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روز  صبح  رییس جمهور  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
پایانی  ایام  در  اینکه  بیان  با  دولت  در جلسه هیئت  چهارشنبه 
المللی  بین  توافق  ما  تاریخی  و  مهم  مسائل  از  یکی  ماه  تیر 
میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان بود که در پنجمین سالگرد آن 
بود  مبنا  این  بر  دیپلماتیک  این حرکت  اساس  داشت:  اظهار  داریم،  قرار 
که ما برای جهانیان ثابت کنیم ایران کشوری صلح طلب است و پروژه 
بودند و  آن  دنبال  به  آمریکایی ها و صهیونیست ها  دراز  ای که سالیان 

آن پروژه امنیتی سازی برای جمهوری اسالمی ایران بود، نشان دهیم که 
این پروژه بی اساس و بی اعتبار است.

وی عنوان کرد: از آغاز این حرکت، یک مثلث شومی با این حرکت 
و  شد  می  آمریکا  تندروهای  و  ارتجاع  شامل صهیونیزم،  که  بود  مخالف 
نتیجه نرسد. حتی  به  توافقی  بود که چنین  این  آغاز  آنها در  همه تالش 
صهیونیست ها وسط مذاکرات به اروپا رفتند. یکی از سران ارتجاع به اروپا 

رفت برای اینکه توافقات را برهم بزنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: البته تاخیر ایجاد کردند و قرار بود توافق 
نهایی ما آذر ۹۳ نهایی شود اما این را تاخیر انداختند و موکول کردند به 
تیر ۹۴ اما برای اینکه این توافق را کاًل نابود کنند ناموفق بودند و همین 
مثلث شوم روند خود را ادامه داد. مخصوصًا در سال ۹۵ شاهد بودند ایران، 
منطقه و دوستان ایران دارند از این توافق منتفع می شوند بنابراین با قدرت 

بیشتری به میدان آمدند.
صفحه 2

گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در ماه میالدی 
گذشته ۱2 دالر و ۷۱ سنت معادل ۵۴ درصد افزایش نسبت به ماه مه داشت.

قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژوئن به ۳۶ دالر و 2۶ سنت در هر بشکه 
رسید که ۱2 دالر و ۷۱ سنت معادل ۵۴ درصد در مقایسه با قیمت 2۳ دالر و ۵۵ سنت در ماه 
مه افزایش داشت.میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 2۰2۰ تاکنون ۳۷ دالر و ۶۸ 
سنت در هر بشکه در مقایسه با ۶۳ دالر و 2۴ سنت در مدت مشابه سال گذشته بوده است.

ارزش سبد نفتی اوپک در ژوئن به ۳۷ دالر و ۵ سنت در هر بشکه رسید که ۱۱ دالر 
و ۸۸ سنت معادل ۴۷.2 درصد نسبت به ماه مه افزایش داشت. ارزش سبد نفتی اوپک در 
افزایش چشمگیر ارزش  تاثیر  ژوئن برای دومین ماه متوالی رشد کرد که این رشد تحت 
گریدهای نفتی زیرمجموعه اش به خصوص گریدهای نفتی شیرین سبک روی داد و برای 

نخستین بار از فوریه این سبد به باالی ۳۷ دالر در هر بشکه رسید.
صفحه ۳

نفت سنگین ایران گرانتر شد

برخورد قانونی با گران فروشی اینترنت از شنبه 
۱۰ روز قبل اولین اخطار از سوی رگوالتوری برای برخورد با گران فروشی و 
تخلف به اپراتورها ارسال شد که فایده ای نداشت؛ با پایان مهلت قانونی برای به 
حالت اولیه برگشتن تخلفات، معاون وزیر ارتباطات می گوید: روند قانونی برخورد 

با اپراتورها از شنبه پیگیری خواهد شد.
گران فروشی و حذف بسته های پرمخاطب اینترنت همراه حدود ۱۰ روز کاری قبل کلید 
زده شد و باوجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و سایر نهادها هنوز هم 

این تخلف در اپلیکیشن های فروش بسته های اینترنتی دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد.
حسین فالح جوشقانی به تشریح روال قانونی برخورد با نادیده گرفتن اخطار پرداخت و 
افزود: مهلت قانونی که برای به حالت اولیه برگشتن بسته های اینترنت به اپراتورها ابالغ شده 
بود تا آخر وقت اداری امروز به پایان می رسد و آن طور که از شواهد مشخص است، قصد 
اصالح قیمت ها و بسته ها را ندارند؛ اما درهرحال ما مهلت هایی که در قانون در نظر گرفته شده 

است را محترم می شماریم و تا آخر وقت اداری امروز صبر خواهیم کرد.
صفحه ۳

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش:

 جزئیات استخدام ۲۵ هزار نیروی جدید
 در آموزش و پرورش 

برق کم مصرف ها رایگان می شود
مشترکانی  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
که نسبت به دوره مشابه سال گذشته انرژی برق 
کمتری مصرف کنند، پاداش می گیرند اما برق کم 

مصرف ترین ها، رایگان خواهد بود.
 ۸۵ حاضر،  حال  در  افزود:  مشهدی  رجبی  مصطفی 

درصد مشترکان درحد متعارف، برق مصرف می کنند.
وی با تشریح طرح های حمایتی و تشویقی دولت برای 
کاهش مصرف برق افزود: مشترکانی که در گروه »خوش 
مصرف ها«   قرار داشته و نسبت به دوره مشابه سال قبل 
پاداش خوش مصرفی  استفاده کرده اند  برق کمتری  انرژی 

دریافت خواهند کرد.
سخنگوی صنعت برق یادآور شد: متناسب با تعرفه هر 
منطقه، میزان مصرف مشترکان محاسبه شده و براساس آن 
پاداش لحاظ می شود که میزان آن در قبض برق به عنوان 

»خوش مصرفی« اعالم خواهد شد.
صفحه 2

مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل خبر داد؛

خداحافظی ۲۵۱ مدرسه با بخاری های نفتی 
در استان اردبیل
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آغاز سال تحصیلی جدید
صفحه 2 بستگی به شرایط دارد 
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
تكرار زوج موفق 
سام درخشاني و 
پژمان جمشیدي

6ورزش
رسول پناه: پرونده 
برانكو در دادگاه 
»کاس« در حال 

پیگیری است

هنگ 7فر

شايد اگر كرونا در كشورمان شيوع پيدا نمي كرد و تا اين اندازه 
همه مسائل و مشاغل خصوصا عرصه هنر و سينما را تحت تاثير 
خود قرار نمي داد، االن فيلم خوب بد جلف: ارتش سري ساخته 
پيمان قاسم خاني طبق پيش بيني ها فروشي باالي 30ميليارد 
تومان داشت، فيلمي كه قسمت اول آن در سال 96 اكران 

شد و درنهايت فروشي نزديك به 17 ميليارد تومان داشت.

مهدی رسول پناه در رابطه با اتمام مهلت باشگاه پرسپوليس 
برای پرداخت مطالبات برانکو ايوانکوويچ و دستيارانش با بيان 
اين مطلب افزود: اين موضوع صحت ندارد. دادگاه حکميت 
ورزش روز گذشته از ما درخواست كرد كه دفاعيات خود 
را در اين پرونده ارائه كنيم  و تا يکی دو روز ديگر اليحه و 

مدارک خود را برای آنها بفرستيم.

حسن اصغری گرانی كاغذ، نبود حمايت از جانب نهادها، 
سانسور و كم خواننده داشتن را از مشکالت ادبيات 
می داند و معتقد است همه اين ها دست به دست هم 

داده و ادبيات تاليفی را تحت فشار گذاشته اند. 

حسن اصغری 
گرانی: رمان های 

عامه پسند تاریخ 
مصرف دارند

تمدید تحریم تسلیحاتی به ضرر همه است

WWW.YOUTHWORLD.IR

گالیه همسر داوود رشیدی از نام گذاری یک خیابان 
از  این هنرمند،  تولد  برومند، همسر داوود رشیدی، در سالروز  احترام 
تشکیل ویترین رشیدی در موزه سینما ابراز خشنودی و از انتخاب خیابانی 

که به نام داود رشیدی نامگذاری شده ، گله دارد.
داوود  نام  به  نامناسب  خیابانی  نامگذاری  از  تاسف  ابراز  با  برومند، 
رشیدی افزود: وقتی خیابانی را به نام کسی می کنند، باید ارتباط و شأن 
متاسفانه  اما  باشد،  خیابان  آن  در  فرد  آن  منزل  مثال  باشد.  داشته  نزولی 
این  به  نامگذاری رشیدی در نظر گرفته اند،  برای  انتخاب خیابانی که  در 

موضوع توجه نشده است.

کمیل قاسمی قهرمان المپیک۲0۱۲ شد
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و با تایید نهایی تست دوپینگ 
آرتور تایمازوف ازبک و داوید مادزمانشویلی گرجستانی نفرات اول و دوم وزن 
۱2۰ کیلوگرم المپیک 2۰۱2 لندن، کمیته بین المللی المپیک با بروز رسانی 
نتایج این وزن، مدال طالی این رقابت ها را مشترکا به نام کمیل قاسمی 
از ایران و بالل ماخوف روس ثبت کرد. این در حالی ست که این انتظار می 
رفت طبق قانون اتحادیه جهانی کشتی این مدال به نام کمیل قاسمی ثبت 
شود، اما فدراسیون کشتی چند روز پیش اعالم کرد، قانون جدید اتحادیه 
جهانی تاکید دارد در صورت دوپینگ نفرات اول و دوم یک وزن، مدال طال 

مشارکا به نفرات سوم می رسد.

الگوی سرایت کرونا تغییر کرد
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران با بیان 
این که استفاده از ماسک برای پیشگیری از انتقال زنجیره کووید ۱۹ یک 
روز   ۱۰ تا  نهایتا  ماسک  از  استفاده  اجباری شدن  اثرات  گفت:  است  الزام 

آینده مشخص می شود.
با ویروس کرونا  مقابله  فرماندهی  زالی در جلسه ستاد  دکتر علیرضا 
انتظامی، نظارتی، شهرداری،  نمایندگان دستگاه های اجرایی،  با حضور  که 
نیروهای مسلح و روسای دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران برگزار 
شد، ضرورت بازنگری در اعمال محدودیت ها و ایجاد فرآیندهای مقابله با 
کرونا را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به این که آمار مبتالیان به کرونا برای 
اولین بار طی ۴۸ ساعت گذشته از اولین روزهای فروردین ماه تا به امروز 
بار  برای کاهش  اهمیت تمهیدات جدید  نفر بستری رسیده  به مرز ۴۰۰۰ 

مبتالیان را مورد تاکید قرار داد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران با بیان این 
که شرایط بیماران مزمن بدحال غیرکرونایی و افزایش مبتالیان به کرونا، 
سیستم بهداشت و درمان را دچار چالش کرده است خاطرنشان کرد: با وجود 
این که دانشگاه ها از ظرفیت های حداکثری خود استفاده می کنند ولی کماکان 

چالش هایی در حوزه ارائه خدمت و تخت های بستری وجود دارد.

اجباری برای تهیه لباس فرم مدرسه وجود ندارد
تعیین لباس فرم برای مدارس با الگوی مشخصی برای هر مدرسه، 
اتفاق جدیدی نیست و طی سال های گذشته در نظام آموزشی وجود داشته 
اما تغییر دائمی رنگ و مدل، اجبار برای تهیه هرساله آن و افزایش قیمت به 
صورت ساالنه سبب شده تا خانواده ها از این موضوع شکایت داشته باشند.

زهرا مظفر، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت 
آموزش و پرورش، با اشاره به اجباری نبودن خرید لباس فرم جدید برای 
خانواده ها گفت: تهیه لباس فرم در مدارس به هیچ عنوان الزامی نیست و 

شرایط آن صراحتا در آئین نامه اجرایی ذکر شده است.
او افزود: طبق آئین نامه، لباس فرم مدرسه باید لباسی ساده، دارای رنگ 

مناسب باشد و هیچ لزومی به تغییر هر ساله آن نیست.
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صفحه 2

دکتر رضا داوري اردکاني 
جهــان در برابــر کرونــا 
دو وضــع دارد؛ یکــي اینکــه 
ن  یــا متصد ي  مه هــا نا بر
نظــام بهداشــت و درمــان را 
اجــرا کنــد کــه رعایــت آنهــا 
ــد  ــت و نمي توان ــان نیس آس
ــد  ــته باش ــدان داش دوام چن
ــیار  ــکا بس ــراي امری ــیني ب ــال دوام قرنطینه نش و مث
دشــوار اســت. قرنطینــه بــراي امریکا کشــنده اســت. 
ــکاران در  طــي همیــن دو، ســه مــاه هــم تعــداد بی
امریــکا بســیار افزایــش یافتــه اســت. جامعــه امریــکا 

ــدارد. ــکاري را ن ــن بی تحمــل ای
مــا تحمل مــان در ایــن زمینــه بیشــتر اســت، 
ــد  ــد، بای ــم نکن ــا زحمــت را ک ــر کرون ــن اگ بنابرای
ــا  ــات کرون ــش تلف ــه افزای ــي ب ــازیم یعن ــا او بس ب
ــات  ــار تلف ــار آم ــار آن را در کن ــم و آم ــادت  کنی ع
ــم و  ــرار دهی ــرطاني و... ق ــي، س ــاي قلب بیماري ه
کم کــم بــا آن کنــار آییــم. امــا در مــورد مرجعیــت 
علــم و شــدت و ضعــف آن هــم نکتــه اي بگویــم. 
نظــم  اســت کــه  ایــن  آنچــه مــن مي دانــم 
ــه  ــا در هم ــدن جامعه ه ــکي ش ــتي و پزش بهداش
ــرد.  ــوت مي گی ــا ق ــه در کشــور م ــان و از جمل جه
ــه مرجعیــت  ــوت را ب ــن ق ممکــن اســت کســي ای
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه مهم ت ــد. نکت ــم بازگردان عل
آن  از  جــا  همــه  در  اصلــي  مرجعیــت  اکنــون 

ــت. ــات اس ــرات و اطالع ــوژي مخاب تکنول
ــن  ــه ای ــل ب ــا توس ــوم کرون ــامد هج در پیش
تکنولــوژي و خــو کــردن بــه فضــاي مجــازي 

شــدت پیــدا کــرد. ســفر بــه فضــاي مجــازي ســفر 
بي بازگشــت اســت، زیــرا در ایــن فضــا آزادي و 
اختیــار وجــود نــدارد. فضــاي مجــازي جهــان توهــم 
و توهــم زا و توهم پــرور اســت و چــون بــه اقتضــاي 
ــچ  ــا و هی ــچ ج ــد و از هی ــل مي کن ــود عم ــع خ طب
مرجعــي فرمــان نمي بــرد مســافران آنجــا هــم بایــد 
ــافران  ــس مس ــند. پ ــدش باش ــط و قواع ــع ضواب تاب
ــه  ــا ک ــم همانج ــا ه ــد از کرون ــازي بع فضــاي مج

مي ماننــد. رفته انــد، 
شــاید اینهــا وجهــي از علمي تــر شــدن زندگــي 
باشــد مــن هــم ایــن تکنیکي تــر شــدن و پزشــکي تر 
شــدن و علمي تــر شــدن را گرچــه در شــرایط 
ــا  بحرانــي مفیــد و ضــروري مي دانــم در موافقــت ب
بعضــي صاحب نظــران معاصــر مایــه کمــال انســان 
و نزدیــک شــدن او بــه آزادي نمي دانــم بلکــه فکــر 
مي کنــم ایــن پیشــامد مقتضــاي تبدیــل انســان بــه 
موجــود مصرف کننــده و پدیــد آمــدن و قــوت گرفتن 
ــي را  ــاي آدم ــت و پ ــه دس ــت ک ــدي اس ــد و بن قی
ــازه اي را تحمیــل  ــدد و انضباط هــاي ت بیشــتر مي بن
مي کنــد و بــه درك و فهــم جهــت خــاص مي دهــد 
ولــي باکــي نیســت. ارنســت رنــان بــه رومــن روالن 
نویســنده جــوان کــه بــه او گفتــه بــود کتــاب »آینده 
علــم« شــما امیــد و عالیــق آدمــي را نادیــده گرفتــه 
ــق  ــد و عالی ــود، امی ــا تلخــي پاســخ داده ب اســت ب
ــا  ــد )ب ــد پیشــرفت کن ــم بای ــه درك! عل ــان ب مردم
اینکــه مي دانــم نــزد متولیــان آزادي اندیشــه و بیــان 
کــه تعییــن صالحیــت اشــخاص بــراي اظهارنظــر با 
ــان اســت، صالحیــت و حــق هیــچ درخواســت و  آن
ــانه  ــم و مأیوس ــارت مي کن ــدارم جس ــري ن اظهارنظ

تقاضــا دارم نــام رومــن روالن را بــه جــرم پرسشــي 
کــه از رنــان کــرده اســت در فهرســت علم ســتیزها 

ــد. ــرار ندهن ــا ق و ممنوع  البیان ه
او بــا اینکــه دوســتدار ویوکانانــدا و گانــدي بــود 
ــدن  چنــدان علم ســتیز و غرب ســتیز نبــود کــه خوان
ژان کریســتفش بــراي دفــاع از حریــم علــم و آزادي 
ممنــوع شــود. قســم مي خــورم کــه هیدگــري هــم 
نبــود. نویســنده بــزرگ و صلح دوســت بــود. امیــدوارم 
نقــل ســخن او را نشــنیده انگارنــد و ایــن جســارت 
ــه  ــر اینک ــخن آخ ــد( و س ــر او نگیرن ــاه را ب و گن
امیــدوارم علــم پزشــکي کــه آن را علمــي خــاص و 
ممتــاز و بالــذات اخالقــي مي دانــم بتوانــد بــر بــالي 
کوویــد۱۹ فائــق آیــد. در آن صــورت مســلما علــم و 
به خصــوص پزشــکي در خودآگاهــي اشــخاص هــم 
اعتبــار بیشــتري پیــدا مي کنــد. اهــل نظــر بایــد بــه 
ــاي  ــا درده ــند ام ــه بیندیش ــدن جامع ــي ش انضباط

مــردم را هــم بایــد درك کــرد.
ــد  ــد، نبای ــوام مي یاب ــدردي ق ــا هم ــه ب جامع
ــاي  ــب صــوري و حرف ه ــه مطال ــردن ب ــاه ب ــا پن ب
انتزاعــي آن دردهــا را بپوشــانیم و بــه پســتوي 
غفلــت بســپاریم و مخصوصــا مواظــب باشــیم کــه 
مســائل و مشــکالت جامعــه باتوجــه و تعلــق خاطــر 
ــتورالعمل  ــع مي شــوند و دس ــدردي حــل و رف و هم
از پیــش تعییــن شــده اي بــراي اصــالح امــور وجــود 
نــدارد و متاســفانه نمي تــوان بــا یــک فرمــول همــه 
ــواردي  ــر در م ــم و اگ ــرد. ممنون ــل ک ــائل را ح مس
ــوي  ــي مجمل گ ــح و در جای ــدازه صری ــش از ان بی

ــم. ــذر مي خواه ــودم، ع ب
* رییس فرهنگستان علوم

سرمقاله
قانون شکنی به تواِن دو!

عباس محمدی*
عشِق جنون آمیز به »مگاپروژه« یا انجام طرح های بسیار بزرگ، ظاهراً به 

یکی از نشانگان اقتصاد به شدت بیمار ما بدل شده است.
 گویا آقایان می خواهند ضعف ساختاری سامانه ی مدیریت کشور را در پشت 
دیوار بلند سدهایی که دره های خیال انگیز را به چاالب های ناساز بدل می سازند، 
یا در پِس خاکریزهای طوالنِی بزرگراه هایی که دل کوه  و دشت را بی مالحظه 
می شکافند، یا در ژرفای گودال های هراس آور معدن ها پنهان سازند! سد و تونل 
انتقال آب بهشت آباد یکی از این برنامه های غول آسا است که فقط ابعاد سازه ای 

سترگ دارد و نه نتیجه های مثبت بزرگ.
در سال ۱۳۸۹ در یک فرآیند تصمیم سازی مشکوك، و به ویژه با اصرار و 
فشار نمایندگان اصفهانِی مجلس و استاندار اصفهان، این طرح در وزارت نیرو که 
کارنامه ای بس غمبار در مدیریت منابع آب کشور دارد، برای انتقال ساالنه ۵۸۰ 
میلیون مترمکعب آب از سرشاخه های کارون به استان های اصفهان و یزد و کرمان 
مطرح شد. از جمله مشخصات این طرح غول آسا و بودجه خوار، ساخت یک سد با 
مخزنی به گنجایش دو میلیارد مترمکعب در نزدیکی شهر اردل در استان چهارمحال 
و بختیاری، حفر تونلی به قطر چند متر و طول شصت وپنج کیلومتر تا باغ بهادراِن 

استان اصفهان، و شش تونل فرعی به طول دوازده کیلومتر برای دسترسی است.
ایراد »مادر« در طرح بهشت آباد، همان اشکال سابقه دار وزارت نیرو است 
که به جای تفهیِم واقعیت کم آبِی دشت های مرکزی ایران، و تالش برای کاستن 
از مصرف و تطبیق دادن برنامه های توسعه با ظرفیت های زیستی این منطقه ها، 
چنین القا می کند که در ایران کم آبی نداریم و با دستکاری در نظام خلقت و انتقال 
آب می توانیم همه جا را به گلستانی با گل های درشت بدل کنیم! نتیجه اما این بوده 
که هزاران هکتار مرتع و جنگل در زیر آب یا در ساختگاه  سدها پایمال گشته و 
نقش آفرینی در اقتصاد عشایری و روستایی را از دست داده اند؛ میراث های فرهنگی 
بی شماری مدفون و استعدادشان در تولید ثروت برای کشور نابود شده؛ ظرفیت 
تاالب ها و مصب ها و دشت های بسیاری برای پرورش ماهی و پرنده و گاومیش 
پردامنه ای در میان مردمانی که  اجتماعی  رفته؛ و سرخوردگی  از دست  و نخل 
خانمان شان در برهوِت پایین دسِت سدها و در دریاچه ی این سازه های تمدن خوار بر 
باد و آب رفته، شکل گرفته است. این القائات همچنین، به رقابتی کوته بینانه میان 
تصمیم سازاِن استان ها برای برگرفتن سهم از کیک بودجه ی ملی با هدف اجرای 
طرح هایی که به دروغ »عمرانی« خوانده می شوند و درواقع فقط به نفع شرکت های 

بزرگ ساختمانی و اشخاص بانفوذ هستند، دامن زده است.  
طرح بهشت آباد، همه ی این ایرادها را در ابعادی باورنکردنی دارد و بارها و 
بارها، نوشتارها و گفتارهایی درباره ی آن منتشر و فریادهای بسیاری در مخالفت با 
آن بلند گشته است. با جستجوی عبارت »بهشت آباد« در اینترنت، می توان صدها 
مطلب یافت که هریک از آن ها برای قانع ساختن فردی منصف در مخالفت با 
این برنامه ی سدسازی و انتقال آب کافی است. ازجمله  دلیل ها، این است که در 
منطقه ی مقصِد آب، اصالح الگوهای مصرف در بخش های کشاورزی و صنعت و 
آب آشامیدنی صورت نگرفته؛ در مبدأ و پایین دست رودخانه، تنش آبی و نارضایتی 
اجتماعی تشدید خواهد شد؛ تونل عمیق، به احتماِل زیاد خشک شدن چشمه های 
منطقه را به دنبال خواهد داشت؛ و با کم شدن آورِد رودخانه ی کارون، آلودگی آن 

که هم اینک نیز از اندازه به در شده، فزونی خواهد یافت. 
همچنین، با پیشینه ای که در اجرای طرح های مشابه )مثاًل طرح کوهرنگ 
انجامید و  به طول خواهد  پروژه ای دو سه دهه  اجرای چنین  سه( سراغ داریم، 
هزینه های آن که در ابتدای کار پنج میلیارد دالر برآورد شده، چندین و چند برابر 
خواهد شد. اگر این هزینه های نجومی، در اصالح شیوه های آبیاری، جلوگیری از 
نشتی شبکه های آب رسانی، کمک به کشاورزان برای تغییر الگوهای کشت، ایجاد 
اشتغال های کم مصرف و مانند این ها صرف شود، آبی بس بیشتر از آن چه که قرار 
است در این طرح جابجا شود، »تأمیِن« واقعی خواهد شد. در فضای پرالتهابی که 
شیوع بیماری کرونا در پی داشت و توجه مردم از بسیاری موضوع های دیگر منحرف 
شد، طرح بهشت آباد که طبق نظر سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های 
مجلس توجیه ندارد، و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست را هم دریافت نکرده 
و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ با حکم قضایی تعطیل شده، ناگهان از سمت 
اصفهان فعال شد. در پی این اقداِم قانون شکنانه، »انجمن دوستداران طبیعت و محیط 
زیست خوزستان« شکواییه ای مفصل و مستدل به معاونت حقوق عامه ی دادستانی 
کل کشور تقدیم کرده و چند سازمان مردم نهاد دیگر هم شکایت های مشابهی 
تنظیم کرده اند. امید می رود با رویکرد جدید در قوه ی قضاییه که حفاظت از محیط 
زیست و ممانعت از ریخت وپاش های اقتصادی را در دستور کار قرار داده، و با حمایت 

فعاالن اجتماعی و محیط زیستِی سراسر کشور، این طرح برای همیشه لغو گردد.
* کنشگر محیط زیست

مصطفی رضاحسینی*
بر  هم  د ز یا مجلس   
سوی  از  که  سیاستی  اساس 
شده  اعمال  قالیباف  آقای 
تالش می کند »الیحه محور« 
طرح  ارائه  به  کمتر  و  باشد 

بپردازد.
این  به  این تصمیم هم 
انباشت  از  نوعی  گذشته  سالهای  که در  است  علت 
متاسفانه  و  داده  رخ  مختلف  مجلس  ادوار  در  طرح 
درصد زیادی از همان طرح ها نیز به نتیجه نرسیده بود.

هنگامی که طرح های مختلف آن هم در فواصل 
زمانی کوتاه در مجلس ارائه می شوند، دو اشکال را با 
اینکه زمان کافی برای  خود همراه می کنند. نخست 
در  و  نمی شود  صرف  کارشناسی  طرح  یک  نگارش 
مرحله بعد نیز نمایندگان مردم نمی توانند در زمان کافی 

به بررسی طرح های پیشنهادی بپردازند.
که  شده  باعث  مجلس  در  طرح  تورم  متاسفانه 
بررسی  به  معطوف  صحن  زمان  از  زیادی  بخش 
موضوعات ذیل طرح های پیشنهادی شود. به همین 
دلیل و از زمان شروع به کار مجلس یازدهم تالش 

جدی برای ارجاع طرح ها به کمیسیون های تخصصی 
شورای  مجلس  نمایندگان  امروز  است.  شده  آغاز 
اسالمی به این نتیجه رسیده اند که باید زمان جلسات 
کمیسیون های تخصصی را بیشتر کنند و طرح ها و لوایح 
موجود را با استفاده از ظرفیت های هر کمیسیون، از 
بررسی  و  بحث  مورد  تخصصی؛  کمیته های  جمله 

قرار دهند.
روی  بر  مجلس  تمرکز  کاهش  در  دولت  نقش 
طرح  های مختلف نیز بسیار مهم است. دولت می تواند 
با بهره گیری از بدنه کارشناسی خود بنا به مقتضیات 
زمان و مسائل مختلف، لوایحی را به مجلس ارائه کند 
تا نمایندگان نیز با تصویب همان لوایح زمینه اجرایی 

شدن خواسته های قوه مجریه را فراهم کنند.
اگر یک هماهنگی کامل بین سه قوه »مقننه« و 
»مجریه« و »قضائیه« شکل بگیرد، به راحتی می توان 
در یک بستر کارشناسی بسیاری از مسائل را در قالب 

طرح و الیحه به نتیجه رساند.
انقالب  از  دهه  چهار  گذشته  از  پس  و  امروز 
اسالمی فرصتی برای »آزمون و خطا« نداریم که بر 
اساس آن زمان خود را صرف مسائل غیرکارشناسی 
مدت  بلند  قانونگذاری  سابقه  یک  با  ما  کنیم. کشور 

ایجاد  روند  آن  در  که  بگیرد  قرار  جایگاهی  در  باید 
بستر  بهترین  در  و  حاشیه  بدون  جدید  قانون  یک 

کارشناسی پیش رود.
دردسر طرح های شتاب زده برای پارلمان

یکی از مسائلی که در حوزه تقنینی بسیار کمک 
رسان می تواند باشد، بهره گیری از قوانین دین مبین 
»اسالم« است. بسیاری از قوانین دین اسالم محدود 
به زمان مشخصی نیستند و به راحتی می توان بخشی 

از قوانین موجود در کشور را با آنها تطبیق داد.
یک نماینده زمانی که یک طرح را تدوین می کند، 
اولین موضوعی را که در نظر می گیرد این است که 
بتواند بخشی از مشکالت حوزه انتخابیه خود و یا کشور 
را کم کند. اما در این مسیر برخی از طرح ها آنقدر شتاب 
زده و غیرکارشناسی نگارش می شوند که در همان بدو 
ورود به کمیسیون های تخصصی از دستور بررسی خارج 
می شوند. بهتر است این نمایندگان که عمدتا نیز برای 
اولین بار در مجلس حضور پیدا می کنند تمرکز بیشتری 
بر روی طرح های خود داشته باشند و نگذارند بخشی از 
زمان کمیسیون ها و حتی صحن علنی پارلمان معطوف 

به بررسی طرح های شتاب زده شود.
* نماینده مردم شهر بابک در مجلس یازدهم

دیدگاه

مجلس باید »الیحه محور« شود

 نگاه و نظر

مردم باید به تلفات کرونا عادت کنند!
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دلیلاعالمنشدنطرحفوریتیچیست؟
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه روز چهارشنبه در 
رهبری  معظم  مقام  پیش  روز  دو  گفت:  تذکر شفاهی،  علنی مجلس در  صحن 
فرمودند مجلس و شأن مجلس انقالبی ایجاب می کند نمایندگان به گونه ای 
سخن بگویند تا جایگاه و شأن مجلس رعایت شود و از طرفی مجلس به ویژه 

هیات رئیسه باید مجری آئین نامه باشد.
وی افزود: ۱۰ روز است که طرح فوریتی در خصوص کاالبرگ برای کسانی 
که در این کشور هنوز صبحانه ندارند، به هیات رئیسه داده شده است. دلیل اینکه 

این طرح فوریتی اعالم نشده، چیست؟ 

مجلسبهدنبالایجادتحول
دروضعیتاقتصادیمردماست

نمایندگان مجلس با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از فرمایشات رهبر انقالب 
درباره مجلس آورده اند: ما نمایندگان،عزم خود را جزم کرده ایم ودر پی آن هستیم 

که در وضعیت اقتصادی کشور تحولی ملموس ایجاد کنیم.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مجلس برای این مسئولیت 
ایم ویک صدا در پی آن هستیم که در وضعیت  خطیر عزم خود را جزم کرده 
اقتصادی کشور تحولی ملموس ایجاد کنیم. در همین راستا با تمام توان خود و 
با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونگذاری و نظارتی مجلس تصویب و پیگیری 
بسته اقتصاد مردمی را که شما نیز بر اجرای آن تاکید کرده اید، محور برنامه مجلس 
یازدهم قرار می دهیم. ما نمایندگان به حضرتعالی و مردم متعهد می شویم ضمن 
پایبندی به سوگند شرعی در پاسداری از اسالم و نگهداری از دستاوردهای انقالب 
به بهترین شکل، امید و انتظار حضرتعالی را برآورده کنیم و با در نظر داشتن اصول 

انقالب و پرهیز از آفت ها به نتیجه مطلوب برسیم.

عدمشفافیتموجبفساداقتصادیمیشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطالعات سکونت مردم شفافت 
نیست که منجر به فساد اقتصادی می شود و در طرح مالیات بر خانه های خالی به 

دنبال رفع این مسائل هستیم.
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در جریان 
بررسی کلیات طرح مالیات بر خانه های خالی،گفت: در سال ۹۵ قانونی در مجلس 
به تصویب رسید که براساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که سامانه ثبت 

امالك را راه اندازی کند که متأسفانه به خوبی اجرایی نشده است.
وی افزود: فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به طرح مالیات بر خانه 
های خالی اصالح قانون مذکور است و موضوع مالیات جزو وظایف ذاتی کمیسیون 

اقتصادی مجلس است.
اطالعات  در حال حاضر  اقتصادی مجلس تصریح کرد:  رئیس کمیسیون 
سکونت افراد مشخص نیست و عدم شفافیت باعث فساد اقتصادی می شود و 
برای من عجیب است که چرا برخی افراد از شفافیت اطالعات در نظام اقتصادی 

نگران هستند.
پورابراهیمی بیان کرد: مبنای ما شفافیت اقتصادی است و عامل بازدارندگی 
را در طرح مالیات بر خانه های خالی مبنای کار خود قرار دادیم و قانون آن وجود 

دارد اما جامع و کامل نیست و نیاز به اصالح دارد.

اخذمالیاتازخانههایخالیعرضهمسکنراافزایشمیدهد
از  مالیات  دریافت  اسالمی گفت:  در مجلس شورای  تهران  مردم  نماینده 
این  تعادل در  یابد و  افزایش  باعث می شود که عرضه مسکن  خانه های خالی 

بازار به وجود آید.
سید احسان خاندوزی  در موافقت با کلیات طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی گفت: این طرح بر دو رکن اثربخش کردن مالیات از خانه های خالی و تقویت 

سامانه امالك و اسکان استوار است.
وی افزود: حتی اگر از طریق این طرح 2۰ درصد از خانه های خالی به بازار 
عرضه شوند، معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ است، یعنی در بدترین سناریو، 
این قانون می تواند معادل کل ساخت مسکن در سال ۹۸ یعنی ۵۰۰ هزار واحد 

مسکونی را محقق و به عرضه بیشتر مسکن در بازار کمک کند.

تمدیدتحریمتسلیحاتیبهضررهمهاست
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت 
دولت با بیان اینکه در ایام پایانی تیر ماه یکی از مسائل مهم و تاریخی ما توافق بین 
المللی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان بود که در پنجمین سالگرد آن قرار 
داریم، اظهار داشت: اساس این حرکت دیپلماتیک بر این مبنا بود که ما برای جهانیان 
ثابت کنیم ایران کشوری صلح طلب است و پروژه ای که سالیان دراز آمریکایی ها و 
صهیونیست ها به دنبال آن بودند و آن پروژه امنیتی سازی برای جمهوری اسالمی 

ایران بود، نشان دهیم که این پروژه بی اساس و بی اعتبار است.
وی عنوان کرد: از آغاز این حرکت، یک مثلث شومی با این حرکت مخالف 
بود که شامل صهیونیزم، ارتجاع و تندروهای آمریکا می شد و همه تالش آنها در 
آغاز این بود که چنین توافقی به نتیجه نرسد. حتی صهیونیست ها وسط مذاکرات 
به اروپا رفتند. یکی از سران ارتجاع به اروپا رفت برای اینکه توافقات را برهم بزنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: البته تاخیر ایجاد کردند و قرار بود توافق نهایی ما 
آذر ۹۳ نهایی شود اما این را تاخیر انداختند و موکول کردند به تیر ۹۴ اما برای اینکه 
این توافق را کاًل نابود کنند ناموفق بودند و همین مثلث شوم روند خود را ادامه داد. 
مخصوصًا در سال ۹۵ شاهد بودند ایران، منطقه و دوستان ایران دارند از این توافق 

منتفع می شوند بنابراین با قدرت بیشتری به میدان آمدند.
روحانی افزود: رژیم فعلی آمریکا که هم در توهمات بود و هم تندروها حاکم 
بودند و هم نتایج حرکت های خود را نمی توانست به درستی ترسیم کند وارد عمل 
شد اما هدفشان این بود که شکستن این توافق به گردن ایران در تاریخ ثابت شود. 
یعنی آمریکا اقدامی انجام دهد و ایران متقاباًل کل برجام را کنار بگذارد و از این 
توافق خارج شود و بعد بگویند این ایران بوده است که از برجام خارج شده و توافق 
را کنار گذاشته است.وی با تاکید بر اینکه هنرمندی و هوشمندی ایران از سال ۹۷ 
که آمریکا این تعهد اخالقی، حقوقی و سیاسی را کنار گذاشت این بود که نگذاشت 
امروز به دنیا ثابت کرد که قانون شکنان  تا  ایران  این توطئه محقق شود، گفت: 
آمریکا مقصر اصلی هستند. البته دولت فعلی آمریکا نمی تواند معیار هیچ چیزی باشد. 
بر مبنای عملکرد کاخ سفید امروز ما نمی توانیم میزان و معیاری را قرار دهیم برای 

اینکه یک توافقی را بررسی کنیم و مورد سنجش قرار دهیم.
رئیس جمهور گفت: اینها در تمام قوانین مهم بین المللی از آب و هوا گرفته 
تا بهداشت جهانی، تا یونسکو و تا بسیاری از توافقاتی که با بسیاری از کشورهای 

مختلف داشتند بدون دلیل خارج شدند. به همین دلیل اینها معیاری نیستند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز همه دوستان آمریکا و بخش بزرگی از ملت 
آمریکا هم قبول دارند که حرکات اینها به ضرر خود ملت آمریکا و دوستان آمریکا 
است، خاطرنشان کرد: آنچه که جمهوری اسالمی ایران به عنوان دستاورد این حرکت 
داشت، خوشبختانه به عنوان دستاوردهای اصلی همچنان محفوظ مانده است. همه 
تبلیغاتی که در طول سالیان دراز علیه ایران می شد که ایران مخفیانه تمام تعهدات 
بین المللی خود را زیر پا می گذارد را روشن کردیم که بی اعتبار و بی اساس و فعالیت 

هسته ای ایران همواره در چارچوب مقررات بین المللی بوده است.
روحانی اضافه کرد: این اثر امروز هم هست، فردا هم خواهد بود و تا پایان 
تاریخ هم باقی خواهد ماند که تبلیغاتی که علیه ایران به راه انداخته بودند بی اساس 
و بی اعتبار بود. دوم اینکه اینها سکویی درست کرده بودند که بتوانند با آن، همواره 
امنیت ملی ایران را در خطر قرار دهند. آن سکو فصل هفت منشور و قطعنامه های 

سازمان ملل و شورای امنیت بود که علیه ایران تنظیم کرده بودند.
رئیس جمهور با اشاره به پایان یافتن دوره تحریم تسلیحاتی ایران در هفته های 
آینده تاکید کرد: البته در هفته های آینده امتحانی پیش رو داریم و آن حفظ یکی از 
دستاوردهای این توافق است و آن، پایان تحریم تسلیحاتی ایران است و موضوعی 

است که ما همچنان با دقت آن را تحت نظر قرار دادیم.
روحانی ادامه داد: کشورهای ۱+۴ باید بدانند که امروز تنها شرایط ایران و روابط 
ایران با آنها یا روابط ایران با کشورهای منطقه مطرح نیست. امروز بحث حفظ حقوق 
بین الملل، چندجانبه گرایی، ارزش توافقات بین المللی مطرح است و اگر امروز با 
دقت عمل نکنند و بخواهند تحت تاثیر آمریکا قرار بگیرند، ضربه اساسی به حقوق 

و مقررات بین المللی و به چندجانبه گرایی زدند و این به ضرر همه خواهد بود.

آغازسالتحصیلیجدید،بستگیبهشرایطدارد
گرچه پیش از این اعالم 
سال  آغاز  زمان  بود  شده 
ماه  شهریور   ۱۵ تحصیلی 
دنبال شدت  به  از آن و  اما پس  است 
گرفتن شیوع کرونا در کشور این گمانه 
مطرح شد که ممکن است بار دیگر این 

زمان تغییر کند.
یر  وز یی  ا میرز حاجی  محسن 
اینکه  خصوص  در  پرورش  و  آموزش 
آیا ۱۵ شهریور زمان قطعی آغاز سال 
تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ است، گفت: قطعًا 
ماه  شهریور   ۱۵ تحصیلی  سال  شروع 
است اما اینکه در ۱۵ شهریور آغاز سال 
تحصیلی را چگونه برگزار کنیم، بستگی 
نه  امروز  که  شرایطی  دارد.  شرایط  به 
وزارت بهداشت و نه هیچکس در هیچ 
جای دنیا نمی تواند آن را پیش بینی کند.

وی افزود: ما سه سناریو را طراحی 
کرده ایم و با هر وضعیتی که پیش بیاید 
پیاده  شهریور   ۱۵ از  را  سناریوها  این 
این  سناریوها  این  از  یکی  می کنیم. 
تقریبًا  باشد که  است که شرایط سفید 
که  است  شرایطی  ترین  غیرمحتمل 
قابل پیش بینی است که در این صورت 
سال تحصیلی با حضور دانش آموزان در 

مدارس آغاز می شود.
سناریوی  گفت:  میرزایی  حاجی 
این است که  است  دوم که محتمل تر 
این  در  که  روبرو شویم  زرد  با شرایط 
صورت می توانیم حضور دانش آموزان 
در مدارس را داشته باشیم اما با رعایت 
تعداد  و  بهداشتی  دقیق  پروتکل های 
کنترل شده دانش آموزان در کالس های 

درس و رعایت کامل فاصله فیزیکی. از 
همین رو تعطیلی ۵ شنبه را لغو کردیم 
تا بتوانیم مدارس را در این شرایط به 
دانش  تعداد  میان  فرد  و  زوج  صورت 
دانش  کنیم.  تقسیم  کالس  آموزان 
مدارس  در  زوج  روزهای  که  آموزانی 
حضور دارند در روزهای فرد می توانند 
به صورت غیر حضوری به تکالیفشان 
برسند و یا از آموزش های غیر حضوری 

بهره بگیرند.
آموزش  شیوه  در  درسی  هیچ   *

متمایز نشده
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: 
هیچ  آینده  سال  در  آموزش  برای  ما 
درسی را متمایز نکرده ایم به این معنا که 
همه درس ها از نظر ما ارزش یکسانی در 
پروسه آموزش دارند. بنابراین اگر درسی 
مانند ریاضی و فیزیک در هفته ۴ ساعت 
باشد و مثاًل سه ساعت حضوری و یک 
تقسیم  غیرحضوری  به صورت  ساعت 
همین  به  نیز  دیگر  دروس  همه  شود 
برنامه  در  حضور  غیر  و  حضور  نسبت 

درسی می گنجد.
همه  ما  افزود:  میرزایی  حاجی 
ارتباط  که  می کنیم  را  خود  تالش 
حضوری را با دانش آموزان قطع نکنیم 
چیز  هیچ  معتقدیم  قاطعانه  که  چرا 

جایگزین حضور نمی شود.
سوم  سناریوی  به  اشاره  با  وی 
گفت: در شرایطی که ما اجازه نداشته 
تحصیلی،  سال  از  مقاطعی  در  باشیم 
حضور دانش آموزان سر کالس را داشته 
باشیم، سناریوی سوم را اجرا می کنیم 
حال  است.  مجازی  کاماًل  آموزش  که 
ممکن است این مقاطع یک ماه یا یک 
این  مناطق  برخی  در  یا  و  باشد  هفته 
منطقه  در  و  شود  گذاشته  محدودیت 
آمادگی  ما  نباشد.  محدودیتی  دیگر 
داریم در وضعیت های مختلف در مناطق 
مختلف طبق این سناریوها اقدام کنیم.

پایه  نمرات  میانگین  ارتقای   *
دوازدهم نسبت به سال گذشته

اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
به اینکه ممکن است سوال والدین این 

باشد که آیا در شیوه دوم و سوم آموزش 
به دانش آموزان منتقل می شود، گفت: 
ما معتقدیم آموزش در سناریوهایی که 
از بستر فضای مجازی و آموزش مکمل 
استفاده می کنیم به دانش آموزان منتقل 
امتحانات  اینکه  اش  نمونه  می شود. 
نهایی پایه دوازدهم که در خرداد برگزار 
شد گزارش گیری شده است. اول اینکه 
تعداد شرکت کننده ها تفاوت معناداری 
با سال قبل ندارد و حتی متوسط نمرات 
۳۰ تا ۴۰ صدم درصد ارتقا داشته است. 
این نشان می دهد فرآیند آموزش خوب 

بوده است.
وی گفت: نکته دیگر که می خواهم 
به آن اشاره کنم این است که ما متعهد 
هستیم آموزش را به همه دانش آموزان 
مجازی  فضای  به  چه  دهیم  ئه  را ا
نداشته  چه  و  باشند  داشته  دسترسی 
خانواده ای  هیچ  نمی خواهیم  ما  باشند. 
را به زحمت بیندازیم که در این شرایط 
بحران اقتصادی گوشی هوشمندی تهیه 
کند. بنابراین جایی که بتوانیم آموزش 
می کنیم.  را  کار  این  بدهیم  حضوری 
و  تلویزیون  بستر  آموزشی،  راهبران  از 
رادیو، بسته های آموزشی و… استفاده 
می کنیم. به تک تک مدیران گفته ایم 
هر مدیر باید برنامه پوشش همه دانش 
دانش  شرایط  به  توجه  با  را  آموزانش 
شهریور   ۱۵ تا  مشخص  طور  به  آموز 
مشخص کند و به ما بگوید که به طور 
مثال از ۵۰۰ دانش آموزی که در مدرسه 
دارد، برای کدام تعداد چگونه می خواهد 

آموزش آنها را پیگیری کند.

ث
واد

ح
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برگزاری»امتحانمجدد«برایبرخیدانشجویان
برای  مجدد  امتحان  برگزاری  امکان  از  تهران  دانشگاه  آموزشی  معاون 

دانشجویانی خبر داد که در حین امتحان مجازی با مشکل رو به رو شده اند.
امتحان  حین  در  که  دانشجویان  برخی  مشکالت  درباره  حسینی  حسین 
مجازی رخ داده است، اظهار کرد: ما در تعدادی از واحدها مواردی را سراغ داریم 
که دانشجو اعالم کرده است، به دلیل قطعی اینترنت نتوانسته امتحان خود را با 

موفقیت پشت سر بگذارد.
معاونان  و  علمی  هیات  به  که  افزود: آنچه  تهران  دانشگاه  آموزشی  معاون 
مورد  را  چنینی  این  که  موارد خاص  است  این  ها تاکید شده  دانشکده  آموزشی 

بررسی قرار دهند و سعی کنند در این زمینه با دانشجویان مدارا شود. 
حسینی ادامه داد: در صورتی که وجود مشکل در حین برگزاری امتحان به تایید 
استاد و یا دانشکده برسد، دانشکده ها می توانند از دانشجو امتحان مجزا بگیرند. در 

این زمینه اختیار الزم به دانشکده و اساتید واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه دانشجویان مبتال به کرونا می توانند دروس و یا حتی 
ترم را حذف کنند، خاطرنشان کرد: در حالت عادی نیز اگر دانشجو به دلیل بیماری 
و یا بروز مشکل در سرجلسه، نتواند امتحان دهد امکان برگزاری مجدد امتحان 

برای او وجود دارد.

اخذتعهدنامهازدانشجویانبرایرعایتنکاتبهداشتی
معاونت آموزشی دانشگاه خواجه نصیر اعالم کرد با توجه به شرایط کنونی، 
از دانشجویانی که دروس کارگاهی و عملی حضوری دارند، تعهدی مبنی بر رعایت 
در  روز حضور  اولین  در  کارگاه  در  شرکت  مسئولیت  پذیرفتن  و  بهداشتی  نکات 
کارگاه اخذ خواهد شد. این تعهدنامه به صورت الکترونیکی و یا کتبی از دانشجویان 

گرفته می شود.
چنانچه دانشجویانی موافق به شرکت در کارگاه به صورت حضوری نیستند، 
قبل از شروع کارگاه باید درخواست خود مبنی بر حذف این دروس را به آموزش 

دانشکده اعالم کنند تا درس عملی آنها حذف شود.
این دانشگاه تاکید کرده است که به درخواست هایی که بعد از شروع کارگاه 
طرح شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت حذف درس امکان بازگشت 

آن وجود ندارد.

مهلتانتخابواحدترمتابستاندانشگاهپیامنورتمدیدشد
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت انتخاب واحد ترم 

تابستانی الکترونیکی دانشگاه پیام نور تا 2۷ تیرماه خبر داد.
امیرحسین بهروز  گفت: با توجه به برنامه ریزی ها جهت افزایش دروس ارائه 
شده و رفع دغدغه دانشجویان انتخاب واحد ترم تابستان الکترونیکی دانشگاه پیام 

نور تا 2۷ تیرماه تمدید شد.
ثبت ترم تابستانی الکترونیکی دانشگاه پیام نور از طریق سیستم گلستان به 
نشانی reg.pnu.ac.ir آغاز شده و دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز می توانند در 

این ترم الکترونیکی ثبت نام کنند.

آغازسالتحصیلیدانشگاهعلومپزشکیتهراناز۱۵شهریور
دانشگاه علوم پزشکی تهران تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ 

را منتشر کرده است.
بر اساس این تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به مدت ۱۷ هفته است.

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دوشنبه 
۱۰ شهریور ماه آغاز می شود و تا پنجشنبه ۱۳ شهریور ادامه دارد. کالسهای این 

دانشگاه از شنبه ۱۵ شهریورماه آغاز می شود.
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری از شنبه 2۹ شهریور تا سه شنبه 
اول مهر و زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی از شنبه ۸ آذر تا 

سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ در نظرگرفته شده است.
پایان کالسها چهارشنبه ۱۰ دیماه ۹۹  این تقویم آموزشی زمان  بر اساس 

درنظر گرفته شد.

آتشسوزیگستردهدریکانبارکاالدربزرگراهفتح
از وقوع  ایمنی شهرداری تهران  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 

آتش سوزی گسترده در یک انبار کاال واقع در اتوبان فتح خبر داد.
سیدجالل ملکی اظهار داشت: ساعت 2۳:۳۱ سه شنبه شب 2۴ تیرماه یک 
مورد حادثه آتش سوزی در یک انبار کاال واقع در در محدوده بزرگراه فتح، خیابان 
فتح هفدهم به سامانه ۱2۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
اطالع داده شد و در پی آن عوامل چهار ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شده 

و مشاهده کردند یک سوله در یک مجتمع کارگاهی دچار حریق شده است. 
ملکی افزود: بیش از ۶۰۰ مترمربع دچار حریق شده و لوازم اداری بسیار 
زیادیدر آتش می سوخت. آتش نشانان به سرعت عملیات اطفاء را آغاز کرده و موفق 
شدند حریق را تحت کنترل در بیاورند. این حریق خوشبختانه مصدومی نداشت. 

ادعایفریبخوردگی»جوجهزورگیر«
جوان ۱۸ ساله ای که به دلیل قیافه و اندام ریزش از سوی شاکیان لقب 
»جوجه زورگیر« گرفته است، پس از دستگیری به ۱۴ فقره زورگیری مخوف از 
شهروندان و عابران اعتراف کرد و مدعی شد فریب همدست سابقه دار و حرفه ای 

فراری خود را خورده است!
در پی وقوع زورگیری های مخوف در مناطق قاسم آباد، وکیل آباد و آزادشهر 
گروه زبده ای از نیروهای تجسس کالنتری شهرك ناجا با صدور دستورات ویژه 
ای از سوی قاضی دکتر اسماعیل رحمانی )معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( 

مامور پیگیری سرقت های مخوف شدند.
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، این پرونده در شعبه ۶۰2 مجتمع 
قضایی شهید کامیاب مورد رسیدگی قرار گرفت و نیروهای تجسس با فرماندهی 
مستقیم سرهنگ محمد فیاضی )رئیس کالنتری شهرك ناجا( مناطق احتمالی 
ارتکاب جرم توسط زورگیران را قرق کردند و با عملیات اطالعاتی پلیس طولی 

نکشید که دو جوان موتورسوار را با مشخصات اعالمی از سوی شاکیان، در بولوار 
وکیل آباد مورد تعقیب قرار دادند. موتورسواران تالش می کردند با ویراژ سرسام 
آور از چنگ پلیس بگریزند و بعد از واژگونی موتوسیکلت، پیاده پا به فرار گذاشته 
رها شده  قمه  و  موتوسیکلت  انتقال  با  ماموران  تاریکی شب محو شدند.  در  و 
به کالنتری، تحقیقات خود را با راهنمایی معاون دادستان مشهد در حالی ادامه 
دادند که یکی از شماره های پالك موتوسیکلت مخدوش شده و تغییر کرده بود. 
ماموران انتظامی با استفاده از شگردهای پلیسی موفق شدند یکی از زورگیران 
را که ۱۸ سال دارد و از سوی شاکیان به »جوجه زورگیر« معروف بود، در بولوار 

هدایت مشهد دستگیر کنند. 

سیلدراردبیلجان۲نوجوانراگرفت
وقوع توفان های تندری تابستانه و سیالب های موقت عصر سه شنبه این هفته 
موجب جان باختن 2 نوجوان و بروز خساراتی در مناطق مختلف استان اردبیل شد.

فرهاد عبدالعلی پور مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: در منطقه ای 
مابین روستاهای چات قیه و تقی دیزج شهرستان اردبیل سه نوجوان هنگام بازی در 
کنار رودخانه گرفتار سیالب شدند و در این حادثه  د نوجوان ۱2 ساله جان خود 

را از دست دادند و فرد سوم گرفتار در سیالب، توسط اهالی محل نجات یافت.
امروز همچنین در  باران رگباری  از ۵2 میلیمتر  بارش بیش  به گفته وی 
شهرستان مشگین شهر سبب سیالب گردید که براثر آن لوله اصلی خط انتقال 
آب این شهر شکست و ماموران امدادی هالل احمر و آب و فاضالب درحال 

ترمیم این خط انتقال آب هستند.
روستای  در  منازل  ۱۰۰درصدی  تا   2۰ تخریب  از  همچنین  عبدالعلی پور 
مصطفی لو در شهرستان خلخال براثر سیالب خبر داد و گفت تاکنون ۴۰ خانوار 
در این روستا اسکان اضطراری داده شده اند. به اضافه این که خساراتی به کشتزارها 
و مراتع در نقاط مختلف استان اردبیل ازجمله خلخال ، مشگین شهر ، جعفرآباد 

و گرمی وارد شده است.

کارخانهلنجسازیبوشهرطعمهحریقشد
در  بوشهر،  کشتی  دلوار  لنج سازی  کارخانه  در  گسترده   آتش سوزی  اثر  بر 
اعالم  از  بعد  بالفاصله  گرفت.  فرا  را  فضای شهر  بسیاری  دود  تنگک،  منطقه 
خسارت  میزان  و  حادثه  علت   . شدند  اعزام  حادثه  به محل  آتش نشانان  حریق 

وارده مشخص نشده است.
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نجات مایکروسافت از حمله سایبری به 
اکانتهای مدیران عامل سرتاسر جهان

تیم امنیتی مایکروسافت موفق شد حمله ی سایبری گسترده ای را خنثی کند 
که مدیران عامل را در سرتاسر نقاط جهان هدف قرار داده بود.

با  که  داد  خبر  بزرگی  کاله برداری  کمپین  خنثی سازی  از  مایکروسافت 
سوءاستفاده از دامنه ها و اپلیکیشن های مخرب، کاربران را در ۶2 کشور جهان 
هدف قرار داده بود. هفته ی گذشته، ردموندی ها با دریافت مجوز دادگاهی امکان 
کلمه ی  آن ها،  نام  پنج  در  که  کردند  پیدا  را  اینترنتی  دامنه ی   ۶ مسدودسازی 
Office دیده می شد. این شرکت می گوید مجرمان سایبری با سوءاستفاده از 
دامنه ها، کمپینی پیچیده را برای فریب دادن مدیران عامل در سازمان های گوناگون 

طراحی کرده بودند تا پول های فراوانی از آن ها دریافت کنند.
کمپین کاله برداری اخیر تصمیم گرفته بود مدیران عامل را به ارسال پول به 
مجرمان به جای منابع معتبر فریب دهد. برنامه های این چنینی که به نام BEC یا 
Business email compromise شناخته می شوند، قبال و در دسامبر هم 
شناسایی شده بود. مجرمان در حمله ی مذکور تالش می کردند با استفاده از ابزارهای 
فیشینگ به سیستم  های سازمانی دسترسی پیدا کنند. ایمیل کاله برداری از طراحی 
و ساختارهای مشابه ایمیل های سازمانی بهره می برد. به عنوان مثال، موضوع  هایی 
همچون گزارش های فصلی مالی در ایمیل ها ذکر می شد. درنهایت، مایکروسافت 

با استفاده از ابزارهای فنی خود توانست کمپین های کاله برداری را مسدود کند.
اخیر خود رویکرد جدیدی در پیش   BEC  مجرمان سایبری در حمله ی
گرفته اند. حمله ی اخیر از ساختارهای مرسوم، یعنی فریب دادن کاربر به ورود به 
برای  ایمیلی  استفاده نمی کند. درعوض،  او،  تقلبی و سرقت رمزعبور  وب سایت 
کاله برداری به قربانی ارسال می شود تا دسترسی به حساب کاربری آفیس ۳۶۵ را 
به اپلیکیشن مایکروسافت بدهد. کمپین کاله برداری جدید از نگرانی بابت همه گیری 

کووید ۱۹ نیز برای فریب دادن کاربران سوءاستفاده می کرد.
مشتریان،  اعتماد  و  امنیت  در بخش  مایکروسافت  ارشد  معاون  برت،  تیم 

درباره ی کمپین اخیر نوشت:
حرکت جدید بدون درخواست از قربانی برای ارائه ی مستقیم اطالعات ورود 
به حساب کاربری در وب سایت یا محیط تقلبی دیگر، دسترسی غیرقانونی را دریافت 
می کرد. درواقع، مجرمان از روش های سنتی فیشینگ در کمپین جدید استفاده 
نمی کردند. قربانی پس از کلیک روی فرمان مجوز به وب اپلیکیشن مخرب، مجوز 
دسترسی و کنترل محتوای حساب کاربری آفیس ۳۶۵ خود را به مجرمان می داد. 
محتوای حساب کاربری نیز مواردی همچون ایمیل ها، مخاطبان، یادداشت ها و 
فایل های موجود در سرویس ابری کسب وکاری وان درایو را شامل می شد. به عالوه، 
مجرمان به سیستم مدیریت اسناد شیرپوینت و سیستم ذخیره سازی سازمان هم 

دسترسی پیدا می کردند.
 G Suite از راه هایی که برای محافظت حساب کاربری گوگل و یکی 
پیشنهاد می شود، فعال سازی Advanced Protection در حساب کاربری 
است. این بخش سیستم 2FA را مبتنی بر سخت افزار فعال می کند؛ درنتیجه، هر 
دستگاه جدید برای اولین ورود به حساب کاربری، باید از الیه ی سخت افزاری دوم 
عبور کند. برنامه ی مذکور دسترسی اتصال اکثر اپلیکیشن ها را حتی با واردکردن 
کلید ورود نیز محدود می کند. شاید بخش مذکور از حساب های گوگل را بتوان 
الیه ی امنیتی محکمی دربرابر حمله های سایبری برای همه ی کاربران دانست. 
به عالوه، احتماال روش های حفاظتی 2FA جدیدی هم به سرویس های گوگل 

افزوده خواهد شد.
از روش های مهم مقابله با حمله های فیشینگ می توان به آموزش مدیران و 
کارمندان درباره ی الگوهای مشابه در حمله ها اشاره کرد. به عنوان مثال، غلط های 
امالیی و گرامری یکی از الگوهای مشترك در میان وب سایت های تقلبی فیشینگ 
هستند. همچنین، وب سایت های فیشینگ اغلب به وب سایت هایی لینک می دهند 
که نام شرکت یا محصول درکنار عبارت هایی نه چندان مرتبط با شرکت سازنده 
ذکر می شود. درنهایت با وجود تمامی الیه های امنیتی، حمله های فیشینگ هنوز 
کاربرد و بازدهی فراوانی برای مجرمان سایبری دارند و ازجمله حمله های ارزان 

محسوب می شوند.

ملی  کز  مر ئیس  ر
پرورش استعدادهای درخشان 
استعدادهای  آزمون  لغو  از 

درخشان در تاریخ 2۷ تیرماه خبر داد.
فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی 
گفت:  درخشان،  استعدادهای  پرورش 
استعدادهای  مدارس  ورودی  آزمون 
برای  تیرماه  بود 2۷  قرار  درخشان که 
دو  در  و دهم  ورودی هفتم  پایه های 
زمان صبح و عصر برگزار شود، لغو شد.

با توجه به شرایط  ادامه داد:  وی 
ما  کنونی و شیوع ویروس کرونا همه 
ستاد  فرامین  از  هستیم  این  به  ملزم 
همین  برای  کنیم.  تبعیت  کرونا  ملی 
علیرغم اینکه همه برنامه ریزی ها انجام 
جهت  به  بودیم  مایل  ما  و  بود  شده 
ورودی  آزمون  خودمان  تخصصی  کار 
مدارس استعدادهای درخشان را در روز 
ستاد  دستور  با  اما  کنیم  برگزار  جمعه 
ملی کرونا این آزمون احتمااًل با تاخیری 

حداقل دو هفته ای برگزار می شود.
نظر  از  که  زمانی  کرد:  بیان  وی 
ما مطلوب است به جهت اینکه فرایند 
از  که  پیشنهادی  طبق  و  مان  کاری 
ستاد کرونا گرفتیم نهایتًا تاخیر دو هفته 
مرداد   ۱۰ در  بتوانیم  ان شاهلل  که  بود 
این آزمون را برگزار کنیم. البته متوجه 

کرونا  ملی  ستاد  چه  هر  که  هستیم 
شدن  تحمل  قابل  خاطر  به  گوید  می 
و سالمت  درمان  کادر  برای  کرونا  بار 

مردم است.
مهاجرانی در پاسخ به این سئوال 
که آیا برای اعالم نتایج و تحصیل دانش 
آموزان پذیرفته شده در مدارس سمپاد 
ایجاد نمی شود،  تاخیر مشکلی  این  با 
گفت: واقعیت این است که نمی توانم 
بگویم هیچ شرایط ویژه ای نیست. به 
هر حال شرایط کشور فوق العاده است 
و باید فرایند ویژه ای هم طراحی کنیم تا 
در زمان صرفه جویی کنیم. همه تالش 

پرورش  و  آموزش  در  و همکارانم  من 
و  نارضایتی  حداقل  با  که  است  این 
حداکثر سالمت این آزمون برگزار شود. 
امیدواریم در زمان بعدی بتوانیم آزمون 
را برگزار کنیم و چیزی به تعویق نیفتد.

وی درباره تعداد شرکت کنندگان 
این آزمون گفت: حدود ۳۳۰ هزار نفر 
برای شرکت در هر دو آزمون ورودی 
شرکت کرده بودند ولی احتمااًل به دلیل 
نام  ثبت  اولیا حدود ۶۰ درصد  نگرانی 
کنندگان کارت ورود به جلسه را دریافت 
کرده بودند. در واقع 2۱۰ هزار نفر قرار 

بود به رقابت بپردازند.

رئیس مرکز استعدادهای درخشان 
گفت:  نیز  المپیادها  برگزاری  درباره 
المپیادها در مرحله دوم در حال برگزار 
است و فردا آخرین روز است. می دانید 
که المپیادهای جهانی بخشی به صورت 
برگزار می شود و بخشی هم  مجازی 
مثل فیزیک از سوی کشور میزبان لغو 
کامپیوتر،  شیمی،  المپیادهای  اما  شد. 
می  برگزار  ریاضی  و  شناسی  زیست 
المپیادها  عملی  قسمت  طبیعتًا  شود. 
المپیاد  تکلیف  فقط  و  شود  می  حذف 
نجوم مانده است که منتظر اعالم نتایج 

کمیته جهانی هستیم.

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان دو هفته به تعویق افتاد

مدیــرکل امــور اداری وزارت آمــوزش و پرورش 
جزئیــات اســتخدام 2۵ هــزار نفــر در آمــوزش و 

ــرورش را اعــالم کــرد. پ
یارمحمــد حســین بُر مدیــرکل امــور اداری 
ــت:  ــر گف ــبکه خب ــرورش در ش ــوزش و پ وزارت آم
ــس در  ــان حق التدری ــف معلم ــن تکلی ــون تعیی قان
شــهریور ۱۳۹۷ ابــالغ شــد کــه قانــون مکلــف کــرد 
تــا پایــان برنامــه ششــم تمــام مشــموالن را به جذب 
آمــوزش و پــرورش درآوریــم و چهار گــروه پیش بینی 
شــد شــامل آموزشــیاران و آموزش دهنــدگان نهضــت 
ــن  ــاس مت ــر اس ــا ب ــود ام ــوادآموزی هم می ش س
ــرکت  ــه ش ــزم ب ــی آن مل ــه اجرای ــون و آیین نام قان
در یــک آزمــون داخلــی هســتند کــه آزمــون برگــزار 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: 2۵ هــزار و ۴۹۷ مجــوز ســازمان 
اداری و اســتخدامی صادر کــرده اســت و بــر اســاس 

ــایر  ــا س ــه ب ــاس مقایس ــر اس ــی و ب امتیازات فضل
واجدیــن ایــن قانــون و پــس از طــی دوره آموزشــی، 

آنهــا جذب می شــوند.
فــرم  یــک  قبــل  ز  ا گفــت:  حســین بُر 
اســتان ها  بــه  و  طراحــی  را  بنــدی  امتیــاز 
پیش دبســتانی،  مربیــان  کــه  کردیــم  ابــالغ 
ــوزش  ــیاران و آم ــس و آموزش ــای حق التدری نیروه
مشــخص  ت  ا ز متیا ا س  ســا ا بــر  ن  گا هند د
ــگاه  ــز در دانش ــی نی ــای آموزش ــوند. دوره ه می ش
ــر ۵۸  ــال حاض ــود. در ح ــان برگزار می ش فرهنگی
ــا  ــن گروه ه ــر از همکاران جزو ای ــزار و ۱۰۰ نف ه
ــه  ــف ب ــال ۱۴۰۰ مکل ــان س ــا پای ــه ت ــتند ک هس

ــتیم. ــا هس ــذب آنه ج

جزئیات استخدام ۲۵ هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش 
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برق  صنعت  سخنگوی 
نسبت  که  نی  مشترکا گفت: 
گذشته  سال  مشابه  دوره  به 
پاداش  کنند،  مصرف  کمتری  برق  انرژی 
می گیرند اما برق کم مصرف ترین ها، رایگان 

خواهد بود.
مصطفی رجبی مشهدی افزود: در حال 
حاضر، ۸۵ درصد مشترکان درحد متعارف، 

برق مصرف می کنند.
و  حمایتی  های  طرح  تشریح  با  وی 
برق  مصرف  کاهش  برای  دولت  تشویقی 
»خوش  گروه  در  که  مشترکانی  افزود: 
مصرف ها«   قرار داشته و نسبت به دوره 
مشابه سال قبل انرژی برق کمتری استفاده 
دریافت  مصرفی  خوش  پاداش  کرده اند 

خواهند کرد.
شد:  یادآور  برق  صنعت  سخنگوی 
متناسب با تعرفه هر منطقه، میزان مصرف 
مشترکان محاسبه شده و براساس آن پاداش 
لحاظ می شود که میزان آن در قبض برق به 
عنوان »خوش مصرفی« اعالم خواهد شد.

ه  ر با ر  د ی  مشهد جبی  ر
که  مشترکانی  گفت:  کم مصرف ترین ها 
این  اگر  می کنند  مصرف  وات  کیلو   2۰۰
کیلووات کاهش دهند،    به ۱۰۰  را  مصرف 

از برق رایگان بهره مند می شوند.
امور  و  برنامه ریزی  معاون  گفته  به 
اقتصادی توانیر، سال گذشته از 2۹ میلیون 
مشترك برق در کشور، 2۴ میلیون نفر جزو 
مشترکانی بودند که مصرف متعارف داشتند و 
۳۰ درصد آنها یعنی هشت میلیون مشترك، 

مشمول پاداش خوش مصرفی شدند.
سخنگوی صنعت برق افزود: پارسال 
یادشده  مشترکان  به  تومان  میلیارد   ۱۰۶
شیوه  همین  نیز  امسال  و  شد  داده  پاداش 

دنبال می شود.
متعارف  مشترکان  برای  درصد  هفت 
اعمال  ها  مصرف  پر  برای  ۱۶درصد  و 

خواهد شد.
میلیون  پنج  وجود  از  همچنین  وی 
و  داد  خبر  کشور  در  پرمصرف  مشترك 
اظهارداشت: تعرفه پرمصرف ها امسال 2۳ 
از  دو درصد  و   است  یافته  افزایش  درصد 
را  برق  شده  تمام  و  واقعی  قیمت  نیز  آنها 

می پردازند، زیرا مصرف بیش از حد دارند.
جریمه های پلکانی برای پر مصرف ها

اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
گفت:  هم  تعرفه ها  افزایش  درباره  توانیر 
را  ای  تعرفه  یک  وزیران  هیات  پارسال 
برای نخستین بار مصوب کرد که با تعرفه 

سال های پیشتر دو تفاوت عمده داشت.
نقش   ، ق بر صنعت  ی  سخنگو
این  های  تفاوت  از  یکی  را  بازدارندگی 
تعرفه برشمرد و خاطرنشان ساخت: همواره 
یک تعرفه پلکانی برای پرمصرف ها لحاظ 
می شد که براساس آن اگر افزایش مصرف 
داشته باشند، به ازای هر ۱۰۰ کیلو واتی که 
از الگوی مصرف بیشتر شود، قیمت برق دو 

برابر می شود.
رجبی مشهدی ادامه داد: بر این اساس 
همواره به این مشترکان توصیه می شد که 
اگر یک پله مصرف را کم تر کنند قیمت برق 
آنها نزدیک به ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت 

و این موضوع سال های سال ادامه داشت.
وی افزود: اما تعرفه سال ۹۸ که برای 
برای  تعرفه  تفکیک  شد  اجرا  بار  نخستین 
در  را  پرمصرف  و  مصرف  کم  مشترکان 
برداشت به این معنا که آن بخش از مردم 
که مصرف متعادل براساس الگوی از پیش 
هفت  مشمول  دارند  مصرف  شده  طراحی 

درصد افزایش تعرفه ها شدند.
سخنگوی صنعت برق گفت: بخشی 
از آن میزان  از مردم هم هستند که بیش 
نمی توان  ولی  کنند  می  مصرف  متعارف، 
کرد.  دریافت  آنها  از  را  برق  واقعی  قیمت 
 ۱۶ مشمول  مشترکان  این  اساس  براین 
درصد   ۷ همراه  به  بیشتر  تعرفه  درصد 
یا  متعارف  کنندگان  مصرف  برای  افزایش 

همان اکثریت جامعه می شوند.
اقتصادی  امور  برنامه ریزی و   معاون 
شرکت توانیر به تحلیل رفتاری عملکرد این 
تعرفه 2۳ درصدی در سال گذشته پرداخت و 
گفت: تحلیل ها نشان داد ۸۵ درصد مردم 
درحد متعارف، برق مصرف می کنند و فقط 

۱۵ درصد از مشترکان هستند که مشمول 
2۳ درصد افزایش پر مصرفی می شوند.

های صورت  تالش  به  اشاره  با  وی 
کاهش  به  مشترکان  تشویق  برای  گرفته 
با  مصرف  پر  مشترکان  افزود:  مصرف 
به کارگیری چند راهکار ساده که خیلی هم 
سخت گیرانه نیست می توانند مصرف خود 

را به الگوی مصرف برسانند.
با  امسال  داد:  ادامه  مشهدی  رجبی 
اعمال این شیوه های ساده انتظار می رود 
۹۰ درصد مشترکان مصرف منطبق با الگوی 
وجه  آن  تحقق  که  باشند  داشته  مصرف 
بازدارندگی تعرفه ها را نمایان خواهدساخت.

تابستان امسال خاموشی نداشتیم
سخنگوی صنعت برق در باره هشدارها 
تفاوت  گفت:  برق  کمبود  خطر  بر  مبنی 
تابستان امسال با سال های قبل در بیماری 
مراکز  در  که  آنهایی  زیرا  است؛  کرونا 
قطعی  با  نباید  مستقرند  منازل  و   درمانی 

برق روبرو نشوند.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون از این 
جهت خاموشی نداشته ایم و برق مورد نیاز 

مردم تامین شده است.
اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
توانیر با اشاره به نام گذاری امسال از سوی 
مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید 
خاطرنشان ساخت: تحقق این امر در نگاه 
اقتصادی که در  با توجه به مشکالت  اول 
ظالمانه  های  تحریم  و  دارد  وجود  کشور 
اکنون  اما  به نظر نمی رسید،  شاید ممکن 
در بخش صنعتی ۱۰.۶ درصد رشد مصرف 

برق محقق شده است.
وی افزود: رشد ایجاد شده برای صنایع 
بزرگ است که عدد بزرگ و کم سابقه به 
شمار می رود و  این نشان دهنده آن است 
دارد  داخلی وجود  رونق  براینکه  که عالوه 
آهنی،  محصوالت  برخی  صادرات  امکان 
فوالد و سایر تجهیزات هم ایجاد شده است.

اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
نیز  کشاورزی  بخش  در  داد:  ادامه  توانیر 
برخالف تصور،   رشد بیش از چهاردرصدی 

مصرف برق رخ داده است.
رجبی مشهدی گفت: اتفاق خوب این 
برق  مصرف  خانگی،  بخش  در  که  است 
نسبت به سال قبل کاهش داشته،   به این 
معنا که مصرف از یک بخش غیر مولد به 

بخش مولد تغییر جهت داده است.
بخش  در  کاهش  داد:  توضیح  وی 
میزان  ای  دوره  محاسبه  دلیل  به  خانگی 
مصرف، خیلی عدد کاملی در این زمان نیست 
و باید اجازه داد تابستان سپری شود و بعد 
تحلیل کرد و مقدار واقعی را به دست آورد.

سخنگوی صنعت برق به الکترونیکی 
شدن قبض برق اشاره کرد و گفت: انجام 
این کار ارتباط دوسویه با مشترکان را بیش 
از گذشته ممکن کرد و اکنون از طریق تلفن 
های همراه هر پیام و مطلبی را می توان به 

اطالع مردم رساند.
برق برای استخراج کنندگان مجاز ارز 

دیجیتال تامین می شود
اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معان 
که  هایی  اقدام  به  اشاره  با  توانیر  شرکت 
استخراج  موضوع  باره  در  گذشته  سال  از 
است،  شده  انجام  مجازی  ارز  کنندگان 
گفت: امسال دو اقدام جدید در این بخش 

در دستورکار قرار گرفته است.
می  گفته  همواره  اینکه  بیان  با  وی 
این بخش  نیرو مخالف فعالیت  شد وزارت 
است افزود: هیات وزیران با صدور مصوبه 
که  کرد  مشخص  آنها  برای  را  قیمت  ای 

براساس آن هشت ماه می توانند برق را  با 
قیمت ۴۸۰ تومان استفاده کنند و در چهار 
 ۱۹۳۰ آنها  برای  قیمت  نیز  سال  گرم  ماه 

تومان خواهد بود.
رجبی مشهدی گفت: در حدود ۳۰۰ 
فعاالن،  این  است  مصرف  اوج  که  ساعت 
تامین  امکان  تا  کنند  استفاده  برق  از  نباید 

برق برای همگان میسر شود.
استخراج  از  تعدادی  مراجعه  از  وی 
استفاده  برای  مجازی  ارزهای  کنندگان 
مجاز از برق خبر داد و خاطرنشان ساخت: 
تاکنون ۱۴ قرارداد عمده در این زمینه منعقد 
شده که حجمی بیش از ۳۰۰مگاوات دارند 
است. استان  مرکز  سه  مصرف  اندازه  که 

سخنگوی صنعت برق افزود: ۳۰۰ مگاوات 
برق به ماینرها اختصاص یافته و اگر بیشتر 
هم بخواهند باید به صورت قانونی مراجعه 

کرده و تقاضای برق بدهند تا تامین شود.
خسارت  غیرمجاز  مصرف کنندگان 

باید بدهند
اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
استخراج  از  دسته  آن  داد:  ادامه  توانیر 
صورت  به  که  مجازی  ارزهای  کنندگان 
غیرمجاز از برق دارای یارانه استفاده کنند 
باید خسارت وارده به شبکه را پرداخت کنند 
و عالوه بر آن دستگاه های آنها جمع آوری 

شده و جریمه نیز می شوند.
آنها  شناسایی  چگونگی  باره  در  وی 
که  بود  این  شناسایی  روش  پیشتر،  گفت: 
از کنتورها استفاده کرده و هرکدام مصرف 
از  داشتند متوجه می شدیم. مثال  بیشتری 
طریق کنتور مشخص می شد که در یک 
سوله متروکه صنعتی برای استخراج ارز مجاز 

سوء استفاده می شود.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: امسال 
تالش شد از مردم کمک گرفته شود و براین 
اساس  حق کشف استخراج کنندگان غیر 

مجاز ارز مجازی تعیین شد.
تا  کشف  حق  افزود:  مشهدی  رجبی 
سقف ۱۰ میلیون تومان برای هرکسی که 
معرفی کند تعیین شد و اطالعات افرادی که 

شناسایی کنند محفوظ خواهد ماند.
وی از اختصاص سامانه ای برای این 
موضوع خبرداد و گفت: به این ترتیب مردم 
راحت تر می توانند نسبت به معرفی متخلفان 

اقدام کنند.
اموراقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
توانیر خاطرنشان ساخت: همزمان با اعالم 
طور  به  ها  رسانه  سوی  از  موضوع  این 
محسوسی در برخی استان ها کاهش مصرف 

داشته ایم که ناشی از انتشار این خبر بود.
از  استفاده  باره  در  مشهدی  رجبی 
گفت:  خانگی  بخش  در  مصنوعی  هوش 
در بخش خانگی کنتورها مکانیکی هستند 
ضمن آنکه ۶۰ درصد کنتورهای دیجیتال به 
صورت دوره ای قرائت می شوند، لذا شناسایی، 

خیلی دقیق نیست.
بزرگ  برای مشترکان  اما  وی گفت: 
که »دیماندی« هستند کنتور هوشمند نصب 
می شود که تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار کنتور 
هوشمند در کشور نصب شده است و می توان 

از راه دور آنها را قطع کرد.
تالش  ز  ا برق  صنعت  سخنگوی 
بخش  در  کنتورها  سازی  هوشمند  برای 
خانگی خبرداد و گفت: از آنجا که این کار 
زیادی می طلبد مردم هم  سرمایه گذاری 
از هزینه ها مشارکت کنند،  باید در بخشی 
مشترکان  با  اولویت  بخش  این  در  البته 

پرمصرف است.
رجبی مشهدی در باره امکان ساخت 

داخل کنتورهای هوشمند، گفت: اکنون سه 
سازنده داخلی وجود دارد که می توانند دو 

تا سه میلیون کنتور را در سال تولید کنند.
نیروگاه های تجدیدپذیر توسعه می یابند

اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
های  نرژی  ا ز  ا استفاده  درباره  نیر  توا
رشد  گفت:  برق  تامین  برای  تجدیدپذیر 
مصرف برق در کشورمان ساالنه پنج درصد 
توان  می  هم  آن  تامین  برای  که  است 
روش  از  هم  و  کرد  جدید  گذاری  سرمایه 

های مدیریت مصرف بهره گرفت.
اولویت های  از  یکی  مشهدی  رجبی 
صنعت برق را بخش انرژی های تجدیدپذیر 
برای برآورده کردن نیاز رشد مصرف دانست 
و افزود: تاکنون ۸2۰ مگاوات از انرژی های 

تجدیدپذیر حاصل شده است.
دولت  فعالیت  در طی  داد:  ادامه  وی 
تدبیر و امید از ۱۰۰ مگاوات به ۸2۰ مگاوات 
رسیده ایم ضمن آنکه برنامه داریم تاپایان 
سال ۱۴۰۰ این مقدار را به ۱۷۰۰ مگاوات 
برسانیم یعنی ظرفیت فعلی به دو برابر برسد.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: اکنون 
برق  های  نیروگاه  از  تضمینی  برق  خرید 
تجدیدپذیر انجام شده و به قیمت خوب هم 
خریداری می شود به گونه ای که  متوسط 
قیمت خرید برق از نیروگاه های تجدید پذیر 

حدود هزار و 2۰۰ تومان است.
وی از تالش برای استفاده از سوخت 
صرفه جویی شده از محل به کارگیری انرژی 
انرژی در  این نوع  خورشیدی برای توسعه 
کشور خبرداد و گفت: در صورت به نتیجه 
رسمی  رسانی  اطالع  موضوع  این  رسیدن 
خواهد شد و به این ترتیب می توان از محل 
سوخت صرفه جویی شده به سرمایه گذاران 
بخش انرژی های تجدید پذیر کمک کرد.

اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
توانیر در باره منابع الزم برای تحقق افزایش 
۱۷۰۰ مگاوات تولید برق از محل انرژی های 
از  این منابع  از  پذیر، گفت: بخشی  تجدید 
از مشترکان  محل عوارض برقی است که 

گرفته می شود.
دیگر  روش  برق  صنعت  سخنگوی 
 2۰ اعمال  را  پذیرها  تجدید  توسعه  برای 
از  اجرایی  های  دستگاه  برق  تولید  درصد 
و  کرد  عنوان  پذیر  تجدید  انرژی  محل 
گفت: براین اساس مقرر است دستگاه های 
اجرایی 2۰ درصد برق مورد نیاز خود را از 

محل انرژی خورشیدی تامین کنند.
رجبی مشهدی ادامه داد: دستگاه های 
اجرایی که امکان الزم برای نصب نیروگاه 
آنها  از  آن  پول  ندارند  را  خورشیدی  های 
دریافت و به سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری برق داده می شود تا به دارندگان 

بزرگ نیروگاه های خورشیدی داده شود.
وی گفت: به این ترتیب کمک خواهد 
تجدیدپذیر  های  انرژی  از  استفاده  که  شد 

توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد.  
تالش  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
پر مصرف  شده در گام نخست، مشترکان 
تشویق  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  به 
پنج میلیون مشترك پر مصرف  زیرا  شوند 
وجود دارد که در قدم نخست می توان آنها را 
تشویق ترغیب و الزام کرد هرکدام یک کیلو 
وات روی بام خود داشته باشند، بدین طریق 

پنج هزار مگاوات تولید می شود.
رجبی مشهدی درباره این موضوع که 
آیا مشترکان با نصب تجهیزات خورشیدی 
از نیاز به استفاده از برق شبکه بی نیاز شوند؟ 
از  اینکه یک مشترك حتی مستقل  گفت: 
شبکه های برق شود خوب است،اما به دلیل 
اینکه با رفتن آفتاب، تامین برق قطع می شود 
و باید باتری استفاده کرد که گران است، به 
همین دلیل توصیه می شود به جای استفاده 
از  شبکه  از  منفصل  خورشیدی  نیروگاه  از 
نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه استفاده 
از برق  بتوان  تا اگر مصرف قطع شد  شود 

شبکه استفاده کرد.
از  نشدن  عمومی  استفاده  علت  وی 
را قیمت کم برق شبکه  انرژی خورشیدی 
تجهیزات  زیاد  قیمت  مقابل  در  سراسری 
قیمت  گفت:  و  دانست  خورشیدی  انرژی 
برق اکنون ۸۰ تومان است در حالی که اگر 
بخواهد فقط نیروگاه خورشیدی استفاده کند 

خیلی به صرفه نیست.

افزایشسقفخدماتمبتنیبرکارتبانکی
درموسسهاعتباریملل

بانکی  کارت  بر  مبتنی  بانکی  خدمات  سقف 
در موسسه اعتباری ملل افزایش یافت . به گزارش 
روابط عمومی موسسه اعتباری ملل با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و لزوم کاهش مراجعات به شعب در 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  بخشنامه  راستای 
ایران سقف مجاز انتقال کارت به کارت  )شتابی و 

درون بانکی(  از طریق درگاه اینترنتی، خودپردازها و کیوسک ها از مبلغ ۳۰ 
میلیون ریال در هر شبانه روز به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافته و پرداخت 
ساز فام از یک میلیون به سه میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، ضمنا 
تاریخ انقضای کارت های این موسسه نیز یک سال دیگر تمدید شده است.

موسسه اعتباری ملل به مشتریان محترم توصیه می نماید برای انجام امور 
بانکی خود از بانکداری اینترنتی از قبیل اینترنت بانک همراه بانک ملل 

استفاده نمایند و حتی المقدرور به شعب مراجعه ننمایند.

عدالت:  سهام  فروشندگان  به  ایران  ملی  بانک  توضیحات 
تعهدنامهفروشرابهدقتمطالعهکنید

مکرر  های  تماس  پی  در  ایران  ملی  بانک 
مشتریان درباره نحوه واریز مبالغ حاصل از فروش 

سهام عدالت، توضیحات تازه ای ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بر 
از  درصد   ۳۰ فروشندگان  که،  ای  تعهدنامه  اساس 
سهام عدالت هنگام ثبت درخواست فروش امضا می 

کنند؛ کارگزار مجاز است سهام را به قیمتی که در لحظه فروش سهام در 
بازار امکان فروش آن را دارد، به فروش رساند.

فروشنده سهام همچنین تایید کرده است که انتخاب زمان فروش و 
سهامی که باید به فروش برسد؛ بر عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار 

است و در این خصوص اختیار تام به ناظر بازار و کارگزار می دهد.
از سوی دیگر دارنده سهام عدالت هنگام ثبت سفارش فروش، تایید 
کرده که اعتبار سفارش تا زمان اجرای مفاد سفارش بوده و حق تغییر و 

لغو آن را ندارد.
بند پایانی تعهدنامه نیز اذعان دارد که فروشنده حق هرگونه اعتراض 
در خصوص سهام انتخابی برای فروش، زمان فروش سهام و روش انتخابی 
بر مبنای تعداد سهام یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه  

های قانونی کسر شده را از خود سلب کرده است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران نیز با بیان این که نمی 
توان زمان مشخصی برای فروش سهام و واریز وجوه ناشی از آن مشخص 
کرد؛ گفته است: کارگزاری تالش می کند سهام را به نفع سهامدار بفروشد؛ 

بنابراین نمی تواند این کار را به هر قیمتی انجام دهد.
به گفته محمدحسن ابراهیمی، ثبت درخواست فروش سهام عدالت 
به معنی فروش قطعی آن نیست، فرایند فروش ممکن است کمی زمان بر 
باشد، اما کارگزاری پس از فروش قطعی، مبالغ دریافتی را طی روال قانونی 

به حساب صاحب سهام واریز خواهد کرد.

بهرنگاسدیمدیرعاملشرکتتامینسرمایهبانکمسکن
بانک رهنی اوراق نویسی پذیره جدید مرحله آغاز از

مسکنخبرداد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن 
دوم  مرحله  نویسی  پذیره  خبری  نشست  هیبنا،   -
اوراق رهنی بانک مسکن امروز )دوشنبه 2۳ تیرماه( 

در شرکت فرابورس برگزار شد.
که  نویسی  پذیره  قانونی  مراحل  طی  از  پس 
 ۱۰۰۰ است  قرار  انجامید،  طول  به  سال  دو  حدود 

میلیارد تومان اوراق رهنی در قالب بازار رهن ثانویه توسط بانک مسکن 
منتشر شود.به گفته بهرنگ اسدی، سود این اوراق ۱۶ درصد با سررسید 

دو ساله است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با اشاره به اینکه سود 
این اوراق هر سه ماه یکبار به خریداران پرداخت می شود، ادامه داد: پشتوانه 
این اوراق، پرداخت ۱۳۷ هزار فقر تسهیالت از ۹ تا ۱۸ درصد خواهد بود.

بانکایرانزمینبرایفعالیتدرسازمانیپیشرودعوت
بههمکاریمیکند

کادر  تکمیل  به منظور  ایران  زمین،  بانک 
مدیریتی و در راستای ارزش آفرینی و ارائه بهترین 
خدمات بانکی در سطح رئیس شعبه در تهران بزرگ 

دعوت به همکاری می کند.
یران  ا بانک  عمومی  بط  ا رو گزارش  به 
ایجاد  راه  مهمترین  و  ترین  نزدیک  زمین،تجربه، 

و توسعه دانش سازمانی است از این رو همکارانی که متقاضی حضور در 
این بانک هستند و در صورت باور این موضوع که حفظ کرامت مشتریان 
بانک / عملکرد  و تأمین رضایت آن ها در چهارچوب اصول تعریف  شده 
همراه با صحت، دقت و سرعت / استفاده از دانش، توان مدیریتی و تجربه 
سازمانی در کنار بهره گیری از فناوری های بانکداری دیجیتال و ارائه آن به 
مشتریان/ حفظ کامل اطالعات و حریم خصوصی مشتریان، سهام داران، 
رقبا و کارکنان/استقبال از پیشنهاد سازنده و نقد صحیح مشتری در مقام 
بانکی می تواند در پیشرو  ارتقای خدمات  راهکاری مناسب برای رشد و 
بودن سازمان موثر باشد می توانند به جمع ما ایران زمینی ها ملحق شوند.

شرایط همکاری:
الف: شرایط احراز

* رئیس شعبه درجه ۱ به باال ) شعب ممتاز، درجه ۱(
* مدت زمان سپری شده از بازنشستگی حداکثر 2 سال )همکاران 

شبکه بانکی، که از نیمه دوم سال ۱۳۹۷بازنشسته شده اند.(
* حداقل مدرك تحصیلی، کارشناسی ) در خصوص روسای شعب 

ممتاز و درجه ۱، مدارك پایین تر قابل بررسی می باشد.(
* دارا بودن حداکثر ۶۰ سال سن ) متولدین سال ۱۳۳۹ به بعد ( و 

برخورداری از سالمت کامل
* عدم اشتغال در سایر بانک ها و موسسات اعتباری

* آشنایی و اشراف کامل به اطالعات روز بانکداری، سامانه های نرم 
افزاری نظام بانکی و ابزارهای بانکداری مدرن ) الکترونیکی(

ب- مالحضات
* به مدارك ناقصی که ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* زمان مصاحبه بر اساس اولویت های مورد نیاز بانک صرفا از طریق 
تلفن به اطالع متقاضیان خواهد رسید و در صورت عدم توفیق بانک در 

تماس، مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
* در صورتیکه بانک در هر یک از مراحل استخدام متوجه عدم صحت 
اطالعات ثبت شده در وبگاه و مدارك ارسالی توسط داوطلب یا عدم تطبیق 
هر یک از شرایط اعالمی با موارد مندرج گردد، ادامه فرآیند استخدامی میسر 

نبوده و موضوع همکاری کان لم یکن تلقی می گردد.
* پس از بررسی اولیه در صورت حائز شرایط بودن و قبولی در مصاحبه 

تخصصی از افراد واجد شرایط برای همکاری دعوت بعمل خواهد آمد.
ایران  * تکمیل فرم و ارسال مدارك هیچگونه تعهدی برای بانک 
زمین نخواهد داشت و بکارگیری نیروهای واجد شرایط صرفا پس از اعالم 

رسمی بانک میسر خواهد بود.

وزیر نفت:
دربارهاصالحطرحسهمیهبندیبنزین

تابعتصمیممجلسهستیم
وزیــر نفــت گفــت: در صــورت تبدیــل طــرح مجلــس بــه قانــون 
دربــاره اصــالح طــرح ســهمیه بندی بنزیــن، وزارت نفــت از آن اطاعــت 

خواهــد کــرد.
بــه گــزارش دنیــای جوانــان از خانــه ملــت، بیــژن زنگنــه بــا بیــان 
اینکــه وزارت نفــت بــرای اصــالح طــرح ســهمیه بندی بنزیــن، مبنــی 
ــه ای  ــوار، برنام ــه هــر خان ــن از هــر خــودرو ب ــر ســهمیه بنزی ــر تغیی ب
نــدارد، گفــت: بــه هیچ وجــه تاکنــون چنیــن برنامــه ای نداریــم و مــن 
کــه هیــچ وقــت برنامــه نداشــتم و دولــت نیــز تاکنــون هیچ پیشــنهادی 

نــداده اســت.  
ــس  ــدگان مجل ــتانی از نماین ــرا دوس ــزود: ظاه ــت اف ــر نف وزی
شــورای اســالمی چنیــن برنامــه ای دارنــد کــه در صــورت طــی شــدن 
ــون  ــد از قان ــون، آن گاه همــه بای ــه قان ــل ب ــی آن و تبدی مراحــل قانون

ــم. اطاعــت کنی
وی دربــاره برنامه هــای وزارت نفــت بــرای برقــراری ارتبــاط دوباره 
گازی بــا ترکمنســتان، تصریــح کــرد: بایــد بــا آنهــا مذاکــره کنیــم، زیــرا 
حــل ایــن مســئله منــوط بــه مذاکــره اســت و پیــش از مذاکــره نمی توان 

پیش بینــی مشــخصی داشــت.

افزایشقیمتنفت
درپیکاهشذخیرهسازیدرآمریکا

قیمــت شــاخص نفــت خــام برنــت روز چهارشــنبه، 2۵ تیرمــاه بــا 
۱۰ ســنت افزایــش بــه ۴۳ دالر و قیمــت شــاخص دبلیوتــی آی آمریــکا 

بــا ۱۴ ســنت افزایــش بــه ۴۰ دالر و ۴۳ ســنت رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از ســئول، قیمــت نهایــی شــاخص 
ــنت و  ــاه( ۴2 دالر و ۹۰ س ــنبه )2۴ تیرم ــت روز سه ش ــام برن ــت خ نف

قیمــت شــاخص دبلیوتــی آی آمریــکا ۴۰ دالر و ۳۳ ســنت بــود.
قیمــت نفــت افزایــش یافــت، زیــرا ســطح ذخیره ســازی نفــت خــام 
ایــاالت متحــده افــت شــدیدی داشــت و بــازار منتظــر نتیجــه نشســت 
ــورهای  ــازمان کش ــق س ــر تواف ــارت ب ــی نظ ــترك وزارت ــه مش کمیت
ــطح  ــاره س ــک  )JMMC( درب ــک( و غیراوپ ــت )اوپ ــده نف صادرکنن

تولیــد ایــن ائتــالف اســت. 
تحلیلگــران بانــک اســترالیایی ای ان زی )ANZ( در یادداشــتی 
اعــالم کردنــد تصمیــم اوپــک پــالس دربــاره تعمیــق کاهــش تولیــد، 

ــازار نفــت خواهــد شــد. موجــب تقویــت ب

قالیباف مطرح کرد؛
ثباتاقتصادیواشتغالزایی

باهدایتنقدینگیهابهسویطرحهایپتروشیمی
ــه حجــم  ــه ب ــا توج ــت: ب ــورای اســالمی گف ــس ش ــس مجل رئی
نقدینگی هــا، بایــد منابــع را بــه ســمت پروژه هــای بــزرگ پتروشــیمی 
یــا حــوزه معــادن و فلــزات هدایــت کنیــم کــه افــزون بــر درآمــد ارزی، 

ــا شــود. ــرای م ــات اقتصــادی و اشــتغال زایی ب ســبب ثب
محمدباقــر قالیبــاف، در گفت وگــوی زنــده تلویزیونــی بــه برنامــه 
و رویکــرد مجلــس یازدهــم بــرای تعامــل بــا ســایر قــوا اشــاره کــرد 
و گفــت: در حــدود ۵۰ روزی کــه از عمــر مجلــس یازدهــم می گــذرد 
ــاس  ــود را براس ــف خ ــس وظای ــه مجل ــوده ک ــن ب ــر ای ــالش ب ت
ــی  ــه در زمان ــن زمین ــه در همی ــد ک ــکل ده ــی ش ــه داخل آیین نام
ــت هایی  ــت و نشس ــکل گرف ــی ش ــیون های تخصص ــی کمیس حداقل
بــا اعضــای دولــت و وزرا در صحــن و کمیســیون های مجلــس 

برگــزار شــد.
وی افــزود: تأکیــد بــر ایــن اســت کــه تعامــل مــا بــا ســایر قــوا در 
چارچــوب قانــون باشــد، به طــوری کــه بــر ایــن باوریــم فلســفه وجــودی 
ــد و در  ــردم باش ــره از کار م ــردن گ ــاز ک ــد ب ــس بای ــای مجل اقدام ه
ــه نفــع مــردم به ویــژه  تعامل هــای خــود فعالیتــی انجــام دهیــم کــه ب

حــل مشــکالت اقتصــادی باشــد.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه اولویــت مــا در 
ــه  ــه هیچ وج ــارت ب ــرد: در نظ ــح ک ــارت اســت، تصری ــا نظ ــس ب مجل
ــر  ایــن نیســت  دنبــال مچ گیــری از دولــت نیســتیم. بنــای مجلــس ب
ــی  ــم عصای ــه می خواهی ــم، بلک ــت بگذاری ــرخ دول ــوب الی چ ــه چ ک

ــاز شــود. بــرای دولــت باشــیم تــا گــره از کار مــردم ب
قالیبــاف عنــوان کــرد: هیــچ کاری نشــدنی نیســت. مجلــس بســته 
ــا مشــورت کارشناســان و صاحب نظــران و  ــی خــود را ب اقتصــاد مردم
نماینــدگان اجرایــی کــرده اســت و روزهایــی کــه کمیســیون ها در حــال 
ــات  ــاره جزیی ــی درب ــاعت های طوالن ــدگان س ــود نماین ــکل گیری ب ش
ایــن بســته جلســه گذاشــتند و ابعــاد مختلــف آن را بررســی کردنــد. در 
واقــع ایــن بســته نتیجــه خــرد جمعــی اســت کــه پیــش از آغــاز بــه کار 

مجلــس روی آن بررســی های فراوانــی صــورت گرفتــه اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه حجــم نقدینگی در 
بــازار بــورس گفــت: بــا توجــه بــه ایــن حجــم نقدینگــی مــا بایــد منابــع 
را بــه ســمت پروژه هــای بــزرگ پتروشــیمی یــا حــوزه معــادن و فلــزات 
هدایــت کنیــم کــه افــزون بــر درآمــد ارزی، ســبب ثبــات اقتصــادی و 

اشــتغال زایی بــرای مــا شــود.

نفتسنگینایرانگرانترشد
گــزارش ماهانــه اوپــک نشــان داد قیمــت نفــت ســنگین ایــران در 
مــاه میــالدی گذشــته ۱2 دالر و ۷۱ ســنت معــادل ۵۴ درصــد افزایــش 

نســبت بــه مــاه مــه داشــت.
قیمــت نفــت ســنگین ایــران در مــاه ژوئن بــه ۳۶ دالر و 2۶ ســنت 
در هــر بشــکه رســید کــه ۱2 دالر و ۷۱ ســنت معــادل ۵۴ درصــد در 

مقایســه بــا قیمــت 2۳ دالر و ۵۵ ســنت در مــاه مــه افزایــش داشــت.
ــال 2۰2۰  ــدای س ــران از ابت ــنگین ای ــت س ــت نف ــن قیم میانگی
تاکنــون ۳۷ دالر و ۶۸ ســنت در هــر بشــکه در مقایســه بــا ۶۳ دالر و 

ــوده اســت. 2۴ ســنت در مــدت مشــابه ســال گذشــته ب
ارزش ســبد نفتــی اوپــک در ژوئــن بــه ۳۷ دالر و ۵ ســنت در 
هــر بشــکه رســید کــه ۱۱ دالر و ۸۸ ســنت معــادل ۴۷.2 درصــد 
نســبت بــه مــاه مــه افزایــش داشــت. ارزش ســبد نفتــی اوپــک در 
ژوئــن بــرای دومیــن مــاه متوالــی رشــد کــرد کــه ایــن رشــد تحــت 
تاثیــر افزایــش چشــمگیر ارزش گریدهــای نفتــی زیرمجموعــه اش 
ــرای  ــبک روی داد و ب ــیرین س ــی ش ــای نفت ــوص گریده ــه خص ب
ــر  ــاالی ۳۷ دالر در ه ــه ب ــبد ب ــن س ــه ای ــار از فوری ــتین ب نخس

بشــکه رســید.
میانگیــن ارزش ســبد نفتــی اوپــک از ابتــدای ســال 2۰2۰ تاکنــون 
۳۹ دالر و 2۰ ســنت بــوده کــه در مقایســه بــا ۶۵ دالر و ۴۸ ســنت در 
مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش بیــش از ۴۰ درصــدی را نشــان 

مــی دهــد.
طبــق گــزارش منابــع ثانویــه، تولیــد نفــت اوپــک متشــکل از ۱۳ 
ــه ۱.۸۹  ــید ک ــون بشــکه در روز رس ــه 22.2۷ میلی ــن ب ــور در ژوئ کش
میلیــون بشــکه در روز  در مقایســه بــا مــاه مــه کاهــش داشــت. تولیــد 
نفــت عمدتــا در عربســتان ســعودی، عــراق، ونزوئــال، امــارات متحــده 
عربــی و کویــت کاهــش پیــدا کــرد و در مقابــل، در گینــه اســتوایی و 

لیبــی افزایــش داشــت.

مصرف کنندگان غیرمجاز خسارت باید بدهند؛

سخنگویصنعتبرق:برقکممصرفهارایگانمیشود
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

۱۰ روز قبل اولین اخطار از سوی رگوالتوری 
برای برخورد با گران فروشی و تخلف به اپراتورها 
مهلت  پایان  با  نداشت؛  فایده ای  که  شد  ارسال 
برگشتن تخلفات، معاون وزیر  اولیه  به حالت  برای  قانونی 
ارتباطات می گوید: روند قانونی برخورد با اپراتورها از شنبه 

پیگیری خواهد شد.
اینترنت  پرمخاطب  بسته های  حذف  و  گران فروشی 
همراه حدود ۱۰ روز کاری قبل کلید زده شد و باوجود اخطار 
وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و سایر نهادها 
بسته های  فروش  اپلیکیشن های  در  تخلف  این  هم  هنوز 

اینترنتی دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد.
حسین فالح جوشقانی به تشریح روال قانونی برخورد 
افزود: مهلت قانونی که  نادیده گرفتن اخطار پرداخت و  با 
برای به حالت اولیه برگشتن بسته های اینترنت به اپراتورها 
ابالغ شده بود تا آخر وقت اداری امروز به پایان می رسد و 
آن طور که از شواهد مشخص است، قصد اصالح قیمت ها و 
بسته ها را ندارند؛ اما درهرحال ما مهلت هایی که در قانون 

در نظر گرفته شده است را محترم می شماریم و تا آخر وقت 
اداری امروز صبر خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: پس  از این مهلت که چند 
ساعت دیگر به اتمام می رسد، وارد فازهای برخوردهایی که 
در پروانه آن ها لحاظ شده است خواهیم شد. جریمه نقدی 
که در پروانه اپراتوری در نظر گرفته شده، از اولین گام هایی 
است که برای برخورد با این تخلف در نظر گرفته خواهد شد. 
اگر پس از جریمه نقدی همچنان تخلف ادامه داشته باشد بر 
اساس ماده ۱۹ پروانه ها مسائلی مانند کاهش زمان اعتبار در 
نظر گرفته خواهد شد.او در پاسخ به این که جریمه دومیلیاردی 
خیلی با سودی که اپراتورها در این مدت داشته اند تناسب 
ندارد و شاید به همین دلیل اقدامی انجام نمی شود، افزود: 
بحث صرفاً مالی نیست. دو میلیارد مبلغ زیادی نیست اما هیچ 
اپراتوری دلش نمی خواهد از سوی رگوالتوری جریمه شود. 
ضمن این که با ادامه دار شدن این تخلف می توانیم جریمه را 
به سازمان های مانند بورس و شورای رقابت منعکس کنیم.

رئیس رگوالتوری ادامه داد: رابطه رگوالتوری و اپراتور 

یک رابطه بلندمدت است و در آینده به اخطارهایی که در 
مثال  به طور  توجه خواهد شد.  است  ثبت رسیده  به  پروانه 
تمدید  را  پروانه خود  باید  دیگر  ماه  ایرانسل هشت  اپراتور 
کند، یقیناً فرآیندهای جریمه ای پروانه ها را در تمدید به مراتب 

سختگیرانه تر خواهیم کرد.
فالح جوشقانی تشریح کرد: تعامل ما با اپراتورها که 
جزو خانواده ICT هستند همیشه تعاملی بوده است؛ اما باید 
با تخلفات این حوزه به شدت برخورد خواهد شد و کاهش 

اعتبار پروانه و جریمه ها به جریان خواهد افتاد.
بسته های  حذف  و  گرانی  با  همراه  تلفن  اپراتورهای 
پرکاربرد، مصوبه کمیسیون را نادیده گرفته اند. از آنجایی  که 
در پیوست های موافقت نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف 
اخطار سازمان  زمان  از  است؛  پیش بینی شده  ارائه خدمات، 
تنظیم مقررات، دارنده پروانه حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت 
دارد که به ارائه توضیحات خود اقدام کند اگر این کار انجام 
نشود، عالوه بر استرداد مبالغ به مشترکین، مشمول جریمه 

خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد؛

برخورد قانونی با گران فروشی اینترنت از شنبه 

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار 
جهانی تحت تاثیر نگرانیها نسبت به افزایش موارد 
ابتال به ویروس کرونا و تنشها میان آمریکا و چین 

افزایش پیدا کرد و در باالی مرز مهم ۱۸۰۰ دالر ایستاد.
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت 
روز چهارشنبه بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۸۰۸ 

دالر و ۶۱ سنت رسید.
با ۰.۱  اونس طال  آمریکا، هر  آتی  بازار معامالت  در 

درصد کاهش، به ۱۸۱۱ دالر و ۴۰ سنت رسید.
بازار در شرکت  به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد 
اواندا، به نظر می رسد تقاضا برای طال با هر بار کاهش قیمت 
در محدوده ۱۸۰۰ دالر، قویتر می شود به خصوص اکنون 
که قرنطینه در کالیفرنیا دوباره بازگشته است. اگرچه فضا در 
وال استریت خوش بینانه است اما رکورد بدهیهای معوقه و 

اظهارات مقامات بانک مرکزی آمریکا، باعث تردید سرمایه 
گذاران خوش بین شده است.

افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در آمریکا ادامه 
دارد و بسیاری از ایالت ها موقتا بازگشایی اقتصادی را متوقف 
کرده اند تا به مهار اوج گیری شیوع بیماری بپردازند. آمار 

ابتال به کووید ۱۹ از مرز ۱۳ میلیون نفر عبور کرده است.
هشدار  شنبه  سه  روز  آمریکا  مرکزی  بانک  مقامات 
دادند که روند احیای اقتصاد آمریکا از تبعات ویروس کرونا 
طوالنی تر خواهد بود و مشکالت اقتصادی در صورت افزایش 

موارد ابتال تشدید خواهد شد.
عامل دیگری که از افزایش قیمت طال حمایت کرد، 
فرمانی  امضای  از  پس  پکن  و  واشنگتن  تنشهای  تشدید 
توافق  به  دادن  پایان  برای  آمریکا  رییس جمهور  از سوی 
ترجیحی برای هنگ کنگ و بستن در مذاکرات برای فاز 

دوم توافق تجاری بود.
بر اساس گزارش رویترز، تقاضا برای دارایی امن باعث 
شده قیمت طال با وجود صعود بازارهای سهام آمریکا در شب 

گذشته، صعود کند.
ذخایر طالی اس پی دی آر گلد تراست که بزرگترین 
صندوق ETF طال در جهان است، روز سه شنبه ۰.2 درصد 
رشد کرد و به ۱2۰۶.۸۹ تن رسید که منعکس کننده تقاضای 

باال برای سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم برای 
افزایش، در ۱۹۶۶ دالر و ۷۱  با ۰.۳ درصد  تحویل فوری 
سنت ایستاد. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.2 
درصد افزایش، ۸2۷ دالر و ۸2 سنت معامله شد. هر اونس 
نقره برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۹ دالر 

و22 سنت رسید.

طال دوباره صعود کرد!
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رسیدن  فرا  مناسبت  به 
دکتر  حجاب  و  عفاف  هفته 
علی اکبر عربعامری و جمعی 
از فعاالن این عرصه با حجت االسالم 
و المسلمین امینی، امام جمعه  شهرستان 

شاهرود دیدار و گفتگو کردند . 
 این دیدار با هدف ارائه گزارش از 
اقدامات انجام شده و مطالبه جهت هم 
افزایی بیشتر دستگاه ها در زمینه عفاف 
و حجاب انجام شد .  عربعامری در این 
نشست، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
منطقه گفت :  تامین و توزیع به موقع 
کمیت،  و  کنترل  نفتی،  های  فرآورده 
های  جایگاه  در  ایمنی  سطح  ارتقای 
سازی  مشتریان،زیبا  تکریم  سوخت، 
در  رسانی  اطالع  محیط،  سازی  وفضا 
جایگاه های سوخت، خدمات عمومی، 
ها  بهداشتی،نمازخانه  های  سرویس 
اقداماتی  جمله  از  بانکی  پوزهای  و 
راستای حقوق شهروندی  است که در 
و ارایه خدمات به مردم در جایگاه های 
برسی  و  ارزیابی  مورد  سوخت  عرضه 

قرار می گیرد.
هفته  داشت  گرامی  با  عربعامری 
عفاف و حجاب، به التزام بیشتر دستگاه 
و حجاب  عفاف  متولی  نهادهای  و  ها 
دستورالعمل  شدن  عملی  خصوص  در 
اشاره کرد و  رابطه  این  و مصوبات در 
افزود : نگاه هدفمند به مقوله عفاف و 
به  جامعه  برای  را  نتایج خوبی  حجاب 
همراه خواهد داشت و می طلبد تا همه 

نسبت به عملی کردن دستورالعمل های 
این بخش، توجه جدی داشته باشند.

وی، با اشاره به اقدامات انجام شده 
توسط این شرکت،  بیان کرد : توجیه، 
ابالغ و تبیین دستورالعمل ها و مصوبات 
ابالغی، از موارد مهم در راستای ترویج 
سبک زندگی اسالمی ایرانی بوده و از 
اهتمام  تا  داریم  تقاضا  ها  ارگان  همه 
جدی به این موضوع داشته باشند زیرا 
نتایج قابل قبولی از عملیاتی کردن آن 

عاید جامعه خواهد شد.
کید  تا با  ی  مر بعا عر کتر  د
عفاف  هفته  های  برنامه  ینکه  ا به 
صی  خا همیت  ا ز  ا ب  حجا و 

برخورداراست،تصریحکرد:سعی ما این
بود تا در اجرا و تقسیم بندی برنامه 
های این هفته به گونه ای عمل شود 

که همه اقشار جامعه را دربرگرفته و در 
مجازی  فضای  ظرفیت  از  زمینه   این 
به بهترین شکل ممکن بهره جوییم . 

عربعامری با ذکر برنامه های این 
و  فضاسازی  کرد:  خاطرنشان  هفته، 
تبلیغات شهری، تولید محتوای فاخر در 
این خصوص و نشر در فضای مجازی 
و برنامه های فرهنگی هنری، از جمله 
و  عفاف  هفته  شاخص  های  برنامه 

حجاب در این منطقه است.
حجت االسالم والمسلمین امینی 
اهمیت  بیان  با  دیدار،  این  ادامه  در 
موضوع عفاف و حجاب به هم افزایی 
تاکید  رابطه  این  در  ها  دستگاه  بیشتر 

کرد . 
با  شاهرود  محبوب  جمعه  امام 
رعایت  و  پیشگیرانه  اقدامات  به  اشاره 

دستور العمل هاو پروتکلهای بهداشتی 
و نیز اهتمام ویژه شرکت ملی پخش از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا در مجاری 
عرضه سوخت ضمن تشکر وقدردانی از 
این منطقه کار و اجر آنها را الهی  وغیر 

قابل توصیف خواند.
حجاب  و  عفت  باب  در  ایشان 
استداللهای  شیواو  بیان  با  باید  افزود: 
عقلی و روانشناختی مباحث و گفتمان 
های مرتبط با حجاب را ترویج داده و 

متذکر شد، رسالت ما این 
عقلی  استدالل  روی  که  است 
حجاب کار کنیم زیرا مردم تشنه دالیل 
حجاب هستند و در این رابطه باید در 
مردم  اندیشه  و   فکر  ارتقاء  روی  ابتدا 

کار کرد .
حجت االسالم امینی با بیان اینکه 
اقنای فکری ضرورت جامعه امروز است، 
الزام  شخصی  اگر  کرد:  خاطرنشان 
نشناسد،  درستی  به  را  حجاب  عقلی 
به  کردیم،  رها  را  دستش  که  زمانی 
در  پس  رفت؛  خواهد  قبلی  کار  دنبال 
فکری  اقنای  ضرورت  خصوص  این 

مشخص خواهد شد.
وی در پایان با بیان نکات معنوی 
دل  افزود:  حجاب،  و  عفاف  باب  در 
انسان باید عفت داشته باشد زیرا این 
مقوله بازدارنده از گناه است؛ همانگونه 
که در علم اخالق حیا درونی است و 
ظاهر  در  حجاب  عنوان  به  بازتابش 

نمایان می شود.

دیدارمدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهشاهرود
باامامجمعهشهرستانشاهرود

نقشمشارکتمردمدرحلمعضالتشهری

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه ارتقای شهری بر مبنای شفافیت 
اقدامات مدیریت شهری حاصل می شود، گفت: مشارکت مردم در حل 
معضالت شهری بسیار مهم است و شهرداری باید از توانمندی مردم به 

نفع مردم کمک بگیرد.
ارتقای  را،  زندگی شهر  ارتقای  از  علی هدف  محمد  حاجی  علیرضا 
شرایط کار و زندگی، حفاظت از حقوق شهروندی، توسعه پایدار و حفاظت 
از محیط کالبدی شهر دانست و افزود: حضور شهروند در اداره امور شهری 
باعث افزایش تعامل اجتماعی، تغییر و تحول در جهت تلطیف و پویایی 

محیط شهری، خود مسئولیت پذیری و... خواهد شد.
وی ضمن بیان این مطلب که اقتدار مدیریت شهری زمانی حاصل 
می شود که بتواند زمینه مشارکت شهروندان در اداره شهر را فراهم آورد 
چرا که هر گونه توسعه اجتماعی و شهروندی در این اقدام نهفته است، ابراز 
داشت: توانمند سازی اجتماعی از اهداف عمده توسعه شهری به حساب می 

آید و موتور محرك این توسعه قرار می گیرد

تعمیراتاساسیدرپاالیشگاهگازایالمآغازشد

رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم از آغاز تعمیرات اساسی در 
این پاالیشگاه از 2۱ تیر ماه سال جاری خبر داد.

مسعود مرشدی« با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی تضمینی برای تولید 
پایدار گاز برای جامعه هدف در فصل سرما است، اظهار کرد: هدف از انجام 
تعمیرات اساسی، نوسازی و آماده به کار نمودن تجهیزات فرایندی پاالیشگاه 
برای باال بردن قابلیت اطمینان دستگاه ها و تولید مستمر، شامل نوسازی 
و بازسازی تجهیزات ثابت، تعمیرات دوره ای دستگاه ها و تجهیزات دوار، 

تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات برقی و ابزار دقیق می باشد.
وی به مزایای تعمیرات اساسی در این پاالیشگاه های گاز  اشاره و 
ادامه داد: تعمیرات اساسی تضمین کننده تولید گاز در فصل سرما و مانع 
از بروز حوادث می شود و بدون تعمیرات اساسی تضمینی برای تولید گاز 

برای استان و استان های همجوار وجود ندارد.
رئیس تعمیرات اساسی شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: تعمیرات اساسی 
می بایست در تمامی پاالیشگاه های گاز طبق قوانین شرکت ملی گاز ایران 
انجام شود که تاکنون در چندین پاالیشگای مختلف کشور علیرغم شیوع 

ویروس کرونا انجام شده و یا در حال انجام است.
حتی  و  بوده  نامشخص  کرونا  وضعیت  بینی  پیش  افزود:  مرشدی   
کار  نیز شده که ضرورت  پاییز  در فصل  آن  افزایش شیوع  در  پیش بینی 

تعمیرات را در این فصل نشان می دهند.
وی تصریح کرد: به منظور حفظ سالمتی کارکنان ، تراکم نفرات به 
کمتر از ۴۰ درصد سال های قبل کاهش یافته و حجم فعالیت های تعمیراتی 

نیز به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
مرشدی با اشاره به اینکه در تعمیرات اساسی امسال بیش از یکهزار و 
۳۰۰ تجهیز در بخش های مختلف مورد تعمیر قرار می گیرند، اظهار داشت: 
در بخش تجهیزات ثابت بیش از ۳2 تجهیز شامل انواع وسل ها، برج ها، 

مخازن، فیلترها و غیره مورد بازرسي و تعمیرات اساسی قرار می گیرند.
در بخش  اینکه  بیان  با  ایالم  گاز  پاالیش  تعمیرات شرکت  رئیس   
تجهیزات دوار بیش از ۳۰  تجهیز از جمله انواع پمپ ها، کمپرسورها، فن 
ها و دمنده های هوایی مورد تعمیرات اساسی قرار می گیرند، تصریح کرد: 
همچنین 2۰۰ تجهیز برقی شامل انواع تابلو ها، رله ها، الکترو موتورها و 

غیره مورد تعمیرات اساسی قرار خواهند گرفت.
مرشدی خاطرنشان کرد:  بیش از یکهزار تجهیز ابزار دقیق شامل انواع 
سوئیچ ها، ترانسمیتر ها و نشان دهنده ها و همچنین در بخش شیرآالت 
بیش از ۱۵۰ شیر از جمله شیرهای کنترلی، شیرهاي اطمینان، دستی و 

برقی به کارگاه انتقال و مورد تعمیر اساسی قرار می گیرند.
رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: تعمیرات دوره اي 2۴ 
هزار ساعته کمپرسورهاي صادرات گاز، تعمیرات اساسي و تعویض تیوبهاي 
فین دار کوره گاز احیاء ، ریتیوب پري هیتر گاز اسیدي، تعویض الینهاي 
۳۰ اینچ و تخلیه و شارژ کانورتورهاي کاتالیستي واحدهاي بازیافت گوگرد 
از جمله فعالیت های  شاخص پیش بینی شده در تعمیرات اساسي امسال 

خواهند بود.
 وی خاطرنشان کرد: تعمیرات  پمپ شارژ  و پمپهای بوستر و رفالکس 
آمین، تست تانژانت دلتا ترانسهای پاالیشگاه، تست تخلیه جزئی کابل های 
ژنراتورهای نیروگاه و الکتروموتورهای کمپرسور های صادرات گاز نیز از 
جمله دیگر موارد پیش بینی شده در بخشهاي تجهیزات دوار و برقي در 

تعمیرات اساسی امسال خواهند بود.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی خبر داد؛
ارسالبیشاز۲۰۰۰واحدفرآوردهخونیازمرکزی

بهدیگرنقاطکشور
مرکزی - حامد نوروزی :  مدیرکل انتقال خون استان مرکزی گفت: 
استان  از  فرآورده خونی  واحد  امسال 2 هزار و۳۸۷  ماهه نخست  در سه 
مرکزی به دیگر نقاط کشور، به منظور تامین نیاز بیماران به خون فرستاده 
شده است. فاطمه سادات مهدویانی  اظهار کرد: در سه ماه نخست سال 
جاری ۱۰ هزار و ۶۴۴ نفر به پایگاه های انتقال خون استان مرکزی مراجعه 
کرده اند که ۸ هزار و ۶۸۴ نفر توانستند خون اهدا کنند. وی ادامه داد: از 
۸ هزار و ۶۸۴ نفر اهدا کنندگان خون استان طی مدت مذکور، ۴ هزار و 
۸۷2 نفر اهدا کننده مستمر، 2 هزار و ۵۵۶ نفر اهدا کننده با سابقه و یک 

هزار و 2۵۶ نفر اهدا کننده بار اول بودند. 
تعداد  همچنین  کرد:  بیان  مرکزی  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
فرزیس  پالکت  اهداکنندگان  تعداد  و  نفر   ۶۱۹ خانم  خون  اهداکنندگان 
نیز در این مدت ۶۱ نفر بوده است. مهدویانی در خصوص میزان فرآورده 
خونی تولید شده عنوان کرد: در سه ماه نخست امسال پالسما تازه منجمد 
۸ هزار و ۳۵۹ واحد، کرایو ۱۵۷ واحد، کرایو فاقد پالسما ۱۵۷ واحد، خون 
کامل ۱۶۳ واحد، خون فشرده ۸ هزار و ۵۱۷ واحد و پالکت ۳ هزار و ۸۵۵ 

واحد تولید شده است. 
پایگاه های  به گفته وی در این مدت 2 هزار و ۳۸۷ واحد خون به 
خارج استان ارسال و ۱2 هزار و ۴۱۹ واحد خونی بین مراکز درمانی داخل 
استان توزیع شده است. مدیرکل انتقال خون استان مرکزی گفت: به منظور 
پیشگیری از خطر ابتالء به ویروس کرونا در استان مردم به تبع باید در منازل 
بمانند اما خواهشمندیم در این شرایط اهدای خون را فراموش نکنند چرا که 

این مهم برای بیماران و نیازمندان به خون ضروری است.

باتوافقجهادکشاورزیفضایسبزشهری
درمحورشهیدبهشتیتوسعهمییابد

و  معماری  و  شهری  نقل  و  حمل  عمران،  توسعه،  کمیسیون  رئیس 
سازمان  با  توافق  موضوع  گفت:  گرگان  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 
جهاد کشاورزی استان در خصوص ایجاد پارك وفضای سبز در محدوده 
زمین های این سازمان واقع در محور شهید بهشتی طی یکصد و سی و 

هفتمین جلسه این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شورای اسالمی شهر گرگان، سیدمحمد 
مرتضوی با اعالم این خبر گفت: اجرای این پارك چند هکتاری در منطقه 
مرکزی شهر اقدامی ماندگار برای شهروندان گرگان خواهد بود که نسلهای 
آینده نیز از آن بهره مند خواهند شد و امیدواریم در سایه تعامل بتوانیم این 

موضوع را به ثمر برسانیم.
وی همچنین با تاکید بر لزوم ساماندهی ترافیکی ورودی شرقی گرگان 
اتفاق می  رانندگی زیادی در ورودی شرقی گرگان  اظهار داشت: حوادث 
افتد که با اجرای طرح ساماندهی ورودی شرق گرگان و دور برگردان غیر 
همسطح می توان در رفع مشکالت ترافیکی و تسهیل در رفت وآمد شهرك 

های اطراف این محدوده اثرگذار بود.

فردا به دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس؛
دوطرحبزرگآبرسانیدرهرمزگانافتتاحمیشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از افتتاح دو پروژه بزرگ 
آبرسانی در استان هرمزگان به دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس 
و با حضور مستقیم معاون امور آب و آبفا وزارت نیرو و مدیرعامل آب و 

فاضالب کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، امین قصمی صبح امروز در نشست خبری، افزود: با بهره برداری 
از فاز دو آبشیرین کن بندرعباس و طرح آبرسانی از سد جگین به بشاگرد 
در قالب پویش #الف ب ایران، گام بزرگی در راستای تامین آب پایدار مردم 

شرق و مرکز استان برداشته می شود.
وی با بیان اینکه افتتاح فاز اول آبشیرین کن یکصد هزار متر مکعبی 
نیاز آبی شهرستان خمیر و  از  آذر ماه ۹۷ بخش عمده ای  بندرعباس در 
روستاهای مسیر را مرتفع نمود، گفت: با بهره برداری از فاز دوم این طرح، 
عالوه بر شهرستان خمیر، مردم شهر بندرعباس نیز از ظرفیت این آبشیرین 

کن بهره مند می شوند.
 قصمی افزود: سرمایه هزینه شده برای تکمیل فاز دوم این پروژه چهار 
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که توسط بخش خصوصی تامین شده است .

وی همچنین به طرح آبرسانی از سد جگین به بشاگرد اشاره کرد و 
گفت: فاز اول این طرح شامل آبرسانی به شهر سردشت و ۸ روستای مسیر 

است که مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان افزود: اعتبار اجرای این 
طرح یک هزار ۸۱۰ میلیارد ریال است که ۴۰۰ میلیارد ریال آن از سوی 

دفتر مقام معظم رهبری تخصیص داده شده است.
قصمی تصریح کرد، این طرح با هدف ایجاد منابع آبی پایدار و توسعه 

شهر و روستاهای بشاگرد اجرا شده است. 
مدیرعامل آبفا استان با اشاره به افزایش ظرفیت تولیدی آب شیرین 
کن ها در سطح استان، اظهار داشت: در ابتدای دولت تدبیر و امید، میزان 
آب تولیدی آب شیرین کن ها ۸ میلیون متر مکعب در سال بود در حالی که 
اکنون با افتتاح فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس این میزان به ۴۵ میلیون 

متر مکعب در سال افرایش یافته است. 
آب  تولیدی  آب  میزان  دوازدهم  دولت  پایان  تا  افزود:  پایان  در  وی 
شیرین کن ها به ۸۹ میلیون متر مکعب خواهد رسید که از این میزان ۵۱ 

میلیون مترمکعب آن در شهر بندرعباس است. 

گرم/پیک روزهای برق تامین نگران مرکزی استان
مصرفدربهارشکستهشد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: با توجه به 
شکسته شدن رکورد تابستان در بهار، نگران تامین برق در روزهای گرم 
اله داد در حاشیه جلسه مدیریت مصرف برق در  پیش رو هستیم. محمد 
دوره پیک، در جمع خبرنگاران بیان کرد: در سال جاری میزان پیک مصرف 
و رکورد تابستان در بهار شکسته شد و نگران تامین برق استان مرکزی در 
ساعات گرم روزهای پیش رو هستیم. وی با تاکید بر لزوم همکاری صنایع 
در روزهای گرم سال بیان کرد: امیدواریم با این همکاری تامین برق پایدار 
به مانند سال ۹۸ در استان انجام گیرد و مجددا گرفتار خاموشی های سال 
۹۷ نشویم. اله داد تصریح کرد: آنچه در مدیریت مصرف مهم است پرداخت 
به موقع صورت حساب های برق مصرفی است، متاسفانه در دو سه ماه اخیر 
به دلیل شیوع کرونا پرداخت بهای برق به موقع انجام نگرفت و همچنان 
روال پرداخت عادی نشده است و نگرانیم با توجه به هزینه صنعت برق در 
پروسه تولید، توزیع و انتقال، مشکل تامین برق حادث شود. وی مطالبات 
حوزه توزیع را ۱۷۵ میلیارد تومان و با احتساب مطالبات برق منطقه ای، 
مطالبات انرژی از مشترکین را نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان دانست و گفت: 
سال گذشته نزدیک ۶ میلیارد تومان پاداش به مشترکانی که در اوج ساعات 
مصرف همکاری داشتند پرداخت شد و امسال نیز تفاهم نامه های بیشتری 
منعقد شده است که در این حوزه کمک بیشتری به صنایع و حوزه کشاورزی 
صورت گیرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به شهروندان 
توصیه کرد: هر المپ و هر کیلو وات کاهش مصرف می تواند اطمینان خاطر 
بیشتری را برای تامین برق در روزهای گرم سال فراهم کند و با توجه به 
اینکه مباحث بهداشتی و تامین آب نیازمند برق است باید صرفه جویی را 
جدی گرفت و با پرداخت صورت حساب به موقع می توان به چرخش چرخ 

صنعت نیز کمک کرد.

ماسکازهرواکسنیبرایپیشگیریازکروناموثرتراست
 »کیانوش جهانپور« رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت: ماسک 
از هر واکسنی برای پیشگیری از ابتال به بیماری کووید۱۹ موثرتر است و 

تا ۹۵ درصد از ابتال به این بیماری جلوگیری می کند.
جز  به  چیزی  دنیا  همه  در   ۱۹ کووید  بیماری  از  پیشگیری  راههای 
شست وشوی مداوم دست با آب و صابون، پرهیز از حضور در اجتماعات 
غیر ضروری، فاصله گذاری فیزیکی دقیق و مهمترین آنها استفاده همگانی 
از ماسک به خصوص در هنگام حضور در اماکن عمومی نیست. هنوز واکسن 
بیماری کووید۱۹ تولید نشده اما حتی اگر هم تولید شود مانند واکسن آنفلوانزا 
اثربخشی آن نسبی است. در دنیا هر سال عده زیادی واکسن آنفلوانزا را 
تزریق می کنند که ممکن است ۴۰ تا حداکثر ۵۰ درصد مصونیت نسبی 

موقت برای افراد ایجاد کند.
 

از سوی شرکت توزیع برق استان سمنان به اجرا درآمد؛
نخستینرزمایشمدیریتمصرفوقطعازراهدور

تابلوهایمشترکانکشاورزی
برق  تابلوهای  دور  راه  از  و قطع  مدیریت مصرف  رزمایش  نخستین 
سمنان  استان  برق  توزیع  از سوی شرکت  کشاورزی،  آب  چاه  مشترکین 

به اجرا درآمد.
معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت با عنوان این خبر اظهار 
تابلو هوشمند منصوبه بر روی چاه  داشت: برنامه قطع برق ۱۱۰ دستگاه 
های آب کشاورزی از ساعت ۱۳ الی ۱۵ بیست و چهارم تیرماه انجام شد.

محمدرضا لشکری بیان داشت: مدیریت مصرف و کاهش پیک بار و 
تست تابلوهای قطع از راه دور چاه های آب کشاورزی که در شهرستان 
های مختلف استان به تازگی نصب گردیده، از جمله اهداف این رزمایش به 
شمار می رود. وی با اشاره به این که در قالب این برنامه عملیاتی و تمرینی، 
برق ۱۱۰ اشتراك مربوط به چاه های آب کشاورزی در ساعت ۱۳ ظهر به 
طور همزمان قطع گردید، گفت: با اجرای این رزمایش، مقدار شش مگاوات 
بار شبکه مدیریت شد. لشکری تصریح کرد: در راستای این طرح، آموزش 
های الزم از سوی کارشناسان این شرکت به کشاورزان درخصوص نحوه 

وصل کلید تابلو، پس از خاتمه رزمایش انجام شد.

همکاری مشترک خانه هنرمندان و نهادهای مردمی با هالل احمر
و  ملی  تعا نشست 
خانه  مسئولین  ریزی  برنامه 
هنرمندان ، بسیج هنرمندان، 
خانه  دادگستری،  اختالف  شورای حل 
عامل  مدیر  با  مردمی  های  مشارکت 
توسعه  جهت  استان  هالل  جمعیت 

همکاری های چند جانبه برگزار شد.
که  نشست  ین  ا در  عمومی  
شد،  برگزار  احمر  هالل  میزبانی  به 
استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
ایالم گفت: هالل احمر یک موسسه عام 
المنفعه غیر دولتی غیر انتفاعی است  که 
یکی از اهدف آن تسکین االن بشری و 

صلح و دوستی و تفاهم  است.
اظهار  اکبری«  علی  اصغر  »علی 
این  به  بتوانیم  اینکه  برای  داشت: 
همکاری  به  نیاز  بیابیم  دست  اهداف 
مجموعه های فرهنگی، هنری، سالمت، 
خدمات  قالب  در  درمانی  بهداشتی، 
داوطلبانه داریم  تا از این طریق ضمن 
جذب جوانان و داوطلبان افتخاری  به 

آنها آموزش های امدادی ارائه دهیم.
»علی اکبری« بیان کرد: عضویت 
در هالل احمر کامال داوطلبانه است و 
این عضویت از غنچه های هالل شروع 
می شود و هر چقدر سن افراد باالتر می 
نیز  آنها  فعالیت های  و  گروه  نوع  رود 

تغییر می کند.
وی بر آموزش های همگانی امداد 

برای  اولیه و مخاطرات  و کمک های 
تمام مردم تاکید کرد و گفت: یکي از 
کم هزینه ترین راه هاي  پیشگیری و 
کاهش خسارات در هنگام وقوع حوادث 

آموزش همگاني است.
برقراری  افزود:  اکبری«  »علی 
آرامش  و  امنیت   ، دوستی  و  صلح 
بشري در بین انسانها یکی از مهمترین 

اهداف ونیز از جمله  فعالیت هاي هالل 
احمر است.

با  هالل  خانه  اندازی  راه  از  وی 
اعالم   ایالم  هنرمندان  خانه  همکاری 
جامعه  مشارکت  گفت:  و  کرد  آمادگی 
نیکوکارانه  فعالیتهای  هنری در عرصه 
احمر  برای جمعیت هالل  ای  پشتوانه 

است. 

به گزارش روابط عمومی 
اداره کل امور مالیاتی استان 
کل  مدیر  زاده  قلی  اردبیل 
امور مالیاتی استان از اداره امور مالیاتی 
شهرستان سرعین بازدید و از نزدیک با 

کارکنان دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار که حضرتی معاون 
توسعه مدیریت و منابع، شریفی معاون 
عالیی  شهرستانها،  حسابرسی  امور 
حضور  نیز  حراست  اداره  سرپرست 
مالیاتی  گروه  رئیس  اقبالی  داشتند، 
اهم  از  گزارشی  سرعین  شهرستان 
سالجاری  عملیاتی  برنامه  و  اقدامات 
سایه  در  داشت:  اظهار  داده  ئه  را ا
عملیات  همکاران  جدیت  و  تالش 
رسیده  اتمام  به  مالیاتی  اوراق  امحاء 

امضاء  آماده  تنظیمی  صورتجلسات  و 
می  نتظا ا نی  دستا ا د ینده  نما توسط 
تحقق  از  وی  است.  استان  مالیاتی 
درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در 
سه ماهه اول سال جاری خبر داده و 
ابراز داشت: در راستای تحقق اهداف 
به  عملیاتی  برنامه  اجرای  و  سازمان 
در  مالیاتی  درآمدهای  تحقق  منظور 
دریغ  کوششی  هیچ  ز  ا سال  طول 

کرد. نخواهیم 
ضمن  زاده  قلی  آقای  پایان  در 
تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان، اتمام 
اهتمام  نشانه  را  مالیاتی  اوراق  امحاء 
بکار، تعهد و عالقه همکاران به منظور 
تحقق برنامه های سازمان امور مالیاتی 

کشور دانست.

بازدید مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل از اداره امور مالیاتی شهرستان سرعین

اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیل  د ر ا ن  ستا ا تی  لیا ما ر  مو ا کل 

همزمان با روز فرهنگ مالیاتی مدیر 
کل امور مالیاتی استان اردبیل با مال 

احمدی مدیر کل صدا و سیمای مرکز 
کرد. گفتگو  و  دیدار  اردبیل 

تی  حضر که  ر  ا ید د ین  ا ر  د
نیز  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
ارائه  ضمن  زاده  قلی  داشت  حضور 
سازمان  مات  قدا ا اهم  ز  ا گزارشی 
جامع  طرح  اجرای  در  مالیاتی  امور 
را  مالیاتی  سازی  هوشمند  مالیاتی، 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  اولویت 

نمود. اعالم 
ضمن  حمدی  ا مال  مه  ا د ا ر  د
قلی  ی  قا آ ب  نتخا ا حسن  تبریک 
زاده به عنوان مدیر کل امور مالیاتی 
استان اردبیل گفت: جهت ارتقاء طرح 
و برنامه های توسعه فرهنگ مالیاتی 
استان بایستی اداره کل امور مالیاتی 
و صدا و سیمای مرکز اردبیل بیش از 
باشند. داشته  تعامل  یکدیگر  با  پیش 

یک  در  که  دیدار  این  پایان  در 
مدیر  گردید  برگزار  صمیمی  محیط 
کل صدا و سیما از هرگونه همکاری 
صدا و سیما در تبیین اهداف سازمان 
فرهنگ  توسعه  و  ئل  مسا ن  بیا و 

دادند. خبر  مالیاتی 

دیدار مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل با مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل 
در اولین روز هفته فرهنگ مالیاتی

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان از کشف پنج هزار 
خبرداد.  گرگان  در  تقلبی  کننده  محلول ضدعفونی  لیتر 
سرهنگ محمد سعید فاضل دادگر اظهارکرد: ماموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان پس از 
یکسری اقدامات اطالعاتی و تخصصی موفق به شناسایی 
محل تهیه و توزیع محلول ضد عفونی کننده تقلبی در 
گرگان شدند. فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: پس 

از هماهنگی با مراجع قضائی و با همراهی نمایندگان اداره 
بهداشت، در بازرسی از واحد مسکونی مورد نظر ۵ هزار لیتر 
محلول ضدعفونی کننده غیر بهداشتی کشف شد. دادگر بیان 
کرد: طی بررسی های پلیس مشخص شد متهم محلول ها 
را در بطری های کوچک ریخته و پس از نصب برچسب 
های تقلبی روی آن، در حاشیه جاده ها به فروش رسانده 
است. وی با بیان این که متهم قبل از حضور ماموران از 

محل متواری شده و تالش ها برای دستگیری وی ادامه 
دارد، گفت: مردم می توانند در صورت اطالع از موارد مشابه 
مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع 
دهند. فرمانده انتظامی گلستان در پایان تصریح کرد: با توجه 
به شرایط موجود و پیک دوم بیماری کرونا و همچنین نیاز 
شهروندان به اقالم بهداشتی، پلیس قاطعانه و برابر قانون 

با مجرمان این حوزه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی گلستان:
۵000 لیتر محلول ضدعفونی کننده تقلبی در گرگان کشف شد



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1507- پنجشنبه 26 تیر 1399 ایران 

و  کنترل  ستای  ا ر ر د
نظارت برعملکرد جایگاههای 
عرضه سوخت در سطح استان 
طی اقدام نا محسوس بازرسین شرکت 
نفت منطقه، تعدادی کارت سوخت غیر 
مجاز در یکی از پمپ بنزینها کشف و 

ضبط شد
به گزارش روابط عمومی شرکت 
پخش فراورده های نفتی منطقه اردبیل، 
سید حجت مدنی مدیر منطقه با اشاره 
به کنترل و نظارت شبانه روزی جایگاه 
با   : داشت  بیان  سوخت  عرضه  های 
تالش بازرسین شرکت نفت منطقه در 
بازدید و نظارت های مستمر در یکی از 
جایگاههای عرضه سوخت مایع استان 
به  مربوط  بنزین  سوخت  کارت  تعداد 
این  کارگران  از  عمومی  های  خودرو 
جایگاه کشف و ضبط شد .مدنی افزود 
در این بازرسی مشخص شد که از کارت 
سوختهای مذکورنزدیک به 2۸۰۰ لیتر 
شبکه   از  خارج  عرضه  بصورت  بنزین 
است  رسیده  فروش  به  قانونی  غیر  و 
،طی تشکیل پرونده خاطیان امر جهت 
تعزیرات  سازمان  به  قضایی  رسیدگی 

حکومتی استان معرفی شدند.

اردبیل  منطقه  نفت  شرکت  مدیر 
ادامه داد : واگذاری کارت سوخت ناوگان 
حمل و نقل عمومی به دیگران مشکالت 
عدیده ای به وجود آورده است زیرا سهمیه 
سوخت اختصاصی به هر خودرو منحصرا 
برای مصرف همان خودرو است و واگذاری 
آن به هر شکل به دیگران خالف مقررات 
و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی 
یارانه ای تلقی می شود.و خالف قانون و 

اخالل در شبکه عرضه می باشد .

زمینه  همین  :در  کرد  تاکید  وی 
های  استانی  هم  آگاهی  منظور  به 
شرکت  می رساند  استحضار  به  عزیز، 
ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
ارتقای سالمت  برای  ۱۳۹۶و  از سال 
اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی که 
یکی از مصادیق آن موضوع مقابله با 
قاچاق سوخت است از طریق بیش از 
عرضه  فرآیند  الکترونیکی  سامانه   ۳۷
و  عمده  مشتریان  سوخت  تأمین  و 

جزء فرآورده های نفتی را مکانیزه و با 
توسعه اتوماسیون اداری و حذف افراد 
و واسطه ها، امکان هرگونه سوءاستفاده 

را مسدود کرده است.
بازرسی ها  افزایش  با  همچنین 
نظارت،  شیوه های  کردن  روزآمد  و 
و  میدانی  مستمر  پایش های  و  کنترل 
سازمان  خوب  همکاری  با  و  حراستی 
نیروی  و  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
عرضه  از  جلوگیری  به منظور  انتظامی، 
خارج از شبکه سوخت موفق به کشف 
موارد تخلف گوناگونی شدیم که بدون 
هیچ اغماضی با یک یک آنها برخورد و 
همسو با سیاست شفافیت و اقدام های 
به طور وسیع  فعالیت ها  این  روشنگرانه 

اطالع رسانی شده است.
مردم  از  که  است  ذکر  به  الزم 
شریف استان انتظار می رود در صورت 
کارت  با  آزاد  بنزین  ارائه   ، مشاهده 
بجای  )۱۵۰۰۰ریالی(  یارانه  سوخت 
۳۰۰۰۰ریالی(  ( آزاد  سوخت  کارت 
 ۰۹۶2۷ تماس  شماره  با  را  مراتب 
،مرکز رسیدگی و پاسخگویی مشتریان 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران اطالع نمایند .

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل خبر داد:

محکومیت۸۹۰میلیونریالیعرضهخارجازشبکهسوختدراستان
کمی توسعه در مصمم آزادشهر شهرستان مخابرات

وکیفیخدمات

کیفی  و  کمی  توسعه  آزادشهر  شهرستان  مخابرات  مجموعه  هدف 
خدمات میباشد. مهندس علی بداغ آبادی رئیس اداره مخابرات شهرستان 
آزادشهر ضمن تاکید بر توسعه کمی وکیفی خدمات در سال ۹۹ به تبعیت 
دارای  گفت: شهرستان  جاری   درسال  گلستان  منطقه  مخابرات  شعار  از 
2۴2۱۳ شماره ثابت مشغول بکار و تعداد۴۶۱۴ مشتركADSL میباشد 
برتر  جزء شهرستانهای  و  بوده  جلوتر  تاکنون  خود  امسال  تعهدات  از  که 
این شهرستان دارای ۴۸ روستا و ۱۰ مرکز  اینکه  به  اشاره  با  است. وی 
مخابرات میباشد افزود :  تمام روستاهای تابعه شهرستان آزادشهر از نعمت 
تلفن ثابت ، اینترنت و پوشش تلفن همراه برخوردار هستند و ارائه خدمات 
مهندس  میشود.  انجام  مساوات  بصورت  تابعه شهرستان  نقاط  تمامی  به 
بداغ آبادی با توجه به شرایط کنونی و بحران شیوع ویروس کرونا گفت 
: تقاضای adsl به طور چشمگیری افزایش یافته و علی رغم اینکه با 
معضل سرقت روبرو هستیم ولی به لحاظ افزایش رضایتمندی مشتریان 
تمام تالش خود را جهت خدمت رسانی به موقع و مطلوب معطوف داشته 
و نخواهیم گذاشت اختالالت و قطعی ارتباط برای مشتریان مشکل ایجاد 
نماید.  وی گفت : جهت کاهش سرقت تجهیزات مخابراتی ،نشستهایی 
انتظامی و مسوولین داشته ایم که با گشت  را با شورای تامین و نیروی 
مشترك و آهن کشی کافوهای نوری و قفل کافوهای مسی  توانستیم تا 
حدودی در کاهش میزان سرقت تاثیر گذار باشیم . رئیس اداره مخابرات 
شهرستان آزادشهر  با تاکید بر اینکه دو شهر آزادشهر و نگین شهر نیازمند 
توسعه میباشد افزود : پیگیری الزم انجام شده تا بتوانیم در سال جاری به 
توسعه مورد نظر دست یابیم تا مشتریان از خدمات با کیفیت تری بهره مند 
گردند. مهندس بداغ آبادی درخصوص توسعه و پوشش دهی بهتر تلفن 
همراه نیز گفت : اقدامات در جهت  استفاده از تکنولوژی ۳G و ۴G و 
پوشش مطلوب تر تلفن همراه انجام شده  که میتوان راه اندازی  تعداد 
۱۴ سایت جدید را در به عنوان نمونه اعالم نماییم  که جا دارد از تالش 
مجموعه ارتباطات سیار و ستاد در مخابرات منطقه قدردانی شود. وی از 
همکاران خود به جهت تالش فراوان برای تحقق هدف های در نظرگرفته 

تشکر کرد و خواهان استمرار این کوشش ها شد.

سرمایهگذاريیکهزارو۵۸4میلیاردریاليبخش
تولیددرشهرکهايصنعتيمازندراندرسال۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید 
مصطفی موسوی اظهار داشت: تکمیل و توسعه زیرساخت شهرکها و حمایت 
شهرکهاي  شرکت  اولویت  و  رسالت  از  صنعتي،  و  تولیدي  واحدهاي  از 

صنعتي بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران با بیان اینکه باید بستر 
را براي احداث واحدهاي تولیدي و حضور سرمایه گذاران در شهرکهاي 
و سرمایه  و صنعتي  تولیدي  واحدهاي  کنیم تصریح کرد:  فراهم  صنعتي 
گذاران در کنار مباحث اقتصادي، به تولید ملي و اشتغال زایي کمک مي کنند.

موسوي بیان داشت: در سال گذشته ۱۵۸۴ میلیارد ریال سرمایه گذاري 
در واحدهاي تولیدي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي استان انجام شده 
است.وي خاطرنشان کرد: مزیت عمده استقرار در شهرکها و نواحي صنعتي 
عالوه بر تأمین امکانات زیربنایي توجیه پذیر و اقتصادي، این زمینـه را 
فراهم مي کند تا ضمن حفظ مسائل زیست محیطي، با تجمیع واحدهاي 
تولیـدي و صنعتي در کنار یکدیگر، زمینه ایجـاد همکاریهاي جدید را میسر 
و هم افزایي واحدهاي تولیدي را بیشتر کرد.موسوي بیان داشت: استقرار 
هدررفتن  از  جلوگیري  جمله  از  زیادي  محاسن  تولیدي  واحدهاي  جمعي 
اراضي زراعي، حفظ محیط زیست، کاهش زمان ساخت و ساز صنعتي و 

حضور هرچه بیشتر در بازار رقابتي کاالها را بدنبال دارد.

بمناسبتهفتهعفافوحجاب،بانوانعضوستادبرگزاریهفته
بافرماندار_ویژهشهرستان اینشهرستان  عفافوحجاب

شاهروددیداروگفتگوکردند
نادر_فخری معاون استاندار و فرماندار_ویژه شهرستان شاهرود در دیدار 
با اعضای ستاد این شهرستان در هفته عفاف و حجاب با  بیان اینکه ۵۰ 

درصد جمعیت این شهرستان را بانوان تشکیل می دهند، افزود: 
جامعه بانوان  در  رشد و ارتقای فرهنگ  تاثیر به سزایی دارند.

فرماندار شاهرود افزود: 
تاکنون در موضوع تهاجم فرهنگی دشمنان به خصوص در حوزه عفاف 

و حجاب برنامه های عملی و رضایت بخشی انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه دشمنان اعتقادات دینی و اخالقی ما را هدف 

قرار داده اند، ابراز داشت: 
دشمنان می دانند تا این اعتقادات دینی و ارزشی  وجود دارد نمی توانند 
بر کشور ما مسلط شوند پس تهاجم فرهنگی را برای کاهش اعتقادات واعتماد 

در دستور کار خود قرار داده اند.
به گفته وی دشمنان با ضربه زدن بر اعتقادات بی تفاوتی  مردم را 
درخصوص عفاف و حجاب در دستور کار دارند .که این بی تفاوتی نوعی 

تسلیم شدن است.
معاون استاندار سمنان  ماهواره و فضای مجازی  را یکی از عواملی 

خواند که در این بی تفاوتی اگر خوب مدیریت نشودایفای نقش می کند.
فخری شاهرود را پایگاه دینی و اعتقادی دانست و گفت:

 در برخورد با بی حجابی باید کار فرهنگی  انجام شود.
وی تاکید کرد: 

فرهنگ اصیل ایرانی - اسالمی ، قومی و مذهبی می تواند در مقابل 
فرهنگ مبتذل غرب قرار گیرد.

فرماندار شاهرود در این نشست از انتخاب یک مشاور قوی امور بانوان  
در فرمانداری این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه تذکر به دستگا ه های اجرایی در خصوص توجه به 
رعایت حجاب در دستور کار است، افزود: 

رعایت حجاب مختص به بانوان نبوده و آقایان نیز باید رعایت کنند.
فخری با اشاره به اینکه برخی از طالق های امروزه منشاء بی بند و 
باری ، بی تفاوتی و بد حجابی است، تصریح کرد: باید از ترویج طالق و 

عادی سازی این امر جلوگیری کرد .
وی در پایان این نشست گفت: ساخت پارك بانوان باید با توجه به 

شرایط جدید انجام شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل خبر داد؛
خداحافظی۲۵۱مدرسهبابخاریهاینفتیدراستاناردبیل

ــه  ــت: 2۵۱ مدرس ــل گف ــتان اردبی ــدارس اس ــازی م ــرکل نوس مدی
ــل  ــتان اردبی ــی در اس ــای نفت ــا بخاری ه ــاری ب ــال ج ــاه س در خردادم
خداحافظــی کردند.دولــت لطفــی در خصــوص اقدامــات انجــام شــده در 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب زمینــه تأسیســات حرارتــی مــدارس عنــوان کــرد: ب
اســتان اردبیــل جــزو ســردترین اســتان های کشــور در فصــل زمســتان 
اســت و همــه ســاله شــاهد اتفاقــات ناخوشــایندی در خصــوص اســتفاده 
ــی  ــزی های ــه ری ــا برنام ــذا ب ــم ل ــدارس بودی ــی در م از بخاری هــای نفت
ــدارس حــذف  ــی کاًل از م ــرر شــد بخاری هــای نفت ــه انجــام شــد مق ک

شــود کــه در ایــن راســتا پیشــرفت خوبــی داشــته ایــم.
وی افــزود: ســال گذشــته در تمامــی روســتاهایی کــه لولــه کشــی 
گاز داشــتند بخاری هــای نفتــی از مــدارس جمــع آوری و بخــاری گازســوز 
ــح  ــل تصری ــتان اردبی ــدارس اس ــازی م ــد.مدیرکل نوس ــن آن ش جایگزی
ــای  ــاری از بخاری ه ــال ج ــاه س ــه در خردادم ــداد 2۵۱ مدرس ــرد: تع ک
نفتــی خداحافظــی کــرده و تأسیســات گرمایشــی اســتاندارد جایگزیــن این 

ــد. ــاك ش ــای خطرن بخاری ه
لطفــی بــا تاکیــد بــر عــدم اســتفاده بخاری هــای نفتــی بیــان کــرد: 
هــر مدیــر مدرســه ای بخــاری نفتــی اســتفاده کند مســئول پاســخگویی به 
حــوادث و عواقــب آن خواهــد بــود. در این راســتا آمــاده دریافت گزارشــات 
مردمــی هســتیم تــا بالفاصلــه بــرای رفع مشــکالت رســیدگی های الزم را 
بــه عمــل آوریــم.وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۳۰ درصــد از مــدارس اســتان 
نیــاز بــه نوســازی، تخریــب و بازســازی دارنــد افــزود: بــا ارائــه طرحــی 
مناســب از ســوی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا عنــوان طــرح آجــر بــه 
آجــر، خیریــن و عمــوم مــردم می تواننــد در راســتای بازســازی مــدارس 

بــا هــر نــوع تــوان مالــی مشــارکت کننــد.
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان اردبیــل در ادامــه گفــت: در ایــن 
طــرح مشــارکت مردمــی هــر انــدازه شــکل گیــرد دولــت نیــز بــه همــان 
انــدازه هــم افزایــی خواهــد داشــت تــا رونــد نوســازی مــدارس با ســرعت 
بیشــتری ادامــه داشــته باشــد.لطفی بــا دعــوت از عمــوم مــردم مخصوصــًا 
خیریــن بــرای مشــارکت در ســاخت و نوســازی مــدارس عنوان کــرد: همه 
مــردم از هــر قشــری در نوســازی مــدارس مشــارکت کننــد چــرا کــه همه 
ایــن اقشــار پــرورش یافتــه آمــوزش و پــرورش هســتند و می تــوان گفــت 

کــه بایــد دیــن خــود را بــه ایــن مراکــز ادا کنیــم.

فعالیت۵مرکزپزشکیقانونیدرشهرستانهایایالم
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان ایــالم گفــت: پنــج مرکز پزشــکی 

قانونــی در شهرســتان هــای تابعــه اســتان فعال هســتند.
»مهــدی علیــزاده مهاجــر« بــا بیــان اینکــه هشــت میلیــارد ریــال 
اعتبــار بــرای احــداث ســاختمان مســتقل پزشــکی قانونــی در شهرســتان 
دهلــران اختصــاص یافتــه اســت، افــزود: بــا توجــه بــه مهیــا بــودن زمیــن 
بــرای احــداث ســاختمان پزشــکی قانونــی در شهرســتان دهلــران، تــالش 
می شــود تــا بــا شــروع عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه در آینــده نزدیــک، 

مــکان ارائــه خدمــات بیشــتر و بهتــر مهیــا شــود.
وی خاطــر نشــان ســاخت: بایــد تــالش شــود تــا بــا اســتفاده از همه 
ــکی  ــت پزش ــکل فعالی ــدت مش ــان م ــدت و می ــاه م ــا در کوت ظرفیت ه

قانونــی مرتفــع شــوَد.

آغاز همکاری ۲0  سمن زیست محیطی  استان با آبفا اصفهان
و  عمومی  روابط  مدیر 
آبفا  آموزش همگانی شرکت 
بر  تاکید  با  اصفهان  استان 
همکاری با  تشکل های زیست محیطی 
در  مهمی  نقش  سمن ها  گفت:  استان 
موضوعات  پیرامون  سازی  فرهنگ 
مختلف  در بطن  جامعه دارند به طوریکه 
می توان گفت سازمان های مردم نهاد 
به عنوان چشم بیدار جامعه می توانند 
به حل معضالت فرهنگی کمک شایانی 
کنند و در این راستا شرکت آبفا استان 
بهینه  ترویج مصرف  با هدف  اصفهان 
با 2۰ تشکل  آب در جامعه همکاری  
را  استان  در  زیستی  نهاد محیط  مردم 

آغاز نمود. 
سید اکبر بنی طباء با قدردانی از 
تالش سازمان های مردم نهاد در زمینه 
زیست محیطی در استان  تصریح کرد: 
خوشبختانه سازمان های مردم نهاد روز 
به روز گسترش یافته و تاثیر گذاری آنها 
در جامعه بیشتر می شود. براین اساس 
در نظر گرفته شده  با کمک و همکاری 
بتوانیم فرهنگ  این نهاد های مردمی 
درست مصرف کردن آب را به قشرهای 

مختلف آموزش داده و نهادینه کنیم.
استان  آبفا  شرکت  افزود:  وی 
مشارکت  با   دارد  نظر  در  اصفهان 
فرهنگ  برای  نهاد  مردم   تشکل های 
سازی بیشتر در امر مصرف بهینه آب 
برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی 

در دستور کار قرار دهد.
در ادامه برخی از اعضای تشکل 
برنامه  به  استان  های زیست محیطی 
مدیریت  زمینه  در  که   راهکارهایی  و 

اشاره  است  موثر  آب  بهینه  مصرف 
کردند که در این میان پریسا حسینی 
پایدار  بان  زیست  انجمن  از  سمنانی 
آبفا  شرکت  اخیر  سال  چند  گفت:در 
برای  متنوعی  آموزشی  های  برنامه 
مقاطع مختلف  تحصیلی برگزار نموده 
و در صورتی که از روش های خالقانه 
در مفاهیم آموزشی استفاده شود، قطعا  
به  ها   آموزش  این  اثر گذاری  میزان 
معنی  به  و  یابد  می  افزایش  مراتب 
واقعی دانش آموزان می توانند سفیران 

آب در جامعه باشند.
مرتضی چه گونی ار انجمن صلح با 
طبیعت با بیان اینکه باید نگرش زیست 
محیطی در بین شهروندان ایجاد نمود تا 

در نهایت مصرف بهینه آب را در دستور 
کار قرار دهند اظهار داشت: باید برنامه 
اطالعات  مردم  که  نمود  تدوین  هایی 
درستی از میزان آب مجازی که درتهیه  
کاالها و محصوالت به مصرف می رسد 
داشته باشند چرا که اگر مردم بدرستی 
بداند چه میزان آب برای تولید اجناس 
قطعا  شود  می  استفاده  محصوالت  و 
نگرش درستی در رابطه با مصرف آب 
و دیگر کاالها از خود نشان می دهند.

را  خاکستری  آب  از  استفاده  وی 
باید  گفت:  و  دانست  اهمیت  حائز  هم 
شرکتهای  و  ها  دستگاه  با  تعامل  با 
استفاده  ها  ویژه شهرداری  به  مختلف 
از آب خاکستری در صنایع غیر غذایی 

و آبیاری فضای سبز مد نظر قرار گیرد.
انجمن   ز  ا عظیمانی  له  ا سیف 
ن  ستا شهر طبیعت  ن   ا ر ا ستد و د
آب  اقلیم  لحاظ  به  گفت:  فریدونشهر 
منابع  فریدونشهر  شهرستان  وهوایی 
اما  است  فراهم  شهرستان  دراین  آبی 
این  در  مردم  که همه  درحالیست  این 
شهرستان تحت پوشش شبکه فاضالب 
نیستند درحالیکه اگر تاسیسات فاضالب 
در شهرستان بطور کامل اجراء شود از 
سالمت منابع آبی در این منطقه حفاظت 
می شود همچنین  اجرای برنامه های 
فرهنگی به منظور ترویج مصرف بهینه 
نظر  به  الزم  شهرستان  این  در  آب 

می رسد.

در اولین روزهای ماه جاری، خبر مشارکت 
قابل تحسین فوالد مبارکه در راه اندازی خط لولۀ 
انتقال نفت گوره به جاسک که به بیان مقام معظم 
رهبری یک طرح استراتژیک و مهم برای دولت 
بوده، رسانه ای شد و ظرفیت باالی بخش صنعت 
داخلی در رشد و توسعه و خودکفایی کشورمان را به 
رخ همگان کشید. به همین مناسبت در این شماره 
تالش کردیم ابعاد و زوایای مختلف این مشارکت 

استراتژیک را برای شما به تفصیل بیان کنیم.
احتماال  جاسک«  به  گوره  لوله  »خط   
به  دولت  صنعتی  و  اقتصادی  ایدۀ  مهم ترین 
شمار می آید. طرحی که برای انجام آن بیش از 
۵ هزار نفر در حال کار هستند. این ایده وضعیت 
استراتژیک صنعت نفت ایران را تغییر می دهد و 
با تحریم کنندگان  برای مواجهه  اساسی  قدمی 

نفت ایران است.
»گــوره« نام یــک منطقه در جنوب ایران 

اســت. منطقه ای که گفته می شود »قلــب نفت 
در آنجا می تپد«. بزرگ ترین تلمبه خانۀ خاورمیانه 
نفت  اســت که  گناوه  بندر  در  گوره  منطقۀ  در 
هزاران چاه قدیم و جدید از اهواز و مسجد سلیمان 
و آغاجاری و اندیمشک و امیدیه از میان دشت ها 
و کوه های تفتیده به آن می رسد. حاال قرار است 

که نفت از منطقه گوره به جاسک منتقل شود.
پیش بینی می شود این خط لوله با ظرفیت 
یک میلیون بشکه به کار ادامه دهد. اهداف کالن 
این خط لوله در پروژه چنین تعریف شده اســت: 
انتقال  ملی  و  راهبردی  طرح  اجرای  از  »هدف 
نفت خام از گوره به جاسک، ایجاد ظرفیت انتقال 
یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره سازی 
پایانۀ جدید جاســک،  از طریق  آن  و صادرات 
تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی 
از پایانه های صادراتی و متنوع ســازی آن و توسعۀ 

پایدار و اشتغال زایی در سواحل مکران است.«

 اهمیت خط لوله گوره به جاسک به این 
دلیل است که:

 این خط لوله عمق اســتراتژیک انتقال نفت 
ایران را تغییر می دهد. به طوری که نفت را از بوشهر 
به آن ســوی تنگۀ هرمز هدایت می کند. در این 
شرایط اتفاقاتی مانند بسته شــدن تنگۀ هرمز برای 
ایران بی اهمیت می شود و هم زمان طرف های دیگر 
حاضر در مناقشــۀ نفتی منطقه همیشه باید نگران 
سرنوشت تنگۀ هرمز باشند؛ چراکه نفت آن ها دقیقا 

از همین منطقه عبور می کند.
حسن روحانی نیز در آیین افتتاحیۀ این خط 
لوله به این موضوع اشاره کرد: »تنها کشوری که 
در صورت بسته شدن تنگۀ هرمز صادرات نفت 
آن کال قطع می شد ایران بود. ما شعار می دادیم 
که »ما در کنار تنگۀ هرمز هستیم و آبراه در اختیار 
برای  اما  بود،  این حرف کامال درست  ماست«. 
روز مبادا مشکل عظیمی برای خودمان به وجود 

می آمد، ولی ما از این مشکل عبور کردیم. در دولت 
یازدهم طرح لوله گذاری گوره - جاسک را خدمت 
مقام معظم رهبری توضیح دادم و ایشــان فرمودند 
اســتراتژیک ترین طرح دولت شما این طرح است. 
این طرح مهم ترین طرح، نه تنها از لحاظ اقتصادی، 
بلکه از لحاظ امنیت ملی و امنیت اقتصادی و امنیت 
انرژی است. بنابراین می تواند مشتریان را کامال به 
ما مطمئن کند و کسی که از ما نفت می خرد باید 
مطمئن باشد که در هر شرایطی می تواند نفت ما 

را برداشت کند.«
مهندسی  و  توسعه  معاون  دهقان،  رضا 
این  اینکه   به  اشاره  با  ایران  نفت  ملی  شرکت 
خط لوله برای صنایع ایران هم مهم است گفته 
اســت: بیش از ۹۵ درصد خدمات و تجهیزات 
این طرح ایرانی است و از حیث برون سپاری و 
استفادۀ حداکثری از توان پیمانکاران، سازندگان و 
مشاوران داخلی در بین طرح های کالن شرکت 

ملی نفت ایران بی نظیر است. تمام کارها با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی در حال انجام است 
و امیدواریم اسفندماه امسال شاهد بهره برداری از 

این خط لوله باشــیم.
میلیون   ۳۰۰ تاکنون  لوله  خط  این  برای 
دالر هزینه شده و برای تکمیل طرح نیز به حدود 
۸۰۰ میلیون یورو دیگر اعتبار نیاز است. در ایجاد 
به  تختال  تبدیل   ،NACE لولۀ  تولید  زنجیرۀ 
ورق و ســپس لوله که برای نخستین بار اتفاق 
افتاده است، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت 
فوالد اکسین خوزستان، لوله سازی اهواز و ایران 
آروین، لوله سازی ماهشهر و لوله سازی صفا فعالیت 
می کنند. در این طرح حلقۀ اول توسط شــرکت 
فوالد مبارکه تولید می شود و  در حلقۀ دوم ورق 
موردنیاز توسط شرکت فوالد اکسین تولید خواهد 
را  ورق ها  این  داخلی  لوله سازان  و سپس  شــد 

تبدیل به لوله می کنند. 

نگاهی به پرونده مشارکت فوالد مبارکه در یک طرح استراتژیک ملی 

مفقودی – همدان
سند کمپانی، برگ سبز، بیمه نامه و کارت خودرو سواری زانتیا مدل 
۱۸۰۰ سوپرلوکس به شماره پالك ۱2۴ س ۶۶ ایران ۱۸ و شماره موتور 
2۰۱۴۵۵۵ و شماره شاسی ۱۰2۷۵۹ بنام مرتضی هاشمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی مفقودی )ایالم(
 شناسنامه و سند خودرو سواری پژوه ۴۰۵ جی ال ایکس آی ۸/۱ 
شاسی  شماره  موتور ۱2۴۸۸۳۶۱2۹۸  شماره   ۱۳۸۹ مدل  مشکی  رنگ 
NAAM۰ICAXAK۸۹۰2۴۷  شمارپالك ۹۸ 2۷۹ ب ۸۱ آقای صفر 
علی   شهبازی  محل صدور شیروان چرداول    فرزند الماس  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

برگ سبز وانت پیکان رنگ سفید شیری روغنی مدل ۱۳۹۳
۱۱۸P۰۰۷۹۸۷۱ شماره موتور

NAAA۴۶AA۳EG۴۰2۷۸۷ شماره شاسی
شماره انتظامی ۱۶۹ ن ۹2 ایران ۳2

اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  جهانگیر  فرزند  میری  محمد  بنام 
ساقط است.م/الف ۸۰۸
تربت حیدریه – 

برگ سبز سواری سمند
رنگ سفید – روغنی مدل ۱۳۹۳

۱2۴K۰۳۰۹۸۰۹ شماره موتور
NAACN۱CM۸DF۹۳۰۶۸۱ شماره شاسی

شماره انتظامی ۷۴۸ ن ۶2 ایران ۳2
بنام مهدی آشوری کاریزکی فرزند رمضان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.م/الف ۸۰۹
تربت حیدریه – 

به  قرمز  رنگ  پیشتاز توس مدل ۹۴  موتورسیکلت  برگی  سند سه 
شماره انتظامی ۵۷2۴۵-۷۷۳ 

شماره موتور ۴2۵2۶۱
A۹۴۰۰۰۸۸ شماره تنه

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف ۸۰۷
تربت حیدریه - 

آگهی
همسرشما  المکان،  مجهول  مرتضی  فرزند  امینی  مهدی  آقای 
برابردادنامه شماره۹۸۰۹۹۷2۶۴۰۶۰۱۷۹۵شعبه۶دادگاه خانواده شهریاربا 
بذل بخشی از مهریه خود تقاضای ثبت طالق نموده است لذا ازشما دعوت 
این دفترخانه به  از موعد ۱۰روزه به  میشود که جهت ثبت طالق قبل 
آدرس اندیشه فاز۱نبش شرقی میدان شاهد دفترطالق ۱۳شهریارمراجعه 
قانون عمل خواهد  نماید.بدیهی است درصورت عدم مراجعه شما وفق 

شد.م.الف:۸۰۸۸
سردفترطالق شماره ۱۳شهریار)اندیشه(اسمعیل فرج بیک

آگهی حصروراثت
آقای آرام کهنه پوشی به شماره شناسنامه ۳۸2۱۱۴۳۹۱۶ به استناد 
به شماره  ورثه درخواستی  وفتوکپی شناسنامه  شهادتنامه وگواهی فوت 

۹۹۰۰۴۰۱ تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته که شادروان خدیجه 
کانی سانانی به شماره شناسنامه ۳۸2۰۱2۸۱۸2 در تاریخ ۹۹/۳/22 در 

اقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از،
۱- رئوف کهنه پوشی فرزند عبداله به شماره ملی۳۸2۰۱۶۱۶۴۳)شوهر 

متوفی(
2- آرام کهنه پوشی فرزند رئوف به شماره ملی۳۸2۱۱۴۳۹۱۶)پسر 

متوفی(
۳- امید کهنه پوشی فرزندرئوف به شماره ملی۳۸2۰۱۶۳۳۵2)پسر 

متوفی(
۴- هیرو کهنه پوشی فرزند رئوف به شماره ملی ۳۸2۱۱۳۵۵۰۶)دختر 

متوفی(
۵- چرو کهنه پوشی فرزندرئوف به شماره ملی ۳۸2۱۱۵۹۹۰۱)دختر 

متوفی(
۶- اشتی کهنه پوشی فرزند رئوف به شماره ملی ۳۸2۱۳۷۷۶۶۶)دختر 

متوفی(
۷- روشنا کهنه پوشی فرزند رئوف به شماره ملی ۳۸۱۰۱۰۵2۸۷)دختر 

متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصست نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف مریوان م الف ۶۷

پروانه بهره برداری استخراج سنگ الشه ساختمانی شرکت کاوان 
دپو سقز به شماره ۱۴۵/۳۳۱۹۸ بتاریخ صدور۱۳۸۹/2/22 به شناسه ملی 

صنعت،معدن  سازمان  از  صادره   ۱۴۱۳ ثبت  وشماره   ۱۴۰۰۰۱۰۵2۳۳
وتجارت استان کردستان مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است. سقز

آگهی حصر وراثت
خانم مهین احمدی دارای شناسنامه شماره ۳۳۵به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۹۰۰۱۹۷ در این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم سیف اله احمدی تسنن مذهب 
دائمی  اقامتگاه  در   ۱۳۹۶/۸/۱۰ تاریخ  در   ۳۴2 شناسنامه  شماره  به 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
به  و   ۴۱۰ به شماره شناسنامه  نام شربت ویسی  به  به همسر مرحوم 
به  پسر  فرزند  چهار  و   ۱۳۳۸/۱/۱ متولد   ۳۸۳۸۶۰22۰۱ ملی  شماره 
اسامی فخرالدین احمدی به شماره شناسنامه ۳۳۵۵ و به شماره ملی 
۳۸۳۸۳۴۴۴۷2 متولد ۱۳۵۵/۷/۱ و فردین احمدی به شماره شناسنامه 
۱۷۶ و به شماره ملی ۳۸۳۹۵۸۰۵۹۵ متولد ۱۳۵۹/۷/۱ و مهدی احمدی 
به شماره شناسنامه ۷۳۸ و به شماره های ملی ۳۸۳۹۸۱۱۰۶۶ متولد 
 ۳۸۳۰۰۱۸۸۳۵ شناسنامه  شماره  به  احمدی  شهاب  و   ۱۳۶۴/۴/۱
متولد ۱۳۶۸/۳/۳۱ و یک فرزند دختر به نام مهین احمدی به شماره 
شناسنامه ۳۳۵ و به شماره ملی ۳۸۳۹۵۹۵۹۶۷ متولد ۱۳۶2/۶/۱ می 
باشد و بجز اینها ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یاوصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره یک کامیاران تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه ۱ شورای حل اختالفشهرستان کامیاران  - ژیال خانی پور  م 

الف ۱۱۶



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1507- پنجشنبه 26 تیر 61399 ورزش دنیای 

دوپینگ به نفع ایران؛
کمیلقاسمیقهرمانالمپیکشد

دوم  و  اول  نفرات  دوپینگ  تایید تست  با 
کمیته  لندن،  المپیک  وزن  سنگین  آزاد  کشتی 
بین المللی المپیک رسما کمیل قاسمی و بالل 
ماخوف روس را مشترکا به عنوان طالیی های 

این وزن معرفی کرد.
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و 
با تایید نهایی تست دوپینگ آرتور تایمازوف ازبک 
و داوید مادزمانشویلی گرجستانی نفرات اول و دوم 
وزن ۱2۰ کیلوگرم المپیک 2۰۱2 لندن، کمیته بین 

المللی المپیک با بروز رسانی نتایج این وزن، مدال طالی این رقابت ها را مشترکا به 
نام کمیل قاسمی از ایران و بالل ماخوف روس ثبت کرد.

این در حالیست که این انتظار می رفت طبق قانون اتحادیه جهانی کشتی این 
مدال تنها به نام کمیل قاسمی ثبت شود اما فدراسیون کشتی چند روز پیش اعالم 
کرد، قانون جدید اتحادیه جهانی تاکید دارد در صورت دوپینگ نفرات اول و دوم یک 
وزن، مدال طال مشترکا به نفرات سوم می رسد.همچنین دولت شعبان بای قزاق و 

دالگنف آمریکایی نیز به مدال های برنز مشترك رسیدند.

معاون وزیر ورزش مطرح کرد؛
توجهویژهدولتبهتوسعهورزشدربخشزنان

تاکید وزارت ورزش و جوانان بر اختصاص 
بودجه فدراسیون ها با راهبرد توسعه ورزش زنان، 
موجب شده تا برخی از کارشناسان به این باور 
برسند که فعالیت ورزشی این قشر دستورالعملی 
باقی  گذشته  به  بازگشت  برای  راهی  که  است 

نگذاشته است.
»مهدی علی نژاد« معاون وزیر ورزش در 
بازدید از خبرگزاری ایرنا نکته ای را مطرح کرد که 
می تواند در ذات خود پیام های مهمی نهفته باشد. 

نکته ای که نشان می دهد برخالف تمام تبلیغات صورت گرفته علیه تبعیض جنسی 
در ورزش ایران، این وزارتخانه در دولت دوازدهم توجه ویژه ای به توسعه ورزش در 
بخش زنان دارد. توسعه ای که تنها در چند سال گذشته موجب شده تا ورزشکاران این 
بخش در رشته هایی مانند وزنه برداری و ژیمناستیک با رعایت شئونات اسالمی در 

اندیشه رسیدن به رقابت های جهانی باشند.
علی نژاد در این گفت وگو اعالم کرد: اگر فدراسیونی در بخش زنان ضعیف باشد، 
طبق برنامه ریزی جدید نمره خوبی نخواهد گرفت و براساس تمام این عوامل بودجه 
فدراسیون ها پرداخت می شود. تاکید وزارت ورزش بر توسعه زنان تنها به بخشنامه یا 
شعار منتهی نشد، بلکه توسعه این ورزش یکی از مهمترین پیش فرض های اختصاص 
بودجه به یک سازمان یا نهاد ورزشی است. بودجه ای که برنامه  محور است و دیگر به 

مانند گذشته به یک سازمان یا نهاد به صرف زیست اداری داده نمی شود.  
به نظر می رسد که تدبیر وزارت ورزش برای توسعه و تحول در ورزش زنان از فاز 
شعار وارد اقدام و عمل شده است و دیگر کسی نمی تواند به بهانه سوگیری جنسیتی 
قشر زیادی از شهروندان را از حضور در میادین افتخار آفرین ورزشی محروم کند.   البته 
طرح این ادعا به معنای چشم پوشی از حرمت زن ایرانی در میادین جهانی نیست، بلکه 
دختران و زنان ایرانی در چند دهه گذشته نشان دادند در ورزش به ویژه آوردگاه های 
بزرگ )رقابت های جهانی، المپیک و پارالمپیک( همواره نماد حجاب اسالمی بودند و 
رفتار آنان در برخی از کشورهای اسالمی نیز به الگو تبدیل شده است. کسب نخستین 
مدال المپیکی در بازی های المپیک 2۰۱۶ ریو و سه مدال طال در پارالمپیک 2۰۱۶ 

ریو نشان از اقتدار زنان ایران در بزرگترین آوردگاه جهانی دارد.
عملی شدن رویای ورزش زنان ایران و حضور آنان در آوردگاه های بزرگ در حالی 
از سوی وزارت ورزش دولت دوازدهم کلید خورده است که این وزارتخانه مهرماه سال 
۱۳۹۸ با هماهنگی نهادهای مختلف توانست زمینه را برای حضور زنان و خانواده ها 
در محیط ورزشی فراهم کند و شمار زیادی از شهروندان 2 مسابقه جام جهانی 2۰۱۸ 
روسیه را به همراه خانواده در ورزشگاه آزادی نظاره گر بودند و در مسابقه ایران و کامبوج 
نیز زنان برای نخستین بار به صورت رسمی یک مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در 

ورزشگاه را به نظاره نشستند.
به نظر می رسد توسعه ورزش زنان و حضور فعال جمعیت زیادی از شهروندان 
در ورزش طرحی است که در دولت های گذشته کلید خورده و در دولت دوازدهم در 
حال رسیدن به نقطه اعتدال است؛ نقطه ای که با راهبردهای این وزارتخانه راهی برای 
بازگشت به گذشته باقی نگذاشته است بلکه خود آغاز راهی است که در آینده بیش 
از پیش از آن خواهیم شنید. این راه اگر بر همین منوال ادامه داشته باشد بی گمان 
جایگاه ایران در جدول رده بندی مدال ها در المپیک و بازی های آسیایی متفاوت تر 

از گذشته خواهد بود.

فرماندار توکیو:
بازیهایالمپیک»باید«سالآیندهبرگزارشود

بازی های  که  کرد  اعالم  توکیو  فرماندار 
المپیک باید سال آینده به عنوان نمادی از اتحاد 

جهانی در غلبه بر ویروس کرونا، برگزار شود.
شاهد  جهان  مناطق  سایر  همچون  ژاپن 
شیوع انفجاری کرونا نبوده است اما در افزایش اخیر 
شمار مبتالیان در توکیو، که بیش از یک سوم بالغ 
بر 2۰ هزار مورد ابتالی جدید در ژاپن را تشکیل 
می دهد، نگرانی ها را از بروز موج دوم همه گیری 
افزایش داده است.پیش از شیوع کرونا قرار بود 

بازی های المپیک ماه جاری آغاز شود اما به دلیل این اتفاق، به سال آینده موکول شد.
»یوریکو کویکه« فرماندار توکیو متعهد شده است که برای برگزاری بازی ها 
حمایت مردم را جلب کند و این در حالی است که یک نظرسنجی نشان می دهد اکثریت 
مردم ژاپن فکر می کنند که این تورنمنت باید لغو شده و یا بار دیگر به تعویق بیافتد.

کویکه در این خصوص به رویترز گفت: می خواهم به عنوان نمادی از اتحاد جهانی 
در غلبه بر این شرایط سخت و همچنین سمبلی از پیوند قدرتمند مابین بشریت، از این 
بازی ها میزبانی کنم.وی از مشخص کردن ضرب االجل برای تصمیم گیری در مورد 
اینکه آیا بازی ها طبق برنامه برگزار می شود یا خیر، اجتناب کرد.کویکه پیش تر گوینده 

قهار تلویزیونی بود و به زبان های انگلیسی و عربی تسلط دارد.
جهش شمار موارد ابتال به کووید-۱۹ در توکیو در حالی رخ داده است که دولت 
»شینزو آبه« نخست وزیر این کشور آماده سازی برای راه اندازی کمپینی در راستای 
توسعه گردشگری داخلی است اما این موضوع نگرانی هایی را در خصوص شیوع کرونا 
به خارج از پایتخت مطرح کرده است.کویکه در این باره هم گفت که موضوع مهم این 

است که هم ویروس مهار شده و هم اقتصادی در حال رکود احیا شود.
وی افزود: در حال حاضر، شرایط سخت ادامه دار است اما با اتخاذ تصمیمی درست 
در توکیو، همزمان می خواهم مانع شیوع ویروس و پیشرفت فعالیت های اقتصادی و 

اجتماعی شوم.توکیو حدود 2۰ درصد اقتصاد ژاپن را تشکیل می دهد.

منافی:دلیلپسرفتجودویایرانبایدبررسیشود
محسن منافی را باید یکی از چهره های 
شاخص جودوی کشور نامید. کسی که توانسته 
در مهد جودوی جهان یعنی کودوکان دان هفتم 

را کسب کند.
در همین رابطه با محسن منافی در آستانه 
المپیک توکیو همکالم شدیم. منافی گفت: در ابتدا 
امیدوارم تمام هموطن های عزیز من در اقصی 
نقاط جهان در سالمت باشند و از شر این بیماری 
منحوس همگی رهایی پیدا کنیم، در مورد شرایط 
خاص کرونا باید بگویم ژاپن هم درگیر این بیماری 

است و ورزش به طور کلی تعطیل شده و تمام اماکن و باشگاه های ورزشی تعطیل 
بود و رشته جودو هم متاسفانه در کودوکان تعطیل است و در نهایت تاسف 2،۳ تا از 
استاید جودو از میان ما رفتند و ۹ نفر هم دچار ویروس کرونا شدند که اتفاقی تلخ برای 
جامعه جودوی ژاپن و جهان است. بنده هم تمریناتم رو در کودوکان تعطیل کردم و 
فقط به صورت شخصی در خانه تمرین میکنم تا بتوانم شرایط بدنی خودم را در ایده 
آل حفظ کنم. در مورد کودوکان مهد جودوی جهان باید بگویم که در اقدامی جالب 
توجه کودکان رو ثبت نام می کند تا بتواند در زیرساخت های جودو ورزش کاران 

خوبی را تحویل جامعه جودو جهان بدهد.
منافی در ادامه گفت: از اخبار جودوی ایران خبر خاصی ندارم فقط اطالع دارم 
که در دادگاه CAS قرار است شرایط جودوی ایران بررسی شود و امیدوارم رای به 
نفع ایران صادر شود تا جودو به جایگاه واقعی اش برگردد و من هم مثل بقیه اعضای 
خانواده جودو منتظر هستم تا رای به نفع جودوی کشورمان صادر شود تا ورزشکاران 

جودوی کشورمان بیش از این متضرر نشوند.

پالتینی:دیباالمثلمارادونااست
سابقه  که  فرانسوی ها  اسطوره 
درخشش در یوونتوس را دارد، به ستایش 
از دیباال پرداخت و او را با دیگو مارادونا 

مقایسه کرد.
به گزارش اسپورت، پائولو دیباال 
در فصل جاری از آماده ترین و بهترین 

بازیکنان یوونتوس بوده است.
او توانست با گلزنی های خود در 
فصل جاری نشان دهد که بازیکن تاثیر 

گذاری برای یووه است.
دیباال از زمان پیوستنش از پالرمو 

به یوونتوس توانسته ۶۸ گل با پیراهن این تیم به ثمر رساند و تعداد گل های خود 
را با میشل پالتینی برابر کند.

پالتینی در ستایش از دیباال گفت: من معموال مقایسه کردن هیچ بازیکنی را 
با خودم دوست ندارم. سبک بازی ما متفاوت است. من بازی های زیادی از دیباال 
دیده ام و به سبک بازی او عالقه زیادی دارم. او همواره کارهای خاصی در میدان 
انجام می دهد. سرعت باال، دریبل های مناسب و شوت های ناگهانی از دیباال یک 

بازیکن بزرگ ساخته است اما من پالتینی هستم و او با من متفاوت است.
او ادامه داد: دیباال می تواند در هر پست هجومی به یوونتوس کمک کند. 
من یک هافبک بودم و توانستم گل های زیادی به ثمر برسانم. دیباال هم بازیکن 

شایسته ای است. او یک مهاجم است و وظیفه اش گلزنی است.
پالتینی در واکنش به نزدیک شدن دیباال به جدایی از یوونتوس در تابستان 
قبل گفت: بازار نقل و انتقاالت بسیار فرق کرده است اما خوشبختانه دیباال جدا نشد 
و تصمیم به ماندن گرفت که این تصمیم هم به سود او بود و هم یوونتوس. او 

مثل مارادونا است.
یوونتوس در فصل جاری رقابت های سری A هم در صدر جدول رده بندی 
جای دارد و شانس اصلی قهرمانی است. این تیم در لیگ قهرمانان اروپا هم از 
شانس های اصلی قهرمانی به شمار می آید هرچند که در دیدار رفت برابر لیل تن 

به شکست داده است.

بلژیکیهادرکمینستارهرقیبپرسپولیس
برای  بلژیکی  مطرح  باشگاه  سه 
که  قطر  الدحیل  باشگاه  ستاره  جذب 
قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس  رقیب 

است، در تالش هستند.
تیم  ستاره  جونیور«  »ادمیلسون 
فوتبال الدحیل قطر به دنبال پیدا کردن 
راهی است تا بتواند به تیم ملی فوتبال 

کشورش یعنی بلژیک برسد.
این ستاره 2۵ ساله پیش از این 
علیرضا  جدید  تیم  آنتورپ  توجه  مورد 
کلوب  سپس  اما  داشت،  قرار  بیرانوند 

بروژ هم به صف مشتریان این مهاجم اضافه شد.
این در حالی است که طبق اعالم رسانه های بلژیکی حاال دیگر باشگاه مطرح 

این کشور هم برای خرید ادمیلسون جونیور وارد مذاکره شده است.
باشگاه آندرلخت هم مذاکراتش را به صورت مستقیم با الدحیل انجام داده تا 

بتواند او را جذب کند.
با این حال باید دید که کدام باشگاه در جذب جونیور موفق تر خواهد بود.

سردارهدف۲۵میلیونپوندیآرسنالواورتون

به گزارش رسانه های اروپایی زنیت سن پترزبورگ روی پیشنهادهای 2۵ 
میلیون پوندی از سوی آرسنال، اورتون و لسترسیتی فکر خواهد کرد.

با پایان یافتن رقابت های لیگ روسیه حاال بار دیگر نام سردارآزمون برای 
انتقال به یک باشگاه سرشناس اروپایی در رسانه های مختلف اروپایی دیده می 
شود. کالچو مرکاتو سایت ایتالیایی درباره پیشنهادات سردارآزمون مهاجم تیم زنیت 
نوشت:« پس از اینکه زنیت با برد ۴ بر دو مقابل کراسنودار به مقام قهرمانی در 
لیگ روسیه رسید به نظر می رسد که حاال زمان برای توجه به پیشنهادات سردار 

آزمون ستاره ایرانی این فرا رسیده است.
این در حالی است که این ستاره بین المللی تیم ملی ایران چند هفته پیش اعالم 
کرده بود که بعد از هشت سال حضور در فوتبال روسیه به دنبال چالش جدیدی است. 
او بعد از زدن ۱۸ گل در ۳۴ مسابقه این فصل ، توانسته نظر باشگاه های 
مطرح اروپایی در لیگ های مختلف را به خود جلب کند. یکی از تیم های که سردار 
را می خواهد لسترسیتی است که به دنبال یک جایگزین برای جیمی واردی که 
سن و سالش باال رفته و شاید به دنبال تجربه جدیدی در پایان فصل باشد ، است. 
اما شاید فرهادمشیری مالک ایرانی تیم اورتون که از مدتها قبل از عالقه اش 
به سردار آزمون گفته بود بتواند این مهاجم را به گودیسون پارك ببرد. این خبری 

است که ناپولی آره نا مدتی است دوباره آن را مطرح کرده است. 
با قیمت 2۵ میلیون پوند ، آزمون قطعا مهاجمی ارزان تر از امثال ویکتور 
اوسیمهن مهاجم نیجریه ای لیل، آندره آ بلوتی مهاجم ایتالیایی تیم تورینو و چیرو 

ایموبیله مهاجم ایتالیایی التزیو خواهد بود. 
شاید به دلیل کیفیت باال و قیمت به نسبت مناسب است که آرسنال نیز از مدت 
ها قبل به جذب سردار تمایل نشان داده است. اما با توجه به شرایط آرسنال در جدول 
لیگ برتر و اینکه حتی حضور در لیگ اروپا هم برای این تیم دور از دسترس به نظر 

می رسد شاید 2۵ میلیون پوند قیمت تندی برای توپچی ها باشد.

دودستگیدربارسلونابرایبازگشتژاوی
دوران  در  حداقل  احتماال  ژاوی 
حضور جوزپ ماریا بارتومئو به بارسلونا 

باز نخواهد گشت.
به گزارش موندودپورتیوو، جوزپ 
ماریا بارتومئو رئیس باشگاه بارسلونا در 
مصاحبه اخیر خود با تی وی سه کاتالونیا 
در مورد ادامه کار با ستین گفت که این 
روی  قهرمانان  لیگ  ادامه  در  مربی 
اینکه  و  داشت  خواهد  حضور  نیمکت 
بر کسی  بعد هم قرارداد دارد.  تا سال 

پوشیده نیست که در بارسلونا ادامه کار یک مربی به نتایجی بستگی دارد که کسب 
می کند و در صورت از دست رفتن اللیگا که حتمی به نظر می رسد و سپس حذف 
از لیگ قهرمانان، بعید به نظر می رسد ستین را بازهم روی نیمکت بارسا ببینیم. در 
چنین شرایطی بحث بازگشت ژاوی مطرح خواهد شد.  هرچند او اخیرا قراردادش 
با السد را تمدید کرد اما در قراردادش بند جدایی در صورت رسیدن پیشنهاد بارسا 
گنجانده شده است. بسیاری معتقدند ژاوی دیر یا زود سرمربی بارسا می شود اما 
شاید این احتمال در دوران بارتومئو اندك باشد. از ریاست بارتومئو بر بارسا یک سال 
دیگر باقیمانده و در کادر مدیریتی او برای بازگشت ژاوی دو دستگی وجود دارد.

زمستان گذشته ژاوی گزینه شماره یک جانشینی ارنستو والورده بود ولی درخواست 
های او مورد پذیرش قرار نگرفت. یکی از شروط ژاوی کنترل و سازماندهی تمامی 
ارکان باشگاه و به خصوص تیم های پایه بود که این با مخالفت بارتومئو مواجه شد.

رئیس بارسا اگر با شرط ژاوی موافقت می کرد، این احتمال وجود داشت که 
بسیاری از افراد مورد اعتمادش در باشگاه به درخواست ژاوی از کار برکنار شوند و 

این اتفاقی نبود که بارتومئو در شر ایط بحرانی تیم از آن استقبال کند.
از همان زمان شانس بازگشت ژاوی به بارسا با کادر مدیریتی فعلی کاهش 

پیدا کرد و فعال باید دید نتایج بارسا با ستین در لیگ قهرمانان چگونه خواهد بود.

ل  تبا فو تیم  بی  مر سر
کرد  امیدواری  ابراز  پرسپولیس 
به  برابر فوالد  پیروزی  با  تیمش 

قهرمانی در لیگ نزدیک تر شود.
تیم  سرمربی  محمدی،  گل  یحیی 
پیش  خبری  نشست  در  پرسپولیس  فوتبال 
هر  کرد:  اظهار  فوالد  برابر  تیمش  دیدار  از 
لیگ  انتهای  به  و  گذرد  می  که  بازی ای 
نزدیک می شویم، حساسیت بازی ها بیش تر 
با توجه به شرایطی که در جدول  می شود. 
داریم و هم چنین شرایط فوالد، هر دو تیم 
برای گرفتن سه امتیاز انگیزه های زیادی دارند. 
می دانیم بازی سختی برای هر دو تیم است. 
فوالد یکی از تیم های خوب ماست و در پنج 
بازی اخیرش ۵ برد کسب کرده و این نشان 
با کیفیتی است. فوالد سرعت  می دهد تیم 
خوبی هم دارد. فکر می کنم بازی زیبایی را 
شاهد خواهیم بود. امیدوارم از میزبانی خودمان 
به خوبی استفاده کنیم. هدف ما در این بازی 
گرفتن سه امتیاز است و امیدوارم این کار را 
انجام دهیم. دوست داریم هر چه سریع تر به 
خیلی  شویم.  نزدیک تر  و  نزدیک  قهرمانی 
دوست داشتیم این بازی در حضور هواداران 
باشد اما این اتفاقات رخ داده و از این نعمت 

بزرگ محرومیم.
او ادامه داد: امیری، عالیشاه و نادری 
را شروع کرده اند و هنوز  تازه تمرینات شان 
به آمادگی کامل نرسیده اند ولی به تمرینات 

گروهی اضافه شده اند.
کمبود  مورد  در  پرسپولیس  سرمربی 
بازیکن در تیمش هم توضیح داد: به خاطر 
مصدومیت چند بازیکن ما، برای بازی قبل 
هنوز  هم  اوساگونا  نشد.  کامل  لیست مان 
نتوانسته به ایران بیاید. کامیابی نیا هم محروم 
بود. جوانان مان را برده بودیم و خدا را شکر 

بازی را هم بردیم.
گل محمدی درباره ماجرای تهدیدش به 
استعفا هم بیان کرد: من در مصاحبه ام اصال 
اسم استعفا را نیاوردم و چنین صحبتی اصال 
مطرح نشد و متاسفانه این برداشت مصاحبه 
کننده بود. قبل از این که مصاحبه من را منتشر 

کند، در یک خبر گفته بود که من تهدید به 
استعفا کردم. سریع به او زنگ زدم و گفتم این 
خبر را بردارد. کار کردن و مربیگری کردن در 
این تیم برای هر مربی ای افتخار بزرگی است 

و هیچ وقت من حرف را نزدم.
که  کالدرون  درباره صحبت های  وی 
به تازگی گفته است »بازیکنان پرسپولیس 
می توانند با هر مربی اول باشند« هم، گفت: 
هیچ شکی در این نیست که بازیکنان خیلی 
تربیت  قهرمان  بازیکنان  این  داریم.  خوبی 
شده اند و قهرمانی در وجودشان است و ما 
هم سهم کوچکی داشتیم. برای صحبت های 
ایشان هم ارزش قائلیم و نمی توانم نظری 
بدهم. هر مربی ممکن است ایده های مختلفی 
داشته باشد. بازیکنان هم اصلی ترین فاکتور 
باشگاه هستند که می جنگند و مبارزه می کنند. 

بدون شک بازیکنان خوبی داریم.
گل محمدی در پاسخ به این پرسش 
که فکر می کند تیشم چند هفته زودتر از پایان 
لیگ می تواند قهرمان شود؟ هم اظهار کرد: 

دقیقا نمی دانم و بستگی به نتایج خودمان دارد. 
با توجه به وضعیت جدول فکر می کنم اگر دو 
برد کسب کنیم قهرمانی ما مسجل می شود 
و اگر بتوانیم فوالد و نساجی را ببریم قطعا 

قهرمان می شویم.
برگزاری  درباره  پرسپولیس  سرمربی 
لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز در قطر 
هم بیان کرد: به ما هم همین را گفته اند. طبق 
آخرین صحبت قرار شده است بازی ها از 2۴ 
شهریور تا ۱2 مهرماه در قطر برگزار شود. باید 
برنامه ریزی خوبی داشته باشیم. بعد از اتمام 
لیگ فقط دو هفته برای این بازی ها فرصت 
داریم و این شرایط را سخت می کند چون هم 
باید نقل و انتقالت داشته باشیم، هم استراحت 
کنیم و هم تمرین کنیم. واقعا شرایط سختی 

را باید تحمل کنیم.
***

دیدار پرسپولیس و فوالد، ۴۸ ساعت 
به  تاخیر افتاد

پرسپولیس  فوتبال  تیم های  ر  دیدا

امشب  بود  ر  قرا که  فوالدخوزستان  و 
فتاد. ا به تعویق  ۴۸ ساعت  برگزار شود، 

برنامه  طبق  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
ساعت  از  پنجشنبه  امروز  که  بود  قرار 
فوالد  مصاف  به  آزادی  ورزشگاه  در   2۱
تعویق  به  بازی  این  اما  برود،  خوزستان 

افتاد.
دیدار فوق ساعت 2۱  اساس،  این  بر 
آزادی  ورزشگاه  در  آینده  هفته  شنبه  روز 

برگزار می شود.
تعدادی از بازیکنان تیم فوالد خوزستان 
به ویروس کرونا مبتال شده اند و به همین دلیل 
دیگری  زمان  به  و  لغو  آنان  قبلی  دیدار   2
موکول شد. تیم هایی که 2۵ درصد اعضای 
آن به کرونا مبتال شوند، بازی آنها با تاخیر 

مواجه می شود.
بر این اساس، ۱۴ روز قرنطینه بازیکنان 
کرونایی فوالد به پایان نرسیده و به همین 
اساس دیدار آنان برابر پرسپولیس با ۴۸ ساعت 

تاخیر برگزار می شود.

پرسپولیس و فوالد، ۴۸ ساعت با  تاخیر؛

گلمحمدی:بازیکنانپرسپولیسقهرمانتربیتشدهاند

چقدر  که  نیست  معلوم 
بودن  هم تیمی  روی  می شود 
حساب کرد؛ بخصوص وقت هایی 
مثل اینکه چیزهایی مثل  وزن کشی و مقایسه 
پیش می آید و دیگران بی رحمانه به عملکرد 

فنی شما نمره می دهند.
مجیدی  فرهاد  مانع  بزرگترین  شاید 
هم تیمی ها،  که  کرونا  نه  لیگ  انتهای  تا 
باشند.  استقالل  در  سابقش  کاپیتان های 
چهار سرمربی فعلی و چهار بازیکن اسم دار 
در تاریخ باشگاه استقالل که هرچقدر توی 
دلشان به سرمربی آبی ها عالقه داشته باشند، 
سخت است که دیگری را روی نیمکت تیم 
محبوب شان تصور کنند. اسمش خودخواهی 
یا هر چیزی که باشد، طبیعی است. آنها حق 
دارند برای خودشان و آینده بهترشان در این 
شغل بجنگند و برای حرفه ی رویایی شان کت 

و شلوار پرو کنند.
نیمکت استقالل یک سرمربی بیشتر 
الزم ندارد؛ پس کاپیتان های سابق نمی آیند 
خط  خوش قیافه  پسر  سابق،  مهاجم  به  که 
از  یکی  و  دور  سال های  در  تیم  حمله 
محبوب ترین های تاریخ فضای جوالن بدهند. 
این گزارشی از سخت ترین بازی های 
استقالل در هفته های باقی مانده لیگ است. 
جایی که امیر، محمود، سهراب و پاشا یکی 
پس از دیگری مقابل فرهاد سبز می شوند؛ 
مربی  که  تیمی  درون  تمریِن  یک  عین 
می خواهد آخرین نفر فیکس را از بین این ۵ 

نفر انتخاب کند.
و  جوانمردانه  نبرد  )چهار(  یک  این 
استقالل-  مهم:  بازی  چهار  است؛  ناگزیر 
نساجی)هفته 2۶(، استقالل- سپاهان)هفته 
و   )2۸ )هفته  استقالل  شهرخودرو-   ،)2۷

شاهین شهرداری- استقالل)هفته ۳۰(
* اولین تقابل فرهاد با شماره ۶ آبی

دست  و  سهمیه  کسب  برای  فرهاد 
تیمش،  برای  بهتر  رتبه ی  یک  به  یافتن 
مصاف  به  آبادان  در  شب  جمعه  باید  ابتدا 
مهاجم  سراج  بهنام  برود.  پرسپولیسی  یک 

سابق پرسپولیس، در گرمای دیوانه کننده ی 
آبادان، انتظار تیم فرهادی را می کشد که با 
حکم کمیته انضباطی، از حضور در این دیدار 
با  مجیدی  رالی  آن،  از  پس  است.  محروم 
کاپیتان های سابق استقالل شروع خواهد شد. 
تیم او در هفته بیست و ششم و در تهران، 
پذیرای نساجی خواهد بود که یک کادرفنی 

استقاللی را روی نیمکتش دارد.
محمود فکری کاپیتان سابق استقالل 
که روزگاری با مجیدی نیز هم تیمی بودند، 
سرمربی قائمشهری هاست و حنیف عمران زاده 
نیز به عنوان مربی، او را در امر هدایت تیم، 

کمک می کند.
ُپرافتخار  سرمربی  دوم:  استقاللِی   *

که ۸ می پوشید
باید  استقالل  نیز،  دیدار  این  از  پس 
در یک دیدار فوق العاده حساس، به مصاف 
سپاهان برود. شاگردان امیرقلعه نویی که در 
ابتدای فصل نتایج درخشانی کسب کردند و 
تا چندین هفته حتی هیچ تیمی موفق به باز 
اول  مدعی  و  بود  نشده  آنها  دروازه  کردن 
کسب قهرمانی بودند، حاال تیمش حتی خطر 
نیز حس می کند.  را  دادن سهمیه  از دست 
دیدار با سپاهان و جدال همیشگی استقالل 

با قلعه نویی، قطعا دیدنی خواهد بود.
مقابل  ژنرال  دیدارهای  تاریخچه 
استقالل این قضیه را ثابت کرده که باید در 

انتظار یک دیدار ُپر از استرس و هیجان و با 
آدرنالین باال باشیم. عالوه بر این، با توجه به 
اتفاقاتی که در دیدار رفت رخ داد، صحنه ی 
تقابل امید نورافکن با استقالل نیز می تواند 
دیدنی از آب دربیاید. هر چند که نبود تماشاگر 
در این دیدار، می تواند تا حدودی از حساسیت 
بازی کاهش دهد. برنده آن دیدار می تواند گام 

بلندی به سوی کسب سهمیه بردارد.
و  انگیزه  با  ؛  فرهاد شماره ۷  مثل   *

غیرقابل پیش  بینی
در ساعات پایانی سه شنبه شب، سهراب 
بختیاری زاده که مثل مجیدی سابقه پوشیدن 
شماره ۷ استقالل را دارد، به عنوان سرمربی 
شهرخودرو انتخاب شد؛ او حاال باید همانند 
فرهاد تیمش را به سهمیه آسیایی برساند و 
خود  حریفان  تمام  از  می خواهد  راه  این  در 
فرهاد  و  سهراب  بگیرد.  را  الزم  امتیازهای 
در هفته بیست و هشتم دیدار حساسی را در 
ورزشگاه امام رضا مقابل هم برگزار می کنند 
که بدون تردید نتیجه آن مسابقه در تعیین 

سهمیه های آسیایی تاثیرگذار است.
نکته مهم این است که بختیاری زاده 
کمتر از مجیدی انگیزه ندارد چراکه در شروع 
راهش در یک مسیر بزرگ و پر پیچ و خم قرار 
دارد و نمی خواهد در هفته های پایانی جایگاه 
باالی تیمش را از دست بدهد و امیدوار است 

در شهرخودرو خودی نشان دهد.

آخرین  وارد،  تازه  آبِی  ؛  * شماره 2۰ 
حریف فرهاد

رسما  پاشازاده  مهدی  گذشته  روز 
به عنوان سرمربی شاهین بوشهر انتخاب شد 
تا جمع مربیان استقاللی لیگ برتر که دست 
بر قضا همگی در زمان خود کاپیتان این تیم 
بوده اند، بیشتر شود.در یکی از دیدارهایی که 
هنوز تاریخ برگزاری آن اعالم نشده و در هفته 
سی اُم انجام می شود، استقالل باید در بوشهر 
یکی  امروز  که  بگیرد  قرار  شاهینی  مقابل 
دیگر از کاپیتانان سابق استقالل را به عنوان 
سرمربی خود معرفی کرد. مهدی پاشازاده که 
کار سختی برای حفظ تیمش در لیگ برتر 
دارد، باید هم مانع از کسب امتیاز استقالل شود 
و هم برای بقای شاهین در لیگ، به فکر ۳ 

امتیاز دیدار با تیم سابقش باشد.
* دو تقابل دیگر مجیدی با استقاللی ها: 

یکی شد و یکی نه
البته باید یادآور شد که مجیدی پیش از 
این مسابقات، مقابل یک استقاللی دیگر قرار 
گرفت و تیم او در اولین بازی پس از کرونا، در 
یک دیدار سراسر حاشیه ای و ُپر از جنجال، 
به فوالد و جواد نکونام باخت. نکو که چند 
سال پیش با مجیدی نیز هم تیمی بود، یکی 
کسب  راه  در  فرهاد  مستقیم  رقیب های  از 
منصوریان  علیرضا  چنانچه  و  است  سهمیه 
ذوب آهن را ترك نمی کرد، قبل از شیوع کرونا، 
می توانستیم شاهد جدال مجیدی با یکی دیگر 
از کاپیتانان اسبق استقالل باشیم که از حیث 
آماری، تعداد مربیان استقاللی لیگ برتر را به 

شکل عجیبی افزایش می داد.
لیگ  تیم   ۴ سرمربیان  حال،  هر  به 
و  بختیاری زاده  قلعه نویی،  برتری)فکری، 
استقالل  لباس  در  روزگاری  که  پاشازاده( 
برای موفقیت این تیم از هیچ تالشی دریغ 
نمی کردند، اکنون هر یک برای اهدافی که 
جوانی  دوران  تیم  مقابل  دارند،  روی  پیش 
موفقیت  کسب  برای  و  می گیرند  قرار  خود 
تیم هایشان، مانعی در راه مجیدی و کسب 

سهمیه ی لیگ قهرمانان آسیا شده اند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فرهاد مجیدی و رویارویی با اسطوره های آبی؛

سرنوشت ۷ در دست ۶،  ۸ ، ۷ و ۲0

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: پرونده 
برانکو و دستیارانش در دادگاه حکمیت ورزش در 
حال پیگیری است و اینکه مهلت پرداخت تمام 

شده باشد، مطرح نیست.
اتمام مهلت باشگاه  با  مهدی رسول پناه در رابطه 
ایوانکوویچ  برانکو  مطالبات  پرداخت  برای  پرسپولیس 
موضوع  این  افزود:  مطلب  این  بیان  با  دستیارانش  و 

ما  از  گذشته  روز  ورزش  حکمیت  دادگاه  ندارد.  صحت 
درخواست کرد که دفاعیات خود را در این پرونده ارائه 
را  خود  مدارك  و  دیگر الیحه  روز  دو  یکی  تا  و  کنیم  

بفرستیم. آنها  برای 
وی افزود: هنوز این پرونده در دادگاه CAS در حال 
بررسی است و چنین موضوعی که مهلت ما تمام شده باشد، 

مطرح نیست.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص ادعای وکیل 
برانکو که گفته بود در صورت پرداخت نشدن مطالبات، جریمه 
سنگینی در انتظار باشگاه است، اضافه کرد: چنین بحثی در 

حال حاضر مطرح نیست.
وی تاکید کرد: به طور حتم اگر پرداخت پول به شکل 
پرداخت  نقدی  صورت  به  را  آن  شود،  ابالغ  ما  به  کامل 

خواهیم کرد.

رسول پناه: پرونده برانکو در دادگاه »کاس« در حال پیگیری است

روی سکوی پرتاب در جنوب اروپا؛

مهدی طارمی - امیر عابدزاده؛ حرفه ای و بی حاشیه
امیر عابدزاده با موهای رنگ 
و  پسند  جوان  استایلی  و  کرده 
مهدی طارمی در همان قالبی که 
می شناختیم؛ ساده و عرق کرده همراه با لبخندی 

که زیر پوست صورت اش پنهان است.
این قابی است که از رقابت های این 
هفته لیگ فوتبال پرتغال برای ما به یادگار 
مانده است؛ عکسی در پایان رقابت ۹۰ دقیقه ای 
دوگانه ای  احساس  که  ماریتیمو  برابر  ریوآوه 
نسبت به آن داشتیم. از یک طرف در انتظار 
گلزنی ادامه دار مهدی طارمی و از طرف دیگر 
اینکه امیرعابدزاده برای چهارمین بازی متوالی 
دروازه اش را بسته نگه دارد. آنچه که از عکس 
پیداست پیروزی امیر در این دوئل شخصی دو 
ستاره ایرانی در لیگ فوتبال پرتغال است؛ او 
دستکش ها را در آورده و دستش را به شانه 
مهدی طارمی ستاره تیم ملی انداخته و جلوی 

دوربین ژست گرفته است.
ره  ستا که  رمی  طا مهدی  برای 
بوده،  پرتغال  لیگ  فصل  این  غیرمنتظره 
اتفاق کالفه  در هر مسابقه یک  نزدن  گل 
کننده است؛ اگر چه او قبل تر شایستگی اش 
را نشان داده و قطعا در پایان این فصل به 

تیمی بزرگ تر منتقل خواهد شد. بنابراین اگر 
در یک بازی مثل این که دروازه تیم مقابل 
ایرانی است گلی هم نزده باشد چیز چندان 
مهمی نیست البته که طارمی در این مسابقه 
هم تا یک قدمی گلزنی و گرفتن پنالتی هم 
روزنامه های  که  آنچه  بر  بنا  و  رفت  پیش 
پرتغالی نوشته اند صحنه مشکوکی محوطه 
مورد  باید  که  افتاد  اتفاق  ماریتیمو  جریمه 
قرار می گرفت. لحظه ای که  دوباره  بازبینی 
می توانست به دوئل رخ به رخ این دو ایرانی 

شاغل در لیگ پرتغال بشود.
مهدی طارمی که در این فصل یکی 
از بهترین بازیکنان لیگ پرتغال بوده مدافع 
سرسخت و دروازه بان تیم ماریتیمو کاری از 
بریده روزنامه  نبرد و همانطور که در  پیش 
های پرتغالی مشخص است، در مسابقه ای 
که امیر به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد 
مجبور شد که به گلزنی های ادامه دارش در 
لیگ استراحتی کوتاه بدهد؛ اما شاید این گل 
نزدن برای خود او هم خیلی آزار دهنده نبود 

چرا که در دروازه تیم مقابل بازیکنی ایستاده 
بود که سابقه صمیمیت اش با او به جام جهانی 

و البته قبل تر از جام جهانی بر می گردد.
طارمی و امیر هر دو در پوشیدن پیراهن 
پرسپولیس، بازی در تیم های ضعیف تر برای 
اثبات در فوتبال ایران و همچنین حضور در 
اگر چه  دارند؛  پرتغال وجه مشترك  فوتبال 
کار برای امیر سخت تر از طارمی است و او 
باید خود را نشان دهد و بهترین  در پستی 
باشد که حتی یک اشتباه در هر بازی می تواند 
پرونده حرفه ای او را با مشکلی به اسم نیمکت 

نشینی مواجه کند.
در عین حال نکته مشترك دیگر این دو 
ستاره ایرانی، سکوت چندماهه آن ها در کوران 
مسابقات فوتبال این لیگ معتبر اروپایی است؛ 
امیر عابدزاده مدتهاست که لب به گفتگو باز 
نکرده و مهدی طارمی فقط یکبار در یک 
گفتگوی اینستاگرامی با سردبیر ورزش سه 
حاضر شده و درباره شرایط و موقعیت اش به 
گفتگو نشسته است. این تمرکز و کم حاشیه 
در  فوق العاده شان  موفقیت  دالیل  از  بودن 
انتهای اش  به  آرام  آرام  که  است  فصلی 

نزدیک می شویم.
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از راست فاطمه الجوردی، دکتر محمد صبائی و دکتر فتح اهلل مجتبایی
اختصاصی دنیای جوانان

تخت سلطان هنر 
بر افق چشم و دل است 

محمدحسین شهریار

کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست
با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر
این چه راهی ست که بیرون شدن از چاهش نیست

ماه من نیست در این قافله راهش ندهید
کاروان بار نبندد شب اگر ماهش نیست

ما هم از آه دل سوختگان بی خبر است
مگر آئینه شوق و دل آگاهش نیست

تخت سلطان هنر بر افق چشم و دل است
خسرو خاوری این خیمه و خرگاهش نیست

خواهم اندر عقبش رفت و بیاران عزیز
باری این مژده که چاهی بسر راهش نیست

شهریارا عقب قافله کوی امید
گو کسی رو که چو من طالع گمراهش نیست

شرح  و  مقاالت  شرح  دوره 
صورت  به  تبریزی  شمس  غزلیات 

مجازی برگزار می شود.
غزلیات  شرح  آموزشی  دوره 
دو  یا  یک  شرح  با  تبریزی  شمس 
غزل، در هر هفته انجام خواهد شد. 
این غزل ها از پیش مشخص خواهد 
باره  در  بتوانند  عالقه مندان  تا  شد 

آن ها بیاندیشند.
میر  سید ا دوره  این  مدرس 

روزهای  مردادماه  پنجم  یکشنبه  روز  از  اکرمی است و 
یکشنبه  ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ به صورت برخط )آنالین( 

برگزار می شود.
همچنین در دوره شرح مقاالت شمس تبریزی با این ایده 
که کتاب های موالنا تفسیر گفته های شمس است و مقاالت 
آثار  که  است  این  بر  تالش  موالنا،  بیانات  روشنگر  شمس 

این دو در پرتو اندیشه های یکدیگر 
در کالس  گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
مقاالت شمس تبریزی ، کتاب مبنا 
»مقاالت شمس تبریزی« ، تصحیح 

محمدعلی موحد است.
پرسش اصلی که در این خوانش 
می شود،  پرسش های  گرفته  پی 
و  انسان شناسانه،  هستی شناسانه، 
معرفت شناسانه خواهد بود. از آنجایی 
که این دوره مبتنی بر متن بوده و بر 
اساس نظم کتاب پیش می رود عالقه مندان می توانند از هر 
زمانی که وارد دوره می شوند بر اساس متن مورد تدریس با 

فرآیند کالس همراه شوند.
مدرس این دوره سودابه کریمی است.

شماره  با  دوره ها  این  در  شرکت  برای  عالقه مندان 
۸۸2۵۳۷۱۹ تماس بگیرند

برگزاری دوره شرح غزلیات و مقاالت شمس تبریزی به صورت مجازی

ناشران  اتحادیه  رئیس 
با  تهران  کتاب فروشان  و 
برای  تصمیم ها  آخرین  شرح 
در  تهران  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
از  رویداد،  این  سیاست گذاری  شورای 
این که نمایشگاه کتاب مجازی نباید به 
اسم یک صنف و به کام چند نفر باشد 
گفت و درباره تخفیف باالی کتاب در 
ناشران  آن خودزنی  پی  در  و  سایت ها 

هشدار داد.
پیش تر  که  ر  حسن پو ن  ما هو
به  کتاب  نمایشگاه  برگزاری  درباره 
»اگر  که   بود  گفته  مجازی  صورت 
برگزار  اینترنتی  را  المپیک  توانستند 
ب  کتا ه  یشگا نما نند  ا می تو  ، کنند
نتی  ینتر ا دالنه  عا طور  به  هم  ا  ر
وضعیت  آخرین  درباره  کنند«  برگزار 
ه  یشگا نما مین  سو سی و ی  ر ا گز بر
بین المللی کتاب تهران و تصمیم های 
رویدادی  جایگزینی  برای  مطرح شده 
نخست  کرد:  اظهار  آن  برای  مجازی 
نسبت  کشور  بهداشتی  شرایط  این که 
و  است  کرده  تغییر  خیلی  گذشته  به 
گرفته  تصمیم  این  باید  حال  هر  در 
شود که نمایشگاه کتاب برگزار بشود 
که  هم  رویدادی  هر  اما  نشود.  یا 
ر  برگزا مجازی  صورت  به  بخواهد 
ب  کتا لمللی  بین ا ه  یشگا نما  ، د بشو
سی وسوم نخواهد بود، چون هیچ کدام 
در  عملیات هایی که  و  کاربردها  از 
نمایشگاه حضوری بود، در این رویداد 

بود. نخواهد  قابل دسترسی  مجازی 
سیاست گذاری  شورای  افزود:  او 
درباره  تصمیمی  هنوز  کتاب  نمایشگاه 
مجازی  صورت  به  نمایشگاه  برگزاری 
نگرفته است. اما اگر آقای دکتر جوادی 
)معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی( فرموده اند که رویدادی مجازی 
برگزار می شود، احتماال معاونت فرهنگی 
تصمیمش را گرفته، یا از تصمیم ستاد 
ملی کرونا خبردار شده یا از دولت جواب 
گرفته است؛ این ها مسائل خاصی است 
اگرچه  که خودشان در جریان هستند. 
به  نمایشگاه  برگزاری  هم  طرفی  از 
است.  شده  غیرممکن  فیزیکی  شکل 
البته اگر روزی به این نتیجه برسیم که 
نمایشگاه باید به صورت مجازی برگزار 
از  باید تمام مالحظاتی که  شود، حتما 
روز اول مطرح کردیم برای ایجاد عدالت 
در قسمت فروشگاهی رعایت شود. اگر 
این  باید  بیفتد،  اتفاق  این  بخواهیم 
دغدغه ها برطرف شود و به این نتیجه 
برسند که دیگر چاره ای به جز برگزاری 

مجازی وجود ندارد.
این که موضوع  بیان  با  حسن پور 
مجازی  کتاب  ه  یشگا نما ری  برگزا

فرهنگی  نت  و معا طرف  ز  ا بیشتر 
وزارت ارشاد مطرح شده است توضیح 
نظر  از  فرهنگی  معاونت  داد: احتماال 
این  از  دولت مطلع است، چون پیش 
هم گفته بودیم شورای سیاست گذاری 
هم منتظر نظر دولت است. در نتیجه 
فرهنگی  ون  معا که  ست  ا طبیعی 
اطالعات وسیع تر و به روزتری در این 
باشد و معاونت فرهنگی  زمینه داشته 
اما  است.  نمایشگاه  برگزاری  متولی 
این  به  موضوع  درباره  شورا  در  هنوز 
تصمیم  اگرچه  نشده،  بحث  صورت 
نظر  که  بود  بر این  منوط  هم  شورا 
دولت را بداند. من فکر می کنم دلیل 
جواب  که  است  این  اظهارنظرها  این 
دست  به  کرونا  ستاد  ز  ا مشخصی 

است. رسیده  فرهنگی  معاونت 
درباره  سئوالی  به  پاسخ  در  او 
جزئیات رویداد مجازی جایگزین برای 
نمایشگاه کتاب گفت: اصال هنوز پایه ای 
برای این موضوع فراهم نشده است. اگر 
هم قرار بر برگزاری این رویداد باشد، 
باید مالحظاتی برای آن درنظر گرفته 
مالحظات  صنفی  نظر  از  ما  و  شود 
جدی ای در قسمت به قسمت آن داریم 
تا یک جور نشود که نمایشگاه مجازی 
نفر  چند  کام  به  و  اسم یک صنف  به 
باید سیستم هایی  برگزار شود. در واقع 
را طراحی کرد که اگر نمایشگاه مجازی 
از  یک  هیچ  به  اجحافی  شد،  برگزار 
ناشران نشود که فقط یک تعداد معدود 

بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
به  دامه  ا در  حسن پور  هومان 
در  ناشران  برای  پیش آمده  مشکالت 
در  کرد:  بیان  و  اشاره  »کارا«  سامانه 
سایت »کارا« یک  عده به نتیجه رسیدند 

و عده زیادی هم به نتیجه نرسیدند و در 
قسمت های مختلف با آن درگیر هستند. 
بسیاری در بخش آخر کار که مربوط به 
شده اند،  مواجه  مشکل  با  است  بانک 
چون حتی کسانی که در مراحل قبلی 
تایید شده اند هم باید از آن عبور کنند 
پرداخت  را  وام ها  بتوانند  بانک ها  که 
می شود.  انجام  کند  قسمت  آن  کنند. 
به طور کلی این سامانه فرآیندی است 
که شسته و رفته تمام نشده و خیلی از 

کارهایش مانده است.
و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا ئیس  ر
بحث  اما  افزود:  تهران  کتاب فروشان 
خدمت  که  دارد  وجود  هم  دیگری 
کردیم.  مطرح  هم  دی  جوا دکتر 
برای  هم  دیگر  چند نکته  واقع  در 
برون رفت از این قضایا پیشنهاد دادیم. 
پرداختی  نحوه  و  »کارا«  سایت  چون 
کاری  وزارت  جامعه  برای  دارد  که 
طراحی شده و فرمولی نیست که برای 
بدهد؛  جواب  نشر  تولیدی  واحدهای 
و  پرسنل  تعداد  برای  یعنی معیاری 
از  وعده هایی  ندارد. بنابراین  وجود   ...
سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بتوانند  دیگری  منابع  از  که  شده  داده 
وام هایی تهیه کنند و کسری را از طرف 
دیگری جبران کنند. تمهیداتی هم برای 
کتاب فروشی ها دیده شده که ان شاءاهلل 

خود معاون وزیر خواهند گفت.
»یک  آنچه  از  سپس  حسن پور 
و  نشر  که  بزرگ  خیلی  مشکل 
می کند»  تهدید  را  ما  کتاب فروشان 
عنوان کرد گفت: این مشکل درصدهای 
تخفیف بی حساب و کتابی است که در 
اینترنت داده می شود؛ بحث ارزان فروشی 
اول  فاز  دارد؛  فاز  این کار چند  نیست. 

این جاست که افرادی سودجو کتاب را 
حتی به صورت غیرقانون کپی و تکثیر 
غیرمجاز کرده اند و با درصدهای تخفیف 
باال در سایت ها می فروشند. این اثر اولیه 
است اما اثر ثانویه خطرناك تر است. اثر 
ثانویه از آن جا ناشی می شود که ناشرها 
را  اصلی  کتاب  کتاب فروشان که  و 
می فروشند، در فشار مالی شدیدی قرار 
گرفته اند و بعضا حتی به خودزنی رسیده 
قیمت  زیر  قیمت هایی  با  را  کتاب ها  و 
تمام شده و حتی کمتر می فروشند برای 
مقابله  واردشده  خأل  با  بتوانند  این که 
بچرخانند. یعنی  را  خود  چرخ  و  کنند 
یک چرخه باطل شروع شده است و از 
طرفی کتاب فروش ها در موقعیت خیلی 
بدی قرار گرفته اند. برای همین برخی 
از آن ها هم کتاب ها را با قیمتی خیلی 
پایین تر از قیمت تمام شده می فروشند. 
شد  خواهد  این  قضیه  این  برون ده 
خبر  قضیه  پشت  از  که مخاطب چون 
ندارد، نسبت به کتاب فروش بی اعتماد 
را  کتابی  هر  می کند  و فکر  می شود 
می شود با ۶۰، ۷۰ درصد تخفیف خرید 
پرده  اما پشت  خریده،  گران  حاال  تا  و 
را که چه فرآیند مخربی شروع شده و 
نشر، کتاب فروشی و تولید ایران دارد از 

بین می رود، نمی بیند.
او افزود: چون این اتفاق ادامه پیدا 
می کند، خط بعدی مولفان و مترجمان 
هستند که به طور کامل از بین می روند 
و حذف می شوند. این داستان باالخره 
تمام می شود، اما چه کسی پاسخگوی 
اثرات آن است؟ فردا روزی که مولف 
قلمش را زمین بگذارد و دیگر ننویسد 
و کتاب فروش دیگر نتواند مغازه اش را 
بچرخاند چه کسی پاسخگوست؟ وقتی 
ما خیلی وقت پیش گفتیم که زودتر باید 
برای  شود  تزریق  پول ها  و  وام ها  این 
را  مخرب  چرخ های  جلو  که  بود  این 
بگیریم. نظام فرهنگی کشور دارد به هم 
می ریزد، دولت اگر اصرار دارد سیستم ها 
دست  ببرد،  مجازی سازی  به سمت  را 
اتحادیه ها را باید باز بگذارد تا بتوانند از 
تخلفاتی که در اینترنت انجام می شود 
جلوگیری کنند. چون اگر متخلفان از بین 
بروند دیگر بقیه نیاز به خودزنی ندارند. 
وقتی کتاب ناشر را کپی می کنند و در 
اینترنت می فروشند، او نمی تواند درحالی 
که چک مولف، چاپخانه دار و صحافش 
دارد برگشت می خورد، برود و داد بزند 
نیست.  او  برای  اینترنت  در  کتاب  که 
من هشدار داده ام که با کار کتاب از این 
شوخی ها نباید کرد، کتاب مواد غذایی 
گرسنه شان شود؛  باز  مردم  که  نیست 
برود، دیگر  و  ببندد  کتاب فروشی  اگر 

باز نمی کند.

آخرینوضعیتنمایشگاهکتابوخودزنیناشران

»چشمهایتوروشنبود«منتشرشد
تو  »چشم های  شعر  مجموعه 
مهدی پور  یاور  سروده  بود«  روشن 

منتشر شد.
 ۸۰ حدود  شامل  مجموعه  این 
شعر کوتاه و بلند است و توسط نشر 

مروارید انتشار یافته. 
»چشم های  کتاب  معرفی  در 
است:  شده  عنوان  بود«  روشن  تو 
عناصری چون تولد، تنهایی، دلتنگی، 
و  زمان  ساعت،  فصل،  تغییر  فراق، 
شاعر  موضوعات  از  مرگ  همچنین 
فضایی  با  که  این شعرها هستند  در 

تغزلی نوشته شده اند. 
یاور  از  نیز  را  تو«  دمای  »دم  شعر  مجموعه  پیش تر،  مروارید  نشر 

مهدی پور منتشر کرده بود.

کتاب»زنان،دختران،ادبیاتکودک«چاپشد
ادبیات  دختران،  »زنان،  کتاب 
کاشفی  سیدعلی  نوشته  کودك« 
انتشارات  توسط  به تازگی  خوانساری 
شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  آرون 

است. 
بررسی  موضوع  با  این کتاب 
ادبیات  در  دختران  و  زنان  جایگاه 
در  نویسنده  و  شده  نوشته  کودك 
آن، به بررسی مسائلی چون نقش و 
سهم دختران در داستان های کودك 
زن  نویسندگان  جایگاه  نوجوان،  و 
نوجوان،  و  کودك  ادبیات  تاریخ  در 
کودك همسری،  دخترانه،  مجالت 
نوشته های مادرانه و... پرداخته است.

این کتاب با ۱۱۴ صفحه و قیمت 2۸ هزار تومان منتشر شده است.

رونمایی از »زندگینامه محمدحسین 
شهریار« در نخجوان

رییس کتابخانه دانشگاه دولتی نخجوان از تهیه و گردآوری تازه ترین 
با عنوان »زندگینامه محمدحسین شهریار« خبر داد و گفت:  رمان خود 
این کتاب در مراسم صد و پانزدهمین سالگرد بزرگداشت شهریار رونمایی 

می شود.
ابوالفضل ربیعی، وابسته فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در نخجوان 
محل  در  نخجوان  دولتی  دانشگاه  کتابخانه  رییس  اف،  احمد  فارض  با 

سرکنسولگری ایران دیدار و گفت وگو کرد.
جانبه  دو  همکاری های  گسترش  و  آغاز  به  سخنانی،  در  ربیعی 
کتابخانه ای بین دو کشور در زمینه های مختلف کتابداری، اشتراك گذاری 
برای  مهارت آموزی  دوره های  برگزاری  علمی،  مقاالت  و  نشریات  کتب، 
و  اسناد  سازمان  با هماهنگی  نخجوان  دولتی  دانشکاه  کتابخانه  کارکنان 
دولتی  دانشگاه  کتابخانه  تجهیز  ایران،  اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانه 
ادبی و علوم  زمینه های مختلف علمی،  ایرانی در  به کتاب های  نخجوان 

انسانی اشاره کرد.
* معرفی شاهنامه فردوسی در نخجوان

برنامه  برگزاری  پیشنهاد  نخجوان  در  کشورمان  فرهنگی  وابسته 
که  گرانبهایی  اثر  فردوسی،  شاهنامه  کتاب  معرفی  با  رابطه  در  مشترکی 
آکادمی  ایران شناس  و  استاد شرق شناس  علیزاده«  »مبارز  زنده یاد  توسط 
آذری  به  فارسی  از  تالش  سال   ۳۰ آذربایجان طی  علوم جمهوری  ملی 

ترجمه و برگرداننده شده است را داد.
امضای توافقنامه همکاری بین کتابخانه های ایران و نخجوان از دیگر 

موضوعات مطروحه وابسته فرهنگی ایران بود.
برنامه  برگزاری  پیشنهاد  از  استقبال  با  خود،  در سخنان  هم  فارض 
مشترکی در خصوص معرفی کتاب شاهنامه فردوسی، گفت: در حال نوشتن 
رمانی در رابطه با زندگینامه زنده یاد محمدحسین شهریار، شاعر برجسته 
ایران زمین هستم و در نظر دارم این کتاب را در مراسم صد و پانزدهمین 

سالگرد بزرگداشت شهریار رونمایی کنم.
رییس کتابخانه دانشگاه دولتی نخجوان در ادامه، خواستار همکاری 
وابستگی فرهنگی ایران در نخجوان برای ترجمه این ُرمان به زبان فارسی 

شد.
به  نیاز  نخجوان  دولتی  دانشگاه  کتابخانه  کرد:  مطرح  همچنین،  او 
تجهیز منابع کتابخانه ای به زبان فارسی دارد که از این منابع فارسی اساتید 

و دانشجویان استفاده کنند.
در پایان این دیدار، وابسته فرهنگی کشورمان در نخجوان در راستای 
توسعه روابط فرهنگی دوجانبه ایران و نخجوان از همکاری های مشترك 

استقبال و اعالم آمادگی کرد.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

رمان های عامه پسند تاریخ مصرف دارند

حسن اصغری گرانی کاغذ، نبود حمایت از جانب نهادها، سانسور و کم خواننده 
داشتن را از مشکالت ادبیات می داند و معتقد است همه این ها دست به دست هم 

داده و ادبیات تالیفی را تحت فشار گذاشته اند. 
این نویسنده و مدرس داستان نویسی درباره ویژگی های رمان های عامه پسند 
و پرفروش و این که آیا لزوما یکی هستند و یا گاهی با هم اشتباه گرفته می شوند، 
اظهار کرد: کتاب های عامه پسند، آثار هنری برجسته ای نیستند و عموما سرگرم کننده ، 
سطحی و بیشتر شبه گزارش هستند. خواننده این نوع کتاب ها نیازی به اندیشیدن 

و تفکر ندارند و به اصطالح این  کتاب ها راحت الحلقوم  هستند. 
او سپس با اشاره به تیراژ باالی این کتاب ها، افزود: آماری که برای برخی از 
این کتاب های وجود دارد، تیراژ یک میلیونی است. اما در کنار آن رمان های فاکنر و 
همینگوی با این که رمان های شناخته شده ای هستند، تیراژ  2۰هزار نسخه ای دارند.  
بنابراین تیراژ رمان های برجسته ادبی که اندیشه برانگیز است، برای خواننده سئوال 
ایجاد می کند، پیچیده است و به فکر نیاز  دارد، با رمان های عامه پسند قابل قیاس 
را  از مردم عادی آن ها  نیست؛ بسیاری  نیست.  درك رمان های هنری هم راحت 

نمی فهمند و ممکن است حوصله شان سر برود و آن ها را کناری بگذارند. 
اصغری با اشاره به پرفروش بودن رمان های عامه پسند تاکید کرد: این کتاب ها 
با وجود پرفروش بودن شان قبل از مرگ مولف شان مرده و فراموش شده اند. رمان های 
حجازی و مستعان خیلی خواننده داشت، اما االن کسی آن ها را نمی خواند یا رمان های 
دیگری که دیگر نامی از آن ها نیست، در حالی که خواننده زیادی داشتند.  رمان های 
برجسته  آثار  اما   دارند،  مصرف  تاریخ  واقع  در  است،  کوتاه  دوره شان  عامه پسند 
هنری سال ها می مانند، آثار هنری یونان هزاران سال است که هستند و هنوز هم 

خواندن شان لذت بخش است. 
 نویسنده »وعده گاه مرگ« و »درفش پوستین بر چوبه دار«  در ادامه بیان 
کرد: رمان های هنری پرتیراژ هم داریم که سر و صدای زیادی کرده اند؛ مثال »صد 
سال تنهایی« با این که رمان ساده خوانی نیست خواننده زیادی دارد و تیراژش باال 
استثنا  این ها  باشند؛  پرفروش  و  پرتیراژ  داریم که  رمان هنری  است. تک و توك 
هستند. اما به شکل عام، رمان های هنری خواننده کمی  داشته اما ماندگار هستند. 
داستان ها یا رمان هایی نوشته شده که در زمان حیات نویسنده کم خواننده داشته و 
مطرح نبوده اند، اما بعد از مرگ نویسنده مطرح شده زیرا حرفی برای گفتن داشته اند.

او همچنین خاطرنشان کرد: حسنی که این رمان ها  دارد این است که مردم 
را کتاب خوان می کند، البته اگر از این سبک بگذرند. کسانی که رمان های عامه پسند 
را بخوانند و تشویق شوند از پله اول عبور کنند و به پله دوم و سوم برسند، عالی 
است. البته اگر در نیمه راه بمانند و به رمان های سطحی و شبه گزارشی دل خوش 
کنند، همان طور می مانند. هرچند بودند کسانی که از رمان عامه پسند شروع کردند  
و بعد سراغ رمان های عمیق رفته و دیگر حاضر نیستند سراغ رمان عامه پسند بروند.

کتاب ها  به  نسبت  ناشران  از  برخی  تجارت گونه  نگاه  درباره  سپس  اصغری 
که منجر به گسترش تولید کتاب های عامه پسند می شود و  این که آیا ممکن است 
نویسنده ای برای تأمین معاش به این سمت برود، بیان کرد: نویسنده  اگر هنری نویس 
باشد سراغ رمان های عامه پسند و سطحی نمی رود چون کارش این نیست و اعتقادی 
به آن ندارد. بنابراین نویسنده هنری نویس نه دستوری کار می کند و نه تحمیل بازار 
و ناشر را می پذیرد. موضوع دیگری که وجود دارد در ایران کسی از طریق نوشتن 
زندگی نکرده است زیرا تیراژ  به حدی نبوده که ناشر پول زیادی به مولف بدهد 
که زندگی اش تامین شود. معموال نویسنده ها در کنار نوشتن شغل دیگری داشتند. 
نویسنده ها به خاطر عشق و عالقه کار کرده و می کنند،  به این هم فکر نمی کنند 
که چقدر خواننده داشته باشند، کار خودشان را انجام می دهند. یکی دو شاعر  یا 

نویسنده پرفروش داریم؛ بقیه همین طوری می نویسند.
او در پایان گفت: ناشران هم می خواهند زندگی کنند؛ یک سری ناشر کارشان 
چاپ رمان عامه پسند است، ناشران مطرح که آثار هنری چاپ می کردند به ترجمه 
رمان های متوسط و زیر متوسط رو آورده اند و تک و توك کار عامه پسند و زیر متوسط 
چاپ می کنند. موضوع دیگر این است که بسیاری از ناشران مشاوران برجسته ای 
ندارند که آثار هنری  را از آثار غیرهنری تشخیص بدهند. گرانی کاغذ، نبود حمایت 
از جانب نهادها، سانسور و کم خواننده داشتن از مشکالت ماست که تالیف را تحت 

فشار قرار داده و روز به روز هم وضع بدتر می شود. 

پیرمردی با محاسن سفید که هر 
روز در پیاده رو بساط کتابش برپاست. 
به  زندگی اش  که  هست  سالی   ۱۵
کرونا  خدا  شکر  و  خورده  گره  کتاب 
و  کتابخوانی  از  را  او  نتوانسته  هم 

کتابفروشی جدا کند.
تنها یک آرزو دارد؛ عمر طوالنی. 
نه برای اینکه بیشتر زندگی کند و از 
بودن در این دنیا لذت ببرد بلکه برای 
اینکه بیشتر کتاب بخواند و هر روز به 
خیابان  اهالی  شود.  اضافه  معلوماتش 
سالهاست  )ع( زاهدان  امیرالمؤمنین 
او را می شناسند. پیرمردی با محاسن 
بساط  رو  پیاده  در  روز  هر  که  سفید 
هست  سالی   ۱۵ برپاست.  کتابش 
خورده  گره  کتاب  به  زندگی اش  که 
را  او  نتوانسته  هم  کرونا  خدا  شکر  و 

از کتابخوانی و کتابفروشی جدا کند.
تفاوت بساط کریم شه بخش در 
زاهدان با باقی کتابفروش های خیابانی 
که در خیلی از شهرها کسب و کارشان 
از  خیلی  که  است  این  دارد  رونق 
او  و  است  مردم  هدیه  او  کتاب های 
باشند  کتاب  اهل  که  کسانی  با  هم 
باشند،  نداشته  خرید  برای  پولی  و 
هدیه  یعنی  می کند  را  کار  همین 
با  او  تفاوت  تنها  این  اما  می دهد. 
خودش  بفروش ها نیست؛  باقی کتا
می گوید همه کتاب ها را اول می خواند 
بعد داخل بساطش می گذارد. او یکی 

از کتابخوان ترین کتابفروش های ایران 
است: »با خواندن هر کتاب حس خوبی 
پیدا می کنم. اهل منطقه کورین هستم 
به  خانواده  همراه  بودم  بچه  وقتی  و 
زاهدان آمدم. روستای ما تا شهر ۸۰ 
کیلومتر فاصله دارد. آن سال ها زاهدان 
یک شهر خیلی کوچک بود و این همه 
ماشین نداشت. در روستا دام داشتیم و 
زندگی مان از گله گوسفند تأمین می شد 
اما خشکسالی زندگی مان را تیره کرد. 
آب نداشتیم و مجبور بودیم برای تأمین 

علوفه و آب کیلومترها دورتر برویم.
بیشتر شد  قهر طبیعت هر سال 
تا اینکه خیلی از گوسفندان تلف شدند 
و دیگر هیچ دامی نماند و به امید پیدا 
کردن کار راهی زاهدان شدیم. من از 
همان کودکی عاشق کتاب و مطالعه 
بودم. آن سال ها خبری از مدرسه نبود 
و مکتب می رفتیم. معلم ما مأل بود و 
قرآن درس می داد. با خواندن قرآن با 
سواد شدم و تحصیالت را تا جایی که 
می توانستم تفسیر قرآن کنم ادامه دادم. 
عالقه به کتب دینی از همان جا شکل 
گرفت و هر کتاب دینی که درباره ائمه 

)ع(  پیدا می کردم فوراً می خواندم«.
بساط  که  را  روزهایی  ولین  ا
کتاب در پیاده رو و در نزدیکی مسجد 
موش  ا فر کرد  پا  بر لمؤمنین  ا میر ا
که  بود  بهانه ای  بساط  این  نمی کند. 
کتاب  هم  و  بخواند  کتاب  هم  بتواند 

داستان کتابفروش زاهدانی

شهرداری قول داد برایم کیوسک نصب کند، اما یادشان رفت
دست مردم بدهد: »برای خرید کتاب 
نمایشگاه  و  می رفتم  قم  و  تهران  به 
دست  ز  ا هم  را  کتاب  لمللی  بین ا
سال  هر  پیش  سال   ۵ تا  نمی دادم. 
برای خرید کتاب های جدید به تهران 
می آمدم. سعی می کردم با پول کمی که 
دارم کتاب های ارزان قیمت و مفیدی 
بخرم. بعضی از ناشران وقتی عالقه ام 
را می دیدند تخفیف خوبی می دادند. اما 
آخرین بار دو کارتن از کتاب هایی که 
خریده بودم به سرقت رفت. مثل کسی 
که بچه اش را گم کرده باشد همه جا را 
گشتم. آن کتاب ها همه چیز من بود 
و از اینکه قبل از مطالعه دزدیده شده 
بودند غصه می خوردم. از آن سال به 

بعد دیگر تهران نیامدم.
و  سیستان  در  لعه  مطا نه  سرا
خود  از  تازه  و  بلوچستان پایین است 
از  خیلی  بگذریم،  که  هم  کتابخوانی 
مردم قدرت خرید کتاب ندارند. حتی 
چانه  کلی  ارزان هم  کتاب های  برای 
می زنند. با این همه کم نیستند کسانی 
که عالقه زیادی به مطالعه دارند و من 
به عنوان کسی که از نزدیک با مردم 
برای  می فهمم.  را  این  دارم  ارتباط 
قدرت  کسی  می بینم  وقتی  همین 
فالن  دنبال  چشمش  و  ندارد  خرید 

کتاب است، هدیه می دهم«.
دوست محمدی  محمد  ه  ز مغا
چند  زاهدان  از کتابفروش های قدیم 

کتابفروشی  بساط  از  قدم آن طرف تر 
کریم است اما در این سال ها هیچگاه 
دوست  است.  نکرده  اعتراض  او  به 
هر  مردم  از  خیلی  می گوید  محمدی 
کتاب  مطالعه  غرق  را  او  وقتی  روز 
می بینند به کتاب عالقه مند می شوند: 
»سالهاست او را می شناسم. صبح زود 
خودش را از راه دور به اینجا می رساند 
می کند.  پهن  را  کتاب هایش  بساط  و 
در  را  کتاب هایش  همه  هم  غروب 
می رود.  و  می گذارد  امانت  ما  مغازه 
عاشق کتاب است و هر کتابی که به 
دستش می رسد می خواند. باور کنید در 
زیر این آفتاب سوزان ساعت ها نشستن 
و مطالعه کردن سخت است اما کریم 
وقتی غرق مطالعه می شود به هیچ چیز 
زیادی  نمی کند. عالقه  توجه  دیگری 
بیت  اهل  ادبی و سیره  به کتاب های 
دارد. هر نکته ای را که متوجه نشود از 
ما می پرسد یا برای فهمیدن آن یک 

کتاب دیگر می خواند.
مردم  ا  ر کتاب ها  ین  ا همه 
با  هم  او  و  می دهند  هدیه  او  به 
قیمت پایین می فروشد و اگر هم کسی 
پول نداشته باشد هدیه می دهد. درباره 
کتاب هم به مشتری با هر سلیقه ای 
خوب توضیح می دهد. کریم چند کتاب 
هم درباره امویان و عباسیان نوشته که 
هنوز چاپ نشده است. به هرحال چاپ 
نیست  ممکن  سرمایه  بدون  کتاب 

با  زندگی اش  که  کریم  مخصوصًا 
سختی می گذرد و برای پرداخت اجاره 
مغازه  از  می شود  مجبور  گاهی  خانه 
فرزند  هفت  بگیرد.  قرض  پول  دارها 
زندگی  کوچک  خانه  یک  در  و  دارد 
میلیون و ۴۰۰  ماهانه یک  و  می کند 
هزار تومان اجاره می دهد. حاال فکرش 
را بکنید با این اوصاف چند بار توفان 
کتاب هایش  بساط  هم  باران  و  شن 
به هم ریخته: »اینجا گاهی رگبار  را 
می شود و در چشم به هم زدنی، آب 
بار  با خودش می برد. دو  همه چیز را 
آب  را  کتاب هایم  همین جوری همه 
برد. کتاب هایی که خیلی دوست داشتم 
به دیگران هدیه می دادم که بخوانند«.

البته این فقط باد و باران سیستان 
نمایشگاه  سارق  آن  یا  بلوچستان  و 
را  بساط کریم  نبوده که  تهران  کتاب 
جارو کرده و برده، بلکه چندباری هم 
نماز  برای  وقتی  زاهدان  در  همین جا 
از  جلدی  چند  کرده،  رها  را  بساطش 
او  اما  است  شده  ناپدید  کتاب هایش 
خیلی هم ناراحت نمی شود، وقتی قرار 
است کتابت را هدیه دهی چه بهتر که 
بینش  از  باران  و  باد  تا  بردارد  کسی 
ببرد: »وقتی جوان ها مشغول تماشای 
آنها دعوت می کنم  از  کتاب می شوند 
چند دقیقه ای کنارم بنشینند تا برایشان 
کتاب بخوانم. کتاب مسیر درست زندگی 
آمد  خوش شان  اگر  می دهد،  نشان  را 

ببرند  می دهم  هدیه  نداشتند،  پولی  و 
هم  را  دانشگاهی  کتاب های  بخوانند. 
که هدیه می گیرم رایگان به دانشجوها 
دغدغه ای  نباید  آنها  چون  می دهم 
باشند«. داشته  خواندن  درس   جز 

او از حال و روز مردم زاهدان در روزگار 
کرونا  روزها  »این  می گوید:  کرونایی 
باعث شده مردم کمتر برای خرید بیرون 
بیایند که خرید کتاب هم از این قاعده 
مستثنی نیست. با وجود این من تقریبًا 
اینجا سر بساط کتاب هستم.  هر روز 
فکر می کنم حتی اگر یک نفر هم کتاب 
مورد عالقه اش را در بساط من پیدا کند 
پس آمدنم مفید است. هنوز کتابی درباره 
کرونا منتشر نشده و اگر منتشر شد خیلی 

دوست دارم مطالعه کنم.«
و  پیاده رو  در  نشستن  درباره  او 
سقفی  می گوید:  کتاب  کردن  بساط 
باالی سر ندارم و باد و باران و آفتاب 
قبل  بین می برد. مدتی  از  را  کتاب ها 
همین  من  برای  داد  قول  شهرداری 
کنم  فکر  که  کند  نصب  کیوسک  جا 
بعد یادشان رفت. فعاًل که تنها آرزویم 
این است عمری طوالنی داشته باشم 
دلم  نم.  بخوا زیادی  کتاب های  و 
می خواهد تا آخرین نفس بخوانم. در 
کنار آن هم آرزو دارم روزی کتاب هایی 
و  )ع(  نوشته ام  بیت  اهل  درباره  که 
سال ها برای نوشتن شان عمر گذاشته ام 

و مطالعه کرده ام به چاپ برسد.
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گفتگوی طنزآمیز رادیو صبا با بهروز رضوی 

رادیو صبا روز جمعه 2۷ تیرمه 
میزبان بهروز رضوی گوینده و مجری 
شود  می  تلویزیون  و  رادیو  سابقه  با 
»طنز،  برنامه  در  دهباشی  اعظم  و 
مهمان، قیچی« گفت و گویی طنزآمیز 

با وی انجام می دهد.
هدف  با  قیچی،  مهمان،  طنز،  برنامه 
معرفی هنرمندان و چهره های شاخص روی آنتن می رود  و از میهمانان 

پرسش های طنزگونه می شود .
بهروز رضوی همکاری با رادیو را  از سال ۱۳۴۷ به عنوان گوینده آغاز 
کرد و عالوه بر ترانه سرایی و بازیگری، روایت مجموعه مستند »ایران« 

را بر عهده داشته است.
برنامه »طنز، مهمان، قیچی« ساعت ۱۵:۳۰ به مدت ۱۵ دقیقه از 

رادیو صبا، موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز قابل دریافت است.

»نجال« روز اربعین روی آنتن می رود

مجموعه تلویزیونی »نجال« که 
توسط شبکه سوم سیما در دست تولید 
قرار دارد، برای پخش در روز اربعین 
قسمت   ۱۵ در  و  شد  خواهد  آماده 

پخش می شود.  
خیراهلل  به کارگردانی  سریال،  این 
تقیانی پور و تهیه کنندگی سعید سعدی، این 

روزها در لوکیشن بوستان والیت در حال انجام است.
حسام منظور، سارا رسول زاده، ملیکا شریفی نیا، مصطفی ساسانی، 
سوگل طهماسبی، جواد پورزند، علی غابشی، مرتضی شاه کرم، وحید نفر، 
بدرالسادات برنجانی، محسن پوشانی، محسن سلیمانی، سجاد دیرمینا، 
ابراهیم گله دارزاده و )با هنرمندی( هدایت هاشمی، سیدمهرداد ضیایی و 
آزیتا حاجیان و عده دیگری از هنرپیشگان صدا و سیما گروه بازیگران 

این پروژه تلویزیونی را تشکیل می دهند.

آلبوم »ای شب« پوریا اخواص منتشر شد

»ای شب« عنوان یکی از تازه ترین 
آلبوم های منتشر شده در بازار موسیقی 
است که به آهنگسازی سید امیر طاهری 

و خوانندگی پوریا اخواص منتشر شد
در بخش اول آلبوم که در دستگاه 

که  »چنین  قطعات  شده،  تنطیم  همایون 
تویی« با شعر حسین منزوی، »ای شب« با 
شعر نیما یوشیج، »سپید مست«، »بی یاور« با شعر محمد پیشوایی منتشر 
شده است. ضمن این که »پرده آوا: فتراق«، »پرده دوم: خطاب«، »پرده 
سوم: شمیده«، »پرده چهارم: آنگاه«، »پرده پنجم: انجام« با شعر محمد 
پیشوایی عنوان آثاری است که در »بیات زند« پیش روی مخاطبان قرار 
گرفته اند. پوریا اخواص از خوانندگان فعالی است که عالقمندان موسیقی 
او را به واسطه همکاری  با گروه هم آوایان به سرپرستی حسین علیزاده، 

موسیقیدان برجسته معاصر می شناسند.
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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

»نرگس مست« هم آنالین اکران می شود

فیلم  نالین  آ ن  کرا ا  ، پروژه
 » مست گس  نر « یی  سینما
نی  ا د گر ر کا و  گی  یسند نو به 
چهارشنبه  روز  جالل الدین دری از 

2۵ تیر آغاز می شود.
فیلم سینمایی »نرگس مست« 

از 2۳ بهمن سال گذشته روی پرده رفت، 
اما اکران آن به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی سالن های سینما از تاریخ 
سوم اسفندماه ناتمام ماند. از امروز مخاطبان می توانند با تهیه بلیت با 
قیمت ۱۵ هزار تومان از طریق سامانه های  فیلیمو و  نماوا  این فیلم را 
تماشا کنند.»نرگس مست« به تهیه کنندگی عبداهلل اسفندیاری پس از 
سه سال اکران شده است.فیلم »نرگس مست« داستانی از زندگی چهار 
شاعر و تصنیف ساز معاصر را همراه با تاریخچه موسیقی ایرانی در قالبی 

عاشقانه و شاعرانه به تصویر می کشد.
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وقتي کرونا به پیمان قاسم خاني و فیلمش حمله کرد!

تکرار زوج موفق سام درخشاني و پژمان جمشیدي
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سازمان شهرستان ها:  09۱۲۲۷۵۲۱90
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

شــاید اگــر کرونــا در کشــورمان شــیوع پیــدا 
نمي کــرد و تــا ایــن انــدازه همــه مســائل و مشــاغل 
خصوصــا عرصــه هنــر و ســینما را تحت تاثیــر 
خــود قــرار نمــي داد، االن فیلــم خــوب بــد جلــف: 
ــق  ــم خاني طب ــان قاس ــاخته پیم ــري س ــش س ارت
ــان  ــارد توم ــاالي ۳۰میلی ــي ب ــا فروش پیش بیني ه
داشــت، فیلمــي کــه قســمت اول آن در ســال ۹۶ 
اکــران شــد و درنهایــت فروشــي نزدیــک بــه ۱۷ 
میلیــارد تومــان داشــت. درســت بعــد از جشــنواره 
ــود کــه اولیــن فیلــم  فیلــم فجــر ســال گذشــته ب
ــل  ــر و از اوای ــاه زودت ــک م ــوروز ۹۹ ی ــران ن اک
ــف:  ــد جل ــوب ب ــد. خ ــش درآم ــه نمای ــفتد ب اس
ــا  ــود ت ــاده کــرده ب ارتــش ســري کــه خــود را آم
از اســفند ۹۸ تــا پایــان فروردیــن ۹۹ و شــاید هــم 
بیشــتر، روي پرده هــا باشــد و رکوردهــاي متعــددي 
را جابجــا کنــد. ایــن فیلــم درســت 2 روز قبــل از 
تعطیلــي ســینماها بــه دلیــل کرونــا، اکــران شــد و 
در همــان 2 روز موفــق شــد بیــش از یــک میلیــارد 
ــه  ــا ب ــه کرون ــت حمل ــد و درنهای ــان بفروش توم
ــا شــاید  ــرد. ام ــف ک ــم را متوق ــن فیل ســینماها ای
ــد،  ــم نباش ــن فیل ــه ای ــا ب ــه کرون ــا حمل ــن تنه ای
چــرا کــه ایــن بیمــاري بعــد از زمیــن زدن فــروش 
ــه پیمــان  ــر ب ــف2 در روزهــاي اخی ــد جل خــوب ب
ــر  ــد درگی ــن هنرمن ــرده و ای ــه ک قاســم خاني حمل
ایــن بیمــاري شــده بــود. شــاید جالــب باشــد بدانید 
ــبکه هاي  ــایعه ازدواج او در ش ــه ش ــي ک در روزهای
مجــازي دســت بــه دســت مي شــد، او بــا بیمــاري 

کرونــا دســت بــه گریبــان بــود!

سامدرخشاني:خیليهافراموشکردند
کهپژمانجمشیديفوتبالیستبوده!

ســام درخشــاني نمونــه بــارز و شــاخص 
ــا تــالش  افــرادي اســت کــه پله هــاي ترقــي را ب
ــه  ــرده و ب ــي ک ــي ط ــراوان، یکي یک ــتکار ف و پش
مــدارج بــاال رســیده اند. او ســال ها در عرصــه 
بازیگــري تــالش کــرده و حــاال بــه یــک ســتاره 
محبــوب تبدیــل شــده اســت کــه نامــش مي توانــد 
تضمینــي بــراي موفقیــت هــر فیلمــي باشــد. او این 
ــري را  ــري، کار مجري گ ــر بازیگ ــالوه ب ــا ع روزه
ــا اجــراي  نیــز انجــام مي دهــد و مســابقه ایــران ب
او یکــي از محبوب تریــن مســابقات تلویزیــون 
ــم  ــا فیل ــن روزه ــه ای ــي رود. او ک ــمار م ــه ش ب
خــوب بــد جلــف: ارتــش ســري را در اکــران دارد، 
فیلم هــاي شــاخص و متفــاوت نیلگون، پالتوشــتري 
ــز آمــاده اکــران خواهــد داشــت. و مرده خــور را نی

-چــه بازخوردهایــي از قســمت دوم خــوب بــد 
جلــف، در همیــن روزهــاي محــدود اکــران و البتــه 

در زمــان جشــنواره گرفتیــد؟
ــف  ــد جل ــوب ب ــمت دوم خ ــتش از قس *راس
بازخوردهــاي خیلــي خوبــي گرفتیــم هــم در زمــان 
ــران  ــه اک ــي ک ــدت زمان ــم در م ــنواره و ه جش
بــوده و حتــي مي دانــم کــه بســیاري از مخاطبــان 
ــه  ــد و متوج ــان مي رس ــه پای ــم ب ــه فیل زماني ک
مي شــوند کــه بایــد ادامــه آن را در قســمت ســوم 
ــم  ــوند و ه ــحال مي ش ــم خوش ــد، ه ــال کنن دنب
ناراحــت از ایــن بابــت کــه چــرا فیلــم تمــام نشــده 
و خوشــحال از ایــن بابــت کــه قســمت ســومي هم 
ــان ســاخت قســمت  ــا هــم در زم در راه اســت. م

ــي را  ــمت متوال ــرارداد کار در 2قس ــع ق دوم درواق
بســتیم کــه بنابه دالیلــي ایــن اتفــاق محقــق نشــد 
و ســاخت قســمت ســوم بــه آینــده موکــول شــد.

-بــه نظرتــان چقــدر فیلم هــاي کمــدي 
ــه  ــدر ب ــراي گیشــه هســتند و چق ــا ب ــینماي م س

معنــاي واقعــي کلمــه کار کمــدي مي کننــد؟
*اساســا فیلــم کمــدي ســاخته مي شــود 
بــراي فــروش چــون اســتقبال مــردم از فیلم هــاي 
ــرایط  ــطه ش ــه واس ــر ب ــال هاي اخی ــدي در س کم
و فشــارهاي اجتماعــي و اقتصــادي بیشــتر اســت 
و مــردم حداقــل ســعي مي کننــد بــا دیــدن 
فیلم هــاي کمــدي بــراي ســاعاتي هــم کــه شــده 
ــد آدم  ــورد چن ــي در م ــد. ول ــوب باش ــان خ حالش
ــوع  ــن موض ــم خاني ای ــان قاس ــد پیم ــاص مانن خ
وجــود دارد کــه فیلــم آنهــا بــه جــز کمــدي بــودن، 

ــن دارد. ــراي گفت ــم ب ــادي ه ــاي زی حرف ه

-کار با پیمان قاسم خاني چطور است؟
نابغــه  یــک  واقعــا  قاســم خاني  *پیمــان 
ــه  ــه اي ک ــن کلم ــان بهتری ــف پیم ــت. در وص اس
مي شــود گفــت همیــن اســت. بــه نظــرم در عرصــه 
کارگردانــي خــوب بــد جلــف تــازه شــروع پیمــان 
ــات  ــد منتظــر اتفاق ــا بای قاســم خاني اســت و قطع
عجیــب و غریــب و خیلــي بهتــري درباره او باشــیم.

-جالــب اســت کــه شــما نقش هــاي متفاوتــي 
ــه  ــان تجرب ــال هاي بازیگري ت ــام س ــم در تم را ه

کرده ایــد... از منفــي گرفتــه تــا کمــدي!
ــک  ــري ی ــر بازیگ ــراي ه ــاق ب ــن اتف *ای
مختلــف  نقش هــاي  در  کــه  اســت  ســعادت 

از مثبــت و منفــي گرفتــه 
تــا جــدي و کمــدي حضــور 
داشــته باشــد و در همــه آنها 
مخاطــب داشــته و باورپذیــر 
ــز  ــران طن ــا بازیگ ــد. م باش
ــز  ــه هرگ ــم ک ــادي داری زی
نتوانســتند در کارهاي جدي، 
موفــق باشــند و یــا برعکــس 
کــه  داشــتیم  بازیگرانــي 
هرگــز نتوانســتند در کارهاي 
ــدا  ــند. خ ــق باش ــز موف طن
را شــکر مي کنــم کــه در 
تمــام ایــن  ســال ها توانســتم 
ژانرهــاي  و  نقش هــا  در 
و  کنــم  بــازي  مختلــف 
جلــب  را  مخاطــب  نظــر 
کارهایــي  تمــام  از  کنــم. 
ــور  ــا حض ــه در آنه ــم ک ه
مي کنــم  دفــاع  داشــتم 
ــر  ــم اگ ــس مي کن ــون ح چ
آنهــا را بــازي نمي کــردم، 
ــروز را  ــه ام ــگاه و تجرب جای
نداشــتم بــراي همیــن ســعي 
ــته ام درس  ــم از گذش مي کن
بگیــرم، بــه آن افتخــار کنــم 
ــي  ــرم. جت ــذت بب و از آن ل
دربــاره دختــرم هــم دوســت 
دارم ایــن اتفــاق رخ دهــد و 
ــته  ــي داش ــات متفاوت تجربی
درســت  مســیر  و  باشــد 
زندگــي اش را انتخــاب کنــد.

دوســت  -خودتــان 
نداریــد بیشــتر در نقش هــاي 

ــید؟ ــدي باش کم
ــت  ــال دوس ــن اص *م
ــر  ــم در ژان ــه دائ ــدارم ک ن
کمــدي باشــم و اتفاقــا ایــن 
ــن  ــز م ــط قرم ــوع خ موض
اســت. بــه نظــرم بازیگــران 
حرفــه اي  عمــر  کمــدي 
ــو  ــد و زود مح ــادي ندارن زی
مي شــوند. دوســت دارم در 
کنــار کمــدي، نقش هــاي 
جــدي را هــم دائــم تجربــه 

ــي ام در  ــي توانای ــه حت ــم ک ــون مي دان ــم چ کن
ــت و  ــم هس ــتر ه ــیار بیش ــدي بس ــاي ج کاره
به نظــرم ایــن شــکل کار کــردن باعــث مانــدگاري 

بازیگــر مي شــود.

-زوج شــما و پژمــان جمشــیدي در ســال هاي 
اخیــر یــک زوج پولســاز و موفــق بــوده... نظرتــان 

دربــاره او چیســت؟
خیلــي بــراي پژمــان خوشــحالم هســتم. 
فرامــوش  دارنــد  همــه  دیگــر  یک جورهایــي 
ــوده  ــت ب ــي فوتبالیس ــک زمان ــه او ی ــد ک مي کنن
اســت! ایــن بزرگتریــن نکتــه اي اســت کــه 
مي توانــم دربــاره پژمــان بــه آن اشــاره کنــم. وقتي 
کلمــه هنرمنــد را در کنــار پژمــان مي شــنوم، واقعــا 
ــدر  ــد او آنق ــان مي ده ــن نش ــرم و ای ــذت مي ب ل
خــوب کار کــرده کــه همــه بــاور کرده انــد او یــک 
هنرمنــد اســت و فوتبالیســت بــودن او را فرامــوش 
ــی  ــا اتفاق ــد ام ــی آم ــاید اتفاق ــان ش ــد. پژم کردن
پیشــرفت نکــرد. از دیــوار بلنــد بازیگری پریــد نه با 
قــالب گرفتــن کــه بــا صبــوری. از دوران فوتبالــش 
یــاد گرفتــه بــود شــهرت بــه تنهایــی کافی نیســت 
و کار بایــد دغدغــه ات شــود. او تئاتــر را هــم تجربه 
کــرد. پژمــان حتمــا آن روز ســرد پاییــزی در ســال 
۹2 را بــه یــاد دارد، خــودش می گفــت حرف هــای 
تنــدی کــه بعــد از اجــرا شــنیدم را در زمــان فوتبالم 
از علــی پرویــن نشــنیده بــودم. امــا همیــن نقدهــا و 
طعنه هــا کمــک کــرد کــه قالــب اولیــه را بشــکند 
و تــا نامــزدی جشــنواره پیــش بــرود. منتقدهــا او را 
پذیرفته انــد و بیشــتر از نقــد، او تمجیــد و تحســین 

می شــود.

-خودتــان بــا تکــرار ایــن زوج در آثــار مختلف 
موافق هســتید؟

ــان بارهــا  ــد از ســریال پژم ــا بع *راســتش م
پیشــنهاد همــکاري داشــتیم و فــارغ از 2 قســمت 
خــوب بــد جلــف و 2قســمت تگــزاس کــه 
فیلمنامه هایــي داشــت کــه حــس کردیــم مي توانــد 
ایــن کنارهــم بــودن و تکــرار زوج مــا را توجیــه کند 
و مخاطــب هــم از ایــن زوج دلــزده نشــود، اجــازه 
ایــن را ندادیــم کــه از ما سوءاســتفاده شــود. درواقع 
اولویــت مــا بــراي در کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن 
بــود کــه بــه شــعور مخاطــب توهیــن نشــود و در 

عیــن حــال خودمــان هــم از کار لــذت ببریــم.

پژمانجمشیدي:بهدوستيباسام
درخشانيافتخارميکنم

پژمــان جمشــیدي آنقــدر در عرصــه بازیگــري 
ــر  ــاید کمت ــه ش ــوب شــده ک ــوده و محب ــق ب موف
بــه خاطــر بیاوریــم کــه او روزي یــک فوتبالیســت 
معــروف بــوده اســت! البته اســتعداد در کنــار تالش 
شــبانه روزي باعــث موفقیــت او در این عرصه شــده 
و در تمــام ســال هایي کــه بــه بازیگــري پرداختــه 
در مقابــل حواشــي و انتقــادات ناعادالنــه مقاومــت 
کــرده و اتفاقــا روز بــه روز در کارش پیشــرفت 
ــد کــه او یکــي  ــب اســت بدانی داشــته اســت. جال
از پولســازترین بازیگــران چندســال اخیــر ســینماي 
کشــور بــوده و همیــن موضــوع بــه پــرکار بــودن 
او انجامیــده اســت. او فیلم هــاي پرفروشــي چــون 
۵۰کیلــو آلبالــو، خــوب بــد جلــف، تگــزاس، لونــه 
زنبــور، مــا همــه باهــم هســتیم و تگــزاس 2 را در 
کارنامــه داشــته و ســال گذشــته یکــي از پرکارترین 

بازیگــران در ســینماي کشــور بــه واســطه اکــران 
ــود. ــش ب فیلم های

-شــما ایــن روزهــا یــک بازیگــر کامــال موفق 
و محبــوب هســتید... اگــر بــه گذشــته و ســال هاي 
دور برگردیــم آیــا از همــان ابتــدا بازیگــر مي شــدید 

یــا بازهــم ســراغ فوتبــال مي رفتیــد؟
*فوتبــال بــرای دوران خــوش زندگــی ام بود و 
کنــار خانــواده بهتریــن روزهــا را ســپری می کــردم. 
راســتش اصــال یــادم نمی آیــد چطــور فوتبالیســت 
ــی  ــه در دوران کودک ــا کاری ک ــون تنه ــدم، چ ش
انجــام مــی دادم فوتبــال بــازی کــردن بــود. طبیعتــا 
ــم بازهــم  ــا بیای ــه دنی فکــر می کنــم اگــر بارهــا ب
ــته  ــن رش ــون ای ــوم چ ــت می ش ــدا فوتبالیس ابت
عالقــه دوران کودکی ام اســت، روزهایــی که دوران 
خوشــی را پشــت ســر می گذاشــتم و بــرای حضــور 
ــا را  ــردم. آن روزه ــماری می ک ــن لحظه ش در زمی
هیچ وقــت فرامــوش نمی کنــم و همیشــه در ذهــن 

ــد. ــی می مانن ــرم باق و خاط

-بــه نظرتــان اولیــن فاکتــور موفقیت شــما در 
بازیگــري و فوتبــال چــه بوده اســت؟

*ببینیــد مــن اولیــن قــرارداد رســمی خــود در 
عرصــه فوتبــال را ســال ۶۹ بــا شــاهین کرج بســتم 
و در نــوروز ۸۹ تصمیــم گرفتــم دیگــر فوتبال بازی 
نکنــم! راســتش در تمــام آن ســال ها هرگــز پــول 
ــه نظــرم بزرگتریــن خیانــت  و پارتــي نداشــتم و ب
ــد  ــان انجــام می دهن ــه خودش ــی ب ــان وقت را جوان
کــه بگوینــد مــا پــول و پارتــی نداشــتیم و موفــق 
ــی  ــت در زندگ ــدم شکس ــن ق ــن اولی ــدیم. ای نش
اســت. امــکان نــدارد کســی بــا پــول و پارتــی وارد 
ورزش و هنر شــود و ماندگار 
ــب  ــه مخاط ــرا ک ــد، چ بمان
ــام  ــت. در تم ــردم اس ــا م م
ســال هاي فوتبالــي ام مدیون 
خیلــي از مربیــان عزیــزم 
ــز کســي  ــي هرگ هســتم ول
ــازي نکــرد. از  ــم پارتي ب برای
زمانــي هــم کــه وارد عرصــه 
بازیگــري شــدم دوســتان 
زیــادي پیــدا کــردم ولــي بــا 
ــه کار  ــاني ک ــي از کس خیل
کــردم، اصــال شــناختي از 
ــع در  ــتیم و درواق ــم نداش ه
ســینما هــم پارتــي نداشــتم. 
ــاد  ــی ی ــال را از کودک فوتب
گرفتــم و تخصــص مــن 
ــادم  ــی ی ــی از وقت ــود. یعن ب
می آیــد بــا تــوپ ســر و 
از  را  آن  و  مــی زدم  کلــه 
ــم.  ــاد گرفت ــدا ی ــان ابت هم
بــاال و پاییــن فوتبــال و چــم 
و خــم آن را بلــد بــودم و 
ــا  ــل آنقدره ــن دلی ــه همی ب
ــخت و  ــن س ــرای م ــم ب ه
طاقت فرســا نبــود. بازیگــری 
ــود  ــخت تر ب ــم س ــا برای ام
چــون در ســن بــاال وارد 
شــدم و دوره هایــش را دیــدم 
ــز و درشــت  ــای ری و نکته ه
را یکــی پــس از دیگــری یاد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــم. ب گرفت
بازیگــری کار ســخت تری 
برایــم بــود امــا تــالش کردم 
تــا در ایــن حرفــه هــم بتوانم 
مفیــد باشــم و روزهای خوبی 
را تجربــه کنــم. بــا ایــن حال 
ــم کــه آدم در  ایــن را می دان
هــر حرفــه ای کــه باشــد بــا 
تــالش می توانــد مشــکالت 
ــردارد.  ــش ب ــوی پای را از جل
ــه ای کــه در هــر شــغل  نکت
و حرفــه ای باعــث موفقیــت 
می شــود ایــن اســت کــه آدم 
ــف، مثبــت  در شــرایط مختل
و منفی هــا و موفقیــت یــا 

عــدم موفقیــت را گــردن خــودش بینــدازد و از زمین 
و زمــان ایــراد نگیــرد. آن وقــت اســت کــه می توانــد 

ــد. ــه کن ــق را تجرب ــای موف روزه

ــاره دســتمزد نجومــي ســتاره هاي ســینما  درب
و فوتبــال برایمــان بگوییــد؟

*راســتش مــن دســتمزدهای امــروز فوتبــال 
ــا در ســینما  ــدارم ام ــر ن ــا خب ــم و از آنه را نمی دان
تعــداد معــدودی از بازیگــران هســتند کــه رقم های 
باالیــی دریافــت می کننــد. بــرای بازیگــران کمدی 
ــم نوعــی دیگر.چــون  ــه نوعــی و غیرکمــدی ه ب
فیلم هــای کمــدی نســبتا ُپرفروش تــر هســتند 
ــم  ــتمزدها ه ــد روی دس ــئله می توان ــن مس و همی
ــه  ــور ک ــت همانط ــي در نهای ــذارد ول ــر بگ تاثی
گفتــم همــه بازیگــران دســتمزد عجیــب و غریــب 

نمی گیرنــد.

خیلــي  شــما  ینــد  مي گو ي  ه ا عــد -
برعکــس!؟ عــده اي  و  هســتید  خوش اخــالق 

فیلم هایــم  در  کــه  نقــدر  آ *راســتش 
خوش اخــالق هســتم، در واقعیــت ایــن رفتــار 
ــا همیشــه  ــه م ــد ک ــر می کنن ــه فک ــدارم. هم را ن
خوشــحال هســتیم در صورتی کــه اینگونــه نیســت. 
ــار خوشــایندی  ــم رفت ــه همیشــه ســعی می کن البت
و  ُپرحــرف  آدم  امــا در خانــه،  باشــم،  داشــته 

خوشــحالی نیســتم!

-شــما بــه واســطه پیمــان قاســم خاني و 
ــدید...  ــري ش ــه بازیگ ــان وارد عرص ــریال پژم س
نظرتــان دربــاره پیمــان قاســم خاني چیســت؟

قاســم خاني  پیمــان  خانــواده ام،  از  *بعــد 
ــم بهتریــن فــرد اســت و او را خیلــي دوســت  برای
ــم و از  ــکاري کن ــا او هم ــه ب ــل از اینک دارم. قب
نزدیــک بــا او آشــنا شــوم، بــه واســطه کارهایــش 
ــتني  ــذاب و دوست داش ــخصیت ج ــک ش ــم ی برای
بــود و بعــد از اینکــه از نزدیــک بــا او آشــنا شــدم، 
ــردم. شــخصیت  ــي ب ــش پ ــه توانایي های ــتر ب بیش
او طــوري اســت کــه وقتــي از نزدیــک بــا او آشــنا 
ــود و  ــوب مي ش ــان محب ــتر برایت ــوید بیش مي ش
ــه مــن  ــادي ب ــن مــدت هــم کمک هــاي زی در ای
ــتان  ــي از دوس ــرده و یک ــري ک ــه بازیگ در عرص
عزیــز مــن اســت. همــکاري بــا او برایــم افتخــاري 
بــزرگ در ایــن عرصــه اســت و چیزهــاي زیــادي 

ــم. ــاد گرفت از او ی

-همکاري با سام درخشاني چطور است؟
*ســام دوســت قدیمــي مــن اســت و هرگــز 
ــا  ــه خیلي ه ــه ب ــي  را ک ــم زمان ــوش نمي کن فرام
پیشــنهاد بــازي در ســریال پژمــان مي شــد و آنهــا 
ریســک نمي کردنــد کــه در ســریالي بــازي کننــد 
ــت،  ــت اس ــک فوتبالیس ــي آن ی ــش اصل ــه نق ک
ــش  ــن نق ــام داد و ای ــک را انج ــن ریس ــام ای س
ــتم.  ــون هس ــه از او ممن ــرد و همیش ــول ک را قب
ــاره  ــاي دوب ــت همکاري ه ــه فرص ــحالم ک خوش
ــا او داشــتم و ایــن همکاري هــا باعــث شــد  را ب
ــه  ــر، ب ــاب تصوی ــرون از ق ــا بی ــتي م ــا دوس ت
داخــل آن منتقــل شــود. از اینکــه دوســتاني 
ــار  ــن عرصــه کن ــد ســام درخشــاني را در ای مانن
ــا  ــه تنه ــم و ن ــار مي کن ــا افتخ ــود دارم واقع خ
ــه در  ــي ک ــه چیزهای ــه ب ــتي بلک ــن دوس ــه ای ب
ــم  ــرم ه ــاد مي گی ــا ی ــري از آنه ــه بازیگ عرص

ــم. ــود مي بال ــه خ ب
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