالن تحت 
کرونا  به  که  ایالم  بهزیستی  پوشش 
ویروس مبتال شده اند، از تمام خدمات 

حمایتی بهزیستی برخوردار بوده اند.
2۱لغایت 27تیرماه هفته بهزیستی 

نامگذاری شده است.

مدیرکل بهزیستی ایالم:

 هلیالن صاحب پایگاه خدمات اجتماعی می شود
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مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

مدیر شرکت ملی پخش 
خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
سهمیه بندی  ابتدای  از  گفت:  رضوی 
بنزین تا کنون 7۸ هزار کارت سوخت 
در این منطقه رمزگشایی شده که حدود 
هشت هزار مورد آنها مربوط به فصل 

بهار امسال است.
در سه  اصغری گفت:  اصغر  علی 
 6۸۰ و  هزار  هفت  امسال  نخست  ماه 
منطقه  در  سوخت  کارت  رمزگشایی 
خراسان رضوی با رعایت پروتکل های 
ادامه  است.وی  شده  انجام  بهداشتی 
با وجود شرایط کرونایی همچنان  داد: 
مراجعات حضوری به شرکت ملی پخش 
اشکال  رفع  برای  نفتی  فرآورده های 

و بازگشایی کارت سوخت ادامه دارد.
پخش  ملی  کت  شر یر  مد
خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
به  سوخت  کارت  رمز  گفت:  رضوی 
آخر  رقم  چهار  فرض  پیش  صورت 
است  شخصی  ملی  کد  راست  سمت 
درج  کارت سوخت  روی  بر  نامش  که 
شده است و شهروندان در صورتی که 

با پیش فرض تعیین شده مشکل رمز 
در  با  می توانند  است  نشده  مرتفع  آنها 
خودرو  شناسایی  مدارک  داشتن  دست 
کارت  ماشین،  کارت  سبز،  )کارت 
ملی مالک و کارت سوخت( و رعایت 
و  نواحی  به  بهداشتی  دستورالعملهای 

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  ستاد 
نفتی منطقه خراسان رضوی مراجعه و 
در کمترین زمان ممکن برای حذف رمز 

کارت خود اقدام کنند.
شهروندان  کرد:  تصریح  اصغری 
را  خود  سوخت  کارت  که  صورتی  در 

با  می توانند  کنند  فراموش  جایگاه  در 
مراجعه به پلیس +۱۰ و دریافت پرینت، 
آخرین نوبت سوختگیری خود را مشاهده 
و سپس با مراجعه به جایگاه مذکور با 
در دست داشتن کارت شناسایی معتبر 

کارت سوخت خود را تحویل بگیرند.

رمز گشایی بیش از ۷۸ هزار کارت سوخت در خراسارضوی  برای اجرای برنامه های هفته صرفه جویی صورت گرفت؛
توزیع  از شرکت  توانیر  قدردانی مدیرکل روابط عمومی 

برق استان سمنان
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر، از تالش و 
اجرای  برای  سمنان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  همکاران  زحمات 

شایسته برنامه های هفته صرفه جویی تقدیر نمود.
ابوذر صالحی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران«توانیر« در تقدیرنامه ارسالی خطاب 
نیروی برق استان  ابوالفضل همتی مدیرروابط عمومی شرکت توزیع  به 
سمنان آورده است: »باعنایت به برنامه ریزی منسجم و برگزاری مطلوب 
اطالع رسانی هفته صرفه جویی و  و  آگاه سازی  فرهنگی،  برنامه های 
مدیریت مصرف آب و برق که در هفته اول تیرماه به صورت یکپارچه 
و هماهنگ از سوی مجموعه صنعت برق کشور انجام شد، از مساعی و 
ربط تشکر  اندرکاران ذی  روابط عمومی و دست  تالش های همکاران 

و قدردانی می گردد.«
تبلیغی مدیریت  گفتنی است: تشکیل جلسه شورای عالی فرهنگی 
اطالع  مذکور،  هفته  در  ها  برنامه  اجرای  و  ریزی  برنامه  برای  مصرف 
رسانی الزم از طریق رسانه های جمعی، حضور مدیران و کارشناسان در 
برنامه های صدا و سیما، برگزاری مسابقات فرهنگی، تجلیل از مشترکان 
کم مصرف برق خانگی و مشترکین صنعتی همکار سال گذشته در امر 
اندازی  راه  آموزشی،  های  گرافی  موشن  و  انیمیشن  تهیه  سائی،  پیک 
پیام  ارائه  و  نیروگاه مجازی«  اشتراک برق، یک  اجتماعی » هر  پویش 
تبیین  برای  این حرکت فرهنگی و هماهنگی  های آموزشی در راستای 
ائمه  از سوی  نماز جمعه  تریبون مقدس  از طریق  موضوع صرفه جویی 
جمعه استان، به عنوان مهم ترین اقدامات این شرکت در هفته مدیریت 

مصرف به شمار می رود.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
میلیون   ۳۰ خانگی  سرمایه گذاری؛نیروگاه  هزینه  حداقل 

تومان
حداقل  اصفهان  شهرستان  برق  توزیع  شرکت  برق  بازار  دفتر  مدیر 
هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه جدید خانگی را 3۰ میلیون ریال 
احداث یک سامانه سه کیلوواتی  برای  این هزینه  اظهار کرد:  و  برشمرد 
خانگی اما پیشنهاد می شود با صرف هزینه ی بیشتر تا حدود ۵۰۰ میلیون 

ریال، سامانه های پنج کیلوواتی خانگی نصب شود.
نیروگاه ها در شرایط  این  از  استفاده  اقتصادی  توجیه  صالحی درباره 
فعلی گفت: اگر موضوع به شیوه اصولی و همه جانبه تحلیل شود، قطع به 
یقین استفاده از انرژی پاک مقرون به صرفه خواهد بود. از همین رو در 
دیگر کشورها نیز به سمت توسعه و بهره گیری هرچه بیشتر از منابع تجدید 

پذیر حرکت می شود.
وی افزود: اگر در مقام مقایسه، تمامی هزینه های واقعی و البته جانبی 
زیست  هزینه های  جمله  از  فسیلی(  )سوخت  برق  تولید  شیوه های  دیگر 
محیطی، هزینه های اجتماعی منتج از آالیندگی، هزینه واقعی سوخت و دیگر 
هزینه های مشابه در نظر گرفته شود، هزینه تأمین انرژی از منابع فسیلی، 

بیش از هزینه تأمین انرژی از منابع تجدید پذیر خواهد بود.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ادامه داد: در 
حال حاضر هزینه تأمین انرژی از سوخت های فسیلی در دنیا ۸ تا ۱۵ سنت 
دالر به ازای هر کیلووات ساعت برآورد می شود )به طور متوسط معادل ۱۱ 
سنت دالر( که این مقدار برای منابع تجدید پذیر در بسیاری موارد کمتر 

از این مقدار است.
صالحی گفت: در ارتباط با کاهش هزینه احداث و راه اندازی سامانه های 
خورشیدی، شاید یکی از اصولی ترین شاخص ها، تراز عرضه و تقاضای بازار 
و همچنین رونق فضای کسب و کار در این حوزه است. در شرایط فعلی 
چنین به نظر می رسد که با افزایش تقاضا و ایجاد فضای رقابتی، امکان 
مدیریت و کاهش هزینه ها به ویژه در سفارشات و تقاضاهای تجمیع شده 

وجود خواهد داشت

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان های تنکابن، رامسر 
و عباس آباد خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در رامسر
به گزارش ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
مازندران، مهندس مقتدر رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان های تنکابن، 
رامسر و عباس آباد صبح روز ۱۹ تیر ماه از آغاز عملیات آماده سازی زمین 
۱3۸ واحد طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان رامسر در زمینی به مساحت 

۵۵۰۰ متر خبر داد.
مهندس ضمن اعالم این خبر افزود : عملیات آماده سازی ۵۵۰۰ متر 
زمین با حضور رئیس بنیاد مسکن شهرستان رامسر، توسط آزمایشگاه فنی 

و مکانیک خاک آغاز گردید .
مهندس مقتدر تصریح کرد : زمین این پروژه توسط دولت ) سازمان 
ملی زمین و مسکن( جهت ساخت ۱3۸ واحد مسکونی برای متقاضیان این 
به  رامسر  انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  و  طرح در نظر گرفته شده است 
عنوان سازنده این واحدها در نظر گرفته شده است که در ۵ بلوک قابلیت 
اجرایی دارد .گفتنی است : سهم استان مازندران از طرح اقدام ملی مسکن 

۱۸ هزار واحد است

مدیرعامل شرکت گاز مازندران عنوان کرد ؛
گازدار شدن مناطق باالدست تنکابن تا سال ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته گازرسانی به مناطق دوهزار و سه هزار شهرستان تنکابن تا سال آینده 

تکمیل و بهره برداری می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، »جعفر احمدپور« 
در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه گازرسانی به مناطق دوهزار و سه هزار 
شهرستان تنکابن افزود: برای گازرسانی به این مناطق پیش بینی بودجه 
حدود 3۰۰ میلیارد تومان بود که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص 

یافت و پیمانکاران مشغول به فعالیت هستند.
وی اظهار داشت: فاز نخست این پروژه در حال اتمام است و تنها 3۰۰ 
متر از آن باقی مانده که تا یک هفته آینده به اتمام می رسد و سپس این 

فاز برای مرحله تست آماده می شود.
احمدپور با بیان اینکه خطوط انتقال گاز این پروژه ها باید تا قبل از 
فصل سرما به اتمام برسد ، افزود : در قسمت باال دست به طول ۱3 کیلومتر 
به لحاظ سختی مسیر در اجرا با مشکالتی مواجه هستیم که با جلساتی که 

پیرامون آن برگزار می شود، این مشکالت برطرف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین با اعالم این که گازرسانی 
در ۹ منطقه غرب مازندران در حوزه شهری ۱۰۰ درصد و در حوزه روستایی 
۹4.۵ درصد انجام شده است ، گفت : برای لوله گذاری مسیر جاده الموت 
هم برنامه ریزی الزم صورت گرفته و قرار شد در هفته آینده پیمانکار این 

پروژه به منطقه اعزام شود.
: در حاضر ۹۹.۸ درصد جمعیت شهری و ۹4 درصد  افزود  احمدپور 

جمعیت روستایی مازندران از مزایای گازرسانی بهره مند هستند.
مازندران حدود سه میلیون و 3۰۰ هزار نفرجمعیت دارد که ۵7 درصد 
و  از سه هزار روستا  بیش  بقیه در  نقطه شهری و 43 درصد  آنها در 6۰ 

آبادی سکونت دارند.
غرب  جغرافیایی  حوزه  در  هم  تنکابن  نفری  هزار   ۱7۰ شهرستان 

مازندران واقع است

خطوط  کانوایر  خط  کنترل  سیستم  ارتقای  و  سازی  بهینه 
نهایی و تکمیل نورد گرم فوالد مبارکه

محمـد علیخانـی، رئیـس خطـوط نهایـی و تکمیل نورد گـرم گفت:با 
تـالش و همدلـی کارکنـان تکمیـل نـورد گـرم در سـال رونـق تولیـد و 
علی رغـم تحریم هـای موجـود، پـروژۀ ارتقـای PLC۹ مربـوط بـه خـط 
کانوایـر تکمیـل نـورد گـرم بـا موفقیـت اجـرا شـد و مـورد بهره بـرداری 

گرفت. قـرار 
در همیـن خصـوص علـی شـامرادی، سرپرسـت تعمیـرات خطـوط 
نهایـی و تکمیـل نـورد گـرم نیز بـا بیـان این که سیسـتم های اتوماسـیون 
صنعتـی نقش اساسـی در کنتـرل فرایندهـای تولیدی ایفـا می کنند، گفت: 
فرایندهـای صنعتـی بـا   داشـتن یـک سیسـتم کنترل کننـدۀ مرکـزی یـا 
توزیع شـده قادرنـد تولیـدی بـا کیفیت و کمیت باال داشـته باشـند و در این 
میـان واحدهـای کنترل کننده مثـل PLC، DCS و یـا کنترل کننده های 
دیگـر از ایـن نـوع، نقش مهمـی در انجام تولید باکیفیـت و کاهش توقفات 
بـر عهـده دارنـد. بنابرایـن بـه روز بـودن ایـن کنترل کننده هـا در بخـش 

سـخت افزار   و   نرم افـزار   بسـیار مهـم و قابل توجـه اسـت.
همچنیـن محمدرضـا حسـامی زاده، تکنسـین تعمیـرات بـرق و ابـزار 
دقیـق در تشـریح رونـد اجـرای ایـن پـروژه افزود: خـط کانوایر در قسـمت 
خروجـی واحـد نـورد گرم قـرار گرفتـه و وظیفۀ تخلیه و انتقـال کالف های 

تولیـدی واحد
نـورد گـرم و تقسـیم کالف هـا بیـن واحـد تکمیـل نـورد گـرم و انبار 
نـورد سـرد را بـر عهـده دارد؛ بنابراین ایـن خط به دلیل گلوگاه بودن بسـیار  
مهـم  اسـت و توقفـات آن در تولیـد نـورد گرم بسـیار مهم تلقی می شـود؛ 
به طوری کـه در صـورت ایجـاد توقـف در خـط کانوایـر بیـش از ۱۰ دقیقه، 

ریتـم تولیـد نـورد گـرم کاهش می یابـد یا کامـال متوقف می شـود.
وی بـا تأکیـد بـر این کـه واحـد کنتـرل این خط کـه در اتـاق کنترل 
OS۸  قـرار دارد از نـوع Siemens PLC S۵  بـود افـزود: بـا توجـه 
بـه بـاال بـودن ریتـم تولیـد نـورد گـرم و طـول عمر زیـاد و قدیمـی بودن 
سـخت افزار و نرم افـزار، ایـن تجهیز جوابگـوی نیازهای تعمیـرات در زمان 
عیب یابـی نبـود. ضمن این کـه نبود سیسـتم مانیتورینـگ )HMI( فرایند 
عیب یابـی را طوالنی تـر می کـرد. لـذا پـس از تشـخیص نیـاز ضـروری به 
تعویـض ایـن تجهیـز، اقدامـات الزم در زمینـۀ ارائـۀ طـرح و اجـرای طرح 
جدیـد تابلـو و تجهیـزات PLC۹ در توقـف خـط نـورد گـرم، بـا وجـود 
شـرایط دشـوار جابه جایـی و جایگزینـی تابلـو در اتـاق کنتـرل OS۸ بـا 

موفقیـت انجام شـد.
حسـامی زاده در خصـوص مزایـای سیسـتم جدیـد گفت: در سیسـتم 
جدیـد از H-4۰۰ Siemens PLC S7 اسـتفاده شـده اسـت. مزیـت 
ایـن طـرح نسـبت بـه قبـل انجـام پـردازش سـریع تر و هم زمان پروسـه 
یـا  و  نرم افـزاری  ایجـاد خطـای  CPU اسـت کـه در صـورت  بـا دو 
CPU اسـتندبای  CPU در حـال کار،  سـخت افزاری و فالـت شـدن 
به سـرعت و بـدون توقـف خـط وارد مـدار می شـود و ترتیـب کنترل خط 
را ادامـه می دهـد. امـکان دیگـر کـه بـه اتوماسـیون این خط اضافه شـد، 
ایجـاد سیسـتم مانیتورینـگ )HMI( و دسترسـی کامل بـه موقعیت های 
تمامـی تجهیـزات خـط بـود کـه نقـش مهمـی در عیب یابـی و کنتـرل 

موقعیـت تجهیـزات خـط بر عهـده دارد.

مدیرکل راه آهن اراک:
اداره کل راه آهن اراک رتبه دوم تعمیر واگن باری در کشور را کسب کرد

 مدیرکل راه آهن اراک 
تعمیر  با  اداره کل  این  گفت: 
443 دستگاه انواع واگن باری 
در سال جاری رتبه دوم تعمیر این واگن ها 

را در کشور به خود اختصاص داد.
محمدرضا قربانی  افزود: 2 هزار و 
4۵3 واگن باری امسال در کشور تعمیر 
اساسی شده که 2۹ درصد آنها در اراک 
انجام شده است.وی با بیان اینکه اداره 
کل راه آهن اراک قطب تعمیر  واگنهای 
تعمیرات  داشت:  اظهار  است،  باری 
اساسی واگن های باری در این اداره کل  
در سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل 

۱2 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل راه آهن اراک خاطرنشان 
کرد: تعمیرات واگن های باری در راه آهن 

اراک توسط شرکت احیا صنعت ادوات، 
برفره و بینا صنعت ریلی این شهرستان 

انجام شده است.

 27۱ و  هزار  سه  گفت:  قربانی 
دستگاه چرخ و محور نیز امسال در راه 
 3۵ که  شده  اساسی  تعمیر  اراک  آهن 
درصد تعمیر اساسی چرخ و محور واگن 
در کشور را شامل می شود.وی ادامه داد: 
تعمیر اساسی چرخ و محور در راه آهن 
اراک امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 2۸ درصد رشد داشته است.
 44۱ شامل  اراک  آهن  راه  حوزه 
کیلومتر خطوط ریلی در پنج استان قم. 
کرمانشاه  و  همدان  لرستان.  مرکزی. 
ایستگاه را تحت پوشش  است که 2۱ 

دارد.

باغی- قره  قدس-زهرا 
س  مهند : ن نا ا جو ی  نیا د
مدیرعامل  پور  فنی  علیرضا 
شرکت ایمن تاسیسات گستر در نشست 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  مطبوعاتی 
بخش  به  کشور  گاز  سپاری  برون 
اجرای اصل 44  راستای  در  خصوصی 
قانون اساسی گامی نو در جهت بهبود 
وضعیت خدمات رسانی گاز به مشترکین 

بوده است.
در  ایران  گاز  سپاری  برون  پدر 
برای  شرکت  تالش  تمام  افزود:  ادامه 
به  مطلوب  دهی  خدمات  موانع  رفع 

مشترکین است .
فنی پور اظهار داشت: در همین 
سازی  مناسب  با  کار  بدو  در  راستا 
فضا و شکل ظاهری شرکت و ایجاد 
باجه های خدمات مشترکین از اتالف 
رجوع  ارباب  تا  شد  جلوگیری  وقت 
را  خود  خدمات  زمان  ترین  کم  در 

کند. دریافت 
وی از دیگر اقدامات این شرکت 
به  مطلوب  دهی  خدمات  راستای  در 
خوانی  کنتور  بخش  در  را  مشترکین 
پوشش  با  افراد  افزود:  و  کرد  عنوان 
عمومی  روابط  با  مناسب  و  مشخص 
باال در مراجعه به درب منازل و صدور 

آنی قبض و حتی پرداخت آن در همان 
لحظه از مراجعه دوباره و اتالف هزینه 

و وقت جلوگیری می شد.
مدیر شرکت ایمن تاسیسات گستر 
شرکت  امور  کلیه  اینکه  به  اشاره  با 
می  انجام  روز  به  و  بصورت سیستمی 
شود، در ادامه افزود: در محله جدید به 
دلیل حذف قبوض کاغذی این شرکت 
پیامکی کنتور خوانی  تعریف سامانه  با 

را بصورت غیر حضوری انجام میداد.
زمان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دولت  سوی  از  کرونا  ویروس  شیوع 

ابالغ شد مامورین کنتورخوان به درب 
این  بیان داشت:  نکنند،  منازل مراجعه 
در حالی بود که مامورین کنتورخوان در 
مراجعه به درب منازل اصال با مالک یا 

ساکنین مواجه نمی شدند. 
در  ایران  گاز  سپاری  برون  پدر 
ادامه افزود: گاز استان برای مشترکین 
کارکردهایی را به صورت رندوم ارسال 
صدور  هم  اقدام  این  نتیجه  که  کرد 
قبوض ناهماهنگ با رقم کنتور و بعضا 

رقم باال بود.
تجمع  علل  ز  ا یکی  پور  فنی 

مشترکین در یک ماه اخیر در شرکت گاز 
شهرستان را همین اختالف رقم کنتور با 

قبوض صادر شده خواند.
ز  ا همچنین  پور  فنی  مهندس 
دوماه  طی  رایگان  قبوض  پرداخت 
و  شاهد  جانباز،  مشترکین  به  مربوط 
این  تکریم  های  مناسبت  در  آزاده 

عزیزان خبر داد.
وی با اشاره به راه اندازی اورژانس 
داشت:  ابراز  شهرستان  سطح  در  گاز 
از  زمان  هر  در  گاز  شرکت  امدادگران 
تماس   ۱۹4 شماره  با  که  روز  شبانه 
را  مشکل  و  اعزام  محل  به  بگیرند 

مرتفع می کنند.
ارائه  خصوص  در  مسئول  این 
گفت:  مشترکین  به  مطلوب  خدمات 
پیشخوان  دفاتر  با  متعدد  طی جلسات 
دولت تفاهم نامه ای مبنی بر خدمات 
گاز  اداره  صورت  به  دفتر  این  دهی 
تا  شد  امضاء  محله  هر  در  کوچک 
ترین  نزدیک  به  مراجعه  با  مشترکین 
دفتر پیشخوان محل سکونت از خدمات 

گاز بهره مند شوند.
پدر برون سپار گاز ایران در خاتمه 
به  رسانی  اطالع  در  رسانه  اصحاب  از 
ارتباطی مردم و  مردم و به عنوان پل 

مسئولین قدردانی کرد.

علیرضا فنی پور:
تالش شرکت ایمن تاسیسات گستر 

در راستای رفع موانع خدمات دهی مطلوب به مشترکین

آگهی موضوع ماده قانون 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 قطعه یک  ایالم 
 برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۵۰۰۱۰۰۰۸۰۸ مورخ ۱3۹۹/4/2 هیات اول 
/ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد عسگری ، فرزند حسن ، به کد ملی 4۵2۹۸4۰3۸7 )ششدانگ( 
یک باب ساختمان ، به مساحت ۱۰3/۵۵ متر مربع ، پالک شماره ۵ فرعی از 
۱۵4۸ اصلی ، واقع در ایالم – خ پژوهش – کوچه شهادت ،خریداری شده 

از قدرت نیاکان ومنتسب مالکیت حسین ناظری . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اعتراضی داشته باشند می توانن ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی 
های ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی ، اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را بهمراجع قضایی تقدیم نمتیند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم اعتراض طبق 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/4/24 
     صفری – رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم  

برگ سبز
 24۰۰ تیپ   ۱3۸2 مدل  نیسان  سیستم  ون   – کامیونت  نوع 

رنگ آبی – روغنی 
شماره موتور 2۰3۹۹3

 D۰33۵2 شماره شاسی
پالک ایران 72-۱66 ی ۵6 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰۰۹۸4 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم جمیله فخرائی طراقی فرزند علی رضا به 
شماره شناسنامه 4۸7۰ صادره از در شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت ۸۸/47 مترمربع پالک شماره 736 
فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در قریه عمروآباد تهران بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین از مالکیت اسماعیل شیرکوند صالح آباد محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.ث/م.الف ۱2۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۵/۸

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

مهر  خدمات  هوزان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به  ثبت 2۰3۸  به شماره  درتاریخ 2۱/۰4/۱3۹۹  سقز 
۱4۰۰۹27۹۹۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری 
و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت 

و بخش عمومی غیر دولتی 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 قوخ ، کوچه بوستان 3 ، خیابان شهیدبابائی ، پالک 
۰ ، طبقه همکف کدپستی 66۸۱6۹۵۸۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
 37۵۰۰۹6236 ملی  شماره  به  امیری  سامان  آقای  شرکا  از  یک 
دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم شکیال سیمائی به شماره 
ملی 37۵۰4۹26۹7 دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای سامان امیری به شماره ملی 37۵۰۰۹6236 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود خانم شکیال سیمائی به شماره ملی 37۵۰4۹26۹7 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
باامضای  واداری  عادی  واوراق  بهاداروتعهدآور  اسنادواوراق  کلیه   :
منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه 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 )۹۱2۵۱7(

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰۰62۵ هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
به شماره  یداله  زاده فرزند  ابراهیم  آقای صفر  بالمعارض متقاضی 
شناسنامه ۸ صادره از سراب در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی در آن به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۱4۹/۰7 
مترمربع پالک شماره 46 فرعی از 2 اصلی واقع در قریه باغرین 
تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت محمد سیری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  پس 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف ۱۱3
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۵/۸

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی دعوت
کلیه سهامداران شرکت مهندسی معدن  از  بدین وسیله   
کاوان منگنزکوه سرخ ثبت شده به شماره 443۸ دعوت می شود 
راس ساعت ۱۰ مورخه ۹۹/4/۵ در  محل دفتر شرکت واقع  
درسبزوار خیابان امیرکبیر کوچه امیرکبیر 42 )سمیه 6( پالک 

۱۱ کدپستی ۹6۱766۵۹43
حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه :
انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید افزایش سرمایه

 انتخاب بازرسین
 و سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی می باشد

 هیئت مدیره شرکت
تاریخ چاپ ۹۹/4/24



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1505- سه شنبه 24 تیر 61399 ورزش دنیای 

افزایش کیفیت لیگ والیبال زنان چگونه میسر می شود؟

با وجود تعیین پاداش  و تخفیف به باشگاه ها برای تیم داری در لیگ والیبال زنان، 
می توان انتظار لیگ با کیفیتی در این فصل داشت؟ پخش تلویزیونی مهم ترین بخش 

جذب حامیان مالی است که زنان از آن بی بهره هستند.
باز هم تابستان رسید و دغدغه تشکیل لیگ برتر والیبال زنان به گوش می رسد. در 
فصل گذشته پیش از آغاز لیگ والیبال زنان »حرمت السادات زبردست« سرپرست نایب 
رییسی زنان فدراسیون والیبال سه تاریخ را برای اعالم تیم داری باشگاه ها تعیین کرد و 
این تاریخ ها هر بار بدلیل نبود آمادگی و تمایل به تیم داری به زمانی دیگر موکول می شد.

در واقع قرار بود شهریور ۹۸ باشگاه ها تصمیم قطعی خود را برای شرکت در لیگ 
برتر اعالم کنند اما تا سوم آبان طول کشید و در نهایت آذر ماه مسابقات لیگ برتر با 
حضور ۹ تیم  سایپا تهران، ذوب آهن اصفهان، باریج اسانس کاشان، پیکان تهران، شورا 
و شهرداری قزوین، اکسون تهران، ستارگان فارس، افق قم و اطلس تهران آغاز شد.

حتی زبردست از برگزاری لیگی بسیار قوی سخن گفت که در پایان فصل از 
گفته سرمربیان تیم های سایپا و ذوب آهن اینگونه برداشت نمی شد. »فریبا صادقی« 
سرمربی ذوب آهن گفته بود که بهتر است که شرط حضور در لیگ برتر فقط شرایط 
مالی نباشد و تیم هایی به لیگ برتر راه یابند که در لیگ دسته یک نتایج خوبی را کسب 
کرده باشند. در این فصل تیم های دسته یک به یکباره وارد لیگ شدند و برگزاری لیگ 
با این تیم ها هیچ نتیجه ای برای لیگ والیبال زنان نداشت و به همین دلیل امتیازات 

تیم ها تفاوت چشمگیری داشت.
در این میان نیز با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال، یک بار دیگر 
»محمدرضا داورزنی« رییس فدراسیون شد تا شاید امیدی برای دگرگونی در وضعیت 
لیگ والیبال زنان به وجود بیاید. هر چند  پنج ماه گذشته است و خبری از انتصاب نایب 
رییس والیبال زنان نیست و مشاور داورزنی در خصوص والیبال زنان تصمیم می گیرد.

فصل گذشته به دلیل بحران کرونا بدون برگزاری مرحله پلی آف و اعالم قهرمانی 
سایپا به پایان رسید و در نهایت این تیم برای حضور در جام باشگاه های آسیا معرفی شد.  
شاید در سال گذشته،  تصمیم قطعی برای پایان بخشیدن به لیگ والیبال زنان 
بدون برگزاری مرحله پلی آف چندان خوشایند سرمربیان نبود.  زیرا این امکان وجود 

داشت تا در مرحله حذفی شرایط به نفع ذوب  آهن تغییر کند.
حال در قیاس با لیگ های فوتبال و فوتسال زنان که هنوز در بالتکلیفی برای 
تعطیلی یا ادامه مسابقات هستند و تا فصل دیگر زمانی ندارند، اعالم قهرمان آن هم 
در ابتدای روزهای کرونایی بنظر تصمیم درستی بود. زیرا تکلیف بازیکنان، سرمربیان 
و باشگاه ها مشخص شد و فدراسیون یک گام به جلو برداشت تا بتواند برای فصل 

آینده برنامه ریزی کند.
در این فصل داورزنی تغییراتی را در لیگ والیبال زنان ایجاد کرد. او برای تیم های 
اول تا سوم لیگ برتر به ترتیب پاداش های یک میلیارد ریالی، ۵۰۰ میلیون ریالی و 

2۵۰ میلیون ریالی در نظر گرفت.
این پاداش ها از نقطه نظر سرمربیان تیم ها و بازیکنان انگیزه مضاعفی برای ایجاد 

رقابتی باال، افزایش کیفیت لیگ و ترغیب حامیان مالی ایجاد می کند.  
در کنار آن داورزنی بنا به تقاضای بسیاری از مدیران عامل باشگاه ها، در نامه ای 
به باشگاه های فعال در این رشته ورزشی، میزان ورودیه لیگ های سال ۹۹ را اعالم 

کرد که برای لیگ برتر زنان 2۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
همچنین قرارداد بازیکنان تا سقف مشخصی شامل ۱۰ درصد حق فدراسیون 
نمی شود. براساس بند ۹ آیین نامه اجرایی و انضباطی برگزاری مسابقات فدراسیون 
والیبال، باشگاه هایی که در بخش زنان و مردان در لیگ برتر تیم داری می کنند، به جای 
هشت درصد از قرارداد بازیکنان مرد می توانند پنج درصد به فدراسیون پرداخت کنند 

و سه درصد در حساب باشگاه خواهد ماند.
بنظر می رسد که فدراسیون والیبال با وجود بحران کرونا طبق برنامه پیش می رود 
و اگر این ویروس مشکلی در روند برگزاری لیگ برتر ایجاد نکند،  نسبت به سال 

گذشته این مسابقات زودتر برپا خواهد شد.
اما آیا می توان تضمین کرد که با وجود تعیین پاداش ها و تخفیف به باشگاه ها 
برای تیم داری در بخش زنان، والیبالیست ها، لیگ با کیفیتی را در این فصل تجربه 
خواهند کرد. نباید فراموش کنیم که پخش تلویزیونی مهم ترین قسمت جذب حامیان 

مالی است که زنان از آن بی بهره هستند.

کاوه: در این شرایط برگزاری لیگ کشتی ممکن نیست
مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد با اشاره 
به وخامت شیوع کرونا در ایران و سخت بودن 
پربرخورد  رشته  در  لیگ  برگزاری  مجوز  ارائه 
برگزار  جهانی  های  رقابت  اگر  گفت:  کشتی، 
تیم ملی  شود همه سیستم کشتی در خدمت 

خواهد بود.
محسن کاوه، با تاکید بر اینکه برای برنامه 
لزوم  بر  عالوه  تمرینات،  شروع  جهت  ریزی 
صدور مجوز از سوی ستاد مقابله با کرونا، در 

انتظار تصمیم نهایی اتحادیه جهانی کشتی در جلسه ماه آینده هستیم، اظهار کرد: با 
توجه به شرایط حال حاضر در ایران و دیگر کشورهای جهان با شیوع گسترده ویروس 
کرونا، هیچ تضمینی برای برگزاری مسابقات جهانی وجود ندارد و مشخص نیست چه 

شرایطی در آینده رخ خواهد داد.
مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد، درباره راه اندازی کمیته های آنالیز و آماده 
سازی از سوی فدراسیون کشتی برای کمک به تیم های ملی کشتی، گفت: هدف از 
ایجاد و راه اندازی کمیته آنالیز کمک به موفقیت هر چه بیشتر در رویدادهای پیش رو 
و مخصوصا المپیک توکیو است. وظیفه این کمیته طبق دستورالعمل های داده شده، 
آنالیز حریفان جهانی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن هاست تا بر اساس داده ها 
و نتایج بدست آمده توسط اعضای این کمیته و ارائه آن به کادر فنی تیم ملی، نحوه 

تمرینات کشتی گیران برنامه ریزی شود.
وی ادامه داد: در واقع بر اساس نتایج کمیته آنالیز و اطالعات بدست آمده، شبیه 
سازی مسابقات در تمرینات پیاده می شود تا کشتی گیران ما در فرصت مناسب با 
آمادگی و شناخت هر چه بیشتر به مصاف رقبایشان بروند. قطعا شناخت هر چه بیشتر 
ما و کشتی گیرانمان از وضعیت رقبا و نقاط ضعف و قوت آن ها باعث عملکرد بهتر 

در میدان مبارزه خواهد شد.
کاوه در ادامه به وظایف کمیته اماده سازی اشاره کرد و گفت: این کمیته بر 
نحوه تمرینات در تمامی رده های سنی نظارت خواهد داشت و الزم است مربیان و 
مخصوصا سرمربیان برنامه های تمرینی خود را پیش از آغاز اردو به این کمیته ارائه 
دهند تا اعضای کمیته نسبت به طراحی بهترین روش تمرینی متناسب با علم روز دنیا 
اقدام کنند. در واقع نتایج بدست آمده بر اساس کار سیستمی خواهد بود و هدف این 

است که تمرینات ملی پوشان به بهترین شکل اجرایی شود.
با توجه به حضور  ادامه خاطرنشان کرد:  آزاد در  مدیر تیم های ملی کشتی 
اساتید دانشگاهی و ورزشی، کمیته آماده سازی می تواند خدمات بسیار خوبی برای 
تیم های ملی کشتی داشته باشد. برای افزایش قدرت این کمیته تصمیم گرفته شد 
تا زمانیکه اعضای کمیته آماده سازی برنامه تمرینات ملی پوشان را تایید نکنند، 
اجازه آغاز اردو داده نشود. هدف از تمامی این اقدامات کمک به کسب موفقیت تیم 
های ملی در میادین بین المللی است و امیدوارم در نهایت شاهد رشد و پیشرفت 

روز افزون کشتی ایران باشیم.
وی درباره وخامت مجدد شیوع کرونا در ایران و برخی اصرارها برای برگزاری 
لیگ کشتی، گفت: در حال حاضر تمامی باشگاه های ما که قرار است کشتی گیران در 

آنها تمرین کنند تعطیل شده اند. 
رشته کشتی جزو سخت ترین رشته ها به لحاظ میزان برخورد در طول مبارزه 
است، بنابراین امکان صدور مجوز برای آغاز رقابت های کشتی در چنین شرایطی 
بسیار سخت خواهد بود. در کشورهایی مثل ژاپن با دقت تمامی پروتکل های بهداشتی 
رعایت می شود و در چنین شرایطی توانستند در باشگاه ها فعالیت کنند اما ما در ایران 

چنین شرایطی نداریم.
کاوه تاکید کرد: از سوی دیگر اگر اتحادیه جهانی در جلسه مرداد ماه رای به 
برگزاری رقابت های جهانی در آذرماه بدهد، تمام سیستم کشتی در خدمت تیم های 
ملی خواهد بود و به چیزی غیر از آماده سازی خوب جهت حضور در این مسابقات فکر 

نمی کنیم، بنابراین امکان اجرای برنامه دیگری در کشتی نخواهد بود.

وردربرمن خواستار جذب طارمی شد
آلمان  وردربرمن  فوتبال  تیم 
مذاکرات برای جذب مهدی طارمی را 

شروع کرده است.
وردربرمن   ،SID گزارش  به 
توانست با کنار زدن هیدنهایم در نهایت 
دنبال  به  اکنون  و  بماند  بوندسلیگا  در 
رقابت های  جدید  فصل  برای  تقویت 
سران  راستا  همین  در  بوندسلیگاست. 
تیم آلمانی، مهدی طارمی، مهاجم تیم 
فوتبال ایران و فعلی ریو اوه پرتغال را 
مدنظر قرار دارند تا او را به خدمت بگیرند.

عضویت  به  تابستان  در  طارمی 
تیم ریو اوه پرتغال درآمد و موفق شد 
اروپا  اولین فصل حضور در فوتبال  در 

خوش بدرخشد و در 34 بازی برای این تیم 22 گل به ثمر رسانده که از جمله ۱4 
گل در لیگ پرتغال بوده است.

این در حالی است که گفته می شود طارمی از چند تیم مطرح پرتغال نیز پیشنهاد 
بازی دریافت کرده است.

محرومیت سیتی از لیگ قهرمانان اروپا بخشیده شد
ورزش  عالی  دادگاه  رای  با 
محرومیت سیتی از لیگ قهرمانان اروپا 

بخشیده شد.
به گزارش ساکرنت، دادگاه عالی 
محرومیت  درباره  را  خود  رای  ورزش 
و  صادر  اروپا  قهرمانان  لیگ  از  سیتی 

رای پیشین یوفا را وتو کرد.
بر این اساس محرومیت دو ساله 
منچسترسیتی از حضور در لیگ قهرمانان 
اروپا بخشیده شد و این تیم می تواند در 
لیگ قهرمانان به میدان برود. بر اساس 
یورو  میلیون   2۰ تنها  تیم  این  حکم، 

جریمه شد.
پیش تر یوفا سیتی را به دلیل نقض 

قوانین مالی دو سال از شرکت در لیگ قهرمانان اروپا محروم کرده بود.

یورگن کلوپ در رویای هدایت »مانشافت”
بیلد از تمایل شدید سرمربی تیم 
فوتبال لیورپول برای جانشینی یواخیم 

لوو خبر داد.
یورگن  بیلد،  سایت  گزارش  به 
دو  لیورپول  ساله   ۵3 سرمربی  کلوپ 
قهرمانی  یک  بوندسلیگا،  در  قهرمانی 
انگلیس و یک قهرمانی  در لیگ برتر 
کارنامه  در  را  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 

خود دارد.
خبری  در  آلمان  بیلد  نشریه 
کلوپ  یورگن  کرد  اعالم  اختصاصی 
گرفتن  عهده  بر  برای  را  خود  تمایل 
اعالم  آلمان  فوتبال  ملی  تیم  هدایت 
آلمان در حال  اتحادیه فوتبال  کرده و 

نهایی کردن جزئیات همکاری با این مربی ۵3 ساله است.
به نظر می رسد یورو 2۰2۰ که به دلیل شیوع کرونا قرار است تابستان آینده 
برگزار شود، صرف نظر از هر نتیجه برای آلمان، آخرین حضور یواخیم لوو روی نیمکت 
ژرمن هاست و یورگن کلوپ احتماال بعد از پایان فصل آینده لیگ برتر انگلیس هدایت 

آلمان را عهده دار خواهد شد.

پنالتی ها را بزن و پیچیچی ببر؛
بنزما به نفع مسی!

مارکا می گوید اگر کریم بنزما پنالتی زن اول رئال مادرید بود می توانست با 
سبقت گرفتن از لیونل مسی آقای گل شده و جایزه پیچیچی این فصل را به خود 

اختصاص دهد.
کریم بنزما از زمان پیوستنش به رئال مادرید تا امروز در اللیگا تنها ۱۰ بار 
پشت ضربات پنالتی قرار گرفته و اتفاقاً همه آنها را به گل تبدیل کرده. بنزما هرگز 
نبوده و زمانی پشت سر کریستیانو رونالدو و حاال پشت سر  اول رئال  پنالتی زن 
سرخیو راموس قرار دارد. اما روزنامه مارکا می گوید اگر بنزما امسال پنالتی زن اول 
رئال می بود می توانست با سبقت گرفتن از لئو مسی آقای گل شده و جایزه پیچیچی 

را به خود اختصاص دهد.
بنزما در این فصل ۱۸ گل به ثمر رسانده و با آمار مسی 4 گل فاصله دارد. اگر 
زیدان در این فصل به کریم اجازه داده بود پنالتی زن اصلی تیمش باشد او می توانست 
6 گل یا بیشتر به ثمر برساند. یعنی همان تعداد گلهایی که سرخیو راموس از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رسانده. در این صورت تعداد گلهای او به عدد 24 می رسید، 

درحالیکه مسی تا اینجا 22 گل به ثمر رسانده.
از سوی دیگر مسی پنالتی زن اول بارسلونا و متخصص پنالتی این تیم است. 
او در این فصل برای بارسا در اللیگا پنج بار پشت ضربه پنالتی ایستاده و همه آنها 
را به گل تبدیل کرده. ابرستاره آرژانتینی رویهم رفته در اللیگا برای تیمش 44۱ گل 
به ثمر رسانده که از میان آنها ۵7 گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده. مسی اولین 
پنالتی خود برای بارسا را در فصل 2۰۰7-2۰۰۸ زده و ۱2 بار پنالتی هایش برای 

این تیم را از دست داده است.
در جدول بهترین گلزنان فصل جاری اللیگا لیونل مسی با 22 گل و کریم 
بنزما با ۱۸ گل رتبه های اول و دوم را در اختیار دارند. تقریبا جای شکی باقی نمانده 
که این دو رقبای اصلی برای دریافت جایزه پیچیچی امسال هستند و اگر اتفاق 
خاصی در بازی های کم تعداد باقی مانده نیفتد این جایزه امسال سهم مسی خواهد 
بود. جایزه ای که با توجه به قهرمانی احتمالی رئال مادرید می تواند هم برای مسی 
و هم برای هواداران بارسا بهانه ای برای کم شدن میزان ناراحتی ناشی از واگذاری 

قهرمانی به رئال باشد.
نکته جالب توجه در جدول بهترین گلزنان فصل اللیگا این است که لوئیس 
سوارز هم با ۱۵ گل زده بعد از مورنو مهاجم ویارئال در رتبه چهارم جدول ایستاده و 
این نشان می دهد که زوج خط حمله بارسا یعنی مسی- سوارز چه نقش مهمی در 

کسب امتیازهای این تیم بازی کرده  اند.
در مقایسه مسی و بنزما البته توجه به این نکته هم ضروری است که مقایسه 
آمار پاس گلهای این دو در فصل جاری نشان می دهد وظیفه شان در تیمهای خود 
چقدر متفاوت بوده. مسی در این فصل 2۰ پاس گل و بنزما تنها ۸ پاس گل داده. 
این نشان می دهد که بنزما بیشتر به عنوان تیرخالص و برای به گل تبدیل کردن 
توپهای آخر مورد استفاده قرار می گیرد ولی مسی عالوه بر گلزنی، گل ساز اصلی 

بارسا هم هست.
در مقایسه تعداد دقایقی که مسی و بنزما برای رسیدن به یک گل صرف کرده اند 
هم برتری با مسی است. ستاره آرژانتینی به طور متوسط بعد از هر ۱23 دقیقه به گل 

رسیده و این آمار برای کریم بنزما ۱62 دقیقه بوده.

پرونده  بدوی  رای  صدور 
و  یلموتس  و مارک  یت  شکا
فدراسیون فوتبال به علت شیوع 

کرونا از زمان معمول طوالنی تر شده است.
از  ویلموتس  مارک  شکایت  پرونده 
 6 غرامت  دریافت  برای  فوتبال  فدراسیون 
میلیون دالری از این فدراسیون به علت شیوع 
کرونا با وقفه طوالنی مواجه شده و فیفا هنوز 
رای این پرونده را صادر نکرده است. به گفته 
وکالی فدراسیون فوتبال در این پرونده، ایران 
به طور قطع برنده این مناقشه خواهد شد و 
سرمربی سابق تیم ملی باید مبلغی از دستمزد 

از پیش پرداخت شده خود را هم بازگرداند.
سرپرست تیم حقوقی فدراسیون فوتبال 
در این پرونده چندی پیش اعالم کرد که با 
توجه به شیوع کرونا، هنوز قضات این پرونده 
انتخاب نشده اند و کمیته تعیین وضعیت فیفا 
دورکاری  وضعیت  در  علت  همین  به  نیز 

هستند.
بعد  اینکه  درباره  شاه منصوری،  رضا 
از گذشت یک ماه از این اظهارنظر آیا فیفا 
تیم قضات این پرونده را تعیین کرده است 
ما  معادالت  کرونا  نظرم  به  گفت:  خیر،  یا 
نسبت به این موضوع را به هم ریخت. در 
حال حاضر کارکنان فیفا دورکاری می کنند 

و به همین دلیل فعال تیم قضات این پرونده 
مشخص نشده است.

وی ادامه داد: همانطور که پیش از این 
گفتم، فیفا اعالم کرده به محض مشخص 
شدن تیم قضات، رسیدگی به دفاعیات طرفین 
و صدور رای انجام خواهد شد اما فعال زمان 

دقیقی برای اعالم حکم وجود ندارد.
این وکیل ورزشی درباره اینکه طوالنی 
شدن این پرونده به علت شیوع کرونا به سود 
چه کسی شده و آیا ضرری هم به طرفین 
دفاعیات  ما  گفت:  خیر  یا  رسانده  مناقشه 

خودمان را ارائه کردیم و منتظر صدور رای 
سیر  اینکه  جز  به  هستیم.   FIFA سوی  از 
کرونا  تر شده،  پرونده طوالنی  به  رسیدگی 

مشکلی به وجود نیاورده است.
چندی پیش دو عضو ایرانی تیم حقوقی 
فدراسیون فوتبال یعنی شاه منصوری و ملیح 
زاده از رسیدگی به این پرونده کناره گیری 
این  از  ساعت  چندین  فاصله  به  اما  کردند 
اتفاق، فدراسیون فوتبال از حل و فصل شدن 

مشکالت میان طرفین خبر داد.
شاه منصوری درباره رفع دغدغه های 

تیم حقوقی این پرونده گفت: ما با حسن نیت 
و همدلی در این پرونده کار می کنیم. بعد از 
نبی  و  بهاروند  آقایان  با  که  خوبی  جلسات 
برگزار کردیم، مسائل برطرف شد. آن ها هم 
سعی خود را کردند و ما کار را پیش می بریم.

وکیل  یک  ایران،  حقوقی  تیم  در 
سوئیسی به نام لودویک دلشات نیز حضور 
دارد که شاه منصوری در پاسخ به این سوال 
که آیا در ماجرای اخیر این وکیل هم دلخوری 
هایی از فدراسیون فوتبال داشت یا خیر می 
گوید »اتفاقات اخیر مربوط به تیم ایرانی بوده 

است نه وکیل سوئیسی.”
مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی سابق 
تیم ملی در حالی درخواست غرامت 6 میلیون 
دالری از فدراسیون فوتبال کرده که در حال 
حاضر 2 میلیون دالر بابت ۵ ماه حضور در 
ایران دریافت کرده و نتایج بسیار ضعیفی با 
تیم ملی کسب کرده است. او در مقطعی که 
از هدایت تیم ملی کناره گیری کرد، بیش از 
دستمزد خود را دریافت کرده بود ولی همچنان 
خواستار دریافت مبلغی به عنوان غرامت است. 
باید دید وعده وکالی فدراسیون برای پیروزی 
یا  می نشیند  ثمر  به  پرونده  این  در  حتمی 
ویلموتس یک فاجعه بزرگ را برای فدراسیون 

فوتبال رقم خواهد زد.

وکالی فدراسیون فوتبال:

در پرونده ویلموتس قطعا پیروز خواهیم شد!

ر  د ل  تبا فو سیون  ا ر فد
ضا  علیر ه  ند و پر ص  خصو

جهانبخش اطالعیه صادر کرد.
فدراسیون فوتبال در اطالعیه ای درباره 
پرونده علیرضا جهانبخش و مکانیزم مشارکت 
مربوط به سه باشگاه دامش گیالن، داماش 
ایرانیان و داماش تهران خبر داده است اما هیچ 
گونه توضیح اضافه ای بابت این موضوع ارائه 
نکرده و مشخص نیست »مکانیزم مشارکت« 
به چه معناست و چرا پای علیرضا جهانبخش 

به چنین پرونده ای باز شده است.
فدراسیون  رسمی  سایت  اطالعیه  در 
آماده است: »در  پرونده  این  درباره  فوتبال 
بابت  جهانبخش  علیرضا  پرونده  خصوص 
فدراسیون  حقوقی  امور  مشارکت  مکانیزم 
فوتبال با وکیل باشگاه داماش تهران جلسات 
مستمری برگزار کرد و مقرر شد مدارک و 

مستندات مبین حقوق مورد ادعای باشگاه 
داماش تهران به این فدراسیون جهت انجام 
 22 یکشنبه  تا  لیکن  شود.  ارائه  امور  باقی 

تیرماه ۱3۹۹ مدارک مزبور واصل نگردیده 
فوتبال  فدراسیون  که  است  بدیهی  است. 
این  در  فلذا  و  باشگاه هاست  حقوق  حامی 

راستا بایستی از اصول مسلم حقوقی تبعیت 
کرد تا تشریفات انجام شده منطبق با موازین 
قانونی فیفا باشد. الزم به ذکر است مکانیزم 
مشارکت مربوط به داماش گیالن، داماش 
ایرانیان و داماش تهران است که با توجه به 
اینکه داماش گیالن منحل شده ، فدراسیون 
به  نسبت  جانشین  عنوان  به  است  موظف 
پیگیری مکانیزم مشارکت آقای جهانبخش 
را از باشگاههای بهره بردار اقدام نماید. در 
ضمن براساس مستندات ارائه شده و روزنامه 
رسمی باشگاه داماش تهران در سال ۱3۹6 

تاسیس گردیده است.«
علیرضا جهانبخش، هافبک ملی پوش 
ایرانی که فوتبالش را از باشگاه داماش گیالن 
آغاز کرد و در ادامه به فوتبال هلند منتقل شد، 
برای  انگلیس  برتر  لیگ  در  در حال حاضر 

برایتون بازی می کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پرونده عجیب جهانبخش در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

علی کریمی در حالی با ۱27 
بازی ملی سومین بازیکن ایرانی 
را  ملی  بازی  بیشترین  که  است 
بازی  تعداد  توانست  می  او  که  داده  انجام 
های به مراتب بیشتری داشته و شاید در صدر 

بیشترین بازی های ملی جهان قرار بگیرد.
مورد  در  فیفا  بندی  رده  آخرین  در  
را  ملی  های  بازی  بیشترین  که  بازیکنانی 
تیم  سابق  ستاره  کریمی  علی  دادند  انجام 
ملی و پرسپولیس ، با ۱27 بازی ملی در رده 
صدو پنجم قرار دارد. این در حالی است که 
علی دایی و جواد نکونام با ۱4۸ بازی در این 
لیست باالتر از او قرار دارند. کریمی از مهرماه 
سال ۱377 که برای اولین بار لباس تیم ملی 
ایران را به تن کرد تا آبان سال ۹۱ و بازی با 
تاجیکستان که با سه پاس گل در یک نیمه 
به کار خودش پایان داد در مقاطع مختلفی از 
تیم ملی دور شد و شاید اگر روند طبیعی طی 
شده و او در آن دوره ها در تیم ملی بازی می 
کرد شاید االن جایگاه به مراتب باالتری در 

باشگاه صدتایی ها داشت.
۱۰ بازی به خاطر محرومیت

علی کریمی در حالی که هنوز نوزده 
سالش تمام نشده بود و در حالی که تنها 4 
بازی از حضورش در پرسپولیس می گذشت 
توسط منصور پورحیدری به تیم ملی دعوت 
شده و از آن زمان تبدیل به بازیکن اصلی 

تیم شد. او همزمان در تیم ملی و تیم امید 
بازی می کرد و بعد از قهرمانی در بازی های 
آسیایی همراه تیم ملی در حالی که دفاع چپ 
بازی می کرد در رقابت های مقدماتی المپیک 
2۰۰۰ سیدنی برابر ویتنام ، با تصمیمی عجیب 
روی نیمکت نشست و وقتی تیم دو صفر عقب 
بود به زمین آمد. اخراج علی انصاریان باعث 
شد که کریمی به داور ضربه ای بزند و همین 
موضوع باعث یکسال محرومیت او مسابقات 
شد.در فاصله یک سال محرومیتش تیم ملی 
ایران ۱۰ بازی انجام داد و با توجه به شرایطی 
که کریمی داشت می توانست در این بازی 
ها به عنوان مهره ثابت منصورپورحیدری که 
اعتقاد ویژه ای به کریمی داشت بازی کند. 

2۵ بازی در دوران علی دایی
علی کریمی اما یک بار دیگر در حالی 

که می توانست در تیم ملی بازی کند در لیست 
مدعوین قرار نگرفت. او در سال ۸7 و بعد از 
انتقاداتی که از فدراسیون فوتبال کرد توسط 
فدراسیون محروم شد. بعد از پایان محرومیتش 
علی دایی نیز او را به تیم ملی دعوت نکرد. 

از اسفند سال ۸7 که علی دایی هدایت تیم 
ملی ایران را به عهده گرفت ، تیم ملی 2۵ بازی 
در طول یکسال انجام داد و کریمی در این بازی ها 
حضور نداشت. این 2۵ بازی می توانست تعداد بازی 
های جادوگر از خود دایی و نکونام نیز باالتر ببرد. 
علی دایی بعد از درخشش علی کریمی 
در لیگ او را به تیم ملی دعوت کرد اما کریمی 
این دعوت را نپذیرفت، دایی نیز دیگر او را 
دعوت نکرد. در اسفند ۱3۸7 و پیش از بازی 
تیم ملی ایران با عربستان در ورزشگاه آزادی 
، خبر آشتی کنان دایی و کریمی منتشر و چند 

روز بعد علی کریمی برای بازگشت به تیم ملی 
اعالم آمادگی کرد اما دایی نام او را در لیست 

دعوت شدگان به تیم ملی قرار نداد.
27 بازی دوران قطبی

بعد از آخرین بازی تیم ملی در رقابت 
های مقدماتی جام جهانی 2۰۱۰ مقابل کره 
جنوبی که با تساوی یک ، یک به پایان رسید 
و ایران به جام جهانی نرفت کریمی از تیم 
ملی خداحافظی کرد. او ۱2 بازی ملی را از 
دست داد اما در اسفند ۱3۸۸ با دعوت افشین 
قطبی برای بازی با تایلند بار دیگر به تیم ملی 
برگشت.در بازگشت به تیم ملی اما کریمی بار 
دیگر به شرایط اردوی تیم ملی اعتراض کرد 
تیم  به  پایان حضور قطبی  تا  از آن پس  و 

ملی دعوت نشد.
کریمی در صدر

علی کریمی به دالیل مختلف در حدود 
62 بازی را که می توانست برای تیم ملی 
درست  است.  داده  دست  از  را  بدهد  انجام 
است که مسایلی چون مصدومیت و یا عدم 
آمادگی می توانست این تعداد را کاهش بدهد 
اما در یک شریط خوشبینانه اگر کریمی این 
62 بازی را با لباس تیم ملی انجام داده بود 
االن ۱۸۹ بازی ملی داشت و در صدربیشترین 
بازی های ملی جهان قرار می گرفت چرا که 
اکنون نفر اول لیست فیفا احمدحسن از مصر 

با ۱۸4 مسابقه است.

علی دایی - علی کریمی؛

دشمنی در باشگاه  صدتایی ها!
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از راست دکتر محمد مهدی فرقانی )رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه 
عالمه طباطبائی( و دکتر یونس شکرخواه اختصاصی دنیای جوانان

... که طالب نیست گنج معرفت را
کس به دیناری

محمد علمی

دمی غافل مشو از یاد آن صید گرفتاری
که در کنج قفس جز خود ندارد هیچ غمخواری

نوای بلبلی از شاخساری بر نمی خیزد
مگر دیگر گلی خندان نمی روید به گلزاری؟

دلی آزرده از اندوه را آرام می سازد
اگر از دیده ای اشکی فرو غلتد به رخساری

در آن وادی که بخت خفتگان همواره بیدار است
خداوندا چرا دادی به ما چشمان بیداری؟

خزف بازار گوهر را چنان افکند از رونق
که طالب نیست گنج معرفت را کس به دیناری

مروت نیست بر دوش کسان باری گران بودن
بکن کاری که برداری ز دوش دیگران باری

در آغوش سحر از چشم هر گل ژاله می ریزد
»درین گلشن که دامنگیر هر گلبن بود خاری«

به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت 
دوروزه   هم اندیشی  همایی،  جالل الدین 
روزهای  در  سخن سرایی«  شب  »پایان 
شنبه و یکشنبه 2۸ و 2۹ تیرماه به صورت 
کتاب  شهر  فرهنگی  مرکز  توسط  مجازی 
برگزار می شود و استادان و صاحب نظران با 
گفتارها و نوشتارهای خود درباره  زندگی، آثار 
و ویژگی های علمی و شخصیت این استاد، 
بزرگداشت  در  برجسته  محقق  و  مصحح 

همایی مشارکت می کنند. همایی عاشق فرهنگ، تاریخ، تمدن، 
هنر، ادبیات و علوم ایرانی بود و خوارداشت این ها را برنمی تافت. 
آثار همایی از نظر تعدد و تنوع، قابل توجه و از نظر دقت و 
نکته یابی، ممتاز است. معمواًل بر متن هایی که تصحیح کرده 
مقدمه های محققانه و مفصل نوشته و جوانب گوناگون تاریخی و 
ادبی و زبانی و محتوایی آن ها را بررسی کرده است. نکته یابی ها 

و ریزبینی های او در تمام آثارش شایان توجه است.
همایی در 2۸ تیرماه ۱3۵۹ درگذشت و پیکر او در تکیه 

لسان االرض در تخت فوالد اصفهان به خاک 
سپرده شد. پس از 4۰ سال از درگذشت او، 
آثارش در این هم اندیشی دوروزه  بازخوانی 
نوشتارهای  و  گفتارها  می شود.  تحلیل  و 
استادان شامل فایل های صوتی و تصویری 
و یادداشت هایی از علی اشرف صادقی، ضیاء 
پورجوادی،  نصراهلل  نوریان،  مهدی  موحد، 
گزلو،  ذکاوتی قرا علیرضا  دبه،  دا اصغر 
غالمرضا  محبتی،  مهدی  نصری،  عبداهلل 
خاکی،  یونس کرامتی، حسین مسجدی،  احمدرضا بهرام پور 
عمران و سلمان ساکت  به همراه فایل صوتی دو سخنرانی از 
استاد همایی درباره »تاریخ اصفهان« و »مولوی چه می گوید« و 
فایل صوتی سخنرانی مرحوم منوچهر قدسی درباره استاد همایی 
درسال ۱363 در بزرگداشت همایی در اصفهان با عنوان »چنین 

کردند یاران زندگانی« منتشر می شود.
عالقه مندان می توانند این برنامه را ازطریق سایت، کانال 
تلگرام و اینستاگرام  مرکز فرهنگی شهرکتاب   پیگیری کنند: 

مراسمی برای چهلمین سالگرد درگذشت جالل الدین همایی

عیل  سما ا محمد
است  معتقد  که  حاجی علیان 
ارزش  از  کتاب خوانی  و  کتاب 
و  افت  دچار  و  دور شده  جایگاه خودش  و 
وقتی  می گوید:  شده ایم،  فرهنگی  کج روی 
همه  که  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  در 
سیاست های فرهنگی به نظر آن ها وابسته 
فضای  کهنگی  و  شدید  »دوری  است، 
مردم  عادی  قشر  در  دارد،  وجود  مطالعه« 

بدتر از این اتفاق می افتد.
رمان  با  که  ستان نویس  دا ین  ا
بزرگسال  داستان  بخش  در  »آتون نامه« 
هجدهمین جشنواره »قلم زرین« برگزیده 
شده است، درباره وضعیت ادبیات داستانی 
در سال های اخیر اظهار کرد: در این زمینه 
باید به دو نکته دقت کرد؛ نخست این که 
آیا داستان ایرانی کیفیت دارد یا خیر؟ باید 
این  در  ایرانی  داستان  اتفاقا  که  بگویم 
سال ها رشد خیلی خوبی داشته و از لحاظ 
کیفی داستان های خیلی خوب، متنوع و با 
ایده ها و تکنیک های مختلفی نوشته شده 
است. اما نکته دیگر این است که آیا داستان 
ایرانی به خوبی به مخاطبان معرفی می شود 
عوامل  سلسله  خیر.  بگویم  باید  خیر؟  یا 
به  ایرانی  دارد  که داستان  متعددی وجود 

مخاطب ایرانی خوب معرفی نشود.
او سپس با بررسی عواملی که باعث 
خوب معرفی نشدن داستان ایرانی می شود 
برمی گردد  این  به  عامل  اولین  گفت: 
عمر  یرانی  ا داستان  کنونی  شکل  که 
کهن،  ادبیات  گذشته  از  ما  ندارد.  زیادی 
و  قصه گویی  ادبیات  و  تعلیمی، عرفانی 
... داشتیم، شعرهای شاعران اکثرا روایت 
داشتند و شاعران از روایت گری در سرودن 
شعرهای شان استفاده می کردند و در واقع 
قصه می گفتند که نمونه  مشهور آن نظامی 

گنجوی است.
حاجی علیان با بیان این که روایت گری 
از  ایران  ادبیات  بنیادین  عناصر  از  یکی 
گذشته تا به امروز بوده است اظهار کرد: اما 
این شکل نوین داستان که می توان گفت 
به شکل غربی است، از جنبش مشروطه 
به بعد شکل گرفته، فراز و فرود داشته تا 

این که به اواخر دهه ۹۰ رسیده است، زیبایی 
و جذابیت روایت دهه به دهه در آن ارتقا 
دارد و سال به سال بیشتر می شود. اما اولین 
عاملی که بر معرفی آن تاثیر منفی دارد این 
است و از  غربی  هنر  که چون یک  است 
ترجمه به آن رسیده ایم، آثار ترجمه همیشه 
جایگاه ویژه ای دارند، البته ترجمه ها خیلی 
هم مفید و کاربردی بوده اند، چون ادبیات 
این  به  اما  داشته ایم،  ترجمه  از  را  نوین 
واسطه همیشه رویکرد به آثار خارجی در 
ذهن ما ایرانی ها ریشه دارد و االن هم به 

آن بیشتر پرداخته می شود.
فعاالن  ناشران،  برخورد  افزود:  او 
حوزه  در  نویسندگان  حتی  و  فرهنگی 
این  تشدید  باعث  نشر  و  بر چاپ  نظارت 
می گوییم  این که  می شود، یعنی  مسئله 
می شود  سانسور  ایرانی  داستان های  همه 
باعث  نمی ماند،  گفتن  برای  چیزی  و 
می شود مخاطب ایرانی نسبت به داستان 
ایرانی دلسرد شود و بگوید وقتی خودشان 
چیز  هیچ  پس  نمی ماند  چیزی  می گویند 
نیست، برویم همان خارجی ها را بخوانیم 

که همه چیز را راحت می گویند.
این داستان نویس همچنین به تاثیر 
رعایت نکردن کپی رایت بر معرفی نشدن 
کرد: چون  بیان  و  اشاره  ایرانی  داستان 
ما هنوز قوانین کپی رایت را نپذیرفته ایم و 
محدودیتی در ترجمه و انتشار آثار خارجی 

نداریم، ناشران کتابی را که در ۱۰ کشور 
دیگر محبوب شده، منتشر می کنند و مردم 
هم می خواهند آن را بخوانند تا بدانند این 
کتاب که این قدر محبوب شده، چیست. از 
طرفی داستان ایرانی خیلی ضعیف ترجمه 
خیلی  را  ایرانی  داستان  دیگران  و  شده 
خوب  که  البته کارهایی  می شناسند.  کم 
است،  شده  روبه رو  اقبال  با  شده  ترجمه 
در  را  ایرانی  داستان  کلی  حالت  در  اما 
خارج از کشور خیلی خوب نمی شناسند. در 
جامعه ایرانی هم به واسطه سلسله عوامل 
از جمله مشکالت نشر، مشکالت  زیادی 
دارد،  وجود  که  بروکراسی هایی  و  کاغذ 
به  نشر  کمپانی های  کم  عالقه مندی  و 
برخورد درست با یک کتاب باعث می شود 
است،  شایسته  که  آن طور  ایرانی  داستان 
خوب به مخاطبان معرفی نشود. البته حاال 
آن قدر این مسئله قیمت کاغذ تاثیر گذاشته 
که حتی ناشران بزرگ هم تصمیم گرفته اند 

داستان ایرانی چاپ نکنند.
محمداسماعیل حاجی علیان همچنین 
با انتقاد از دوری مردم از کتاب گفت: یک 
مسئله بسیار بزرگ که وجود دارد این است 
که خیلی وقت است کتاب از سبد خانواده ها 
سیاست های  به  این  است.  شده  حذف 
زمینه  در  نادرست  یا  درست  که  مختلفی 
فرهنگی اعمال یا به آن ها پرداخته شده، 
برمی گردد و نتیجه این شده که کتاب خیلی 

وقت است از سبد خانوار فاصله گرفته است. 
اخیرا از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
سوالی راجع به آخرین کتابی که خوانده اند 
بود.  شده   دیده اند،  که  فیلمی  آخرین  و 
که  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  در  وقتی 
آن ها  نظر  به  فرهنگی  سیاست های  همه 
کهنگی  شدید و  است، »دوری  وابسته 
فضای مطالعه« وجود دارد، در قشر عادی 
مردم بدتر از این اتفاق می افتد. بزرگ ترین 
عاملی که وجود دارد این است که کتاب و 
کتاب خوانی از ارزش و جایگاه خودش دور 
فرهنگی  کج روی  و  افت  دچار  ما  و  شده 
شده ایم. اگر بخواهیم این موضوع در هر 
آن  در  تغییری  یا  بشود  اصالح  شرایطی 
این است که همه  اولین کار  ایجاد شود، 
خانواده  به  کتاب  تا  بکنیم  را  تالش مان 
برگردد و در محیط های خانوادگی معرفی 
شود و خواندن کتاب و تعریف از آن جای 

اتفاقات دیگر را بگیرد.
نویسنده »آتون نامه« همچنین درباره 
یک  »آتون نامه«  داد:  توضیح  کتاب  این 
زندگی  یک  است درباره  زندگی نامه  رمان 
شخصیت که در فراز و فرودهایی که در 
می افتد  اتفاق  برایش  اجتماع  و  خانواده 
اتفاقی  چه  آینده  در  می شود که  تعیین 
از  شخصیت  افتاد. این  خواهد  برایش 
که  است  اصیل  و  بزرگ  خانواده  یک 
او  بازمی گردد. مواجهه  شاه  فتحعلی  به 
جنگ  حین  در  شخصیت  تحول  این  با 
این جا  از  رمان  است.  ایران  با  روس ها 
آغاز می شود که این جنگ آغاز می شود و 
علما اعالم جهاد می کنند. یکی از برادران 
این شخصیت سردار است و نامه ای برای 
پدرش می نویسد و در آن قید می کند که 
من عار دارم از این که برادری دارم که در 
خانه نشسته و سرزمین ایران دارد از بین 
می رود. پدر مخالف حضور این برادر است 
به  اما  بخواهد  درس  او  می خواهد  چون 
اجبار پای اسماعیل که فرزند کوچک این 
این  می شود.  باز  جنگ  به  است  خانواده 
است  اسماعیل  شخصیت  تحول  سرآغاز 
سپاه  بزرگ  سرداران  از  یکی  به  بعد  که 

تبدیل می شود و ... 

داستان ایرانی در سال های اخیر رشد خوبی داشته 

»عروسک نخی« به کتابفروشی ها رسید
»عروسک  تصویری  کتاب 
نخی« به نویسندگی و تصویرگری 
»محبوبه یزدانی«، که خردساالن 
را با دنیای عروسک های دست ساز 
و عروسک های خیمه شب بازی آشنا 

می کند، منتظر شد.
دختر  ستان  دا کتاب  ین  ا
کوچکی است که بعد از دیدن یک 
نمایش عروسکی به عروسک های 
خیمه شب بازی عالقه مند می شود. 
مادر سارا عروسکی برایش می دوزد 
و سارا نمایش را آغاز می کند. اما بعد 

 از گره خوردن نخ های عروسک، چالش های سارا و عروسکش شروع می شود.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »وقتی سارا خواست نمایش را شروع 
کند، نخ های عروسک به هم گره خورده بودند. عروسک جیغ کشید: »آاای 
دستااام... وااای موهاام... آخ پاهااام.« سارا دلگیر شد. عروسک هم غمگین 
باالخره عروسک گفت: »وااای... خسته شدم... خسته و  بداخالق شد.  و 

درمونده شدم«.
کتاب عروسک نخی با هدف ایجاد احساس جستجوگری و در قالب 
»مجموعه کتاب های مرغک« کانون تولید شده است. مخاطب این کتاب 

گروه سنی »نوباوه« )باالی 4 سال( است.
به  سرگرمی  بازی،  قصه،  کتاب های  تولید  با  مرغک  کتاب های 
خردساالن کمک می کند تا دنیای پیرامون شان را بهتر حس کنند و بشناسند. 
برانگیختن نگاه کنجکاوانه به دنیای پیرامون و پرورش ذهن دیگر کاربردهای 
این کتاب ها است. کتاب 2۸ صفحه ای عروسک نخی با شمارگان 2 هزار و 

۵۰۰ نسخه منتشر شده است.
از  تومان  ۱2هزار  قیمت  به  را  کتاب  این  می توانند  عالقه مندان 
نوجوانان و فروشگاه های  و  پرورش فکری کودکان  فروشگاه های کانون 

محصوالت فرهنگی تهیه کنند.

نرخ  ترجمه کلمه ای 75 تومان تعیین شد!
محمد رضا اربابی، با اعالم خبر 
هر  ازای  به  تومان   7۵ نرخ  تعیین 
انجمن  سوی  از  ترجمه  برای  کلمه 
را  نرخ  این  ایران،  مترجمان  صنفی 
با  همکاری  متقاضی  ناشران  برای 

مترجمان حرفه ای منصفانه دانست.
ز  ا فزود:  ا ربابی  ا محمد رضا 
»کارگروه  تشکیل  با   ۱3۹4 سال 
قیمت گذاری خدمات ترجمه«، انجمن 
به انتشار ترخ نامه، اقدام کرد. به مرور 
زمان به این نتیجه رسیدم این نرخ نامه 

با توجه به فضای اقتصادی کشور قابلیت تجویزی ندارد؛ بلکه صرفا حکم 
معیار و استاندارد دارد.

رئیس مدیره انجمن مترجمان ادامه داد: باتوجه به این که نرخ نامه از سال 
۱3۹7 به روز رسانی نشده بود و با توجه به تورم و افزایش شدید قیمت ها، 
کارگروه تشکیل جلسه داد و نرخ نامه خدمات ترجمه غیر رسمی به روزرسانی 
شد. براین اساس؛ نرخ پایه برای ترجمه  های غیر رسمی به ازای هر کلمه 

7۵ تومان تعیین شد که پیش تر 4۵ تومان بود.   
کار،  وزارت  از سوی  اعالمی  دستمزد  براساس  نرخ  این  افزود:  وی 
تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین نرخ تورم بانک مرکزی، وزارت محاسبه 

شده  است.  
 اربابی، درباره نرخ گذاری ترجمه کتاب توضیح داد: برای ترجمه کتاب، 
دو نوع نرخ تعیین شده است؛ نخست نرخ خرید قطعی آثار که طبیعتا با نرخ 
7۵ تومان به ازای هر کلمه قابل محاسبه می شود؛ بنابراین همه ترجمه  ها 

را می توان با نرخ 7۵ محاسبه کرد.
برای  تومان  اقتصاد، 7۵  فعلی  به وضعیت  توجه  با  داد:  وی توضیح 
ترجمه هر کلمه، قیمت  باالیی محسوب نمی شود و این نرخ، کف قیمت 
است. این نرخ با توجه به فرمول و دستور  العمل انجمن افزایش پیدا می کند. 
اما شیوه دوم نرخ گذاری مبتنی بر درصدفروش است که به نرخ نامه انجمن 

ارتباط پیدا نمی کند.
درباره  ایران  مترجمان  انجمن های صنفی  کانون  رئیس هیات مدیره 
افزایش نرخ دو بار در سال، ادامه داد: نرخ نامه، ساالنه بازبینی می شود اما 
اگر براساس تحلیل بازار افزایش نرخ نیاز باشد، با تصمیم کارگروه تغییر نرخ 

می تواند در بازه زمانی کوتاه تر از یک سال نیز اتفاق بیفتد.
اربابی، درباره تاثیر نرخ نامه بر بازار ترجمه کتاب و قرار داد ناشران با 
مترجمان، بیان کرد: معموال این مساله مطرح می شود که تبعیت از نرخ نامه ها 
برای ناشران امکان و صرفه مالی ندارد؛ چراکه هزینه های تولید کتاب در 
کشورما با الست و این نرخ  ها برای ناشران به صرفه نیست اما در بازار ترجمه 
آزاد، ناشران ترجیح می دهند، به شکل درصدی با مترجمان وارد مذاکره شوند. 
اگر ناشران به  دنبال تولید و انتشار کیفی و همکاری با مترجم حرفه ای باشند، 

طبیعتا عمل براساس نرخ نامه منصفانه و البته به نفع خود ناشران است.
مترجمانی همکاری  با  ناشران  از  زیادی  متاسفانه بخش  افزود:  وی 
می کنند که با قیمت پایین حاضر به همکاری می شوند و نتیجه نهایی نیز 
نازل است. تالش داریم نرخ نامه مصوب انجمن را رواج دهیم اما با توجه 
به فضای اقتصادی امکان نرخ گذاری اجباری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، 
برای رواج این نرخ نیازمند انجام فعالیت های گسترده  تری است یعنی انجمن 
به حلقه وصل بین ناشران و مترجمان حرفه ای تبدیل شود. در این جریان، 

انجمن تالش می کند نرخ نامه خود را اعمال کند.
در  ترجمه  اقتصادی حوزه  فراموش کنیم گردش  نباید  اربابی گفت: 
این فضا کاربرد  نرخ نامه در  و  بیشتر است  بسیار  از کتاب  حوزه های غیر 

بیشتری دارد.
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فرناز میرزالو

یادداشت
کشوری شدن انجمن صنفی ویراستاران 

با حمایت دو وزارتخانه
مهناز مقدسی

موضوع کشوری شدن انجمن های حوزۀ فرهنگ و هنر و رسانه در پی 
جلساتی مطرح شد که از تیرماه ۱3۹7، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
با مدیریت آقای علی اصغر سیدآبادی، مشاور وزیر در امور برنامه ریزی، برگزار 
شد که هدف اول این جلسات، تدوین آیین نامه اجرایی بند »ح« ماده ۹2 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اسالمی، برای رفع مشکالت صنفی و شغلی اهالی فرهنگ و هنر بود.
دستاورد این جلسات، که بیش از ۱4 انجمن در آن حضور داشتند، تهیه 
دستنامه ای برای تعیین تعاریفی چون بیکاری و بیمه بیکاری اهالی فرهنگ 

و هنر و وظایف صنوف و حمایت های شغلی از آن ها بود. 
این جلسات، مجوز  انجمن های شرکت کننده در  میان، چون  این  در 
زمینه  در  که  شد  مطرح  بودند،  گرفته  مختلفی  جاهای  از  را  خود  فعالیت 
فعالیت های صنفی و حمایت های شغلی با مشکالتی مواجه اند و یک سازوکار 

مناسب که متناسب با فعالیت هایشان باشد وجود ندارد.
به همین علت در تعدادی از این جلسات نمایندگانی از سازمان هایی 
چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق اعتباری هنر، سازمان تأمین 
اجتماعی، وزارت صنایع، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی برای 
مشورت حضور یافتند و در نهایت این توافق صورت گرفت که انجمن های 
حوزۀ فرهنگ و هنر و رسانه از نظر ماهیت به وزارت فرهنگ و ارشاد مرتبط    اند 

و از نظر شغلی و صنفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وابسته اند،
بنابراین مناسب ترین راه این است که بین این دو وزراتخانه تعاملی 
صورت گیرد. نتیجه آن که در 3 شهریور ۱3۹۸، تفاهم نامه ای بین وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید 
و بعد از آن شیوه نامه تشکیل انجمن های فرهنگی و نحوه کشوری شدن 

آن ها به تصویب رسید و اطالعیه آن در ۱3 خرداد ۱3۹۹ منتشر شد.
با این اتفاق خجسته انجمن هایی مثل انجمن صنفی ویراستاران که 
پیش تر در وزارت کار تأسیس شدند، باید دست کم 2۰۰ عضو یا متقاضی 
عضویت در سراسر کشور داشته باشند و سپس باید گزارش هیات مدیره 
و اطالعات اعضا را به کمیسیوِن تشکیل شده در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی یا اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار ارسال کنند.

مراحل بعد از آن، تدوین اساسنامه جدید و تشکیل مجمع برای تبدیل 
وضعیت از شهر یا استان به کشوری خواهد بود. عنوان انجمن از صنفی 
کارگری به »انجمن صنفی سراسری ویراستاران ایران« تغییر خواهد یافت. 
به  ارزشمند است  اهالی فرهنگ و هنر و رسانه بسیار  برای  این دستاورد 
چند علت: ۱( عنوان »کارگری و کارفرمایی« که در مورد اهالی فرهنگ، 
هنر و رسانه نامناسب و دست کم بی ربط بود برداشته می شود؛ 2( با تشکیل 
انجمن های سراسری، فعالیت صنفی از یک شهر فراتر می رود و تمام کشور 
را در برمی گیرد و همکاری بین شهرها برای رسیدن به حمایت های صنفی 
ایران نیز عضو خواهد پذیرفت و هر  قوی تر می شود و از دیگر شهرهای 
مزیتی برای انجمن های مستقر در تهران باشد برای همۀ شهرها هم خواهد 
بود؛ 3( تصمیم گیری های صنفی به خوِد صنوف محول می شود و راه برای 
قدرتمند شدن صنوف باز می شود؛ 4( مشکالت صنفی قابل پیگیری خواهد 
بود، چون مرکزی در دو وزارتخانه برای رفع مشکالت و همکاری بیشتر با 

صنوف تشکیل شده است.
انجمن ویراستاران مراحل اداری آن را، از زمان ابالغ، پیگیری کرده و 
طی فراخوان عضویتی که در فضاهای مجازی منتشر شده در حال آماده کردن 
مدارک عضویت هاست. شرایط عضویت در انجمن: داشتن مدرکی مبنی بر 
اشتغال به شغل ویراستاری، مانند قرارداد یا حکم استخدامی یا تصویر صفحه 

حقوقی دو کتاب که نام ویراستار در آن درج شده باشد.
مجله  یا  نشریه  در  اشتغال  سال  یک  گواهی  نیز  رسانه  اهالی  برای 
یا خبرگزاری با تأیید مدیرمسئول یا سردبیر خواهد بود. پرکردن و ارسال 
کاربرگه عضویت ارسال تصویر مدارک شناسایی )کارت ملی، عکس، آخرین 
مدرک تحصیلی( دبیرخانه انجمن نیز همه روزه با شماره ۰2۱۸۸۵۱46۱4 

پاسخگوی پرسش های متفاضیان خواهد بود.«

مجموعه داستانی که تمام کتاب های قبلی 
نویسنده اش را کنار می زند

پروین علی پور از تالیف مجموعه داستان جدیدی با عنوان »وقت هر دلتنگی« 
خبر داد و گفت که این کتاب همه کارهای قبلی ام را کنار می زند.

این نویسنده حوزه کودک و نوجوان افزود: این کتاب فعال »وقت هر دلتنگی« 
نام دارد و شامل هفت داستان کوتاه است که از سوی نشر چشمه منتشر خواهد شد. 

وی با بیان اینکه نام این کتاب برگرفته از شعر نیما است، گفت: امکان دارد 
الهام  گرفته از خاطرات زندگی  اسمش را عوض کنم چون همه داستان ها شاد و 

خودم و مادرم است.
آسان خوان ترین کارها و  داستان کوتاه  اینکه  بیان  با  نویسنده و مترجم  این 
نوشتن آن از جمله سخت ترین کارهاست، گفت: این داستان ها در عین حال  که شاد 
است اصال تکراری نیست و می تواند برای مخاطبان نوجوان و بزرگسال جذاب باشد.

است  این  کتاب  این  درباره  جالب  نکته  کرد:  بیان  ادامه  در  علی پور 
زیادی  عالقه  شده،  منتشر  من  از  به حال  تا  که  آثاری  همه  بین  ز  ا که 
یک  کدام  بپرسد  من  از  هرکس  آن،  انتشار  از  بعد  و  دارم  کتاب  این  به 
کرد. خواهم  معرفی  را  کتاب  این  قطعا  داری  دوست  بیشتر  را  آثارت   از 

از پیشگامان حوزه ترجمه  پروین علی پور سال ۱32۵ در شهسوار متولد شد. وی 
آثار کودکان و نوجوانان در ایران به شمار می آید و تا کنون بیش از ۹۰ اثر اعم از 
تألیف و ترجمه منتشر کرده  است.  او تا کنون چهار جایزه از شورای کتاب کودک 
گرفته  و همچنین نویسنده برگزیده شانزدهمین دوره کتاب فصل در بخش کودک 
و  پرورش فکری کودکان  کانون  IBBY، جشنواره  افتخار  دیپلم  برنده  نوجوان،  و 
نوجوانان و کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم بوده  است. از جمله آثار 
علی پور می توان به »ته کالس، ردیف آخر، صندلی آخر«، »تابستان قوها«، »بچه 
باتالق«، »رامونای شجاع شجاع«،»الی عزیز«، »خروس جنگی«، »ماتیلدا«، »شکوفه 

باران« و »سیب و ماه« اشاره کرد.
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آژیر قرمز معیشت هنرمندان به صدا درآمده است

نویسنده،  رحیمی  محمودرضا 
کارگردان و عضو هیات مدیره خانه 
تئاتر معتقد است برای رفع مشکالت 
عمل  وارد  قوه  سه  هر  باید  تئاتر 
معیشت  قرمز  آژیر  دیگر  شوند چون 

هنرمندان به صدا درآمده است.
درگیر  که  سال هاست  تری ها  تئا
بدیهی ترین مطالبات خود هستند؛ نیازهایی که باید پیش از این به طور 
جدی از طرف مسئوالن و نهادها پیگیری و به صورت قانون درمی آمد. 
تا پیش از آغاز دوران کرونا، هنرمندان تئاتر با هر مشقتی که بود و با 
تمام بی مهری ها، ایستادگی می کردند، امروز اما شرایط توان ایستادگی 
آن ها را کاهش داده است. از اوایل اسفند، پیش از آنکه محدودیت تردد 
مطرح شود، اهالی تئاتر در اقدامی هماهنگ، اجراهای خود را لغو کردند 
و دلیل آن هم، کار گروهی و رودررویی با تعداد بسیاری از مخاطبان بود.

 بازیگر »شب های برره« درگذشت

بازیگر  طباطبایی  جالل  سید 
مجموعه تلویزیونی »شب های برره« 

در 7۱ سالگی درگذشت.
سید  ر  ثا آ ین  مهم تر ز  ا
جالل طباطبایی می توان به بازیگری 

در سریال »شب های برره«، سریال »خانه 
به دوش« و سریال »ترش و شیرین« اشاره 
کرد.سید جالل طباطبایی در سال ۱3۸4 دوره پرتالشی را در عرصه سینما 
با بازی  آثار مهمی بازی کرد. او در این سال  و تلویزیون گذراند و در 
در 2 سریال مهم تلویزیون خود را به مردم معرفی کرد. آثار مهم سید 
جالل طباطبایی در این سال، بازیگری در سریال »شب های برره« به 
کارگردانی مهران مدیری و سریال »متهم گریخت« به کارگردانی رضا 
عطاران و محمود رضایی بود.  وی عالوه بر سریال »شب های برره«، سال 

۱3۸3 در سریال »خانه به دوش« نیز بازی کرد بوده بود. 

انتشار آلبومی از آوازهای افشاری و بیات ترک

قدیمی  ناشر  و  تهیه کننده  یک 
انتشار تازه ترین آلبوم یکی از  از  موسیقی 
شماره  انتشار  و  ایرانی  موسیقی  استادان 

جدید فصلنامه ماهور خبر داد.
محمد موسوی مدیر موسسه فرهنگی 
»ردیف  آلبوم  گفت:  »ماهور«  هنری 

ترک به  و بیات  افشاری  آواز  شامل  آوازی« 
نوازندگی  و  فراهانی  عسگری  حاتم  هنرمندی 
با  غالمحسین  بیگجه خانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. در مقایسه 
آوازهای متداول که در آن ها معمواًل با انتخاب یک غزل، گوشه های اصلی یک 
دستگاه یا آواز، همراه با ابیات آن خوانده می شوند آوازهای افشاری و بیات ترک که 
در این مجموعه می شنوید هم در تعدد و تنوع گوشه های خوانده شده و هم در 

انتخاب اشعار در اوزان مختلف شعری، متفاوت است.
خواننده این آلبوم حاتم عسگری از هنرمندان پیش کسوت موسیقی ایرانی 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

رویا نونهالی به »ملکه گدایان« پیوست

بازیگران  به جمع  نونهالی  رویا 
سریال شبکه نمایش خانگی »ملکه 

گدایان« پیوست.
بهرام   پانته ا   وی  با  همزمان   
سریال  این  بازیگران  به جمع  نیز 
سهیلی زاده  حسین  کارگردانی  به 

اضافه شد.
رمان درویش و محمدرضا غفاری  پیش از این حضور باران کوثری، آ

در »ملکه گدایان« قطعی شده بود.
»ملکه گدایان« در حال حاضر توسط حامد افضلی و امین محمودی 
پروژه 3۰  این  دیگر  بازیگران  زودی  به  و  دارد  قرار  نگارش  مرحله  در 

قسمتی معرفی می شوند.
رحمان سیفی آزاد و علی طلوعی تهیه کنندگان این سریال هستند 

ماده می شود. که برای پخش در شبکه نمایش خانگی آ

ما
سین



از نقاشي تا طراجي گریم
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محمد حسین زاده

سینما  گریم  عرصه  در  مطرحي  هنرمندان 
هنرمند  واژه  واقع  به  که  دارند  حضور  تلویزیون  و 
برازنده آنهاست. مریم شکرایی کار خود را با گریم در 
سینما شروع کرد ولی در تلویزیون و با طراحی گریم 
جامعه  به  سبز  خانه  و  محبوب همسران  سریال های 
هنری معرفی و به عنوان یک چهره شاخص شناخته 
شکرایی،  مریم  می دانست  کسی  کمتر  شاید  اما  شد 
تحصیلکرده نقاشی است! او فارغ از مشغله هاي خود 
به عنوان یک طراج گریم پرکار و شاخص، سال گذشته 
در گالری طراحان آزاد نمایشگاهی از فتوآرت های خود 
را به نمایش گذاشت و قرار است به زودی نمایشگاه 
نقاشی هایش برپا شود. با او همراه شدیم تا بیشتر درباره 

مسیر هنري اش بدانیم...

 
-تحصیالت شما در زمینه نقاشي است ولي در 

تمام این سال ها به کار گریم مشغول بوده اید!
*از کودکی عاشق هنر بودم و عاشق سینما. جالب 
است به شما بگویم که هرگز به بازیگر شدن فکر نکردم 
و همیشه دوست داشتم کاری پشت صحنه داشته باشم. 
چنان شیفته جادوی تصویر بودم که در دوران کودکی 
دیگر  تا  می کردم  نگاه  را  تلویزیون  برنامه  آخرین  تا 
تلویزیون برفک نشان می داد! آن وقت ها تلویزیون تا 
نیمه شب برنامه داشت، همه خانواده می گفتند تو آخرش 
کارگردان می شوی، البته به نقاشی و مجسمه سازی هم 
عالقه داشتم. در زندگی 3چیز را خیلی دوست داشتم: 
باله، سینما و نقاشی. اولین خواسته که هرگز امکانش 
به وجود نیامد چون در آن زمان کمتر پدر و مادری اجازه 
می داد تا فرزندش رقصنده باله شود، سینما هم خط 
قرمز بود و تعصبات اجازه نمی داد که وارد سینما شوید 
و ماند نقاشی! از روی خودآموز ها کپی می کردم و گاهی 
سعی می کردم میز و صندلی خانه را نقاشی کنم اما با 
پرسپکتیو آنها مشکل داشتم و این مسئله مرا عصبی 
می کرد زیرا نمی توانستم فرم ها را درست دربیاورم و 
دلسرد می شدم. مدتی کار نمی کردم اما باز دوباره به 
سمت آن کشیده می شدم. روزی یکی از اقوام، زمانی 
که ۱6ساله بودم به خانه ما آمد و عالقه من را دید و 
فردای آن روز من را نزد یکی از دوستانش که استاد 

نقاشی بود و تدریس نقاشی می کرد، برد.

-کدامیک از اساتید بودند؟
یک  اول کالس  روز  حبیب پور...  پرویز  *استاد 
گفت  جدیت  با  و  گذاشت  من  جلوی  کبریت  قوطی 
ولی  کار  به  کردم  شروع  من  کن.  نقاشی  را  کبریت 
درست درنمی آمد. کم مانده بود گریه کنم، وقتی آمد 
باالی سرم دفترچه را قایم کردم و گفتم خیلی بد شده 
و خجالت می کشیدم کار را نشان بدهم، در جواب گفت 
اگر بلد بودی اینجا نبودی، آمدی که کار یاد بگیری. 
و  برد  باال  را  من  جرات  و  کرد  دلگرمم  این حرفش 
یادم می آید روزی که باالخره توانستم قوطی کبریت 
را درست ترسیم کنم، چقدر خوشحال بودم و کلی به 
خودم افتخار می کردم. آن طراحی را هنوز دارم. همزمان 
انقالب  تازه  می رفتم،  هم  مدرسه  نقاشی،  کالس  با 
شده بود و کلی از دوستان و همکالسی ها مرا مسخره 
می کردند که االن چه وقت کالس نقاشی رفتن است، 
اما من اهمیتی ندادم و کار خودم را می کردم و دیپلم 
گرفتن من همزمان شد با انقالب فرهنگی. چند سالی 

وقفه افتاد برای راهیابی به دانشگاه، پس از بازگشایی  
دانشگاه، کنکور دادم و رشته نقاشی دانشکده هنرهای 
زیبا دانشگاه تهران قبول شدم. دنیای جدیدی در زندگی 
من آغاز شد با اساتید زیادی کار کردم و از هر کدام 
چیزهای تازه ای یاد گرفتم. یکی دو سال بعد از دانشگاه 
برای خرید بلیت های جشنواره فیلم فجر با دوستان به 
سینما عصر جدید رفتیم که در آن زمان به دانشجویان 
رشته هنر بلیت های جشنواره را می فروختند به هر تعداد 
که مایل بودند، من و دوستانم هم تا توانستیم بلیت 
خریدیم. در سینما منتظر بودیم که یک آقایی آمد و 
به من گفت که در حال ساختن فیلمی هستیم که به 
بیایید و  اگر تمایل دارید  نیاز داریم  چهره های جدید 
بازیگری  به  نه  گفتم  بدهید، همانجا  بازیگری  تست 
عالقه ندارم ولی کار گریم را دوست دارم او هم توجهی 
به حرف من نکرد و رفت اما این میل و عالقه ام به 
گریم در دانشگاه ادامه یافت، 4 واحد اختیاری داشتیم 
که من 2 واحد موسیقی با آقای شاهین فرهت و 2 
واحد گریم با خانم مهین میهن را انتخاب کردم و از 
برام جذاب شد. شاید چون هم به سینما  آنجا گریم 
مربوط می شد و هم به نحوی به نقاشی ارتباط داشت. 
فردای آن روز برای تماشای فیلم با دوستانم به سینما 

رفتیم و اتفاقا همان آقا آمد جلو و گفت بلیت اضافه 
دارید؟ بلیت اضافه ای که داشتم را به ایشان دادم او 
هم برای تشکر همانجا مرا به روانشاد آقای فرهنگ 
و  معیری  آقای  اتفاق  برحسب  کرد.  معرفی  معیری 
برای  بودند،  مجسمه   2 ساختن  حال  در  همکارانش 
صحنه تصادف فیلم و نیاز به کمک داشتند و من هم 

به همین سادگی وارد سینما شدم.

-جالب است که شما سال گذشته پس از مدت ها 
فعالیت در سینما به یکباره در نمایشگاه قتوآرت شرکت 

کردید...
*چیزهایی که درون ذهنم بود مانند فریم یک 
فیلم بود و تنها چیزی که می توانست ایده من را به 
را که  امکاناتی  قلم مو.  نه  بود،  بکشد دوربین  تصویر 
نقاشی نمی داد و  ایده هایم می داد  ارائه  برای  دوربین 
همچنین چون پس از سال ها کار در سینما و تاثیری 
که بر من گذاشته بود و از طرفی هم از دنیای تجسمی 
دور نبودم برایم بسیار جذاب بود که بتوانم پیوندی بین 
این دو دنیا برقرار کنم و در تمام این مدت تالش کردم 

پلی بین این دو هنر برقرار کنم. 

-درباره مجموعه فتوآرت تا تاریکی صبر کن، که 
در طراحان آزاد به نمایش گذاشتید توضیح دهید؟ چنین 
به نظر می رسد که پشت هریک از این عکس ها روایت 
و داستانی در جریان است و بر اساس نماهای سینمایی 

شکل گرفته است؟
داستانی  یک  هر  پشت  است...  همینطور  *بله 
سینما  به  من  عالقه  شاید  اصلی  داستان  هست، 
زنان  باشد،   ۱۹4۰ و   ۱۹3۰ دهه  سینمای  بخصوص 
آرزو  کودکی  در  که  آراسته  و  خوش پوش  مردان  و 
می کردم وقتی بزرگ شدم مانند آنها باشم، مانند آنها 
باشم.  آراسته  و  بزنم  حرف  بروم،  راه  بپوشم،  لباس 
تصاویر ُپر از زیبایی و رویا بود که در آن سنین فکر 
می کردم این واقعیت زندگی است، خودم را در میان آن 
صحنه ها تصور می کردم. اتفاقا زنان اطراف من نیز مانند 
همان ستارگان، زیبا و خوش پوش بودند، مادرم همیشه 
بزرگترم،  خواهران  می داد،  فرم  را  طالییش  موهای 
خانم های فامیل و دوستان همگی برایم مثل ستارگان 
سینما بودند چرا که آنها هم از زنان هالیوودی تقلید 
می کردند و آنها به واقع زن بودن، زنانی با قدرت و مدیر 

و مدبر. از طرفی دیگر آن کنتراست های رنگ های سیاه 
و سفید و قرمز و رازهایی که در آن فیلم ها بود من را 
مجذوب خود می کرد. بازیگر زن کازابالنکا، زیبا زیرک 
و باهوش و البته رنجیده و قدرتمند بود، وقتی پنجره 
پشتی یا پنجره عقبی آلفرد هیچکاک را می دیدم خود 
را جای بازیگر زن تصور می کردم، از طرفی زیبا بود 
و زیباییش مثل یک رویا بود و از طرفی دیگر آنقدر 
قدرتمند که با قاتل درگیر می شد. به همین دلیل تا 
تاریکی صبر کن، که نام نمایشگاه از آن گرفته شد، 
بازیگر زن ناتوانی خود را تبدیل به قدرت می کند و 

پیروز می شود؛ زنان اطراف من هم همچنین بودند.

فتوآرت ها  این  همه  محوری  شخصیت  -چرا 
زنان هستند؟

*به هر حال من یک زن هستم و نگاه زنانه به 
اعتقاد  برابری حقوق زن و مرد  به  مسائل دارم، من 
دارم اما جزء فمینیست هایی نیستم که زنها را مظلوم 
ببینم و مردها را ظالم. همانطور که گفتم زنان اطراف 
من زیبا بودند مانند ستارگان سینما آنها شعار نمی دادند 

کار  خانه  از  بیرون  قدرت  با  می کردند،  عمل  بلکه 
می کردند، زنانی بودن سخت کوش و داخل خانه مدیر 
که فرزندان شان را تربیت می کردند. به فرزندان خود 
می آموختند که چگونه از پس مشکالت بربیایند و چطور 
دنیای بهتری بسازند. آن چنان محکم و با قدرت بودند 
که می دانستی هر مشکلی داشته باشی به کمک تو 
می آیند و مشکل را حل می کنند. خود من آنقدر که 
به مادرم تکیه داشتم به پدرم نداشتم، گرچه پدرم مرد 
بسیار مهربانی بود، به همین خاطر  برای ارج نهادن 
به شخصیت زن،  آنها کاراکترهای اصلی آثارم شدند.

از آثارتان زنان را در تنگنا قرار  -چرا در برخي 
داده اید؟

دوران  می کنم  آن صحبت  از  من  که  *دورانی 
آسانی نبود، زنان سختی های زیادی را تحمل کردند، 
در حال حاضر  زنان  نیست که  معنا  آن  به  این  البته 
را  جنگ  سختی های  من  زنان  اما  ندارند،  مشکلی 
از دست داد و  تحمل کردند، مادری که فرزندش را 
هرگز نشانی از او پیدا نکرد. عروس جوانی که همسرش 
به جنگ رفت و هرگز بازنگشت. زنانی که همسران 
خود را از دست دادند و علیرغم تمام این رنج ها کنار 
نشستند، به تنهایی فرزندان شان را بزرگ کردند و آنها 
را به سرانجام رساندند، زنانی که تمامی عزیزان خود 
را از دست دادند و تنها ماندند و به جای فرزندان از 
دست داده و برای کودکان دیگر مادری کردند. یادم 
نمی رود مادری که بزرگترین آرزویش پیدا کردن بند 
انگشتی از فرزندنش بود تا مقبره ای برای آن بسازد و 
برفراز آن اشک بریزد و هزاران خاطرات تلخ دیگری 
که دارم که امکان توضیح آن در اینجا از حوصله خارج 
است. در عین حال می خواستم به طور غیرمستقیم و 

غیرشعاری به این ماجرا نگاه کنم. 

-از فضاي کارها بگویید...
*راستش مدتها طول کشید تا بتوانم فضای مورد 
دلخواه خود را پیدا کنم. شاید بیشتر از یک سال طول 
کشید. از آغاز کار، ایده های مختلفی در ذهن داشتم 
اما وقتی به مرحله اتود می رسید، دوستش نداشتم و 
احساس می کردم این چیزی نیست که می خواهم و 
این نمی تواند ایده من را نمایش دهد. هزاران ایده به 
ذهنم آمد که خط قرمز بر روی آنها کشیدم تا اینکه این 
لوکیشن را در جایی خارج از ایران پیدا کردم. احساس 
کردم این محل همان جایی است که می خواهم این 
مکان با استفاده از نور، سایه و خط می توانست افکار 
من را به تصویر بکشد. من مي خواهم در درجه اول 
تصاویر خوشایند ببینده باشد، سپس او را به فکر وادار 
کند. پله هایی که به سمت تاریکی می رود و زنی که 
با قدرت در آن مکان ایستاده و ترسی در چشمانش 
نیست. این فرم ها و در نهایت خشونت و سختی، باعث 
این نمی شود که زنان زیبا دیده نشوند و همچنین این 

زنان زیبا ضعیف و ناتوان نمایش داده، نمی شوند.  

نقاشی های تان  از  زودی  به  است  قرار  -گویا 
رونمایی کنید...

موضوع  نقاشی هایم  در  است.  همینطور  *بله 
انتخاب شده نه زنان بلکه رابطه انسان و طبیعت را 
در  تغییری  روزها  این  می کنم  فکر  گرفته ام،  مدنظر 
وجود هستی ایجاد شده که نگاه ما را به هستی تغییر 
داده است، همه انسان های دیگری شده ایم، بیشتر قدر 
مواهب طبیعی را می دانیم و آنها را بهتر درک می کنیم. 

احساس می کنم روحیه مردم لطیف تر از گذشته شده 
است، دیگر آواز پرندگان برای همه شیرین شده است. 
دیگر کسی بی توجه به شکوفه ها نیست، این بار تصور 
می کنم نقاشی روش بهتری برای بیان ایده هایم است.

رنگ تر  پر  را  ایران  سینمای  در  زنان  -حضور 
می بینید یا در هنرهای تجسمی؟

زنان  ایران  سینمای  و  تجسمی  هنرهای  *در 
برجسته زیادی داریم و خوشبختانه هر روز به تعداد 
هنوز  متاسفانه  نیست،  کافی  اما  می شود  افزوده  آنها 
هم هنر، مردانه است و زنان آنطور که باید مورد توجه 
نیستند در هر دو بخش سینما و هنرهای تجسمی. این 
مسئله در سینما بارزتر است چرا که یک کارگروهی 
است اما در هنرهای تجسمی که هنری است کامال 
نگاه  این  امیدوارم  و  است  بهتر  کمی  اوضاع  فردی 
جنسیتی از بین برود، چرا که در فضای فرهنگی این 

طرز نگاه شایسته نیست.

-اوضاع گریم در سینمای ایران چگونه است ؟ 
با  را  ارزنده ای داریم که راه  *ما طراحان گریم 
باز  جوان تر  نسل  و  من  نسل  برای  زیاد  سختی های 
کردند، اما اگر منظور شما مقایسه گریم ایران با سینمای 
هالیوود است باید بگویم ما هنوز خیلی راه درازی در 
را  این حرف من شاید دوستان گریمور  داریم.  پیش 
یک  البته  است،  تلخ  حقیقت  یک  اما  کند  عصبانی 
دلیل آن مضامین سینمایی ماست که چندان امکانی 
برای خالقیت و نوآوری در گریم نمی دهد و از طرف 
دیگر مشکالت مالی که در پروژه های سینمایی وجود 
دارد، باعث می شود که هزینه های الزم برای گریم در 

نظر گرفته نشود. 

و  گریم  طراحی  در  چقدر  تجسمی  -هنرهای 
چهره پردازی موثر است؟

*مسلما موثر است، کسی که طراحی و نقاشی، 
خط، رنگ و فرم و درک درست از آناتومی را می شناسد، 
شاید  می کند.  عمل  موفق تر  گریم  طراحی  در  حتما 
به  که  اخیر  سال  چند  این  باشد  عجیب  برایتان 
کالس های تاریخ هنر مدرن می روم کامال شیوه کارم 
در گریم تغییر کرده و تاثیر بسیار مثبتی را برایم داشته 
است، به خصوص برای خلق یک کاراکتر جدید بسیار 

برایم مفید و مؤثر بوده است.

-براي سوال پایاني به عنوان تحصیلکرده نقاشی 
که سال هاست در سینما مشغول به کار هستید، اوضاع 

و احوال امروز نقاشی ایران را چطور می بینید؟ 
*باید از 2جنبه به این موضوع نگاه کرد. اول اینکه 
جوانان تازه نفس، بااستعداد و خالقی که وارد هنرهای 
تجسمی شدند و دیدن کارهای شان بسیار تاثیرگذار است 
و این باعث روند ارتقاء هنرهای تجسمی در ایران است و 
دوم اینکه بخشی وجود دارد که برای گالری دارها و صرفا 
برای تجارت این هنر است. اما من در کل این حرکت 
را مثبت می بینم چون زمانی بود که عده ای خاص به 
هنرهای تجسمی توجه داشتند و تعداد آنها از انگشتان 
برای فروش  این حرفه  نبود و بچه های  بیشتر  دست 
امروزه  اما  با سختی های زیادی روبرو بودند  آثار خود 
هنرهای تجسمی کامال برای مردم شناخته شده است 
و به عنوان یک فرم به آن نگاه می شود.  این سال ها 
گالری های زیادی به وجود آمده زیرا خواهان هنرهای 
تجسمی زیادتر شده است. مردم برای خرید آثار نقاشی 
تمایل نشان می دهند و همین امر باعث رونق این هنر 

شده است و این اتفاق، اتفاق مبارکی است.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

حسین زاده محمد 

این روزها متاسفانه شاهد موچ جدیدي از شیوع 
عدم  شاید  و  هستیم  مردم  بین  در  کرونا  ویروس 
از  بسیاري  سوي  از  بهداشتي  پروتکل هاي  رعایت 
مردم دلیل اصلي این اتفاق باشد و هنوزهم متعجب 
این موضوع  از مردم  برخي  این هستیم که چرا  از 
دادن  دست  از  شاهد  متاسفانه  و  نگرفته  جدي  را 
درماني  کادر  آشفتگي  و  از هموطنان خود  بسیاري 
بار  این موج جدید کرونا  در سراسر کشور هستیم. 
به  و  گذاشته  تاثیر  سینما  خصوصا  و  هنر  بر  دیگر 
رسمي  تعطیلي  شاهد  زودي  به  که  مي رسد  نظر 
خواهیم  کشور  سطح  در  هنري  فعالیت هاي  دوباره 
به  فیلمسازان  از  برخي  بین  این  در  البته  و  بود 
متوقف  را  هنري شان  فعالیت هاي  شکل خودجوش 
کرده اند. روز گذشته بود که خبر رسید فیلم سینمایي 

اتفاقا فروش خوبي هم در همین  شناي پروانه که 
به  را  خود  اکران  داشته،  سینماها  در  کرونا  دوران 
متوقف  در سراسر کشور  کادردرماني  زحمات  پاس 
فیلمساز  شهابي،  حسین  هم  حاال  و  کرد  خواهد 
خبر  جدیدش  پروژه  تعطیلي  از  کشورمان  قدیمي 

داده است.
سینما  تهیه کننده  و  کارگردان  شهابی  حسین 
که پیش از این خبر از ساخت فیلم رودررو، داده بود، 
روز گذشته به دنیاي جوانان گفت: از آنجا که اوضاع 
به دلیل شیوع کرونا بسیار نابسامان است و مجدد با 
افزایش مبتالیان به کرونا مواجه شده ایم، فعال کار 
را متوقف کرده و دست نگه داشته ایم تا اوضاع کمی 
و  پرجمعیت است  و  بسیار شلوغ  ما  کار  بهتر شود. 
باید  اینکه  دلیل  به  نیز  پیش تولید  مراحل  در  حتی 
دورخوانی و تمرین داشته باشیم، تعداد افراد باالست 

و از همین رو کار را متوقف کردیم.

اخیر  سال هاي  در  که  شاخص  کارگردان  این 
فیلم های موفقي چون بی صدا و آزاد به قید شرط، 
بازگشایی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ساخته  را 
سینماگران  نفع  به  اندازه  چه  تا  سینما  سالن های 
باز  بوده است، توضیح داد: به نظرم دولتمردان در 
می کردند  فکر  گرچه  کردند،  شتاب  سالن ها  کردن 
چاره ای نیست و از سوی دیگر تحت فشار بودند، اما 

تا وضعیت بهتر شود. باید صبر می کردند 
مبتالیان  تعداد  روز  هر  وقتی  می کنم  فکر   
بیشتر می شود و خود مردم هم خیلی نکات بهداشتی 
نفع  به  سالن ها  بازگشایی  این  نمی کنند،  رعایت  را 
سالن های  اگر  دیگر  کشورهای  در  نیست.  جامعه 
سینما بازگشایی شدند از سوی دیگر بسیار سنجیده 
و کنترل شده بوده است، اما ما نظارت و کنترلی در 
سالن ها نداریم. قطعا این بازگشایی به نفع صاحبان 
ممکن  هر کسی  اینکه  است. ضمن  نبوده  نیز  آثار 

است به دالیل شخصی خود تصمیم به اکران بگیرد، 
بگیرم  قرار  شرایطی  چنین  در  اگر  شخصا  من  اما 
دوستان  از  بسیاری  داد.  نخواهم  انجام  را  کار  این 
که  بود  رو  این  از  کردند  کاری  به چنین  اقدام  که 
شرایط  و  است  تحت کنترل  اوضاع  می کردند  فکر 

اینگونه نشد.  بهتر خواهد شد که 
این آسیبی است که وارد شده و دولت و مردم 
می شود  موجب  امکانات  کمبود  نیستند.  مقصر  هم 
که این اتفاقات رخ دهد، چون این کمبود امکانات 
بیرون  معاش  تأمین  برای  مردم  تا  می شود  موجب 
بیایند و از سوی دیگر دولت نیز در راستای حمایت 

است. ناتوان 
پیدا  بیماری  این  واکسن  زودتر  آرزو می کنم   
شود و یا فکر بهتری برای آن بکنند، چون اوضاع 
اقتصادی نابسامان است و بیشترین آسیب را جامعه 

می بیند. و هنری  فرهنگی 

حمله دوباره کرونا به سینما

حسین شهابي: نباید سینماها به این زودي باز مي شد!


