
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی:

ارز تامین نشود، تولید لوازم خانگی تعطیل می شود

کانون  دبیر  بانکی،  سپرده های  سود  نرخ  افزایش  درپی 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در مصوبه جدید 
شورای پول و اعتبار، فقط زمان سپرده ها به سه و شش ماه و دو 
سال تغییر کرده است. آنجاکه نرخ سود سپرده ها افزایش قابل توجهی پیدا 
نکرده نمی توان انتظار داشت که این امر موجب هدایت نقدینگی های سرگردان 
به بانک ها شود و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده های 

بانکی نمی تواند در هدایت نقدینگی های سرگردان به بانک ها تاثیرگذار باشد.
، با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافته 
و طبق آن که نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، سرمایه گذاری 
کوتاه مدت ویژه سه ماهه و سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه به ترتیب 
۱۰، ۱۲، ۱۴ درصد تعیین شده است. همچنین، نرخ سود سپرده سرمایه گذاری 
با سررسید یک  سال و سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال به ترتیب ۱۶ 

و ۱۸ درصد است. که در این باره محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک ها 
نرخ   آنچه مصوبه جدید درباره  اعتباری خصوصی، توضیح داد:  و موسسات 
سپرده های بانکی نشان می دهد همان مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار است 
که حداکثر نرخ سود سپرده ها ۱۸ درصد بود اما اکنون سپرده ها را به مدت  

زمان های کوتاه تری چون سه و شش ماهه تقسیم کرده اند.
صفحه 3

مشموالن غایب و متاهل در شهر خودشان به کار گرفته می شوند
مسائل  خصوص  در  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
مربوط به سربازان از جمله حقوق آنها، بررسی موارد مربوط به غیبت، 
امکان کاهش مدت دوره سربازی و مشموالن داوطلب کنکور توضیحاتی ارائه داد.

سربازی و مسائل مربوط به آن از موضوعاتی است که هرچقدر هم در مورد آن 
صحبت شود و گزارش نوشته شود باز هم اما و اگرهای بسیاری دارد. در ستاد کل 
نیروهای مسلح اداره ای به اسم »اداره سرباز« وجود دارد که رئیس آن می تواند با 
مشورت دیگر فرماندهان در مورد تمام مسائل مربوط به سربازی تصمیم گیری کند.
صفحه ۲

خدمت نظام وظیفه باید بهینه شود

تقویم تمام آزمون های کشوری
 که معوق شدند

آزمون های کشوری که قرار بود در روزهای اخیر برگزار شود به دلیل 
شیوع بیماری کرونا ویروس به تعویق افتاد. تمامی این آزمون ها با دو هفته 

تاخیر در مردادماه برگزار می شوند.
در هفته گذشته چندین آزمون کشوری به دلیل شیوع بیشتر بیماری کرونا و 
لزوم حفظ سالمت داوطلبان به تعویق افتاد. آزمون دکتری تخصصی )نیمه متمرکز( 
دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، آزمون دکتری 
تخصصی )نیمه متمرکز( دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، آزمون زبان وزارت 
بهداشت و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، پنج آزمون 
کشوری بودند که به تعویق افتاد و زمان جدیدی برای آنها در نظر گرفته شد. همچنین 
با توجه به تغییرات زمان آزمون ها، زمان سه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از 
کشور در رشته های داروسازی و دندانپزشکی نیز با تغییر مواجه شد.زمان آزمون زبان 
انگلیسی نیز با چند روز تأخیر به جای ۲ مرداد در روز سه شنبه ۷ مرداد برگزار می شود.
صفحه 3

در سال ۹۸ محقق شد؛

درآمد ۲۳ هزار میلیارد ریالی 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس

ورود ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس 
میلیارد  هزار   ۸۴ حدود  ورود  موضوع 
ابتدای  از  بورس  به  حقیقی  نقدینگی  تومان 
امسال تاکنون از سوی اعضای کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی اتاق 
ایران،امسال از مجموع حجم نقدینگی حقیقی که وارد بورس 
شده، حدود دو درصد از این منابع خالص جذب تولید شده و 
بقیه بین سهامداران چرخیده است. براساس این گزارش دولت 
و بخش خصوصی سعی می کنند که با تسهیل شرایط، نقدینگی 
به کمک اقتصادی واقعی برود؛ راه اندازی سامانه رهسار با این 

هدف انجام شده است.
حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران 
بنگاه های  تامین مالی  توسعه یافته  درکشورهای  امروز  گفت: 
به  بیشتر  بانک ها  و  می شود  انجام  سرمایه  بازار  در  بزرگ 

تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط می پردازند.
صفحه 3

10 سال گذشته از سوی شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت؛

احداث و بهره برداری
 از 7 تصفیه خانه فاضالب در استان

4

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان قرمزپوش شدند
صفحه 3

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1508- شنبه 28 تیر  1۳۹۹- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
خوشبخت: اکران 

آنالین کمكي به 
بازگرداندن سرمایه 
فیلمسازان نمي کند!

6ورزش
نجمه خدمتی: شرایط 

ما با رقبایمان قابل 
قیاس نیست

هنگ 7فر

مهرداد خوشبخت از جمله فيلمسازان موفق سينماي كشور است 
كه سال گذشته فيلم سينمایی آبادان یازده60 را كارگردانی 
بار در سی و هشتمين جشنواره فيلم  كرد و برای نخستين 
اعضای  از  یکی  به عنوان  روزها  این  درآورد،  نمایش  به  فجر 
شورای سياستگذاری جشنواره فيلم كوتاه سلفی 20 مشغول 

فعاليت است.

نجمه خدمتی در خصوص آغاز تمرینات تيم ملی در حضور 
مربيان در سالن تيراندازی فدراسيون اظهار كرد: از ۱۴ تير 
تمریناتمان شروع شده است. در حال حاضر اردو نيست و 
فقط تمریناتمان را زیر نظر مربی در سالن فدراسيون انجام 

می دهيم تا بتوانيم آمادگی خود را در سطح باال نگه داریم.

محمدباقر رضایی ـ سردبير و نویسنده برنامه ـ درباره این 
آثار  در  فراوان  جست وجوی  با  داشت:  اظهار  بازخوانی ها  
نویسندگان مطرح جهان، ۴۴ داستانک زیبا و بسيار جذاب 
برای  را  تعدادی شان  شب  هر  كه  كرده ایم  گلچين  آنها  از 

شنوندگان برنامه »كتاب شب« بازخوانی می كنيم. 

بازخوانی ۴۴ 
داستانک با صدای 

بهروز رضوی

افزایش نرخ سود بانكی نقدینگی را به بانک ها نمی برد
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سیدجالل فیاضی
راهی  کشور   ، انقالب  از  پس  دهه  چهار  در  اگرچه 
طوالنی را پیموده و به دستاوردهای مهمی هم دست یافته 

است ،اما هنوز هم هزار راه نرفته پیش روی ماست.
مردم با مشکالت جدی و طاقت فرسا مواجه هستند که 
مهمترین آن معضالت اقتصادی است؛ تورم افسارگسیخته، 
کاهش ارزش پول ملی، نظام ناکارآمد پولی و بانکی ومالیاتی 
، موانع جدی تولید،اقتصاد نفتی ،بیکاری، معضالت فضای 
کسب و کار،مسکن، ساختار مشکل ساز صادرات و واردات، دولت های فربه و غیرچابک ،شرکت 
های دولتی و خصوصی،رانت خواری ،فساد اقتصادی ،ثروت های بادآورده ،شکاف طبقاتی ، 
تبعیض وضعف در تحقق عدالت، مشکالت اقتصادی کرونا،تحریم های دشمن و چالش های 
دارد قوای کشورپس  انتظار  از مشکالتی است که جامعه  و... فهرستی  جهانی ومنطقه ای 
از۴۰سال تجربه با تعقل ،تعامل و هم افزایی به سوی رفع آنها به نحوی گام بردارند که آثار 
آن برای مردم محسوس باشد.رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب در نشست ویدئو کنفرانسی با 
مجلس یازدهم می تواند نقشه راه روشن این دوره قانونگذاری و دوقوه دیگر باشد که می توان 
مهم ترین محور آن را ضرورت تعامل و هم افزایی قوای کشور برای حل مشکالت اقتصادی 
دانست . شاید تقارن نخستین سال مجلس یازدهم با آخرین سال دولت دوازدهم تعامل را 
قدری دشوار جلوه دهد،چرا که مجلس تازه نفس به دنبال طرح ها و لوایح جدید برای اقدام 
تازه در جهت رفع مشکالت است و دولت درسال پایانی درپی تکمیل اقدامات ۸ساله و جمع 
بندی فعالیتهای خویش است. از سوی دیگر وقتی سه رقیب انتخابات ریاست جمهوری سال 
۹۶ زیر یک سقف و در یک ضلع میز کنفرانس شورای هماهنگی سران قواقرار می گیرند، 
تصور تعامل و هم افزایی بازهم دشوارتر می نماید.اما آموزه های امام و رهبری به ما آموخته 

است که در جمهوری اسالمی رقابت برای خدمت است نه برای قدرت!

 بنابراین انتظار می رود با توجه به شرایط حساس کنونی کشور کینه های حیدری _نعمتی 
جناح های سیاسی کنار گذاشته شود و قوای کشور با تمام وجود مشکالت مردم را درک 
کنند و برای رضای خدا و قدرشناسی از این مردم بزرگوارفقط به همکاری ،همدلی و هم 

افزایی بیندیشند.
از؛وزرا،نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و اصطالحا مقامات   کارگزاران نظام اعم 
لشکری و کشوری در همه ارکان، خستگی و دلزدگی مردم از مناقشات و مجادالت بی حاصل 
سیاسی را بفهمند. دوران مجادله، توهین ،پرخاش، تهمت، افترا ،مچ گیری و متلک گویی 
مقامات علیه یکدیگر در تریبون های عمومی سپری شده است ودیگر کسی این روش ها 
انقالبی گری نمی داند. باید برای نجات کشور از مشکالت جدی اقتصادی کمر همت بست.

تر   نیزپیچیده  علیه کشورمان  توزی های دشمن  کینه  اقتصادی،  برمشکالت  عالوه 
شده است. از یک سو کاخ سفیددو سال پس از خروج از برجام مدعی فعال کردن مکانیزم 
ماشه برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران است و همزمان بر تشدید تحریم ها و ادامه 
فشار حداکثری اصرار دارد. اروپا در تداوم سهل انگاری در انجام تعهدات خود برای تامین 
منافع ایران از برجام ،قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام آژانس ارائه می دهدو جمهوری 
اسالمی نیز مکانیسم حل اختالف برجام را برای رسیدگی به تخلفات اروپا فعال کرده است.

 درچنین شرایطی انسجام  و یکپارچگی قوای کشور در برابر کینه توزی دشمنان یک 
گزینه نیست یک الزام است .

معضالت  _۱۹و  کوئید  وقربانیان  مبتالیان  افزایش  و  کرونا  دوم  موج  میان  دراین 
اقتصادی ناشی از آن اوضاع را پیچیده تر کرده است و فرصت هرگونه مجادله و مناقشه را 

از مسئوالن کشور ربوده است.
 هزار راه نرفته پیش روست !فرصت آزمون و خطا سپری شده است .قوای سه گانه 
برای بهره گیری از همه صاحبنظران، توان و امکانات کشور برای کاهش بارسنگین مشکالت 

از دوش مردم متحد شوند!

سرمقاله
هم افزایی قوا برای هزار راه نرفته!

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا محدودیت های احتمالی به صورت منطقه ای 
است و مثل روزهای شیوع کرونا محدودیت ها در سطح کشور نیست

تهران  شهر  محدودیت های  اعمال  نحوه  بررسی  برای  مسووالن  از  عده یی 
که قرار است از امروز اجرایی شود در شبکه خبر حضور یافتند تا در این خصوص 
اطالع رسانی کنند. در ابتدای این برنامه محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت گفت: محدودیت های تهران از شنبه اجرا می شود. بر 
اساس مصوبه ستاد ملی کرونا محدودیت های احتمالی به صورت منطقه ای است 
و مثل روزهای شیوع کرونا محدودیت ها در سطح کشور نیست، اعمال محدودیت 
در شهر تهران حساسیت بیشتری دارد به دلیل اینکه تهران پایتخت بوده و با سایر 

شهرها از نظر تجاری ارتباط دارد.
*جزئیات محدودیت های شهر تهران

وی عنوان کرد: برگزاری مراسم ها و همایش ها ممنوع است، کارکنان ادرارت 
دولتی به یک سوم کاهش پیدا خواهند کرد، استخرهای سر پوشیده با محدودیت 
فعالیت مواجه خواهند شد. متاسفانه برخی استخرهای سر پوشیده دارای سطوح 
مشترک هستند که باعث شیوع کرونا می شوند لذا به همین دلیل با محدودیت فعالیت 
مواجه شدند. همچنین فعالیت باشگاه های ورزشی پر برخورد یک هفته ممنوع است.

*وضعیت فعالیت باشگاه های بدنسازی
فعالیت  درباره  خبر  شبکه  مجری  سئوال  به  پاسخ  در  وی  برنامه  ادامه  در 
ارائه نداد و اظهار داشت: باشگاه های کشتی،  باشگاه های بدنسازی پاسخ شفافی 
کاراته و تکواندو تعطیل خواهند بود، از بین ورزش های تیمی و آن دسته که جنبه 
مسابقه ای دارند فقط لیگ فوتبال و به دلیل تعهداتش به فیفا برگزار خواهد شد 
که پروتکل های بهداشتی برای آن تدوین شده است. انجام ورزش هایی مثل دو، 
ورزش همگانی در پارک ها با حفظ فاصله اجتماعی ممنوع نیست و مشکلی ایجاد 

نخواهد کرد.
فرهادی گفت: فعالیت باشگاه بدنسازی منوط بر تایید همکاران وزارت ورزش 
است، آنها باید تایید کنند که باشگاه دارای شرایط تمرینات انفرادی هست یا خیر، 
سپس همکاران بهداشت نیز باید آن را تایید کنند و ورزش بدنسازی باید به صورت 

انفرادی انجام شود.
*اعمال محدودیت ها شفاف نیست

کرمی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران در ادامه این برنامه 

با مصوبه  اعمال محدودیت ها مطابق  و  نیست  اعمال محدودیت ها شفاف  گفت: 
شفاف انجام نمی شود، در مصوبه ستاد نیز تعریف خاصی نشده است و تنها اعالم 
شده که محدودیت ها افزایش یابد، ما در شهرداری اعالم کردیم همه باشگاه های 

ورزشی که فاصله گذاری را رعایت نمی کنند باید تعطیل باشند.
* تاالرها نباید اجتماعاتی مانند عروسی و ختم را برگزار کنند

اتاق اصناف تهران گفت:  نائب رئیس  ابراهیمی،  ادامه این برنامه خسرو  در 
اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا باید هماهنگ تر انجام شود، قبال اعالم می شد 
یک شغلی تعطیل باشد و این دستور به صورت عام انجام می شد اما امروز اعمال 

محدودیت ها در شهرها و بخش ها به صورت مجزا می تواند اجرایی شود.
وی افزود: چندگانگی دستوری وجود دارد، وقتی تعریفی می کنیم که فعالیت 
مراکز پذیرایی تعطیل باشد ادامه فعالیت به سمت فعالیت سایر مراکز می رود، به 

طور مثال خدمت رسانی تاالرها به سمت برگزاری مراسم در باغ می رود.
ابراهیمی افزود: در این زمینه با هماهنگی که با ستاد کرونا داریم درحال رصد 
هستیم و تاالرها نباید اجتماعاتی مانند عروسی و ختم را برگزار کنند و تجمعات 
نباید بیش از ده نفر باشد، در صورت باز بودن مراکز پذیرایی باید شرایط و پروتکل ها 

اعالم شود، اولویت فعالیت ما مصوبات ستاد مقابله با کرونا است.
*غربالگری دانش آموزان نیز متوقف شد

مذهبی  فرهنگی  مراسم های  برگزاری  گفت:  ادامه  در  فرهادی  محسن 
کافه ها  شبانه روزی،  مدارس  آموزشگاه ها،  فعالیت  است،  تعطیل  اجتماعی  و 
تعطیل هستند،  ورزشی سالنی  باشگاه های  و شهربازی،  باغ وحش  قهوه خانه ها، 
شنبه هفته گذشته مصوبه ستاد ملی کرونا حکایت از این دارد که همه دستگاه ها 
موظف به نظارت بر واحدهای خود هستند و در تهران اتاق اصناف تهران مسؤول 
نظارت اولیه است. تا جایی که من اطالع دارم آزمون سمپاد متوقف شد و غربالگری 

دانش آموزان نیز متوقف شده است.
*طرح ترافیک فعال لغو نمی شود

کرمی در ادامه برنامه گفت: طرح ترافیک دارای مزایا و معایبی است که در 
ستاد ملی درباره آن بحث شده است، تصمیم این است که فعال ادامه پیدا کند اما 
لغو یا اجرای آن تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا است. در مورد حمل و نقل 
عمومی نیز تصمیم جدیدی گرفته نشده است و استفاده از ماسک در وسایل محل 

و نقل عمومی اجباری است.

محض اطالع

بازگشت محدودیت های پایتخت از امروز
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نوع ادبیات انتقاد از دولت باید تغییر کند 
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس گفت: انتقاد به دولت وارد است، 

اما نوع بیان و ادبیات بعضی انتقادات باید تغییر کند. 
محمدجواد عسگری در مورد ضرورت تغییر ادبیات نمایندگان مجلس در بیان 
انتقاد از دولتمردان، گفت: انتقاد به دولت وارد است، اما گفتار بعضی نمایندگان جالب 
نبوده است. نوع بیان بعضی انتقادات باید تغییر کند. نگاه مقام معظم رهبری هم 

همین بود که نمایندگان باید در نوع بیان انتقادات خود رعایت کنند.

مجلس باید در فضایی آرام مطالبه گری کند
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد توصیه های مقام معظم رهبری 
به مجلس و رابطه این قوه با دولت گفت: نگه نداشتن حرمت ها طبق گفته مقام 

معظم رهبری خالف شرع و عرف است.
کیومرث سرمدی با بیان اینکه مردم با امید به این مجلس رأی دادند، تصریح 
کرد مجلس باید در فضایی آرام، قانونی و توأم با روابط حسنه به مطالبه گری خود 
ادامه دهد و افزود:  ما باید ضمن استفاده از اهرم های قانونی، رعایت اخالق و 
حرمت را داشته باشیم. به هیچ کس نباید توهین کرد. نگه نداشتن حرمت ها طبق 

گفته مقام رهبری خالف شرع و عرف است. 

محتوای درسی آموزش آنالین باید باکیفیت باشد
یک عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر لزوم ارائه محتویات درسی با کیفیت در حوره آموزش مجازی گفت 
که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به ابعاد آموزش آنالین 

دغدغه داشته و برای بهبود کیفیت این موضوع تالش خواهند کرد.
شیوا قاسمی پور با تاکید بر  لزوم توجه به محتویات آموزشی ارائه شده در 
حوزه آموزش از راه دور به دانش آموزان و دانشجویان گفت: با توجه به اینکه 
موضوع آموزش آنالین به دلیل شرایط امروز کشور بسیار با اهمیت است، اعضای 
کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز به دو عرصه آموزش و پرورش و آموزش عالی 

توجه الزم را دارند.
وی افزود: معلمین عزیز می دانند در امر آموزش باید شاهد بازخورد باشیم، 
ولی متاسفانه در کالس های آنالین بازخوردی را نمی بینیم، چرا که تبادل آموزش 
در حوزه آموزش از راه دور دوطرفه نبوده و صرفا یک طرفه است، این آموزش 
پیگیر آن  آنالین دارای مشکالتی است که ما در کمیسیون آموزش به جدیت 
هستیم چرا که وضعیت کنونی کرونا شاید بیش از این ها ادامه دار باشد و ما باید 
به بحث آموزش از راه دور توجه الزم را داشته باشیم، این موضوع از دغدغه های 

اصلی کمیسیون بوده و پیگیر مشکالت آموزش آنالین هستیم.

هدف از طرح مالیات بر خانه های خالی کنار زدن دالالن
 از بازار مسکن است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که هدف 
از طرح مالیات بر خانه های خالی می تواند در کوتاه مدت در کنترل قیمت ها و 
افزایش عرضه تاثیرگذار باشد، اما در کنار آن باید سیاست ساخت مسکن و تسهیالت 

حمایتی با جدیت دنبال شود.
مجتبی یوسفی افزود: با توجه به آشفتگی و بی برنامگی در وزارت مسکن در 
۶ سال گذشته امروز شاهد نابسامانی بازار مسکن هستیم. وزارت مسکن در حوزه 
ساخت مسکن و حوزه نظارت دچار بی برنامگی بوده است و آنچه که مسلم است 
پایان ساخت حداقل دو سال زمان الزم  تا  از زمان شروع  برای ساخت مسکن 
است تا وارد چرخه مصرف شود.وی در ادامه اظهار داشت: عدم تعادل بین عرضه 
و تقاضا در بازار مسکن باعث افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن شده است و 
امروز دهک یک تا ۶ جامعه یعنی اقشار متوسط و ضعیف در تامین مسکن با مشکل 
روبرو هستند و حتی خرید مسکن برای عده ای آرزو شده است. براساس نظرات 
کارشناسی امروز برای خرید یک واحد ۸۰ متری در تهران ۴۸ سال زمان الزم است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مجلس یازدهم 
و کمیسیون عمران در دو حوزه وارد ساماندهی بازار مسکن شده است که ساخت 
مسکن چند سالی طول می کشد  اما سیاست دیگری که می تواند تاثیر زودتری بر 

ساماندهی بازار داشته باشد، طرح اخذ مالیات از خانه های خالی است.

 توضیح درباره ناآرامی هاِی بهبهان و مشهد 
فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان در خصوص تجمع غیر قانونی تعدادی از 

شهروندان بهبهانی توضیحاتی ارائه کرد. 
سرهنگ محمد عزیزی اظهار داشت در پی یک فراخوان تعداد کمی از مردم 
بهبهان برای اعتراض به وضعیت اقتصادی در ساعت ۲۱ پنجشنبه در میدان بانک 
ملی این شهرستان تجمع کردند. ابتدا پلیس سعی داشت تا با مذاکرده این افراد را 
متفرق کند اما آنها نه تنها متفرق نشدند بلکه اقدام به سردادن شعارهای هنجارشکنانه 

کردند به همین دلیل پلیس هم با صالبت اقدام به متفرق کردن آنها نمود.
فرمانده انتظامی بهبهان اضافه کرد: خوشبختانه با تدابیر انجام شده هیچگونه 
به  هم  کننده  تجمع  افراد  و  نیامد  وجود  به  تجمع  این  در  جانی  و  مالی  خسارات 

منازلشان هدایت شدند.
 * عوامل تشویق به تجمع در مشهد دستگیر شدند

سپاه امام رضا)ع( استان خراسان رضوی، طی اطالعیه ای اعالم کرد: با اشراف 
اطالعاتی و اقدام سازمان اطالعات سپاه امام رضا)ع( استان خراسان رضوی شماری 
از عوامل اصلی گروه های معاند که ضمن ارتباط با شبکه های ضدانقالب، با انتشار 
فراخوان هایی هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می کردند، 
شناسایی و دستگیر شدند. در سوابق برخی از این افراد، اقداماتی همچون جاسوسی 
علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تالش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق 

فضای مجازی دیده می شود.

انتقاد احمد توکلی از سیاست های اقتصادی دولت
ز  ا نتقادی  ا ئیتی  تو در  م  نظا مصلحت  تشخیص  عضو  توکلی  حمد  ا
وسیله  هیچ  گوید:  می  کینز  نوشت:  و  کرد  انتقاد  دولت  اقتصادی  سیاست های 
بی  از  بهتر  جامعه ،  یک  های  پایه  نابودی  برای  تر  مطمئن  و  تر  مکارانه  ای 

اعتبار کردن پول آن نیست.
در این دولت قیمت ارز هشت برابر شده، تنها در این چند روز ارزش ریال یک 

سوم کاهش یافته است. آقای روحانی می دانید کشور را به کجا می برید؟

وضعیت جسمی عضو خبرگان بعد از سکته مغزی
وضعیت  کرد:  اعالم  همدان  ابن سینا  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
آیت اهلل سیدمصطفی موسوی اصفهانی، نماینده همدان در مجلس خبرگان رهبری، 

مساعد است.
دکتر ابراهیم جلیلی اظهار داشت: آیت اهلل موسوی اصفهانی با عالئم ضعف و 

بی حالی به بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان مراجعه کرد و بستری شد.
کرد:  خاطرنشان  خبرگان  مجلس  عضو  این  رفتن  کما  به  تکذیب  با  وی 

خوشبختانه در روند درمان، وضعیت ایشان بهتر شده است.
گفت:  نیز  همدان  سینا  ابن  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
به زودی  احتماال  و  است  مساعد  خبرگان  مجلس  عضو  این  بالینی  وضعیت 

می شود. مرخص 
دکتر طاهری ادامه داد: تشخیص پزشک این بوده که احتماال ایشان سکته 

مغزی کرده و پای راستشان نیز مقداری لمس بوده است.

ادعای »آماده باش کامل« پدافند هوایی ایران
شبکه خبری »سی ان ان« به نقل از یک مقام آمریکایی ضمن اذعان تلویحی 
به آمادگی باالی توان پدافند هوایی ایران مدعی شد که سامانه پدافند هوایی این 

کشور طی روزهای اخیر در حالت »آماده باش کامل« قرار گرفته است.
وی همچنین مدعی شد که آمریکا اطالعات زیادی در اختیار دارد که نشان 
کامل  باش  آماده  حالت  در  اخیر  روزهای  ایران طی  هوایی  دفاع  سامانه  می دهد، 

قرار گرفته است.
مقام آمریکایی با اشاره به قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد 
که سکوی  های پرتاپ موشک های ایرانی، آماده شلیک به سمت اهدافی هستند 

که برای این کشور تهدید محسوب می شوند.

خدمت نظام وظیفه باید بهینه شود
و  یب  غا مشموالن   
خودشان  شهر  در  متاهل 

به کار گرفته می شوند
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل در خصوص مسائل مربوط به 
بررسی  آنها،  حقوق  جمله  از  سربازان 
امکان کاهش  غیبت،  به  مربوط  موارد 
مدت دوره سربازی و مشموالن داوطلب 

کنکور توضیحاتی ارائه داد.
آن  به  مربوط  مسائل  و  سربازی 
از موضوعاتی است که هرچقدر هم در 
مورد آن صحبت شود و گزارش نوشته 
شود باز هم اما و اگرهای بسیاری دارد. 
در ستاد کل نیروهای مسلح اداره ای به 
اسم »اداره سرباز« وجود دارد که رئیس 
آن می تواند با مشورت دیگر فرماندهان 
در مورد تمام مسائل مربوط به سربازی 

تصمیم گیری کند.
دریادار  امیر  که  است  ماهی  چند 
دوم غالمرضا رحیمی پور، رئیس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح شده و در مورد مسائل مربوط به 
سربازی اعم از حقوق سربازان، ماجرای 
اختیاری شدن سربازی، بررسی دالیل 
سربازی  مشوق های  سربازان،  غیبت 
و… مطالبی اظهار داشته  که با توجه 
به اهمیت موضوغ سزبازی برای جانان 
از  ادامه  بخشی  در  و خانواده هایشان، 

آن اظهارات را می خوانید.
*طرح داوطلبانه شدن سربازی در 
زمان صلح که در کمیسیون امنیت ملی 
مجلس هم با نماینده ستاد کل توافق 

شد، مسکوت ماند. چرا؟
فق  ا تو به  کمیسیون  با   **
ماده  و  امر در حد طرح  این  نرسیدیم. 
بود که روی آن کار می کنیم؛ آن طرح 
این  در  است.  داشته  زیادی  اشکاالت 
خصوص هنوز به نتیجه نرسیدیم. این 
معاونت  به  و  کردیم  بررسی  را  طرح 
حقوقی خود ارجاع دادیم. آنها روی طرح 

کار می کنند تا به مجلس تقدیم شود.
اگر  می کنند  عنوان  عده ای   *
بودجه فراهم شود سربازی دیگر نباید به 
این شکل باشد و باید به سمت سربازی 
را  موضوع  این  کنیم.  حرفه ای حرکت 

می پذیرید؟
ا  ر سربازی  اصل  ینکه  ا  **
بخواهیم تغییر دهیم باید بررسی شود. 
در سال های گذشته نیز این امر بررسی 
شد و به نتیجه نرسیدیم. طرح جایگزین 
برای آن پیدا نکردیم و نتوانستیم بگوییم 
طرح جایگزین بهتر از این طرح فعلی 
بهتر  باید  سربازی  اینکه  ولیکن  است 
شود را قبول داریم. حقوق و مزایا باید 
بیشتر شود، نوع بکارگیری ها باید بهتر 
شود و متناسب با شرایط روز و فضای 
با  متناسب  و  باشد  ما  کشور  امنیتی 
بودجه  زمینه  این  در  باشد.  تکنولوژی 
خیلی می تواند کمک کند. االن قدری 
مشکل بودجه داریم و هنوز نتوانستیم 
را  باشد  داشته  است  نیاز  سرباز  آنچه 
پرداخت کنیم اما اینکه در صورت تأمین 
منابع کافی تغییرات بنیادین داشته باشیم 

از االن نمی توان عنوان کرد.
*چند درصد از بودجه کشور برای 

سربازی محقق می شود؟
نیست.  حقوق  فقط  بودجه   **
است  محرمانه  هم  نظامی  بودجه های 
اما می توان  کنیم.  منتشر  نمی توانیم  و 
سربازان  حقوق  شدن  محقق  در  گفت 
طبق قانون کمتر از 3۰ درصد هستیم.

*برنامه ای برای مشموالن غایبی 
که مدت غیبتشان از ۸ سال به باال است 
ندارید؟ اغلب این افراد متأهل هستند و 

امکان رفتن به سربازی را ندارند.
در  غایب  مشمولین  جریمه   **
از  و  بوده است  بودجه سال ۹۶  قانون 
سال ۹۷ جلوی این گرفته شد و در قانون 
بودجه نیامد و متوقف شد. ما هم دنبال 
اجرای این نیستیم چون آسیب زیادی 
به مجموعه ما زد و برنامه ای برای خرید 
این  نداریم.  یا جریمه مشمولین غایب 
را  خود  فرصت  اولین  در  باید  سربازان 

آماده سربازی کنند.

کارگیری  به  برای  طرح هایی 
اینها داریم. اگر متأهل باشند به محل 
سکونت خود اعزام می شوند. حق تأهل 
سربازی  خدمت  اینکه  اما  می گیرند 
در  را  ندهند  انجام  طریقی  یک  به  را 
دستور کار نداریم. این بهترین فرصت 
است چون بکارگیری یک فرد در محل 
سکونت امتیاز بزرگی است. متأهل هم 
هست و غایب هم بوده ولی غیبت او 
می گوئیم  و  می کنیم  پوشی  چشم  را 
ماه   ۲۱ مدت  به  سکونت  محل  در 

بکارگیری شوند.
کشور  در  کرونا  شیوع  دلیل  *به 
تعویق  به  دکترا  و  کارشناسی  کنکور 
چرا  دارند  سوال  برخی  است.  افتاده 

اعزام ها به تعویق نمی افتد؟
و  است  رزمایش  یک  کرونا   **
قرار نیست تمام فرآیندهای کشور معلق 
ایجاد  بیماری  یک  اینکه  بخاطر  بماند 
شده است. ممکن است این بیماری را 
تا سال های آینده هم داشته باشیم. به 
عقب  را  سربازی  فرایند  نیست  صالح 
بیندازیم به دلیل اینکه کرونا وجود دارد. 
در مواجه با کرونا عملکرد خوبی در حوزه 
کمترین  پادگان ها  در  داشتیم.  سربازی 
آسیب را داشتیم و اصاًل مورد فوتی در بین 
سربازان نداشتیم. فرایند تأمین نیروهای 
که  انداخت  عقب  نمی توان  را  مسلح 
سربازان تا هر زمانی دوست دارند کنکور 
شرکت کنند یا منتظر قبولی باشند. شاید 
کنکور از این هم عقب تر بیفتد. فرایند 
کارهای خود را انجام می دهیم و طبق 
قانون اجازه داده شده که فرد به سربازی 
بیاید و در حین خدمت در صورت قبولی 

می تواند ترخیص شود.
نمی توان سربازی را عقب انداخت، 
شاید کنکور از این هم عقب تر بیفتد. 
انجام می دهیم  را  فرایند کارهای خود 
اجازه داده شده که فرد  قانون  و طبق 
به سربازی بیاید و در حین خدمت در 

صورت قبولی می تواند ترخیص شود
چه  نیستیم  مطمئن  ن  چو
تاریخ هایی کنکور قطعیت دارد پس ما 
کارهای خود را نمی توانیم معطل کنیم. 
از یک جهتی هم نیروهای مسلح ما به 
سرباز و تأمین نیروهای انسانی نیازمند 
فرایند  سال  طول  در  سربازی  هستند. 
جاری است. نمی توانیم بخشی را متوقف 
داشته  تراکم  بعد  در سال های  و  کنیم 
باشیم و ندانیم چه زمانی باید سربازان 
را اعزام کنیم، ضرورتی هم برای تعویق 

وجود ندارد.
سربازان نگرانی هم نداشته باشند 
چون سربازان وقتی سر خدمت می روند 
ترس و واهمه ای که دارند از بین می رود 
و بسیاری حاضر نیستند دانشگاه بروند. 
سربازی می روند و می بینند به آن اندازه 
هم ترس ندارد. خدمت سربازی خدمت 

مشکلی نیست که نتوانند تحمل کنند. 
این زمانی که بین کنکور و دانشگاه از 
و  می کنند  پر  سربازی  با  می رود  بین 

می توانند برای بعد ذخیره کنند.
*یکی از بهانه هایی که برخی افراد 
از سربازی غیبت می کنند این است که از 
خانواده دور می شوند. برای بومی سازی 
چند  است؟  شده  انجام  اقداماتی  چه 

درصد را می توان گفت بومی هستند؟
برای  را  خود  تالش  حداکثر   **
جمعیت  آمایش  کردیم.  سازی  بومی 
نظامی  آمایش  با  متناسب  ما  کشور 
در  جمعیت  تراکم  حال  هر  به  نیست. 
است  زیادتر  استان ها  و  شهرها  برخی 
که  شهرهایی  در  را  همه  نمی توان  و 
نیاز نداریم نگه داریم. طبیعی است که 
اصفهان، شیراز  تهران،  شهرها همانند 
دارند و مجبور  باالیی  و غیره جمعیت 
هستیم سربازان این شهرها را به سایر 

شهرها اعزام کنیم.
بومی  درصد   ۵۰ حاضر  حال  در 
دارد  وجود  مالحظات  برخی  و  هستیم 
که نمی توانیم بیش از این بومی کنیم. 
دارد،  هزینه  و  است  سخت  سربازی 
نظامی  لباس  دارد،  نظامی  فشارهای 
گفت  نمی توان  است.  سخت  پوشیدن 
سربازی را آسان می کنیم. تالش ما این 
است که شرایط برای سرباز بهتر شود 
اما بیشتر از این نمی توانیم جلو برویم و 
بومی سازی کنیم.االن در حال حاضر 
شرایط مناسب است، سربازان ۵۰ درصد 
بومی خدمت می کنند و ۵۰ درصد الجرم 
شوند.  اعزام  دوردست  مناطق  به  باید 
برای  می کنیم  بینی  پیش  تسهیالتی 
انگیزه  تا  هستند  غیربومی  که  کسانی 

بیشتری برای خدمت باشد.
سربازی  خوشایندسازی  *درباره 

چه اقداماتی انجام شده است؟
بحث  نگهداشت،  بحث  در   **
هوشمند،  تقسیم  خدمت،  در  عدالت 
آسایشگاه  همانند  سربازی  زی  بحث 
به  را  غیره  و  بهداشتی  سرویس  و 
وضع  از  بهتر  می کنیم  تالش  شدت 
موجود شود که خیلی بهتر شده است. 
بومی  بکارگیری  بحث  در  االن  البته 
و  کردیم  ورود  رفتار  حوزه  در  هستیم. 
میثاق  نام  به  متعدد  دستورالعمل های 
یک تا ۱۲ را کار کردیم و فرماندهان 
در حوزه خدمت سربازی توجیه شدند. 
در حوزه حقوق و مزایا با دولت رایزنی 
می کنیم که وضعیت حقوق سرباز بهتر 
شود. قدری فشارهای اقتصادی که به 
کشور تحمیل شده در سربازی اثرگذار 
بوده ولی اقدامات خوبی در این عرصه 
خیلی  گذشته  به  نسبت  قطعًا  داشتیم. 

بهتر شده است.
بحث  ر  د ن  ا ز با سر ت  لبا مطا
خوشایند بودن دو مطالبه اصلی است. 

یکی بحث مدت خدمت و منطقه است 
که کجا خدمت کنند مثل بومی بودن 
است و دیگری بحث حقوق و مزایا است 
و بقیه موارد داخل سازمانی کار می کنیم.

سربازان  حقوق  به  امسال  *آیا 
اضافه می شود؟

** حقوق در قانون بودجه پیش 
را  این  ما در سال ۹۹  بینی می شود و 
پیش بینی کردیم و به دالیلی محقق 
و  کرد  همکاری  ما  با  هم  دولت  نشد. 
بخشی را در دو ماه گذشته تأمین کرد. 
مجدد پیگیر از دولت و مجلس هستیم 
و دنبال این هستیم حقوق افزایش یابد. 
این منوط به تأمین اعتبار است. تا چه 
حدی تا پایان سال کمک می شود تا به 
سربازی اختصاص یابد، هنوز مشخص 
تالش  و  هستیم  پیگیری  ما  نیست. 

می کنیم تأمین اعتبار شود.
قانون  در  که  حقوقی  به  *نسبت 
میزان  چه  سربازها  حقوق  شده  گفته 

فاصله دارند؟
 ۶۰ تا   ۹۰ می گوید  قانون   **
درصد حداقل حقوق پایه باید پرداخت 
شود و در حال حاضر کمترین حقوق ما 
3۴۰ هزار تومان است. بیشترین حقوق 
در مناطق عادی ۷۰۰ هزار تومان است 
محروم  مناطق  در  هستند.  پزشک  که 
این تغییر می کند و در مناطق امنیتی به 
یک میلیون تومان هم می رسد. به سرباز 
عملیاتی  العاده  فوق  امنیتی  مناطق  در 
حد  کردیم  تالش  می کنیم.  پرداخت 
تأهل به سرباز پرداخت شود، هزینه سفر 
با قانون  اما  به سرباز پرداخت می شود 
فاصله داریم و بار مالی نیز زیاد است و 
دولت در بحث تأمین دچار مشکل است. 
دولت با ما همکاری کرده است و قدری 
اقتصادی و تحریم ها باعث شده  فشار 

این اعتبارات تأمین نشود.
ز  ا یکی  می گویند  گروهی   *
مهم ترین ادله ای که از سربازی در داخل 
کشور دفاع می شود، بحث عملیاتی بودن 
و دفاع و رزم است. در صورتی که شاهد 
کار  داخل  سربازان  از  برخی  هستیم 
اداری به کار گرفته می شوند و آن طور 

که باید به شکل سرباز نیستند.
بر   ۹۹ سال  از  را  سربازان   **
می کنیم.  بکارگیری  مشاغل  اساس 
در  سربازان  که همه  است  این  تالش 
برای  شغلی  شوند.  منصوب  مشاغل 
سرباز پیش بینی شده باشد که شرایط 
شغل و احراز داشته باشند و در جدول 
قالب  در  را  این  و  باشد  آنها  سازمانی 
است  ممکن  باشیم.  کرده  ابالغ  طرح 
برخی از رشته های تحصیلی مازاد باشد 
فرد  یا خود  نباشد  بکارگیری  امکان  یا 
مهارت نداشته باشد و نتوان در جاهای 
در مشاغلی  کرد.  بکارگیری  تخصصی 
با  متناسب  سطح  که  کنند  بکارگیری 
رشته تحصیلی نباشد یا برخی یگان های 
امنیتی استقبال می شود اگر کسی تمایل 
رزم  یگان  در  که  باشد  داشته  این  به 

سربازی خود بگذراند.
ما حتمًا این افراد را به یگان رزم 
معرفی می کنیم. تا االن کسی را نداشتیم 
که بگوید می خواهم به یگان رزم بروم 
است  ممکن  نفرستاده اند.  را  من  ولی 
نباشد،  سرباز  شأن  در  شغل ها  برخی 
مثاًل یک سرباز لیسانس است و شغل 
پایین تر به او دادند که در تالش هستیم 
اصالح شود ولی در حال حاضر این گونه 
مشاغل بسیار کم شده است. در گذشته 
خیلی فراوانی داشت ولی با طرحی که 

ما دادیم الحمداهلل کم شده است.
*امکان اینکه سربازی از دو سال 

کمتر شود وجود دارد؟
** سربازی در حال حاضر هم دو 
دولتی  دستگاه های  برای  نیست.  سال 
نظامی  یگان های  برای  است،  ماه   ۲۴
برای  است،  ماه   ۲۱ عادی  مناطق  در 
برای  است،  ماه   ۱۹ محروم  مناطق 
در  این  است.  ماه   ۱۸ امنیتی  مناطق 
حال بررسی است که عادالنه تر شود. 
این  روی  هم  غیربومی  و  بومی  بحث 

قوی تر تغییر یابد.
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زیر نظر: علی هوشمند

تقویم تمام آزمون های کشوری که معوق شدند
آزمون های کشوری که قرار بود در روزهای اخیر برگزار شود به دلیل شیوع 
در  تاخیر  با دو هفته  آزمون ها  این  تمامی  افتاد.  تعویق  به  بیماری کرونا ویروس 

مردادماه برگزار می شوند.
در هفته گذشته چندین آزمون کشوری به دلیل شیوع بیشتر بیماری کرونا و 

لزوم حفظ سالمت داوطلبان به تعویق افتاد.
آزمون دکتری تخصصی )نیمه متمرکز( دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، 
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، آزمون دکتری تخصصی )نیمه متمرکز( دانشگاه های 
وابسته به وزارت بهداشت، آزمون زبان وزارت بهداشت و آزمون غربالگری المپیاد 
علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، پنج آزمون کشوری بودند که به تعویق افتاد 

و زمان جدیدی برای آنها در نظر گرفته شد.
همچنین با توجه به تغییرات زمان آزمون ها، زمان سه آزمون ارزشیابی دانش 
آموختگان خارج از کشور در رشته های داروسازی و دندانپزشکی نیز با تغییر مواجه شد.

زمان آزمون زبان انگلیسی نیز با چند روز تأخیر به جای ۲ مرداد در روز سه 
شنبه ۷ مرداد برگزار می شود.

همچنین آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز که 
قرار بود در روز جمعه 3 مرداد ۹۹ به طور همزمان در ۴3 حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

برگزار شود به روز جمعه ۱۷ مردادماه موکول شد.
با توجه به این تغییرات، همچنین آزمون های »سیزدهمین دوره آزمون ملی 
دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور«، »نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش 
آموختگان داروسازی خارج از کشور« و »هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی« 

که قرار بود ۱۰ مرداد برگزار شوند، به چهارشنبه ۸ مردادماه موکول شد.

ترم تابستانه مجازی برای دانشجویان علوم پزشکی
 از امروز  آغاز می شود

دوره ترم تابستانی مجازی ۱3۹۹ دانشگاه علوم پزشکی مجازی از شنبه ۲۸ 
تیر آغاز می شود.

برابر تقویم آموزشی دوره ترم تابستانی مجازی، شروع کالس های مجازی دروس 
این برنامه از ۲۸ تیر ماه آغاز می شود.

قبل از شروع کالس های اصلی، دوره e- Learner به منظور آشنایی فراگیران 
ارائه شده است. دانشجویان با مراجعه به سامانه مدیریت یادگیری نوید با نحوه کار 

با این سامانه آشنا شده اند.
امسال به دلیل شیوع بیماری کروناویروس و مجازی شدن بخش عمده ای 
از آموزش، دانشگاه علوم پزشکی مجازی با ارائه ۵۲ واحد درسی برای دانشجویان 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت مجازی ترم تابستانه ارائه کرده است.

گواهینامه صادره موسسات آموزشی غیرمجاز حوزه سالمت
 اعتبار ندارد

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: گواهینامه های صادره توسط موسسات 
آموزشی غیرمجاز در حوزه سالمت فاقد ارزش و اعتبار هستند و دانشگاه های علوم 

پزشکی باید بر این موضوع نظارت کنند.
علوم  های  دانشگاه  درمان  معاونین  به  ای  نامه  در  بابایی،  جان  قاسم  دکتر 
پزشکی سراسر کشور، با اشاره به فاقد ارزش و اعتبار بودن گواهینامه های صادره 
توسط موسسات آموزشی غیرمجاز در حوزه سالمت، بر رسیدگی و نظارت بر مراکز 
آموزشی غیرمجاز فعال در حوزه سالمت »فاقد مجوز از وزارت بهداشت« تاکید کرد.

در این نامه آمده است: »با توجه به روند رو به رشد برگزاری دوره های آموزشی 
مهارتی در حوزه سالمت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوزهای الزم از 
وزارت بهداشت و استعالم های مکرر از جانب معاونت های درمان در زمینه برگزاری 
دوره ها و اعتبار گواهینامه های صادره، به پیوست بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۶۱۰/د مورخ 
۱۱ تیرماه ۹۹ معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص تعیین و اعالم جایگاه 
های آموزشی قانونی با اشاره به موضوع فعالیت، مرجع صدور مجوز و مجری نظارت 

بر مجوزهای صادره ارسال می شود.

دو کشته و مجروح بر اثر ریزش کوه در چالوس 
رئیس پلیس راه استان مازندران از ریزش کوه در محور چالوس و یک فوتی و یک 

مجروح در نتیجه این حادثه خبر داد. 
سرهنگ علیرضا قدمی رئیس پلیس راه استان مازندران، از ریزش کوه در محور 
چالوس و مسدود شدن موقتی این محور خبر داد و گفت: ریزش کوه در ساعت ۱۹:۰۰ 
پنجشنبه )۲۶ تیر( در محور چالوس - کرج محدوده رستوران صخره در هزار چم رخ داد.

وی خاطر نشان کرد: در این حادثه به یک خودروی سواری آسیب وارد شد و یک 
فوتی و یک مجروح بر جای گذاشت.

دستگیری عامالن درگیری دسته جمعی در تبریز 
فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری عامالن درگیری دسته جمعی در این شهر خبر داد. 
حساب  اختالف  به دلیل  که  جوان  نفر  پنج  کرد:  اظهار  نوروزی  فرهنگ  سرهنگ 
شخصی در یکی از محالت شهر تبریز با یکدیگر درگیر و منجر به مصدومیت یکدیگر 
شده و از محل متواری شده بودند با تالش ماموران کالنتری ۱۷ در کمتر از یک ساعت، 

شناسایی و دستگیر و به مقامات قضائی معرفی شدند.

انتقام از همسایه با مجروح کردِن گاو هایش 
فردی که به علت اختالف با همسایه اش ۷ رأس گاو او را با قمه مجروح کرده بود 

دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد. 

سرهنگ سیدجعفر جوانمردی فرمانده انتظامی بندرانزلی در این باره گفت:  فردی 
که به علت اختالف با همسایه اش ۷ رأس گاو او را با قمه مجروح کرده بود دستگیر و به 
مراجع قضایی معرفی شد. متهم ۲۷ ساله این پرونده که پیش تر هم سابقه ایجاد مزاحمت 
برای همسایگان را در سوابقش دارد به جرم خود اعتراف کرد.سرهنگ جوانمردی تأکید 
کرد: جریحه دار کردن عواطف و احساسات عمومی در فضای حقیقی و مجازی از مصادیق 

جرم است و نیروی انتظامی با برهم زنندگان نظم جامعه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

تصادف خونین ۵ خودرو در بزرگراه قزوین - تهران 
سخنگوی اورژانس کشور از تصادف خونین پنج خودرو در اتوبان قزوین - تهران 
در  خودرو  پنج  خونین  تصادف  از  کشور  اورژانس  ایسنا: سخنگوی  خبرگزاری  داد.  خبر 
اتوبان قزوین - تهران خبر داد.مجتبی خالدی: حوالی ساعت ۵:3۰ بامداد روز پنجشنبه 
هفته گذشته حادثه تصادف در کیلومتر پنج اتوبان قزوین به تهران بعد از مجتمع پارسین 
به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع داده شد که به دنبال آن دو دستگاه آمبوالنس به 
محل اعزام و مشاهده شد که تصادف میان دو دستگاه پژو ۴۰۵، یک دستگاه پژو پارس، 
سواری سمند و سواری پراید رخ داده است که در پی آن ۹ نفر دچار مصدومیت شده بودند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: عوامل اورژانس هشت تن را در محل درمان کرده 
و یک تن نیز پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به مراکز درمانی منتقل شد.

ریزش ساختمان قدیمی یک نفر را  کشت
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از ریزش یک ساختمان متروکه قدیمی در 

خیابان قزوین و فوت یک فرد در این محل خبر داد.
جالل ملکی اظهار داشت: ساعت ۵۲ دقیقه بامداد روز پنچشنبه یک مورد حادثه 
تخریب ساختمان ۴ طبقه مسکونی متروکه ، در خیابان قزوین خیابان قدیمی اعالم شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: بنا بر گفته اهالی محل فرد مسنی بعضی 
شب ها به این ساختمان رفت و آمد می کرده است ولی اطالع دقیقی از اینکه آیا االن 
آن فرد در محل حادثه حضور دارد یا نه نداشتند و آتش نشانان مجبور بودند خودشان با 
عملیات جست وجو پی به حضور این فرد در محل ببرند. بعد از عملیات آواربرداری جسد 
مردی حدود ۷۰ ساله که از دقایق اول ریزش آوار در زیر خاک ها محبوس شده بود پیدا شد.
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زیر نظر: ناظم رام

 از عادل آذر و محمد عباسی تا فروزنده و بذرپاش؛

صف بلند رسیدن به کرسی 
ریاست دیوان محاسبات

مجلس به روزهای تعیین رئیس دیوان محاسـبات نزدیک می شـود 
و تا امروز نام چند نفر برای تصدی این کرسـی در رسـانه ها مطرح شـده 
اسـت. »محمد عباسـی«، »عـادل آذر«، »لطف اهلل فروزنـده« و »مهرداد 

بذرپـاش« از جملـه گزینه هایی هسـتند که در این لیسـت قرار دارند.
بـه گـزارش رمزگشـانیوز؛ بیشـتر از یـک مـاه اسـت کـه مجلـس 
یازدهـم بـا همـه اعضـای جدیـد و تـازه کارش در حـوزه پارلمـان روی 
کار آمـده اسـت و چنـد هفتـه ای هم می شـود کـه پرونده تعییـن تکلیف 
کمیسـیون های تخصصـی بـه پایان رسـیده اسـت و حاال دیگـر وقت آن 
رسـیده کم کـم تکلیـف نهادهای وابسـته به مجلس هم مشـخص شـود. 
نهادهایـی کـه پیـش از تصمیم هـای رسـمی زمزمه هـا و گمانه زنی هـا 

دربـاره آنهـا مطرح اسـت.
 یکـی از ایـن نهادها دیوان محاسـبات اسـت که بـا قدمتی چندصد 
سـاله وظیفه دارد به کلیه حسـاب های وزارتخانه، مؤسسـات، شرکت های 
دولتـی و سـایر دسـتگاه هایی که به نحـوی از انحاء از بودجه کل کشـور 
اسـتفاده می کننـد بـه ترتیبـی کـه قانـون مقـرر کـرده، رسـیدگی کند تا 
هیـچ هزینـه ای از اعتبـارات مصوب تجـاوز نکرده و هـر وجهی در محل 

خود به مصرف رسـیده باشـد.
حـال مدتـی اسـت پچ پچ هـا بـر سـر گزینه هـای احتمالـی بـرای 
ریاسـت دیوان محاسـبات شدت گرفته اسـت. گاهی صحبت از متصدیان 
سـال های قبـل بـه میـان می آیـد و گاهـی هـم از نماینـدگان دوره قبل 

مجلـس سـخن ها رانده می شـود.
همیشـه یکـی از احتمـاالت و گمانه زنی هـا دربـاره تصـدی یـک 
کرسـی، سـکاندار فعلـی آن اسـت که این قاعـده برای دیوان محاسـبات 
هـم در نظـر گرفتـه می شـود و از همیـن منظر ایـن روزها »عـادل آذر« 
بـه عنـوان یکـی از گزینه هـای روی میـز مجلـس یازدهـم بـرای ماندن 
در ایـن نهـاد نظارتـی مطـرح می شـود. البتـه از آنجا که مجلـس یازدهم 
شمشـیر را بـرای اقـدام مجلـس دهم از رو بسـته اند بعید اسـت بار دیگر 
منتخـب مجلـس دهم برای دیوان محاسـبات را در این سـمت ابقا کنند.

البتـه عـادل آذر تنهـا گزینـه  مطـرح شـده نیسـت و در ایـن میـان 
اسـم های دیگـری هـم به گوش می رسـد. بعـد از آنکه موضـوع انصراف 
زاکانی از گزینه مرکز پژوهش ها در فضای مجازی مطرح شـد، معادالت 
دربـاره انتصابـات و انتخابـات  اهالی مجلس یازدهم پیچیده تر شـد و این 
احتمـال قـوت گرفـت که شـاید زاکانی بـرای رفتن به دیوان محاسـبات 
عـزم کـرده اسـت و بـرای همیـن تـالش می کند تـا راهی پیـدا کند که 
بـه یکـی از ایـن دو نهاد ختم شـود.» مهرداد بذرپـاش« - نماینده تهران 
در مجلـس نهـم، معـاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان ملـی جوانان در 
دولـت احمدی نـژاد - هـم یکـی دیگـر از گزینه هایـی بـود کـه اسـمش 
در میـان زمزمه هـا بـه گـوش می رسـد البتـه بعـد از حواشـی کـه درباره 
زمـان مدیریتـش بـر سـایپا و ایـران خـودرو مطرح شـد و البته نداشـتن 

سـابقه کافی، بعید اسـت دسـتش به این کرسـی برسـد.
»لطف اهلل فروزنده« - دسـتیار امور اسـتان های تولیت آستان قدس 
رضـوی و معـاون محمود احمدی نژاد رییس جمهور سـابق- نیز از دیگر 

کاندیداهای مطرح برای ریاسـت دیوان محاسـبات هستند.
 در میـان گزینه هـا یـک اسـم نام  آشـنای دیگـری هم وجـود دارد 
و آن »محمـد عباسـی« وزیـر تعـاون در دولت نهم و اولیـن وزیر ورزش 
و جوانـان ایـران اسـت. کسـی کـه سـابقه نمایندگی در مجلـس هفتم را 

دارد و نائـب رئیـس کمیسـیون برنامـه بودجـه در آن مقطع بوده اسـت.
بایـد دیـد در نهایـت رأی مجلـس بـر انداختـن نـام کـدام گزینه و 
کاندیـدا در گلـدان قـرار مـی گیـرد. هرچنـد بعیـد بـه نظر نمی رسـد که 
رییـس بعـدی دیوان محاسـبات نه از بیـن گزینه های مطرح شـده بلکه 

چهـره ای جدید باشـد.
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یع  صنا نجمن  ا بیر  د
ز  ا ن  ا یر ا نگی  خا م  ز ا لو
سوی  از  بخشنامه ای  صدور 
آن  طبق  که  داد  خبر  مرکزی  بانک 
ارز  از  نمی توانند  دیگر  کنندگان  تولید 
اشخاص یا ارز حاصل از صادرات غیر 

استفاده کنند.
بر  کرد:  اظهار  هاشمی،  عباس 
حاصل  ارز  تمام  بخشنامه  این  اساس 
از صادرات باید در سامانه نیما عرضه 
صف  در  تولیدی  واحدهای  و  شود 
قرار  نیما  سامانه  از  ارز  تامین  انتظار 
برخی  که  است  حالی  در  این  بگیرند. 
تولیدکنندگان کوتاژهای صادراتی را با 
مشکل پیدا و ریال مورد نیاز را تامین 
کرده بودند، اما بانک مرکزی به یکباره 

باعث توقف این روند شده است.
وی با اشاره به محدودیت تامین و 
تخصیص ارز به اقالم وارداتی مورد نیاز 
تولید در صنعت لوازم خانگی، وضعیت 
واحدها را بحرانی توصیف کرد و گفت: 
در صورت ادامه این شرایط احتمال دارد 
تولید واحدهای لوازم خانگی تا ۴۵ روز 

دیگر متوقف شود.
وجود  با  اینکه  بیان  با  هاشمی 
اولیه  مواد  و  قطعات  کاالیی  گروه 
لوازم خانگی که باید ارز نیمایی دریافت 
کنند، در سال جاری ۲۵ درصد نیاز این 
صنعت از طریق سامانه نیما و مابقی از 
ارز اشخاص تامین شده است، تصریح 
بانک  هدف  می رسد  نظر  به  کرد: 

نرخ  کنترل  سیاست  این  از  مرکزی 
ارز است، اما این روند منجر به بحران 

جدی برای صنعت کشور خواهد شد.
و  قیمت  افزایش  همچنین  وی 
پتروشیمی  مواد  تامین  در  مشکالتی 
دیگر  جمله  از  را  فوالدی  ورق  و 
عنوان  خانگی  لوازم  تولید  مشکالت 
قیمت  که  شرایطی  در  گفت:  و  کرد 
افزایش  رویه  بی  تولید  های  نهاده 
نیز  یت  حما زمان  سا می کند،  پیدا 
قیمت  به  م  ملز ا  ر ن  کنندگا لید تو
گذاری کرده است. برای مثال قیمت 
یکی از محصوالت پتروشیمی از حدود 
تومان  هزار   ۱3۰ به  تومان  هزار   ۲۵
طرف  از  است.  رسیده  آزاد  بازار  در 
در  هم  زیادی  ناهماهنگی های  دیگر 
در  صنایع  نیاز  مورد  کاالهای  عرضه 

این  قربانی همه  و  دارد  وجود  بورس 
ن  کنندگا لید تو نیز  ها  هنگی  هما نا
صنایع پایین دستی مثل لوازم خانگی 

. هستند
لوازم خانگی  انجمن صنایع  دبیر 
حدهای  ا و برخی  توقف  ز  ا ن  یرا ا
خبر  اخیر  روزهای  در  یخچال سازی 
داد و علت آن را مشکالتی در تامین 
واحدهای  نیاز  مورد  پتروشیمی  مواد 

لوازم خانگی دانست.
گرید  اس  بی  ای  افزود:  وی 
آن  کنندگان  است که مصرف  خاصی 
مشخص هستند و نیازی به عرضه آن 
در بورس نیست، اما در بورس عرضه 
می شود و در مواردی به تولیدکنندگان 
نمی رسد. گاهی اوقات هم مواد اولیه 
مین  تا پتروشیمی  حد  وا ز  نیا مورد 

تولید  محدود  مقدار  همان  و  نمی شود 
بازار  وارد  برابری  چهار  قیمت  با  شده  

آزاد می شود.
اینکه  بیان  با  پایان  در  هاشمی 
ادامه فعالیت واحدهای تولیدی بستگی 
دارد،  آنها  اولیه  مواد  ذخیره  میزان  به 
کنونی  روند  ادامه  با  کرد:  تصریح 
محصوالت  و  رز  ا تامین  زمینه  در 
لیت  فعا توقف  حتمال  ا پتروشیمی، 
واحدهای تولید یخچال حداکثر تا ۲۰ 
خانگی  لوازم  واحدهای  و  آینده  روز 

حداکثر تا ۴۵ روز آینده وجود دارد.
محصوالت  تولیدکنندگان  اخیرا 
نسبت  نیز  تجهیزات صنعتی  و  دخانی 
بانک  سوی  از  ارز  تخصیص  عدم  به 
تغییرات  یا  تعطیلی  احتمال  و  مرکزی 

خط تولیدها ابراز نگرانی کرده بودند.

افزایش سقف خدمات مبتنی بر کارت بانکی
 در موسسه اعتباری ملل

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 3۰ 
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.

ایران مال، قطب جدید فعالیتهای بورسی
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک آینده 
به همراه جمعی از کارگزاران بازار سرمایه و مدیران 
اجرایی ایران مال چگونگی تاسیس مرکز فعالیتهای 

بورسی در ایران مال را بررسی کردند 
به گزارش روابط عمومی بانک آینده، در این 
و  سرمایه  بازار  ارشد  مدیران  از  جمعی  که  نشست 

کارگزاری های عمده بورس و مدیران ارشد بانک آینده و ایران مال حضور 
از  اعم  بورسی  فعالیتهای  برای  برپایی مرکزی جامع  بر ضرورت  داشتند، 
تأمین مالی، مبادالت بورسی، مدیریت دارایی، ارتقای سواد مالی و دیگر 
فعالیتهای مرتبط با بازار  سرمایه تاکید شد. در این نشست رییس اسبق 
سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر عامل کنونی بانک آینده با اشاره به 
استقبال سرمایه گذاران ومردم ازحضور در بورس،  ظرفیت های بازار بزرگ 
ایران را برای میزبانی نهادهای مالی از جمله کارگزاری ها وپاسخ به مراجعات 
مردمی برشمرد. آقای دکتر محمد فطانت اظهار داشت: زیرساختهای ایران 
مال در بخش فنی، تجاری ،گردشگری و فرهنگی می تواند پاسخگوی همه 

نیازهای نهادهای مالی ومراجعه کنندگان به آنان باشد.

دبیر کانون بانک های خصوصی:
افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی را به بانک ها نمی برد

و  بانک ها  کانون  دبیر  بانکی،  سپرده های  سود  نرخ  افزایش  درپی 
موسسات اعتباری خصوصی گفت: در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، 
فقط زمان سپرده ها به سه و شش ماه و دو سال تغییر کرده است. آنجاکه 
نرخ سود سپرده ها افزایش قابل توجهی پیدا نکرده نمی توان انتظار داشت 
تا  و  بانک ها شود  به  نقدینگی های سرگردان  امر موجب هدایت  این  که 
زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده های بانکی نمی تواند 

در هدایت نقدینگی های سرگردان به بانک ها تاثیرگذار باشد.
، با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی افزایش 
عادی،  کوتاه مدت  سرمایه گذاری  سپرده  سود  نرخ  که  آن  طبق  و  یافته 
سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه و سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 
شش ماهه به ترتیب ۱۰، ۱۲، ۱۴ درصد تعیین شده است. همچنین، نرخ 
سود سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک  سال و سپرده سرمایه گذاری با 

سررسید دو سال به ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد است.
که در این باره محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی، توضیح داد: آنچه مصوبه جدید درباره نرخ  سپرده های 
بانکی نشان می دهد همان مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار است که حداکثر 
نرخ سود سپرده ها ۱۸ درصد بود اما اکنون سپرده ها را به مدت  زمان های 

کوتاه تری چون سه و شش ماهه تقسیم کرده اند.
وی با بیان اینکه هدف این تصویب افزایش نرخ سود برای جمع آوری 
نقدینگی سرگردان در بازارهاست، گفت: با توجه به نرخ تورمی که اکنون 
در اقتصاد کشور موجود است، این افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در 
کنترل یا کاهش نقدینگی بی تاثیر نیست اما نمی توان تاثیر چشم گیری در 
این زمینه پیش بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری با گذشته نکرده و همان 
۱۸ درصد سود است اما سود سپرده دوساله هم درنظر گرفته اند که در گذشته 

بانک ها نمی توانستند بیش از یکسال سپرده صادر کنند.  
در ادامه جمشیدی با بیان اینکه با وجود تورم نمی توان پیش بینی از 
افزایش جذب نقدینگی توسط بانک ها کرد، اظهار کرد: نرخ تورم موجب 
می شود میزان زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی 
نمی تواند در  بانکی  افزایش سود سپرده های  نشود،  تورم حل  که مشکل 

هدایت نقدینگی های سرگردان به بانک ها تاثیرگذار باشد.
به گفته وی، بیشتر از این میزان هم نمی توان نرخ سود سپرده ها را 
افزایش داد، زیرا بر میزان سپرده های بانکی تاثیر منفی می گذارد. در این 
مصوبه نرخ سود سپرده با سررسید دو ساله ۱۸ درصد تعیین شده، درحالیکه 
نرخ تسهیالت هم ۱۸ درصد است که در این شرایط، سود سپرده را ماه به 
ماه می پردازیم و سود تسهیالت را بانک ها شش ماه تا یکسال بعد دریافت 

می کنیم و این سود برای بانک ها زیان آور است.

در سال ۹۸ محقق شد؛
درآمد ۲۳ هزار میلیارد ریالی 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس 

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس افزایش ارزش سهام این 
شرکت و سودآوری بیشتر در سال ۹۹ را از مهم ترین اهداف این  مجموعه 

دانست و از ثبت رکورد تولید ۱۶۰۰روز تولید بی وقفه در سال ۹۸ خبر داد.
غالمعلی زال خانی با اشاره به اینکه  شرکت فجر در سال ۹۸ بیش از 
۲3 هزار میلیارد ریال درآمد داشته است، گفت: مهم ترین برنامه ما این است 
که در سال  ۹۹ یک سود مناسب و شایسته تقدیم  سهامداران خود کنیم.  بر 
اساس این اقدام ها و برنامه ریزی ها، بی شک درآمدی بسیار بیشتر از آنچه 

در سال ۹۸ داشته ایم، کسب  خواهیم کرد.  
مدیرعامل فجر انرژی خلیج فارس افزود: شرکت فجر انرژی خلیج فارس 
افزایش سهم  در  را  اصلی  نقش  به صورت مستقیم  نه تنها  پایدار  تولید  با 
سهامداران  دارد، بلکه با فراهم کردن سرویس های حیاتی مورد نیاز منطقه، 
پتروشیمی  شهید  مانند  بورس  در  حاضر  شرکت های  سایر  تولید  تداوم 
تندگویان، مارون، فن آوران، امیرکبیر و غدیر در ایجاد ثروت و ارزش آفرینی 

برای سهامداران این شرکت ها مشارکت و  نقش آفرینی دارد.  
ثبت رکورد  ۱۰۰۶ روز تولید بدون وقفه

وی با اشاره به ثبت رکورد ۱۰۰۶ روز تولید بدون وقفه در سال ۹۸ در 
این شرکت، تصریح کرد: با تالش شبانه  روزی همکاران در شرکت فجر 
انرژی خلیج فارس، همچنان تولید پایدار برق، هوا، بخار و آب های صنعتی 
ادامه داشته و به منظور توسعه شبکه برق و پایداری بیشتر آن طرح توسعه 
پست ۴۰۰ کیلوواتی را در نظر داریم، با احداث این پست ظرفیت  توزیع ما 

به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.  
زال خانی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف سوخت 
و آالینده های ناشی از سوخت فسیلی، عنوان کرد: امکان سنجی اولیه و 
 طراحی فنی پست ۴۰۰ کیلوولت صورت گرفته و قصد داریم با توجه به 
توانمندی شرکت های داخلی ترانس های این پست را از  منابع داخل کشور 
تأمین کنیم، همچنین در نظر داریم یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی را 
احداث کنیم که هم اکنون در حال  اخذ مجوز احداث این نیروگاه نیز هستیم.  

از  استفاده  بر  تاکید  با  خلیج فارس  انرژی  فجر  شرکت  مدیرعامل 
انرژی های پاک گفت: ما به منظور شناخت توانایی ها و کسب  دانش، در ابتدای 
امر در سال ۱3۹۸ یک نیروگاه ۲۰ کیلوواتی برای یکی از ساختمان های 
مجموعه نصب کردیم که جمعاً در یکسال گذشته بالغ بر ۲۸ مگاوات برساعت 

برق تولید کرده است.  
وی افزود: شرکت فجر انرژی خلیج فارس با توجه به مطالعاتی که در 
زمینه امکان سنجی برای توسعه نیروگاه خود انجام داده، به  محض آغاز فاز 
دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی این توانایی را دارد که با احداث نیروگاه 
۵3۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق  خود را 3۰ درصد افزایش دهد.  زال خانی با 
اشاره به تعهد شرکت فجر نسبت به منطقه، تصریح کرد: شرکت فجر انرژی 
به منظور جلوگیری از قطعی برق در  استان خوزستان و شهرستان بندرماهشهر 
هر ساله در چهار ماه گرم سال برقی با توان لحظه ای ۵۰۰ مگاوات برق به 
شبکه  سراسری تزریق کرده است، به طوری که در سال ۹۸ جمعاً بیش از 
یک و نیم میلیارد کیلووات ساعت برق مورد نیاز جنوب استان  و شبکه برق 

سراسری را تأمین کرده است.  
داخلی سازی ۷۹۰ قطعه در طول ۷ سال

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس ادامه داد: شرکت ما به منظور 
حمایت از تولیدات داخل و تولیدکنندگان ایرانی در طول سالهای ۹۰ تا ۹۷ 
بیش از ۷۹۰ قطعه را  داخلی سازی کرده و به مرحله ساخت و تولید رسانده 
است، ما در سال گذشته ۵۶ میلیارد ریال قطعات از داخل کشور تأمین  کرده ایم 
که با تأمین این قطعات بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال و به عبارتی ۵۰ درصد در 

منابع ارزی خود صرفه جویی کرده ایم.  
وی گفت: شرکت فجر انرژی خلیج فارس در راستای حمایت از مردم 
درصد خریدهای  از 33  بیش  بندرماهشهر  و  شهرستان  استان خوزستان 
خود را با ارزشی بالغ بر ۸3 میلیارد ریال معادل ۲۲۶ درخواست را از استان 
 خوزستان و شهرستان بندرماهشهر تأمین کرده است، بطوری که ۱۱ درصد 
از این درخواست ها یعنی ۱3۶ درخواست، با ارزش  ۴۹ میلیارد ریال صرفاً از 
شهرستان بندرماهشهر تأمین شده است.  زال خانی افزود: به عنوان مثال یک 
شرکت تولید اسید سولفوریک در شهرک صنعتی بندرماهشهر که اسید بسیار 
با کیفیت و مطلوبی  تولید می کند توانسته ۷۰ درصد از نیاز ما به این اسید 
را تأمین کند، کاهش هزینه ها و عدم نیاز به انبار کردن به دلیل در دسترس 

 بودن از مزایای تأمین مواد مورد نیاز ما از داخل است.  
توسعه متوازن در مسئولیت اجتماعی

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس تصریح کرد: تفکر مدیران 
ارشد و کارشناسان شرکت فجر در حوزه مسئولیت های اجتماعی اینگونه است 
که بر اساس  توسعه متوازن عمل می کنند، ما برای ایجاد یک ساختار مؤثر 
و کارآمد، کارهای خود را در قالب شورای راهبردی صنایع  پتروشیمی انجام 
می دهیم تا با متحد شدن شرکت ها، کارهای ما تأثیرگذاری بیشتری داشته 
باشد.  وی با اشاره به سیل سال گذشته خوزستان عنوان کرد: در زمان سیل 
خوزستان در کنار بسته های معیشتی و کمک هایی که از سوی کارکنان  ما 
به صورت خودجوش و یا از طریق شورای راهبردی صنایع پتروشیمی صورت 
گرفت، شرکت ما تمام تالش خود را برای  نگهداری و تعمیر ایستگاه پمپاژ 
آب کوت امیر را به کمک شرکت آب جنوب شرق و سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی  برعهده گرفتند، به طوری که اگر این ایستگاه زیر آب 
می رفت، آب شرب مناطق وسیعی از جمله شهرستان بندرماهشهر با جمعیتی 

 بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر قطع می شد.  
زال خانی با اشاره به اینکه این شرکت سهم ۶ درصدی در شورای 
یک  بازسازی  فجر  شرکت  کرد:  بیان  پتروشیمی  دارد،  صنایع  راهبردی 
مدرسه دولتی در انتهای خیابان سعیدی بندرماهشهر را برعهده گرفته که 
این امر در  قالب شورای راهبردی صنایع پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر 

صورت می گیرد.  
مصرف گاز کمتر؛ تولید برق بیشتر

اینکه  به  توجه  با  گفت:  خلیج فارس  انرژی  فجر  مدیرعامل شرکت 
خوراک شرکت شامل گاز طبیعی آب رودخانه و هواست، در خصوص میزان 
مصرف گاز طبیعی با  توجه به افزایش تولید توربین ها و رساندن ظرفیت آنها 
به ظرفیت اسمی، راندمان و کارایی آنها در بهترین حالت ممکن بوده پس 
با  مصرف گاز کمتر، بیشترین میزان برق را تولید می کنیم که سبب مدیریت 

مصرف انرژی گاز و کاهش مصرف منابع طبیعی  می شود.  
وی با اشاره به اینکه واحد بازیافت مجدد آب دور ریز واحدهای تصفیه 
آب، یک واحد منحصر به فرد با فناوری نوین در  کشور است و مشابهی 
ندارد، افزود: ما با تشکیل کمیته های مختلف و برگزاری نشست های متعدد 
در زمینه مدیریت مصرف آب  توانستیم با ایجاد فناوری نو در زمینه بازیافت 
مجدد آب دورریز از خردادماه پارسال تاکنون از هدر رفت یک میلیون و 
۱۶۱  هزار مترمکعب آب جلوگیری کنیم.  زال خانی تصریح کرد: با تکمیل 
فاز دوم این واحد و با کمک روش اسمز معکوس تاکنون از هدررفت ۱۰ 
میلیون مترمکعب آب به ارزش  بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال جلوگیری شده 
است، در صورتی که این واحد احداث نمی شد ۲۵ درصد از آب دریافتی ما 
دورریز  می شده که اکنون بالغ بر ۷۵ درصد از این مقدار مجدداً به فرآیند 
تولید برمی گردد.  مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس با اشاره به افزایش 
قیمت ارز عنوان کرد: شرکت ما با توجه به اینکه تأمین کننده  سرویس های 
حیاتی شرکت های منطقه ویژه است، افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیم بر افزایش 
قیمت محصوالت و سودهی آن ندارد،  اما با توجه به پایداری تولید ما و در 
ادامه آن پایداری تولید مجتمع های پتروشیمی منطقه این امر سبب ارزآوری 
زیادی برای  کشور بوده که افزایش سود مشتریان غیرمستقیم به ما ربط 

دارد و ارزش سهام ما افزایش می یابد.  

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی:

ارز تامین نشود، تولید لوازم خانگی تعطیل می شود
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

مبرگ،  بلو رش  ا گز به 
اختالفات  از  دور  تازه ترین  در 
نوس  قیا ا سوی  دو  ن  متحدا
آتالنتیک، احتمال یک جنگ تجاری جدید 
بین آمریکا و اتحادیه اروپا شدت گرفته است.  
بر  اعالم کرد  فرانسه  آن که  از  پس 
تصمیم خود برای اعمال مالیات بر فعالیت 
غول های فناوری در این کشور اصرار دارد، 
آمریکا نیز اعالم کرد در اقدامی متقابل بر 
فرانسه  از  خود  وارداتی  محصوالت  روی 
و  آرایشی-بهداشتی  محصوالت  زمینه  در 
کاالهای لوکس تعرفه اضافه وضع خواهد 
وارداتی که  اقالم  این  ارزش مجموع  کرد. 
شد  خواهند  درصدی   ۲۵ تعرفه  مشمول 
حدود ۱.3 میلیارد دالر تخمین زده می شود.  
از سوی دیگر اما تنش ها بین چین و 
آمریکا و متحدانش سر مساله هنگ کنگ 
بیش از  پیش باال گرفته است. وزارت خزانه 
داری آمریکا با صدور بیانیه ای از تحریم چهار 
و هم چنین  امنیتی چینی  رتبه  عالی  مقام 
اداره امنیت عمومی منطقه خودمختار سین 
کیانگ چین خبر داده است. وانگ یی- وزیر 
خارجه چین گفته است سطح تنش در روابط 
بین آمریکا و چین به سطح کم سابقه ای 

رسیده است.  
نیز اعالم کرد غول فناوری  انگلیس 
هوآوی چین را از پروژه توسعه شبکه اینترنت 
گذاشت.  خواهد  کنار  کشور  این   ۵ نسل 
اسکات موریسون- نخست وزیر استرالیا از 
اتخاذ تسهیالت جدید برای اعطای اقامت 
اتباع هنگ کنگی خبر داده است.   دایم به 
پکن همچنین نسبت به تبعات اقدام جاستین 
تردو- نخست وزیر کانادا - در صدور دستور 
تعلیق موافقت نامه استرداد مجرمان با هنگ 

کنگ هشدار داده است.
توماس بارکین- رئیس دفتر منطقه ای 
بانک مرکزی آمریکا در ریچموند گفته است 
مجددا  آمریکا  در  بیکاری  نرخ  احتماال  که 
افزایش یابد که این مساله می تواند باعث 
شود تا رکود، بیش از میزان مورد انتظار طول 
بکشد. نرخ بیکاری آمریکا در دو ماه اخیر 

نزولی بوده است.
ارشد  استراتژیست  میسکین-  مت 
سرمایه گذاری در موسسه » جان هانوک 
نوع  یک  گفت:  منیجمنت«  اینوستمنت 
به  بینی  خوش  با  که  کسانی  بین  جنگ 
افزایش  را  خواهند مصارف خود  آینده می 
نشدن  پیدا  ترس  از  که  هایی  آن  و  دهند 
در  دارند  انداز  پس  به  میل  کرونا  واکسن 
گرفته است و همین رفتار متناقض مصرف 
بینی وضعیت  پیش  برای  را  کار  کنندگان، 

آینده دشوار ساخته است.
از سوی دیگر در شرایطی که به نظر 
می رسد تا تولید واکسن کرونا فاصله داشته 
باشیم، شمار مبتالیان این ویروس مرگبار در 
جهان بار دیگر سیر صعودی به خود گرفته 
است و در آمریکا رکورد مبتالیان در طول 
یک روز شکسته شده است. در ۴۰ ایالت از 
۵۰ ایالت آمریکا وضعیت بار دیگر در سطح 

هشدار یا قرمز قرار گرفته اگرچه شمار تلفات 
به نسبت روزهای قبل پایین تر آمده است.

نیکوال - مدیر سبد دارایی در  ماری 
موسسه » پاین بریج اینوستمنت« - گفت: 
فکر می کنم که اقتصاد جهانی در حال ورود 
به یک فاز احیای رشد است که می تواند 
چندین سال ادامه داشته باشد هر چند که 
و  ها  دولت  دارد.  وجود  نیز  هایی  ریسک 
بانک های مرکزی با ابزارهای متنوع خود 

به حمایت از بازارها ادامه می دهند.  
تاکنون بیش از ۱3 میلیون و ۸۹۵ هزار 
و 3۲۷ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است 
که در این بین ۵۹۱ هزار و ۱۶ نفر جان خود 
را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، 
باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۴۰ هزار 
و ۹۲۱ نفر، برزیل با ۷۶ هزار و ۶۸۸ نفر، 
انگلیس با ۴۵ هزار و ۱۱۹ نفر، مکزیک با 
ایتالیا با 3۵ هزار و  3۶ هزار و ۹۰۶ نفر و 

۱۷ نفر بوده است.
بورس آمریکا

در وال استریت، همه شاخص ها نزولی 
اصلی  شاخص  سه  هر  که  جایی  تا  بودند 
بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود 
بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به روز 
قبل و در سطح ۲۶ هزار و ۷3۴.۴۱ واحد 
بسته شد.شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.3۴ 
واحدی   3۲۱۵.۵۷ سطح  تا  ریزش  درصد 
بورسی  مهم  شاخص  دیگر  و  رفت  پایین 
 ۰.۷3 با  کامپوزیت«  »نزدک  یعنی  آمریکا 
درصد کاهش در سطح ۱۰ هزار و ۴۷3.۸3 

واحدی بسته شد.
بورس های اروپایی

مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعالم 
کرد که رشد اقتصادی این کشور در ۱۲ ماه 
زمان  از  بار  نخستین  برای  می  به  منتهی 
ثبت آمارهای رشد در سال ۱۹۷۹ به منفی 
۲۴ درصد رسیده است.  رشد اقتصادی در 

اقتصادی این  از بخش های مهم  بسیاری 
کشور در حال حاضر در سطح صفر درصدی 

یا منفی قرار دارد.
مرکزی  بانک  رئیس  بیلی-  اندرو 
تدریجی  بازگشت  که  است  گفته  انگیس 
میزان فعالیت های اقتصادی به سطوح پیش 
از بحران آغاز شده اما بانک مرکزی نگران 

مشاغل از دست رفته است.
کمیسیون اروپا در گزارشی هشدار داده 
است  رکود اقتصادی کشورهای اروپایی بدتر 
از چیزی خواهد بود که پیش تر تصور می شد. 
طبق برآورد صورت گرفته توسط کمیسیون 
اروپا، متوسط رشد اقتصادی امسال ۲۷ کشور 
عضو اتحادیه اروپا منفی ۸.3 درصد خواهد 
بدترین عملکرد  بود که در صورت تحقق، 
تشکیل  زمان  از  کشورها  این  اقتصادی 

اتحادیه تاکنون بوده است.
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، 
با  لندن  بورس   »۱۰۰ »فوتسی  شاخص 
۰.۶۷ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در 
سطح ۶۲۵۰.۶۹  واحد بسته شد.  شاخص 
»دکس 3۰« بورس فرانکفورت در آلمان 
با افت ۰.۴3 درصدی و ایستادن در سطح  
خود  کار  به  واحدی   ۸۷۴.۹۷ و  هزار   ۱۲
بورس   »۴۰ »کک  شاخص  و  داد  خاتمه 
سطح  در  درصدی   ۰.۴۷ ریزش  با  پاریس 
۵۰۸۵.۲۵ واحد بسته شد. در مادرید شاخص 
»ایبکس 3۵« ۰.۱۷ درصد پایین رفت و به 

۷۴۷۴.۱۰ واحد رسید.
بورس های آسیایی

چین  وزیر  نخست  کیانگ-  که  لی 
با اشاره به در پیش بودن یک نبرد سخت 
در  هم  و  داخلی  عرصه  در  هم  اقتصادی 
اقتصاد  احیای  روند  گفته  خارجی  عرصه 
به صورت تدریجی آغاز شده است. وی با 
از  مالی الزم  های  حمایت  تداوم  بر  تاکید 
بازار توسط دولت گفت که متعهد به کاهش 
مالیات ها و ارایه تسهیالت ارزان و مناسب 

به کسب و کارها هستیم.
 ، سیا آ ی  بورس ها مالت  معا ر  د
جایی  تا  داشتند؛  بدی  عملکرد  شاخص ها 
بورس   »۲۲۵ کی  »نیک  شاخص  که 
توکیو ژاپن با ریزش ۰.۷۶ درصدی تا سطح 
رفت.  پایین  واحدی    ۷۷۰.3۶ و  هزار   ۲۲
هنگ  بورس  سنگ«  »هانگ  شاخص 
کنگ دو درصد پایین رفت و در سطح ۲۴ 
در چین  بسته شد.  واحد  و ۹۷۰.۶۹   هزار 
شاخص »شانگهای  کامپوزیت« افت ۴.۸۱ 
درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۵۱۶.۲۵ 

واحد بسته شد.
مسایل  ارشد  کارشناس  کیایو-  هلن 
گفت:  امریکا  آو  بنک  در  چین  اقتصادی 
مشکل این است که حتی اگر اقتصاد چین 
نیز به تدریج بهبود یابد، شرایط برای بیشتر 
این  و  است  وخیم  هنوز  جهان  دیگر  نقاط 
صادرات  اقتصاد  به  زیادی  فشار  تواند  می 
احیای  یک  جلوی  و  کند  وارد  چین  محور 
سریع را بگیرد.  در استرالیا شاخص »اس 
اند پی اس اند ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی 
با ۰.۶۹ درصد کاهش و ایستادن در سطح 
۶۰۱۰.۹۰ واحدی به کار خود خاتمه داد. در 
بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص 

» تاپیکس« ژاپن نزولی بود.
نفت

قیمت ها  روند  سیاه  طالی  بازار  در 
نزولی بود. هر بشکه نفت »وست تگزاس 
به  کاهش  درصد   ۰.۰۲ با  مدیت«  اینتر 
۴۰.۷۵ دالر رسید و نفت خام برنت دریای 
شمال با افت ۰.۰۱ درصدی به ازای ۴3.۲۹ 

دالر در هر بشکه مبادله شد.
طال و نقره

همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای 
هر اونس طال با افت ۰.۰۴ درصدی نسبت 
به روز قبل در سطح ۱۷۹۷.۲۱ دالر معامله 
شد. هر اونس نقره با کاهش ۰.۱۴ درصدی 

به ازای ۱۹.۵۷ دالر مبادله شد.

ریزش بورس های جهانی

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان قرمزپوش شدند

موضوع ورود حدود ۸۴ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی حقیقی به بورس از ابتدای 
امسال تاکنون از سوی اعضای کمیسیون 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  انرژی 
قرار  بررسی  و  نقد  مورد  ایران  کشاورزی 

گرفت.
تاق  ا عمومی  روابط  گزارش  به 
نقدینگی  حجم  مجموع  از  ایران،امسال 
حقیقی که وارد بورس شده، حدود دو درصد 
از این منابع خالص جذب تولید شده و بقیه 

بین سهامداران چرخیده است.
براساس این گزارش دولت و بخش 
تسهیل  با  که  می کنند  سعی  خصوصی 
شرایط، نقدینگی به کمک اقتصادی واقعی 
برود؛ راه اندازی سامانه رهسار با این هدف 

انجام شده است.
حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران گفت: امروز درکشورهای 
توسعه یافته تامین مالی بنگاه های بزرگ در 

بازار سرمایه انجام می شود و بانک ها بیشتر 
به تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط 

می پردازند.
ایران  در  اکنون  کرد:  تصریح  وی 
شرکت های  و  است  متفاوت  وضعیت 
توان  و  زیاد  دارایی  داشتن  به دلیل  بزرگ 
بانکی  منابع  از  را  استفاده  بیشترین  البی، 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  و  برده اند 
این  از  چندانی  استفاده  نتوانسته اند  عماًل 
بتوان  باید  صالحی،  گفته  ببرند.به  منابع 
در این روزها چالش های پیش روی بخش 
بازار  از  مالی  تأمین  را در حوزه  خصوصی 
رشد  واسطه  به  اما  کرد،  برطرف  سرمایه 
سریع بازار سرمایه برای نخستین بار این 
بازار سرمایه نقش  فرصت ایجاد شده که 
بیشتری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی 

بزرگ برعهده گیرد.
وی اضافه کرد: واقعیت اینکه در ورود 
به بورس و فرابورس اولویت با دارایی های 

فیزیکی بنگاه ها بوده و باید سعی شود در 
خوش نام  که  پیمانکاری  بنگاه های  ورود 
هستند، اهلیت و ثبات دارند، تسهیل گری 

انجام شود.
ضرورت استفاده بخش خصوصی از 

تحوالت بازار سرمایه 
 حسین سالح ورزی، نایب رییس اتاق 
ایران نیز در این نشست گفت: اتاق ایران به 
عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس 
از همان ابتدا تحوالت بازار سرمایه، حجم و 
ارزش سرمایه، ورود سهامداران خرد و غیره 

را پیگیری کرد.
این  از  کرد:صرف نظر  اضافه  وی 
خرد،  سرمایه گذاران  ورود  نحوه  تحوالت، 
مسائل و مشکالت آن یا حباب داشتن یا 
نداشتن بازار سرمایه، اتاق ایران به عنوان 
نماینده بنگاه های اقتصادی سعی می کند در 
این بازه زمانی که از سرمایه این بازار به نفع 
اقتصاد واقعی، تولید و نظام تولیدی کشور 

استفاده شود.سالح ورزی گفت: بررسی ها 
نشان می دهد که بخش خصوصی کمترین 
بهره را از این تحوالت سرمایه ای برده و 
در جلسه هیات نمایندگان، جلسات شورای 
و  بورس، شورای گفت وگوی دولت  عالی 
بخش خصوصی این موضوع مطرح شده 
که افزایش شاخص بورس بیشتر به دلیل 

کمبود عرضه است.
وی افزود:کم بودن تعداد شرکت های 
و  مشکالت  بورس،  در  شده  عرضه 
باال  باعث  آن  در  پذیرش  بروکراسی های 
رفتن شاخص شده و یا یکی از دالیلی باال 
رفتن شاخص محسوب می شود، اما چنانچه 
بورس  در  شده  عرضه  شرکت های  تعداد 

باالتر رود، رشد بی رویه کنترل می شود.
به گفته سالح ورزی، چنانچه حضور 
در  خصوصی  بخش  واقعی  شرکت های 
بورس فراهم شود، آنها می توانند بوسیله 
اقتصاد  بر  بهتری  اثربخشی  مالی  تامین 

کشور داشته باشند.
وی حضور کمرنگ بخش خصوصی 
در بازار سرمایه را ناشی از کسب وکارهای 
خانوادگی دانست که اشتیاقی برای پذیرش 
در بورس ندارند و در برخی از سال ها تعدادی 
از این شرکت ها به سمت دو دفتره بودن 
رفته اند و این شفافیت نداشتن، مانعی برای 
ورود به بورس است؛ بروکراسی چند الیه 
در بورس باعث شده که بنگاه های اقتصادی 

تمایلی برای ورود نداشته باشند. 
اصلی  شاخصه  گفت:  سالح ورزی 
این  کنار  در  است،  شفافیت  سرمایه  بازار 
باید بروکراسی های موجود تسهیل شود تا 
شرکت ها برای تامین سرمایه به جای بازار 

پول به بازار سرمایه توجه کنند.
شد:  یادآور  ایران  اتاق  رییس  نایب 
در شورای عالی بورس با حضور وزیر امور 
ایران،  اتاق  نماینده  دارایی،  و  اقتصادی 
حسابداران  جامعه  تهران،  بورس  نماینده 

نتیجه  این  به  فرابورس  ایران،  رسمی 
بخش  ورود  تسهیل  برای  که  رسیدیم 
خصوصی به بورس سامانه ای راه اندازی شود 
که در گام نخست به سنجش میزان آمادگی 
شرکت ها در بازار سرمایه کمک کند، در این 
سیستم م شرکت ها می توانند گزارش اولیه 
برای پیوستن به بورس را دسترسی داشته 
باشند و وضعیت خود را بسنجند تا اینکه 
فرآیند  با  شدن  درگیر  از  قبل  شرکت ها 

بوسیله سامانه کار خود را پیش ببرند.
 نشست تخصصی کمیسیون انرژی 
بنگاه های  راهیابی  ایران، تسهیل در  اتاق 
خصوصی به بازار سرمایه و معرفی سامانه 
سالح ورزی  حسین  حضور  با  ر  رهسا
نایب رییس اتاق ایران، محمد امیرزاده عضو 
هیات رییسه اتاق ایران، حمیدرضا صالحی، 
محسن ضرابی و اعضای کمیسیون انرژی 
اتاق ایران برگزار شد و از چگونگی استفاده 
بخش خصوصی از بازار سرمایه مذاکره شد.

در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد؛

ورود ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس 
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آبفا  شرکت  مدیرعامل 
استان اصفهان گفت: در ۱۰ 
خانه  تصفیه   ۷ گذشته  سال 
نجف  خوانسار،  شهرهای  در  فاضالب 
و  بویین، سده  داران،  اژیه،  آباد، هرند، 
 ۱۰۵ بر  بالغ  اعتباری  با  ورنامخواست 
میلیارد تومان در مدار بهره برداری قرار 
فاضالب  پکیج  دو  همچنین  گرفت. 
و  نطنز  شهرهای  در  نیز  مهر  مسکن 
فریدونشهر با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد 

تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.
در  اینکه  بیان  با  امینی  هاشم 
خانه  تصفیه  احداث  اخیر  های  سال 
فاضالب در شهرهای تیران و چادگان 
در  کرد:  عنوان  است،  شده  عملیاتی 
سال گذشته فاز توسعه ای تصفیه خانه 
این درحالیست  اجرایی شد  فوالدشهر 
خانه  تصفیه  احداث  اکنون   هم  که 
فاضالب در شهرهای چادگان و نطنز 
فاضالب  خانه  تصفیه  توسعه  فاز  و 
 ۴۰ فیزیکی  پیشرفت  به  فوالدشهر 

درصد رسیده است.
استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
تاسیسات  دیگر  احداث  به  اصفهان 
تصریح  و  پرداخت  استان  در  فاضالب 
ایستگاه  احداث  اخیر  دهه  در  کرد: 
جنوب  دارک،  حصه،  منطقه  در  پمپاژ 

شرق اصفهان، شهر اژیه، محله صفاییه 
و  مبارکه  دهنو  محله  مبارکه،کرکوند، 
محله سورچه و سیاهبوم مبارکه احداث 
و در مدار بهره برداری قرار گرفت و ۴ 
ایستگاه پمپاژ نیز در شهرهای زیباشهر 
و دیزیچه و تصفیه خانه فاضالب مبارکه 
و صفاییه با بیش از ۸۰  درصد پیشرفت 

فیزیکی در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه استان اصفهان 
های  خانه  تصفیه  بیشترین  کشور  در 
فاضالب را در مدار بهره برداری دارد  
اظهار داشت: استان اصفهان با داشتن 
و  شهری  فاضالب  خانه  تصفیه   ۲۶
تصفیه  تعداد  بیشترین  روستایی،  دو 
اختصاص  خود  به  کشور  در  را  خانه 

داده است.

استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
برداری  بهره  ظرفیت  گفت:  اصفهان 
از تصفیه خانه های فاضالب در سطح 
استان ۷۷۸ هزار متر مکعب در شبانه روز 
می باشد که در حال حاضر روزانه ۴۸۲ 
فاضالب جمع  مترمکعب  و ۸۹3  هزار 
آوری و به تصفیه خانه های فاضالب 

منتقل می شود.

10 سال گذشته از سوی شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت؛

احداث و بهره برداری از 7 تصفیه خانه فاضالب در استان
شهردار کالنشهر اراک رای اعتماد دوباره گرفت

هفت نفر از اعضای شورای اسالمی کالنشهر اراک در نشست علنی 
عصر دوشنبه این شورا به استیضاح شهردار این شهر رای مخالف دادند و او 
در مقام خود ابقا شد. طرح استیضاح محمدکریم شفیعی که سکان شهرداری 
کالنشهر اراک را در اختیار دارد، پس از طرح سوال اعضای شورای اسالمی 
و قانع نشدن برخی از اعضای آن، در دستور کار قرار گرفت. در  نشست 
شورای اسالمی کالنشهر اراک که با غیاب محمدحسین فدایی رئیس شورای 
اسالمی اراک برگزار شد، ایرج رضایی، طوفان محمدی، فرزانه رحمتی و 
پیمان رشیدی چهار عضو استیضاح کننده، امضای خود را پس گرفتند که 
به  را  آجورلو  حامد  و  محصولی  جعفر  مرادی،  علیرضا  اعتراض  مهم   این 
دنبال داشت. بر اساس ماده ۸3 قانون شوراهای اسالمی استیضاح شهردار 
باید با امضای ۸ عضو شورا انجام شود و در صورتی که یک سوم اعضا بر 
استیضاح اصرار داشته باشند باید رای گیری شود که در نهایت تصمیم بر 
انجام رای اعتماد شهردار شد و بر همین مبنا در غیاب فدایی رییس شورای 
شهر اراک، با رای ۱۰ عضو شورا، شهردار اراک با ۷ رای موافق و 3 رای 

مخالف از شورا رای اعتماد گرفت.
نایب رئیس شورای اسالمی کالنشهر اراک در این نشست گفت:قانون، 
کالنشهر  شهرداری  در  گذشته  از  بیش  باید  عمومی  مصلحت  و  منفعت 
اراک مورد توجه قرارگرفته و در طول یکسال باقی مانده از عمر شورا و 
شورای  افزود:  سورانه  شود.مرتضی  انجام  شایسته ای  اقدامات  شهرداری 
اسالمی کالنشهر در اراک در امور اجرایی شهرداری دخالت نمی کند و در 
این فرایند قایل به نظرات فنی و کارشناسی شهرداری است. عضو شورای 
اسالمی کالنشهر اراک نیز زگفت: پیشنهاد دهنده استیضاح شهردار اراک 
همان چهار نفری هستند که اکنون از پیشنهاد خود صرف نظر کرده اند و 

دلیل این اقدام باید برای مردم روشن شود.

طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در ایالم 
اجرا می شود

مدیر کل بیمه سالمت ایالم، از اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه 
پیچی الکترونیک با هدف ارتقا ارائه خدمات بهینه خبر داد.

مدیر کل بیمه سالمت ایالم، از اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه 
پیچی الکترونیک با هدف ارتقا ارائه خدمات بهینه خبر داد.

نورالدین رحیمی مدیر کل بیمه سالمت ایالم  در جمع خبر نگاران  
از اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک با هدف ارتقا ارائه 
تشکیل  برای  آغازی  طرح،  این  اجرای  گفت:  و  داد  خبر  بهینه  خدمات 
را  آن  و  دانست  بیماران  اطالعاتی  بانک  ایجاد  و  الکترونیک  پرونده های 

گامی ارزشمند در حوزه سالمت عنوان کرد.
وی افزود: برقراری انضباط مالی، جلوگیری از هدر رفت منابع، یکسان 
سازی سیاست های سازمان های بیمه گر، افزایش رضایتمندی مراکز درمانی 

را از جمله مزایای طرح نسخه نویسی الکترونیک دانست.
مدیرکل بیمه سالمت ایالم به تمهیدات کرونایی سازمان بیمه سالمت 
اشاره کرد و  گفت: بیماران مبتال به کرونا که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای 
هستند در صورت تمایل به پرداخت کل مبلغ مصوب در همان تاریخ مراجعه 

کنند و دفترچه درمانی برایشان صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: تعداد کل بیمه شدگان اداره کل 3۸۷  هزار نفر بوده که 
در قالب صندوق کارکنان دولت، روستاییان و عشایر، سالمت همگانی و 

ایرانیان تحت پوشش است.
رحیمی خاطر نشان کرد: جهت سهولت در ارائه خدمات به بیمه شدگان 
با ۲۱ دفتر پیشخوان در استان ایالم قرارداد همکاری منعقد کرده ایم که 
سالیانه ۲۶۴ هزار خدمت توسط این دفاتر به بیمه شدگان این اداره کل 

ارائه می شود

در دوسال اخیر صورت گرفت؛
بهره برداری از ۵۰ هزار واحدورزشی و ۲۸ پروژه عمرانی 

در استان مرکزی

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: در ۲ سال اخیر ۲۸ 
پروژه عمرانی و بیش از ۵۰ هزار واحد های ورزشی در استان مرکزی افتتاح 
و مورد بهره برداری قرار گرفته است. عابد حقدادی  در مورد دستاورد و 
حاصل دیدار و نشست با وزیر ورزش و جوانان و مجمع نمایندگان استان 
مرکزی که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست فعالیت های ۲ 
سال گذشته این اداره کل در حوزه عمرانی شامل افتتاح پروژه های عمرانی 
و آماده سازی واحدهای ورزشی در استان ارائه شد. وی ادامه داد: در این 
نشست موضوع تأسیس بیش از ۱۵۶ خانه ورزش روستایی در روستاهای 
کم برخوردار استان مرکزی در ۲ سال اخیر و ادامه این روند در سال جاری 
مطرح و تاکید شد که ورزشکاران و قهرمانان ارزشمند استان خود را برای 
حضور در رقابت های المپیک پیش رو با تمرینات و فعالیت های ورزشی در 

این شرایط سخت آماده می کنند.
حقدادی با اشاره به اینکه هم اکنون ۸3 سمن ف. عال در حوزه جوانان 
در مرکزی فعالیت دارند، بیان کرد: ۹ طرح، از طرح های سمن های جوانان 
در بخش های ملی به وزارت ورزش و جوانان منعکس شد، که تاکنون یک 
طرح از ۹ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. مدیرکل ورزش و جوانان 
استان مرکزی، پیگیری اعتبارات پروژه های عمرانی استان، پیگیری مصوبات 
استان در  به استان، بررسی مشکالت شهرستان های  سفر رئیس جمهور 
حوزه ورزش و جوانان، بررسی اعتبارات موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه ششم 
توسعه در بحث پروژ ه ها و کمک به هیأت های ورزشی و سمن های جوانان 

و... را از دیگر محورهای اصلی این نشست برشمرد

در  نشست با معاونین ایرانسل کشور مطرح شد:
شهر  سطح  مخابراتی  های  دکل  ساماندهی  و  تجمیع 

بندرعباس 
رئیس سازمان فاوا شهرداری بندرعباس از ساماندهی و تجمیع دکل های 

مخابراتی سطح شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری بندرعباس، علی پاسالر 
زاده در جلسه ای که با معاونین شرکت ایرانسل کشور و مدیریت جنوب 
شرق شرکت ایرانسل برگزار شد، بیان کرد: ساماندهی، تجمیع و زیباسازی 
دکل های سطح شهر بندرعباس در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: هدف ما در مجموعه شهرداری بندرعباس و سازمان فاوا 
کمک به اپراتورها در جهت خدمات دهی بهتر به شهروندان با حفظ رعایت 

اصول امنیتی و ایمنی  است.
کرد:  بیان  مربوطه،  مجوزهای  مراحل صدور  به  اشاره  با  پاسالرزاده 
تمامی درخواست های  شرکت ایرانسل به شورای فنی ارجاع شده و پس از 

تصویب در این شورا، مجوز احداث و ترمیم صادر می شود.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: 
هوشمند  شهر  راستای  در  شهروندان  به  رسانی  خدمات  سازمان،  اولویت 
است که شرکت ایرانسل در این خصوص می تواند نقش به سزایی ایفا کند.

پوشش  تحت  بیمارستانهای  اکسیژن  رایگان  تأمین 
دانشگاه علوم پزشکی توسط فوالدمبارکه

پوشش  تحت  بیمارستان های  این که  از  پس  مبارکه  فوالد  شرکت 
دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و بیماران مبتال به ویروس کرونا با 
نیاز استراتژیک مواجه شدند، تأمین  این  افزایش قیمت  کمبود اکسیژن و 

رایگان اکسیژن موردنیاز این بیمارستان ها را متقبل شد.
عباس اکبری محمدی معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه با اعالم این خبر گفت: فوالد مبارکه از همان ابتدای شیوع ویروس 
کرونا و در   راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود، با مساعدت در 
خرید تجهیزات موردنیاز به یاری مراکز درمانی و هم وطنان مبتال به این 

ویروس خطرناک شتافت.
وی افزود: در همین زمینه و در گامی دیگر، مدیریت شرکت تصمیم 
گرفت از محل تولیدات واحد اکسیژن و هیدروژن خود،   اکسیژن موردنیاز 
بیمارستان های دولتی استان را تا پایان سال جاری به صورت رایگان تأمین 
کند تا کادر درمان این بیمارستان ها و همچنین هم وطنان بستری در این 

بیمارستان ها از نگرانی های کمبود این  نیاز  حیاتی رهایی یابند.
در همین خصوص اصغر بکرانی، رئیس تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: پس از این که تأمین اکسیژن در سطح کشور و به تبع 
آن در سطح استان اصفهان تا حدودی دچار مشکل شد و   از  نظر   هزینه ها 
نیز قیمت ها به صورت افسارگسیخته افزایش یافت، دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان طی مکاتبه ای، از مجموعۀ فوالد مبارکه درخواست کمک کرد.
وی تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه در ادامۀ همکاری های خود با 
دانشگاه علوم پزشکی استان این بار نیز به مدد بیمارستان ها شتافت و تأمین 

اکسیژن موردنیاز را متقبل شد.
در  نیز  مبارکه  فوالد  سیاالت  و  انرژی  مدیر  طباطبائیان،  امیر  سید   
توضیح این توافق گفت: فوالد مبارکه متقبل شده است تا آخر سال جاری 
حدود ۸۶۰ تن مایع اکسیژن تولید و به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی تحویل دهد.

دادرسی الکترونیک در زندان های ایالم راه اندازی شد
اندازی مرکز  راه  ایالم در حاشیه  زندان های  مجید احسانی مدیرکل 
دادرسی الکترونیک در زندان های ایالم اظهار داشت: با هدف پیشگیری از 
ابتال به ویروس کرونا، ارتباط ویدیویی قضات و زندانیان به منظور انجام 

فرایند دادرسی فراهم شد.
وی افزود: استفاده از دادرسی الکترونیکی نه تنها در دوران کرونایی 
بلکه در دوران پسا کرونا نیز می تواند جایگزین مناسبی برای دادرسی های 

حضوری باشد.
الکترونیک  دادرسی  اجرای  کرد:  اظهار  ایالم  زندان های  مدیرکل 
به  دادرسی  اطاله  قوه قضاییه،  توسط  مراجعان  بر تضمین سالمت  عالوه 
عنوان چالش قدیمی دادگستری ها را کاهش و کیفیت رسیدگی ها و اتقان 

آرا را افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: در راستای راه اندازی دادرسی الکترونیک، محلی برای 
انجام این فرایند در زندان مرکزی در نظر گرفته شد که با تجهیز کامل، 
پرونده های  با مراجع رسیدگی کننده  زنده  و  به صورت ویدیویی  زندانیان 

قضایی خود ارتباط برقرار می کنند و فرایند دادرسی انجام می گیرد.
احسانی یادآور شد: دادرسی الکترونیکی شاید دارای معایبی هم باشد؛ 
مانند اینکه عدم حضور فیزیکی و عدم رویت احواالت طرفین هنگام بیان 
مطالبشان شاید باعث به وجود آمده خدشه بر روند دادرسی شود، زیرا تاثیر 
و کالم فیزیکی طرفین بسیار تاثیرگذارتر از بیان مجازی مطالب خواهد بود؛ 
اما با پدید آمدن چالش هایی مانند شیوع ویروس کرونا این فرصت فراهم 

شده است تا دستگاه قضای

افتتاح سوله انبار مرکزی شرکت گاز استان ایالم
افتتاح  اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان در مراسم  عباس شمس 

سوله انبار مرکزی شرکت گاز ...
روابط  به گزارش  ایالم  استان  گاز  انبار مرکزی شرکت  افتتاح سوله 
عمومی شرکت گاز استان ایالم ؛ عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت 
گاز استان در مراسم افتتاح سوله انبار مرکزی شرکت گاز استان گفت: این 
سوله با ۱۵۰۰ متر مربع مساحت جهت نگهداری اقالم پالستیکی ، مواد 
قابل اشتعال ،کنتورهای گاز و ایستگاههای گاز خریداری شده تعبیه گردیده 
است که برای افزایش کاربری آن در آینده ، قابلیت نصب جرثقیل سقفی 
و دیوار چینی نیز در طراحی آن مد نظر قرار گرفته است. وی میزان اعتبار 
هزینه شده برای احداث آن ۱۴ میلیارد ریال بوده که در مدت ۹ ماه اجرا 
گردیده است. شمس اللهی افزود : با توجه به موقعیت قرار گیری این سوله 
در آینده می توان معادل ۴۸۰متر مربع پنل خورشیدی نیز روی سقف آن 
انبار مرکزی  برق مصرفی و اضطراری مجموعه  و  نمود  طراحی و نصب 
شرکت را تأمین نمود که در مبحث پدافند غیر عامل و منبع دوم تأمین 
انرژی و نیز در مصرف و هزینه برق انبار نیز صرفه جویی خواهد شد. وی 
با بیان اینکه نگهداری اقالم مذکور در فضای باز انبار مرکزی در سالیان 
گذشته از ایرادات سازمان حسابرسی بوده که با احداث این سوله ،عالوه بر 
جلوگیری از فرسایش اقالم کم مصرف و قابل اشتعال ،احداث این سوله از 

دارائی های با ارزش افزوده زیاد برای شرکت تبدیل شده است.

اجرای طرح جهادی افزایش تاب آوری شبکه برق شهرستان رشت
اولین طرح جهادی افزایش تاب آوری شبکه  توزیع برق با هماهنگی 
شرکت توانیر و به همت معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق استان گیالن تدوین و فاز اول آن روی شبکه فشار متوسط 
برداری و  .دکتر سلمانپور معاون بهره  اجرا شد  آباد شهرستان رشت  علی 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن اظهار داشت اجرای این 
طرح عالوه بر افزایش پایداری شبکه های برق رسانی در شرایط نامساعد 
جوی ، نقش بسزایی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه و رضایتمندی بیشتر 
مشترکین دارد دکتر سلمانپور بیان داشت  فاز اول این طرح با  ۵۰ نفرساعت 
کاراجرایی در قالب ۹ اکیپ عملیاتی در حوزه امور توزیع برق ۴ رشت اجرا 
و برای  بیش از دوکیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی تعمیرات الزم انجام 
شد سپس مهندس هدایتی نژاد مدیریت توزیع برق شهرستان رشت اظهار 
داشت : در اجرای طرح جهادی تاب آوری شبکه های برق رسانی ، اصالح 
اتصاالت سست و یراق آالت آسیب پذیر و فرسوده با همکاری مهندس 
جهانبین مدیر امور توزیع برق ۴ رشت در منطقه نخودچرحد فاصل روستای 
چهل مردان تا قبل از روستای خنفچه اجرا شدمهندس جهانبین اظهارداشت 
: فاز اول این طرح جهادی در این منطقه اجرا شد . و بطور مستمر روی 
سایر شبکه های پرحادثه  امور ۴ رشت در جهت رفع کامل خاموشی های 
ناخواسته و نهایتا رفاه حال مشترکین محترم در طول سال انجام می شود .

مهندس مختاری در چهارمین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری قدس:
برنامه های عملیاتی جهت پیشگیری از بحران های احتمالی تدوین و اجرایی شود

ستاد  جلسه  چهارمین 
شهرداری  بحران  مدیریت 
هماهنگی  منظور  به  قدس 
با  مواجهه  در  آمادگی  حفظ  جهت 
اقدامات  انجام  و  احتمالی  بحران های 
الزم در خصوص مقابله با بحران کرونا 

برگزار شد.
باغی-دنیای  قره  قدس-زهرا 
جوانان:به گزارش اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
مدیریت  ستاد  جلسه  چهارمین  قدس، 
 ۹۹ سال  در  قدس  شهرداری  بحران 
مختاری  مسعود  مهندس  ریاست  به 
به  ستاد  اعضای  حضور  با  و  شهردار 
آمادگی  حفظ  جهت  هماهنگی  منظور 
و  احتمالی  های  بحران  با  مواجهه  در 
انجام اقدامات الزم در خصوص مقابله 
سالن  در  امروز  صبح  کرونا  بحران  با 

باقرالعلوم)ع( برگزار شد. 
مهندس مختاری در این جلسه با 
تاکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات 
این ستاد، اظهار کرد: بر اساس تقویم 
در خصوص  سال  ابتدای  از  که  کاری 
طراحی  بحران  مدیریت  ستاد  فعالیت 
گردیده، برگزاری منظم جلسات جهت 
و  نتایج  بررسی  و  مصوبات  پیگیری 
ضروری  شده  انجام  اقدامات  بازخورد 

است. 
شهردار قدس در ادامه به اهمیت 
بحث پیشگیری در مدیریت بحران اشاره 
کرد و گفت: تدوین و اجرای برنامه های 
بحران  از  پیشگیری  جهت  عملیاتی 
های احتمالی از اقداماتی است که ستاد 

فعالیت  راس  در  باید  بحران  مدیریت 
های خود قرار دهد. 

شیوع  موضوع  به  ادامه  در  وی 
ترین  مهم  عنوان  به  کرونا  ویروس 
و  پرداخت  کشور  حاضر  حال  بحران 
عدم  دلیل  به  متاسفانه  داشت:  بین 
اجتماعی  گذاری  فاصله  دقیق  رعایت 
در هفته  در جامعه،  بهداشتی  نکات  و 
و  ابتال  آمار  افزایش  شاهد  اخیر  های 
کرونا  بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ 
به  را  زیادی  های  هزینه  که  هستیم 

کشور تحمیل می کند. 
اینکه  بیان  با  مختاری  مهندس 
باید اقدامات مقابله ای بیشتری جهت 
گردد،  انجام  بیماری  این  کنی  ریشه 
ویروس  شیوع  آغاز  در  کرد:  تصریح 
»کووید۱۹« در کشور، شهرداری قدس 
حتی قبل از اینکه ستاد مقابله با کرونا 
تشکیل  شهرستان  یا  استان  سطح  در 

توسط حوزه خدمات  را  اقداماتی  شود، 
شهری از قبیل ضدعفونی معابر و اماکن 
عمومی و... در دستور کار قرار داد. در 
هفته های اخیر نیز دور جدید ضدعفونی 
معابر و اماکن و همچنین رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و نکات بهداشتی توسط 
شهرداری اجرایی می گردد که تا مهار 

این بیماری استمرار خواهد یافت. 
ساماندهی بساط گسترانی که در 
ساعات شب در معابر اصلی شهر فعالیت 
می کنند دیگر موضوعی بود که شهردار 
قدس مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان 
و  اقتصادی  وضعیت  دلیل  به  کرد: 
دنبال  به  شهرداری  موجود،  معیشتی 
جمع آوری این بساط گستران نیست، 
منظور  به  اقداماتی  است  ضروری  اما 
جلوگیری از ازدحام جمعیت و سدمعبر 
در این محورها صورت گیرد. همچنین 
خصوص  در  رسانی  اطالع  به  نسبت 

رعایت فاصله گذاری و نکات بهداشتی 
در این مسیر اقدام شود. 

اینکه  بیان  با  مختاری  مهندس 
از  اقدامات مقابله ای جهت پیشگیری 
شیوع کرونا در حمل و نقل عمومی باید 
همچون گذشته مدنظر قرار گیرد، افزود: 
ضروری است رعایت نکات بهداشتی از 
سوی استفاده کنندگان از حمل و نقل 
جدی تر گرفته شود و بویژه استفاده از 

ماسک اجباری گردد. 
احتمالی  وقوع  برابر  در  آمادگی 
شهردار  که  بود  موضوعی  دیگر  زلزله 
قدس به آن پرداخت و گفت: طی ماه 
های اخیر شاهد وقوع زمین لرزه های 
که  هستیم  استان  سطح  در  متعددی 
هشداری برای ارتقای آمادگی در برابر 

زلزله های احتمالی است. 
اقدامات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
انجام  باید  رابطه  این  در  که  مهمی 
شود بررسی و بازبینی همه امکانات و 
تجهیزات مقابله با بحران توسط حوزه 
صورت  در  تا  است  شهری  خدمات 
جدید  تجهیزات  تامین  به  نسبت  نیاز 

اقدام گردد. 
اینکه  بیان  با  مختاری  مهندس 
شهرداری قدس در سال گذشته طرح 
منطقه بندی محالت شهر برای مدیریت 
بحران را تدوین نمود، اظهار کرد: این 
فاز  وارد  باید  جاری  سال  در  طرح 
عملیاتی شود و در نخستین گام ضروری 
به  مانوری  نزدیک  ای  آینده  در  است 
منظور سنجش میزان آمادگی نیروها و 

تجهیزات برگزار گردد .

صنعتـی  شـهرک های 
شهرسـتان قـدس بـه دلیـل 
تقابـل مدیریتی با مشـکالت 
مختلفـی روبـه رو اسـت و با مشـخص 
شـدن نقشـه ۱۱۹ هکتار از این اراضی 
و بـا شـفافیت در ارائه مسـتندات نحوه 
مصرف عوارض پرداخت شـده، کاستی 
هـای این بخـش برطرف خواهد شـد.

 قدس-زهـرا قـره باغی-دنیـای 
عمومـی  روابـط  گـزارش  جوانان:بـه 
فرمانـداری شهرسـتان قدس، در سـال 
۸۹ هیئـت وزیـران مصـوب کـرد کـه 
شـهرک های  بـه  صنعتـی  لکه هـای 
صنعتـی تبدیـل شـوند. در حالـی کـه 
شـهرک هـای صنعتـی در شهرسـتان 
و  شـهری  بافـت  از  بخشـی  قـدس، 
بـا مناطـق مسـکونی  منسـجم شـده 
هسـتند و حـدود ۴۰۰ هکتـار فضـای 

صنعتـی در ایـن شـهر قـرار دارد.
بـا توجـه بـه اینکـه چنـد سـال 
گیـری  شـکل  در  دولـت  مصوبـه  از 
شـهرک هـای صنعتـی می گـذرد، اما 
مشـکالت موجـود در شـهرک هـای 
برطـرف  قـدس  شهرسـتان  صنعتـی 
نشـده اسـت. این شـهرک ها ۲۰ سال 
در مدیریـت شـهرداری قدس اداره می 
شـده و در سـال ۹۲ بـا دریافـت پروانه 
توسـط برخی از صنعتگـران و مدیریت 
مسـتقل، مدیریـت دوگانـه در شـهرک 

هـای صنعتـی ایجاد شـد.
منطقـه زاگرس و گلبرگ از جمله 
مناطق صنعتی اسـت که حدود ۹ سـال 
به شـهرک صنعتی تبدیل شـده اسـت. 
زمین های کشـاورزی بسـیاری در این 
منطقـه تغییـر کاربـری داده کـه بدون 
توجـه بـه پروانـه کاربری هـای زیادی 
را تغییـر یافـت و پس از دریافت پروانه، 
شـهرداری قـدس دادخواسـت ابطـال 
پروانه را صادر کرد. در سـال ۹۸ پروانه 
بهـره بـرداری ۲۱۱ هکتـاری شـهرک 
هـای صنعتی گلبـرگ و زاگرس باطل 
شـد و پس از آن تعدادی از صنعتگران 

بـرای ۱۱۹ هکتـار اقـدام بـه دریافـت 
مجـدد پروانـه بهره بـرداری کردند.

مدیریـت دوگانـه در این شـهرک 
مشـکالت  د  یجـا ا بـه  منجـر  هـا 
زیرسـاختی مختلـف از جملـه مجهـز 
نبـودن شـهرک صنعتـی بـه سیسـتم 
و  سـاخت  وجـود  فاضـالب،  تصفیـه 
آسـفالت  نبـود  غیرمجـاز،  سـازهای 
مشـکالت  هـا،  خیابـان  در  مناسـب 
اسـت.  شـده  بـرق  و  آب  در  موجـود 
ایـن مسـئله نارضایتـی صنعتگـران و 
تولیـد کننـدگان را سـال هاسـت بـه 

دارد. همـراه 
اصطـالح دوگانگـی مدیریـت در 
مشـکالت  و  هـای صنعتـی  شـهرک 

د  جو مو
لیـال واثقـی، فرمانـدار قـدس در 
ارتبـاط بـا مشـکالت خدمـات رسـانی 
در شـهرک هـای صنعتـی اظهـار کرد: 
مـورد  مدیریتـی  دوگانگـی  اصطـالح 
قبـول نیسـت چـرا که شـهرداری یک 
توسـعه  در  رسـان  خدمـات  سـازمان 
شـهرداری  وظیفـه  و  اسـت  شـهری 
داری  بنـگاه  و  رهبـری  یـت،  هدا

نیسـت. تولیـدی  واحدهـای 
تصمیـم  آخریـن  در  افـزود:  وی 
گیـری انجـام شـده از طـرف شـهرک 
 ۱۱۹ تهـران،  اسـتان  صنعتـی  هـای 
هکتـار از اراضی شـهرک های صنعتی 
مشـخص و بـه هیئـت امنـا شـهرک 

هـای صنعتی واگذار شـده اسـت. برای 
مدیریـت ایـن شـهرک ها، هیئـت امنا 
شـهرک هـای صنعتـی بایـد وارد کار 
شـوند. علـت ابطـال پروانـه هـا نیز به 
دلیـل عـدم رعایت تقـدم و تاخـر بوده 
و پس از بررسـی نقشـه نهایی توسـط 
شـورای عالـی معمـاری و شهرسـازی 
۱۱۹ هکتار مشـخص شد. این تفکیک 
تاکنـون انجـام نشـده بـود و تصمیـم 
گیـری مدیریتـی درسـتی در شـهرک 
مشـخص  بـا  و  نبـود  صنعتـی  هـای 
شـدن این نقشـه کاسـتی های موجود 
هـای  شـهرک  شـرکت  تشـکیل  بـا 

صنعتـی برطـرف خواهد شـد.
مناطـق  قـدس گفـت:  فرمانـدار 
و  داشـته  وجـود  قـدس  در  صنعتـی 
بـا جـدا شـدن ایـن بخـش و تبدیـل 
لکـه هـای صنعتـی بـه شـهرک های 
صنعتـی مشـکالت زیرسـاختی در این 
بـرای رفـع  شـهرک هـا وجـود دارد. 
ایـن مشـکالت مـی بایسـت تعاملی از 
سـوی فرمانداری میان شرکت شهرک 
هـای صنعتـی با ادارات خدمات رسـان 
تولیـد  مشـکالت  تـا  گیـرد  صـورت 
کننـدگان و شـاغلین در شـهرک های 

صنعتـی برطـرف شـود.
وی با اشـاره بـه امتیازات دریافت 
پروانـه صنعتـی بیـان کـرد: واحدهای 
تولیـدی فعال در شـهرک های صنعتی 
بـا داشـتن پروانـه صنعتـی مـی توانند 

تعرفـه هـای صنعتـی در خدماتـی  از 
ماننـد آب، بـرق و گاز اسـتفاده کننـد 
کـه  قبـوض  بـاالی  هـای  هزینـه  و 
برمبنـای مجـوز صنفـی تعریـف شـده 
را پرداخـت نکننـد. ایـن واحدهـا مـی 
تواننـد وارد بـورس شـده و از مشـوق 
در  و  کننـد  اسـتفاده  هـای صادراتـی 
نتیجـه با داشـتن پروانـه صنعتی قیمت 
تمام شـده محصوالت کاهـش یافته و 
تولیـد کننده سـود بیشـتری به دسـت 
مـی آورنـد. بنابرایـن تولید کننـده باید 
مسـوولیت بنگاه تولیدی خود را داشـته 
باشـد و خدمـات رسـانی هـا بـا تعامل 

کمیتـه برنامـه ریـزی انجام شـود.
واثقـی در ارتبـاط بـا مبالغـی کـه 
تاکنـون صنعتگـران واریـز کـرده ولی 
در ازای آن خدماتـی دریافـت نکـرده 
انـد، گفـت: ادعاهای مختلفی از سـوی 
هیئـت امنـای شـهرک هـای صنعتـی 
شـهرک  دارد.  وجـود  شـهرداری  و 
صنعتـی مدعی اسـت کـه عوارضی به 
شـهرداری واریز شـده کـه در ازای آن 
خدماتـی دریافت کننـد که این خدمات 

داده نشـده اسـت.
فرمانـدار قـدس تصریـح کـرد: 
در آخریـن جلسـه بـا شـهرک هـای 
کـه  بـود  یـن  ا بـر  ر  قـرا صنعتـی 
هـای  شـهرک  واریـزی  مسـتندات 
اختیـار  در  شـهرداری،  بـه  صنعتـی 
برخـی   . گیـرد ر  ا قـر ری  نـدا ما فر
صنعتگـران نیـز مدعـی هسـتند کـه 
سـوی  از  هـا  پروانـه  سـری  یـک 
شـهرداری صادر شـده و این مبلغ به 
حسـاب شـهرداری واریز شـده است. 
ادعـای شـهرداری نیز بر اینسـت که 
قبـل از پروانـه هـای بهـره بـرداری 
۱۱۹ هکتـاری، تعـدادی از عـوارض 
شـهرک  امنـای  هیئـت  حسـاب  بـه 
صنعتـی بـرای صـدور پروانـه واریـز 
شـده اسـت. تمامی ایـن ادعاها منوط 
به ارائه مسـتنداتی اسـت کـه تاکنون 

بـه فرمانـداری ارائـه نشـده اسـت.

تقابل مدیریتی در شهرک های صنعتی قدس

مستندات عوارض پرداختی شفاف سازی شود
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مدیرعامل شرکت توزیع 
هرمزگان  استان  برق  نیروی 
گفـت: در پایان هفته جاری ۷ 
پروژه توزیع برق در قالب پویش الف – ب 
ایران با حضور رئیس جمهور از طریق 
ویدئو کنفرانس به بهره برداری می رسد.

در  افزود:  عبدی  هاجر  مهندس 
بهره  و  ایران  ب   – الف  پویش  ادامه 
در  برق  و  آب  های  پروژه  از  برداری 
کشور، ۷ پروژه در قالب توسعه، اصالح 
برق،  توزیع  شبکه  سازی  بهینه  و 
احداث پست های جدید و توسعه شبکه 
روشنایی معابر در استان افتتاح می شود.

 ۶۰ ها  طرح  این  وی،  گفته  به 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۲۴ 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، ۱۴۷ 
کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، ۱۱ 
زمینی،  متوسط  فشار  شبکه   کیلومتر 
3۴۵ دستگاه پست هوایی و ۵۵ دستگاه 
پست زمینی است. در این طرح نیز ۴ 
هزارو ۸۷۲ چراغ روشنایی معابر به بهره 

برداری می رسد.
وی به تاثیر اجرای این پروژه ها 

اشاره کرد و افزود: کاهش تلفات انرژی 
استفاده  با  اطمینان  قابلیت  افزایش  و 
و  ایمنی  افزایش   ، نوین  تجهیزات  از 
پایداری شبکه و درنتیجه رضایتمندی 
برق  خدمات  از  مشترکین  و  مردم 
مهمترین تاثیرات اجرای این پروژه ها 
در استان است.مهندس عبدی همچنین 

گفت: در پایان سال گذشته تلفات انرژی 
میزان  یافت.  کاهش  درصد  صدم   3۶
خاموشی ها نیز در این مدت به ۲.۲3 
دقیقه در روز به ازای هرمشترک کاهش 
یافته، این در حالیست که مصرف انرژی 
۴ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد 
توزیع  شرکت  مدیرعامل  است.  داشته 

نیروی برق همچنین اظهار داشت: در 
حال حاضر ۷۰۹ هزار مشترک از خدمات 
این شرکت استفاده می کنند که در سال 
گذشته ۹ میلیون و ۲۹۵ هزار مگاوات 

برق مصرف نموده اند.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ب  الف-  پویش  گفت:  ادامه  در  برق 
ایران  از سال گذشته با عنوان پویش 
بهره برداری از پروژه های آب و برق در 
سراسر کشور آغاز به کار کرد و امسال 
نیز باهمین نام در دستور کار وزارت نیرو 
قرار گرفت که این برنامه ها عالوه بر 
ساخت و ساز درطرح های تامین و انتقال 
آب، دربخش برق نیز توسعه و احداث 
توزیع  انتقال و  نیروگاهها، شبکه های 

نیروی برق را شامل می شود.
داشت:  اظهار  عبدی  مهندس 
امسال هم در دوازدهمین هفته پویش 
الف – ب، ۲۰ پروژه آب و برق با حضور 
رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس 
در استان هرمزگان به بهره برداری می 
رسد که ۷ پروژه آن مربوط به شرکت 

توزیع نیروی برق می باشد.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان خبرداد:

بهره برداری از 7 پروژه توزیع برق در پویش الف – ب ایران
سرپرستان جدید معاونت مسکن و بازآفرینی شهری 
واداره حراست راه وشهرسازی گیالن معرفی شدندبه 
ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی گیالن طی  اداره  گزارش 
حکمی از سوی ماکان پدرام مدیر کل راه وشهرسازی گیالن، آقایان 
حسین کشاورز به عنوان سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری 

ورضا پورقاسم به عنوان سرپرست اداره حراست منصوب شدند
دراین جلسه که باحضور مدیرکل ومعاونین برگزار شد از زحمات 
آقای رضا علی نیا مدیریت پیشین معاونت مسکن و بازآفرینی شهری 
تقدیر وآقای حسین کشاورز به عنوان سرپرست جدید این معاونت 
این  از  پیش  که  کشاورز  حسین  زحمات  از  شدهمچنین  منصوب 
با اهدای لوح  ریاست اداره حراست این اداره کل را عهده دار بود 
سپاس تقدیر شد وآقای رضا پور قاسم به عنوان سرپرست جدید این 

مجموعه معرفی گردید

کل  اداره  نقل  و  حمل  معاونت  سرپرست  انتصاب 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن

طی حکمی از سوی فریبرز مرادی، مدیر کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گیالن، اصغر امانی سندیانی به سمت سرپرست 
انتصاب  حکم  متن  شددر  منصوب  کل  اداره  نقل  و  حمل  معاونت 
سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل آمده است: نظر به حسن 
سوابق و تجارب ارزنده تخصصی و مدیریتی جنابعالی به موجب این 
ابالغ به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل منصوب می 
شوید.امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف و برنامه 

های اداره کل و خدمت به مردم موفق و موید باشید

پیش بینی طرح آبرسانی به ۵۵ روستای گیالن
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن با اعالم این خبر افزود: طی سال ۹۸ تعداد 
3۸ روستا با جمعیت ۱۷۰۴3 نفر از خدمات آبرسانی بهره مند شدند 
و با توجه به پیش بینی برنامه های این شرکت در راستای تأمین 
آب روستاها، آبرسانی به ۵۵ روستا با جمعیت 3۹۲۶۷ نفر در دستور 
کار می باشد.وی همچنین در خصوص اجرای پروژه های فاضالب 
در روستاها اظهار داشت: 3 روستا با جمعیت ۴3۹۶ نفر دارای سیستم 
جمع آوری فاضالب هستند و تاکنون ۸ کیلومتر خط انتقال و ۶۵ 
کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب اجرا شده است.مهندس حسینی با 
اشاره به برنامه های ویژه در راستای کاهش آب بدون درآمد تصریح 
کرد: میزان آب بدون درآمد استان در بخش شهری ۲۵.3۵% و در 
بخش روستایی ۵۰.33% می باشد. این درحالی است که هدر رفت 
آب در بخش شهری ۱۱.۷% و در بخش روستایی ۲۵% است و در 
راستای کاهش آب بدون درآمد، شناسایی و رفع نشت در خط انتقال 
و نشت یابی و رفع نشت در شبکه توزیع آب از اولویت های این 
شرکت می باشد.وی در ادامه با اعالم سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ 
اظهار داشت: مردم عزیز استان برای دریافت خدمات غیرحضوری از 
قبیل اعالم حوادث آب و فاضالب ، کیفیت آب ، شکستگی،  پرداخت 
غیر حضوری، خرید انشعاب آب و فاضالب ، استعالم کارکرد کنتور 
در بسته ، شکایات ، انتقادات با سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ بصورت 
۲۴ ساعته می توانند تماس حاصل نمایند.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان گیالن با برشمردن خدمات الکترونیکی این شرکت 
که  شود  می  ارائه  الکترونیکی  بصورت  خدمت   ۲۱ کرد:  تصریح 
شهروندان در صورت داشتن ابزار و امکانات الزم میتوانند از خدمات 

قابل ارائه بصورت غیر حضوری، بهره مند شوند.

بهره برداری از ۱۱ پروژه اقتصادی در اراک
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: هم زمان با پنجمین روز 
از هفته بهزیستی ۱۱ پروژه اقتصادی، عمرانی، فرهنگی اجتماعی 
بهره برداری شده  و  افتتاح  اراک  در  بهزیستی  مددجویان  با  مرتبط 
است. زهرا امینی اظهار کرد: برای اجرای این پروژه ها، مبلغ یک 
از منابع تسهیالت اشتغال بهزیستی  میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 

استان مرکزی هزینه شده است.
وی افزود: با افتتاح این پروژه ها برای ۲۰ نفر به طور مستقیم و 
۵۰ نفر به طور غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.دمدیرکل بهزیستی 
استان مرکزی افتتاح مرکز غربالگری اعتیاد، مرکز شبانه روزی بیماران 
روانی زن، افتتاح پنج مورد مسکن خود مالکی و سیالبی دومعلوالن، 
افتتاح تولیدی پوشاک با به کارگیری معتادان بهبودیافته، افتتاح کارگاه 
زره بافی توسط مددجویان بهبود یافته زن، افتتاح مرکز مشاوره پویش 
جهاد دانشگاهی، افتتاح گروه همیار کاشت زعفران زنان سرپرست 
خانوار واقع در روستای عقیل آباد، افتتاح مرکز مشاوره حضوری ۱۴۸۰ 

و... را بخشی از این پروژه ها برشمرد.

در راستای مدیریت بهینه مصرف برق منعقد شد؛
تفاهم نامه فی مابین شرکت توزیع برق استان و دفتر 

امور زنان و خانواده استانداری سمنان
درراستای توانمندسازی بانوان در بهینه سازی مصرف برق، تفاهم نامه 
همکاری فی مابین دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان و شرکت 

توزیع برق استان منعقد و مبادله شد.
مشاور امور زنان وخانواده شرکت توزیع برق استان با اعالم این خبر 
گفت: باتوجه به این که زنان حدود نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می 
دهند و از ارکان مهم و تاثیرگذار در هر خانواده می باشند، اهمیت دادن به 
توانمندسازی بانوان، یکی از اصول مهم در ارتقاء سالمت خانواده و جامعه 

است که بر همین اساس، این تفاهم نامه منعقد شده است.
نرجس خانم هراتی افزود: پیگیری اطالع رسانی به بانوان شهری و 
روستایی در سنین مختلف برای شرکت در برنامه های توانمندسازی، نظارت 
و پایش بر برگزاری برنامه آموزش در شهرستان های استان، تعیین فضای 
مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی، مشخص نمودن زمان و تاریخ 
برگزاری دوره ها و نشست های آموزشی و معرفی نماینده جهت هماهنگی 
و اجرای موضوع تفاهم نامه، به عنوان برخی از تعهدات دفتر امور زنان و 

خانواده استانداری سمنان محسوب می شوند.
وی همچنین اضافه کرد: پیگیری معرفی مربی خبره در موضوع بهینه 
سازی مصرف برق در شهرها و روستاهای استان، انجام تبلیغات محیطی 
در موضوع مورد نظر و درمکان برگزاری آموزش، اجرای مسابقه در پایان 
نماینده جهت  و معرفی  برگزیدگان  به  اهداء هدایا  و  آموزشی  دوره های 
هماهنگی و اجرای مفاد تفاهم نامه، از جمله تعهدات شرکت توزیع برق 

استان به شمار می روند.

فعالیت ۵ مرکز پزشکی قانونی در شهرستان های ایالم
مدیرکل پزشکی قانونی استان ایالم گفت: پنج مرکز پزشکی قانونی 

در شهرستان های تابعه استان فعال هستند.
“مهدی علیزاده مهاجر” با بیان اینکه هشت میلیارد ریال اعتبار برای 
احداث ساختمان مستقل پزشکی قانونی در شهرستان دهلران اختصاص 
یافته است، افزود: با توجه به مهیا بودن زمین برای احداث ساختمان پزشکی 
قانونی در شهرستان دهلران، تالش می شود تا با شروع عملیات اجرایی این 

پروژه در آینده نزدیک، مکان ارائه خدمات بیشتر و بهتر مهیا شود.
وی خاطر نشان ساخت: باید تالش شود تا با استفاده از همه ظرفیت ها 

در کوتاه مدت و میان مدت مشکل فعالیت پزشکی قانونی مرتفع شوَد.

مدیرکل امور شهری استانداری سمنان:
تالش شهرداری سمنان در دستیابی به برند بین المللی دوستدار کودک قابل تقدیر است 

شهری  امور  مدیرکل 
عزم  از  سمنان  استانداری 
شهرداری سمنان در دستیابی به 
برند بین المللی دوستدار کودک قدردانی کرد

مور  ا مدیرکل  شهاب،  راضیه 
  : گفت  سمنان  نداری  ستا ا شهری 
شهرداری سمنان از انتهای سال ۱3۹۷ 
برنامه ها و فعالیت های مناسبی را با 
محور کودک اجرا نمود که با استقبال 

کودکان و خانواده ها روبرو شد. 
شهاب افزود : مبنای برنامه های 
خدمات سفر نوروز ۹۸ شهرداری سمنان 
نیز بر محور شهر دوستدار کودک قرار 
داشت و شهرداری توانست برنامه های 
متعددی را در طول سال ۹۸ اجرا نماید.    
شهرداری  عزم  به  اشاره  با  وی 
برای ارتقای زیرساخت های متناسب با 

کودک گفت : ایجاد اولین پارک هوشمند 
کودک ایران ، مرکز تخصصی کودک و 
خانواده که مباحث خالقیت و کارآفرینی 
را با همراهی والدین به کودکان آموزش 
می دهد ، ایجاد شهربازی بزرگ سمینا و 
مزرعه گردشگری کودک از موارد مهم 
و تاثیرگذار در رشد اجتماعی و افزایش 
مشارکت و نشاط اجتماعی کودکان است 
شیوع  کردن  فروکش  با  امیدواریم  که 
ویروس کرونا ، کودکان شهر بتوانند از 

خدمات آن استفاده کنند . 
استانداری  شهری  امور  مدیرکل 
تالش  ز  ا نی  ا د قدر ضمن  سمنان 
برند  به  دستیابی  در  سمنان  شهرداری 
 : گفت  کودک  دوستدار  المللی  بین 
وزارت  و  ایران  یونیسف  اعالم  طبق 
شهر   ۱۱ کنار  در  سمنان  شهر  کشور 

شهر  اجرای  پایلوت  عنوان  به  دیگر 
که  گردیده  انتخاب  کودک  دوستدار 
دستیابی  در  سمنان  شهرداری  عزم 

دستاوردهای   ، تاثیرگذار  برند  این  به 
خوبی را برای کودکان شهر سمنان به 

دنبال دارد .

سند کمپانی
پیکان وانت مدل ۱3۹۰

شماره موتور ۱۱۴۹۰۰۰۶۷۰۰
NAAA۴۶AA۸BG۱۸۴۰۷۹ شماره شاسی

پالک ایران ۸۲-۴۷۱ س ۹۶
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی 
مدادی  نوک  رنگ   X۲۰۰۰ زانتیا تیپ  مدل ۱3۸۵  سیتروئن  سیستم  سواری  نوع 

– متالیک
شماره موتور ۵۲۹۸۹3

S۱۵۱۲۲۸۵۱۴۰۸۷۵ شماره شاسی
پالک ایران ۸۲-۱۶۵ س ۷۲

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و برگ سبز
سواری پراید مدل ۱3۸۱ 
شماره موتور ۰۰3۹۱۵۵۲

S۱۴۱۲۲۸۱۸۵۵۷۰۸ شماره شاسی
پالک ایران ۸۲-۷۶۴ ن ۹۱

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کلیه مدارک
خودرو پژو ۲۰۶ مدل ۱3۸۷

شماره موتور ۱۴۱۸۷۰۱۱۶3۲
NAAP۰3ED۶۸J۰۱۰۵3۰ شماره شاسی

پالک ایران ۸۲-۵۷3 ن ۶۴
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

عمران  دانش  گنجینه  مهندسی  و  فنی  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   ۱۰۶۱۰۰۴۴۷۰۰ ملی  شناسه  و   ۹۲۹ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱3۹۹ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره و سمت های ایشان به قرار ذیل و برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای امیر وفادار به شماره ملی ۲۹۲۸۸۸3۶۴۹ 
بسمت رئیس هیئت مدیره آقای امید وفادار به شماره ملی 3۷۶۰۲۴۸۷۲۱ بسمت 
نائب رئیس هیئت مدیره آقای امین وفادار به شماره ملی 3۷۶۲۱3۱۸۰۵ بسمت 
عضو هیئت مدیره ومدیرعامل -۲ دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت : کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمی واوراق عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد . -3 بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده 

شدند : آقای فاتح دونداری به شماره ملی ۴۸۹۸۲۱۲۹۲۱ به سمت بازرس اصلی 
آقای ابراهیم حق بین به شماره ملی 3۷۶۰۲3۴۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل 
-۴ روزنامه کثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سقز )۹۱۶۲۹۷( 

آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی • برابرکالسه پرونده شماره ۱3۹۹۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰3۰۸ 
ورای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۱۹۶۸ و هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محیا میرزائی چشمه فرزند محمود به شماره شناسنامه 
۰۴۸۰۰۵۸۰3۲ صادره از شهر ری نسبت به ۶ ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت ۲۸۵ متر مربع از پالک ۵۲۱ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در قریه عباس 
اباد خریداری از مالک رسمی / عادی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
انتشار  مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. تاریخ 
اول: ۲۸-۰۴-۱3۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۱۱-۰۵-۱3۹۹ حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد 

و امالک عباس آباد حمید رضا قنبری
م-الف ۱۹۹۰۲۹۴۸

آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی • برابرکالسه پرونده شماره ۱3۹۷۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۷۸۲ 
ورای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۰3۵۹ و هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس 
اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید مصطفی حسینی لرگانی فرزند سید هادی 
به شماره شناسنامه ۴۹ صادره از تنکابن نسبت به ۶ ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
بنای احداثی به مساحت ۲۰/۲۹3 متر مربع از پالک ۵3۱ فرعی از ۴۹۷ فرعی از ۱۴۴اصلی 
واقع در قریه عباس اباد خریداری از مالک رسمی / عادی محرزگردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهدشد. تاریخ انتشار اول: ۲۸-۰۴-۱3۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۱۱-۰۵-۱3۹۹ حمیدرضا 

قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد حمید رضا قنبری
م-الف ۱۹۹۰۲۹۵۲

 آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی • برابرکالسه پرونده شماره ۱3۹۹۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۲۷۷ 
ورای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۱۹۶۷ و هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی کمال پسند معصومی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
۵۷ صادره از تنکابن نسبت به ۶ ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به 
مساحت ۱۰۱۰.۰۱ متر مربع از پالک فرعی از ۶اصلی واقع در قریه پسنده علیا خریداری 
از مالک رسمی / عادی محمد پسند معصومی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهدشد. تاریخ انتشار اول: ۲۸-۰۴-۱3۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۱۱-۰۵-۱3۹۹ حمیدرضا 

قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد حمید رضا قنبری
م-الف ۱۹۹۰۲۹۵۴

 
آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی • برابرکالسه پرونده شماره ۱3۹۸۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۱۸۵3 
ورای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۱۱۰۹ و هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس 
اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد زمان پور خدابخشی فرزندحسنعلی به شماره 
شناسنامه ۲3۱ صادره از تنکابن نسبت به ۶ ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت ۵۰/۲۶۶ متر مربع از پالک فرعی از ۱۵۷ اصلی واقع در قریه کورکال 
خریداری از مالک رسمی / عادی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. تاریخ انتشار اول: 

۲۸-۰۴-۱3۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۱۱-۰۵-۱3۹۹ حمیدرضا قنبری
م-الف ۱۹۹۰3۰۰۹

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سهیال غنی زادیان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
۲۹ همدان به اداره پست برابر وارده شماره ۹۹/۴3۷۹۶ – ۹۹/۰۲/3۰ مدعی است که سند 
مالکیت پالک ۹۹ فرعی از ۴۲۰۷ اصلی واقع در بخش یک همدان به شماره مسلسل 
۱۵۸۱۹۴ ذیل ثبت ۲۲۶۶۱ دفتر ۱۴۹ صفحه ۲۱۴ به علت نامعلوم مفقود گردیده و در بیع 
شرط نیست لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله 
آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت ۱۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید درصورت انقضاء 
مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه 
نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.مراتب بر اساس آخرین 

اطالعات سیستم جامع امالک تهیه و گزارش شده است. م.الف: ۵۵۴ 
علی زیوری حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ شهرستان همدان 

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
قتصادی  ا مور  ا هنگی  هما ون  معا
تاکنون  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از منابع تبصره ۱۸ قانون 
بودجه برای اشتغال جوانان، دانش آموختگان، زنان و 
اشتغال حمایتی در حوزه صنعت استان جذب شده است.

علی رسولیان افزود: بر اساس تبصره ۱۸ قانون 
بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و 
دانش آموختگان  جوانان،  »اشتغال  بر  تأکید  با  مولد، 
به  حمایتی«  اشتغال  و  زنان  عالی،  آموزش  مراکز 
حاصله  منابع  درصد  صد  می شود  داده  اجازه  دولت 
به حساب  را  انرژی  قیمت حامل های  مابه التفاوت  از 
خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع آن را به 
شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع 
صندوق توسعه ملی و تسهیالت بانکی در حمایت از 
طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی 
جوانان دانش آموخته مراکز آموزش عالی پرداخت کند.

وی درباره نتایج نشستی که با مدیران بانک های 
منابع  تخصیص  نحوه  خصوص  در  رضوی  خراسان 
سهمیه  کرد:  اظهار  داشت،  بودجه  قانون   ۱۸ تبصره 
بخش صنعت از منابع تبصره ۱۸ در کشور ۱۰۸ هزار 
از این منابع  و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که ۵.۵ درصد 
خراسان  ریال سهم  میلیارد   ۹۷۰ و  هزار  پنج  معادل 

رضوی است.
رسولیان افزود: بانک های صنعت و معدن، سپه، 

ملی، پست بانک، توسعه تعاون، تجارت و آینده متعهد 
خراسان  در  بودجه  قانون   ۱۸ تبصره  منابع  جذب  به 
رضوی بودند که تاکنون فقط بانک توسعه تعاون همه 
سهمیه مربوط به خود را جذب و در قالب تسهیالت 

پرداخت کرده است.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان رضوی گفت: بانک های دیگر موظف شدند 
طی دو هفته آینده کل سهمیه خود از منابع تبصره ۱۸ 

قانون بودجه را در این استان جذب کنند.

وی بیان کرد: از آنجا که مبلغ منابع تبصره ۱۸ 
به  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  که  بودجه  قانون 
که  تبصره  این  مبالغ  با  کرده  ابالغ  رضوی  خراسان 
از سوی دو بانک تجارت و ملی از تهران به شعبات 
خود در این استان ابالغ شده، متفاوت است مقرر شد 
طی نامه ای با امضای استاندار این موضوع در تهران 

پیگیری شود.
در  موانع  مهمترین  از  یکی  داد:  ادامه  رسولیان 
پرداخت تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه، میزان ۱۵ 
درصدی نسبت مالکانه است که از سوی بانک مرکزی 

برای بانک های کشور تعیین شده است.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بر اساس بخشنامه  خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
بانک مرکزی، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای 
تامین مالی موضوع تسهیالت از محل حقوق صاحبان 
سهام یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی 
که از آن به  عنوان »نسبت مالکانه« یاد می شود از ۲۵ 
درصد به ۱۵ درصد تقلیل یافته و این میزان، شرایط 
پرداخت تسهیالت به بنگاه های اقتصادی را دشوار کرده 
زیرا بسیاری از بنگاه ها قادر به تامین این منابع نیستند.

برای  مالکانه«  »نسبت  ایده آل  حد  رسولیان 
پرداخت تسهیالت به بنگاه های اقتصادی در شرایط 
از  حاضر را ۱۰ درصد ذکر و بیان کرد: این موضوع 
طریق تهران در حال پیگیری است که امیدواریم به 

زودی نتیجه مطلوب حاصل شود.

جذب ۲۶۵0 میلیارد ریال بودجه اشتغال در خراسان رضوی

بمناسبت هفته عفاف و حجاب ،بانوان عضوستاد برگزاری هفته 
شهرستان  فرماندار_ویژه  با  شهرستان  این  حجاب   و  عفاف 

شاهرود دیدار و گفتگو کردند
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.
را  مردم  تفاوتی   بی  اعتقادات  بر  زدن  ضربه  با  دشمنان  وی  گفته  به 
نوعی  تفاوتی  بی  این  .که  دارند  کار  دستور  در  حجاب  و  عفاف  درخصوص 

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: 

مقابل  در  تواند  و مذهبی می  قومی   ، اسالمی  ایرانی -  اصیل  فرهنگ 
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 پارک بانوان باید با توجه به شرایط 

جدید انجام شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل خبر داد؛
خداحافظی ۲۵۱ مدرسه با بخاری های نفتی در استان اردبیل

مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل گفت: ۲۵۱ مدرسه در خردادماه 
کردند.دولت  خداحافظی  اردبیل  استان  در  نفتی  بخاری های  با  جاری  سال 
مدارس  حرارتی  تأسیسات  زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  در خصوص  لطفی 
عنوان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل جزو سردترین استان های کشور 
در فصل زمستان است و همه ساله شاهد اتفاقات ناخوشایندی در خصوص 
ریزی هایی که  برنامه  با  لذا  بودیم  مدارس  در  نفتی  بخاری های  از  استفاده 
این  از مدارس حذف شود که در  نفتی کاًل  انجام شد مقرر شد بخاری های 

راستا پیشرفت خوبی داشته ایم.
وی افزود: سال گذشته در تمامی روستاهایی که لوله کشی گاز داشتند 
بخاری های نفتی از مدارس جمع آوری و بخاری گازسوز جایگزین آن شد.مدیرکل 
نوسازی مدارس استان اردبیل تصریح کرد: تعداد ۲۵۱ مدرسه در خردادماه سال 
استاندارد  گرمایشی  تأسیسات  و  کرده  خداحافظی  نفتی  بخاری های  از  جاری 

جایگزین این بخاری های خطرناک شد.
مدیر  هر  کرد:  بیان  نفتی  بخاری های  استفاده  عدم  بر  تاکید  با  لطفی 
مدرسه ای بخاری نفتی استفاده کند مسئول پاسخگویی به حوادث و عواقب 
آن خواهد بود. در این راستا آماده دریافت گزارشات مردمی هستیم تا بالفاصله 
اینکه  بیان  با  آوریم.وی  به عمل  را  رسیدگی های الزم  رفع مشکالت  برای 
حدود 3۰ درصد از مدارس استان نیاز به نوسازی، تخریب و بازسازی دارند 
افزود: با ارائه طرحی مناسب از سوی وزارت آموزش و پرورش با عنوان طرح 
آجر به آجر، خیرین و عموم مردم می توانند در راستای بازسازی مدارس با هر 

نوع توان مالی مشارکت کنند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل در ادامه گفت: در این طرح مشارکت 
مردمی هر اندازه شکل گیرد دولت نیز به همان اندازه هم افزایی خواهد داشت 
با دعوت  باشد.لطفی  ادامه داشته  بیشتری  با سرعت  نوسازی مدارس  تا روند 
از عموم مردم مخصوصًا خیرین برای مشارکت در ساخت و نوسازی مدارس 
عنوان کرد: همه مردم از هر قشری در نوسازی مدارس مشارکت کنند چرا که 
همه این اقشار پرورش یافته آموزش و پرورش هستند و می توان گفت که باید 

دین خود را به این مراکز ادا کنیم.

فعالیت ۵ مرکز پزشکی قانونی در شهرستان های ایالم
مدیرکل پزشکی قانونی استان ایالم گفت: پنج مرکز پزشکی قانونی در 

شهرستان های تابعه استان فعال هستند.
برای  اعتبار  ریال  میلیارد  اینکه هشت  بیان  با  مهاجر«  علیزاده  »مهدی 
احداث ساختمان مستقل پزشکی قانونی در شهرستان دهلران اختصاص یافته 
است، افزود: با توجه به مهیا بودن زمین برای احداث ساختمان پزشکی قانونی 
در شهرستان دهلران، تالش می شود تا با شروع عملیات اجرایی این پروژه در 

آینده نزدیک، مکان ارائه خدمات بیشتر و بهتر مهیا شود.
وی خاطر نشان ساخت: باید تالش شود تا با استفاده از همه ظرفیت ها در 

کوتاه مدت و میان مدت مشکل فعالیت پزشکی قانونی مرتفع شوَد.
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نجمه خدمتی: شرایط ما با رقبایمان قابل قیاس نیست
ملی پوش تفنگ گفت: هیچ چیز قابل 
پیش بینی نیست و باید همیشه آمادگی مان 

را در سطح باال نگه داریم.
آغاز  خصوص  در  خدمتی  نجمه 
در  مربیان  حضور  در  ملی  تیم  تمرینات 
از  سالن تیراندازی فدراسیون اظهار کرد: 
تیر تمریناتمان شروع شده است. در   ۱۴
حال حاضر اردو نیست و فقط تمریناتمان 
را زیر نظر مربی در سالن فدراسیون انجام 
می دهیم تا بتوانیم آمادگی خود را در سطح 

باال نگه داریم.
ملی پوش تفنگ در ادامه گفت: تمام 

برنامه مربیان، فدراسیون و ما ورزشکاران برای مرداد بود تا در المپیک حاضر شویم. 
طوری برنامه ریزی کرده بودیم تا اوج آمادگی مان اکنون باشد، اما با توجه به شرایط 
پیش آمده و کرونا همه چیز عوض شد و المپیک به تعویق افتاد. امیدوارم زودتر این 

شرایط تمام و اردوها آغاز شود و زودتر به شرایط قبل برگردیم.
خدمتی در خصوص کمبود مهمات در تمرینات گفت: ساچمه که مشکلی نداریم 
اما تعداد فشنگ موجود محدود است. بهمن ماه تعدادی فشنگ از آلمان و هانوفر وارد 
کردیم که برای یک یا دو مسابقه و تمرینات قبل آن کافی بود. قرار بود قبل المپیک 
دوباره در اردوی هانوفر  شرکت کنیم تا بتوانیم فشنگ تست شده برای تمرین و 

همچنین المپیک تامین کنیم.
دارنده سهمیه تفنگ بادی المپیک ۲۰۲۰ گفت: در حال حاضر تعداد فشنگ 
هایی که داریم بسیار محدود است و تنها روزی ۲۰ تا 3۰ فشنگ می زنیم. در حالی 
که رقبای ما روزی ۱۵۰ تا ۲۰۰ فشنگ شلیک می کنند. این تفاوت ها قابل قیاس 
نیست. شاید کرونا باعث شد در این شرایط تحریم ها و افزایش هزینه ها ما فرصت 

بیشتری برای رفع کمبودها و تمرینات بیشتر داشته باشیم.
خدمتی در ادامه با بیان اینکه باید آمادگی خود را همیشه حفظ کنیم، گفت: واقعا 
تمام تالش ما این است که آمادگی خود را در حد باال نگه داریم. هیچ چیز قابل پیش 
بینی نیست و شاید به زودی کرونا تمام و مسابقات جهانی آغاز شود.  شاید هم مدت 
ها این شرایط وجود داشت. پس چون نمی دانیم چه پیش خواهد آمد باید تمریناتمان 

را ادامه دهیم و آمادگی خود را در سطح باال حفظ کنیم.
ملی پوش تفنگ گفت: الهام هاشمی مربی تیم ملی تمام تالش خود را می کند 
تا هرچه زودتر اردوها آغاز شود. تیراندازی رشته ای انفرادی است و می توان به راحتی 
پروتکل های بهداشتی را حین تمرین رعایت کرد. هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و 
آرزو می کنم که هر چه زودتر کرونا تمام شود تا نگرانی که خانواده ها دارند به پایان 

برسد و ما با خیال راحت در تمرینات حاضر شده و خود را برای المپیک آماده کنیم.

احتمال انصراف تنیس روی میز ایران از مسابقات جهانی
میز  تنیس روی  تیم ملی  سرمربی 
صورت  در  ایران  اینکه  احتمال  می گوید 
برای  کافی  و  الزم  آماده سازی  نداشتن 
مسابقات قهرمانی جهان از حضور در این 

رقابت ها انصراف دهد، وجود دارد.
یادآوری  با  نسبی  اهلل  لطف  جمیل 
اینکه طبق اعالم رسمی فدراسیون جهانی 
تنیس روی میز، مسابقات قهرمانی جهان 
تا ۱۷  است ۱۰  قرا  تعویق  بار  دو  از  بعد 
اسفندماه در بوسان کره جنوبی برگزار شود، 
گفت: این رقابت ها اولین مسابقات رسمی 
است که پس از چندماه دوری از میادین 

می توانیم در آن شرکت کنیم. البته قاعدتا پیش از این رقابت ها پرو تورهای قاره ای 
و جهانی زیادی برگزار می شود اما فعال مسابقات رسمی دیگری مصوب نشده و اگر 

باشد هنوز اعالم رسمی نشده است.
وی با اشاره به برگزاری این دوره مسابقات قهرمانی جهان در بخش تیمی و با 
تاکید بر اینکه ایران در دوره پیشین این رقابت ها برای نخستین بار به گروه اول صعود 
کرد، ادامه داد: چگونگی حضور در مسابقات جهانی همیشه و در هر شرایطی مهم است 
اما این بار شرایط ایران با همیشه متفاوت است چراکه برای اولین بار باید در جمع ۲۴ 
تیم برتر دنیا رقابت داشته باشیم آنهم به گونه ای که در این گروه بمانیم و سقوط نکنیم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تاکید کرد: برای چنین حضوری هر روزی 
که تمرینات مان را آغاز کنیم، دیر است. ملی پوشان چندماه از اردو و مسابقات دور 
بوده اند. به من باشد می گویم از دو روز دیگری اردوی آماده سازی آغاز شود اما با 
این شرایط که کرونا وضعیت خیلی از مناطق را قرمز کرده و دوباره باعث تعطیلی 
برخی اماکن و فعالیت های ورزشی شده، اصال مشخص نیست چه زمانی بتوانیم 

تمرینات مان را از سر بگیریم.
لطف اهلل نسبی در پاسخ به این پرسش که »با این شرایط و در صورتی که تیم 
ملی تنیس روی میز خیلی دیر مجوز شروع تمرینات را بگیرد، امکان دارد از حضور 
در مسابقات قهرمانی جهان انصراف دهد؟«، گفت: احتمال هر تصمیمی وجود دارد. 
البته تصمیم گیری در این زمینه با من نیست  اما اگر شرایط طوری باشد که نتوانیم با 
آمادگی الزم به کره جنوبی سفر کنیم به گونه ای که بتوانیم در گروه اول باقی بمانیم، 
بعید نیست فدراسیون تصمیم به کناره گیری بگیرد. اگر هم این تصمیم اتخاذ شود 

ایران به صورت اتوماتیک وار و بدون مسابقات از گروه اول کنار گذاشته می شود.
نیست.  کار  این  برای  تصمیمی  اما  فعال  کرد:  خاطرنشان  حال  عین  در  وی 
امیدوار هم هستیم هرچه زودتر شرایط برای حضور در اردو و آغاز تمرینات مهیا شود. 
البته بازیکنان طی چندماه گذشته از شرایطی تمرینی دور نبودند و من هم بر روند 
تمرینات شان که به صورت شخصی دنبال می شد، نظارت الزم را داشتم اما واقعا نتیجه 
ای که از تمرین گروهی و متمرکز به دست می آید قابل مقایسه با تمرین انفرادی نیست.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز که هفته گذشته حکم دوره جدید مربیگری 
خود را از فدراسیون دریافت کرد در این زمینه نیز گفت: البته خیلی دغدغه این مسئله 
را نداشتم اما  مسئوالن فدراسیون لطف داشتند و حکم من را برای ادامه همکاری به 

عنوان سرمربی صادر کردند.
لطف اهلل نسبی در مورد مدت زمان حکم جدیدش به عنوان سرمربی ملی تنیس 
روی میز تصریح کرد: در صحبتی که با مدیر تیم های ملی داشتم، وی تاکید داشت 
که زمانی برای حکم من مشخص نشده است اما طبق آنچه توسط فدراسیون اطالع 
رسانی شده این حکم یک ساله است. به هر حال تا زمانی که باشم، با تمام توان کارم 

را پیگیری خواهم کرد.

رییس فدراسیون سوارکاری:
 باید مجازات دوپینگ در اسب سواری را تشدید کنیم

رییس فدراسیون سوارکاری گفت: هر کاری که می کنیم دوپینگ در اسب 
سواری پابرجا و روبه افزایش است. ما باید در آیین نامه محرومیت مربیان و افراد 

متخلف تجدید نظر کرده و مجازات را تشدید کنیم.
با  را  مجازی  آموزش های  کرونا  دوران  در  داشت:  اظهار  خلیلی  مسعود 
طریق  از  می توانند  عالقه مندان  و  کردیم  شروع  مختلف  رشته های  در  جدیت 
سیستم مجازی بدون هیچ پرداختی وارد دوره ها و وبینارها شوند. اگر تمایل به 
ادامه این کالس ها و دریافت مدرک داشتند باید آزمون بدهند و بعد از آن مدرک 
برای آنان صادر شود و یک مبلغ ناچیزی برای دوره کالس و امتحان از آنان در 

صورت قبولی دریافت می شود.
ایرانی به  صورت ملی  افزود: همچنین مسابقات مجازی زیبایی اسب  وی 
برگزار شد و در استان های مختلف اسب ها را در مسابقات زیبایی حرکت و داوران 
با توجه به چنین شرایطی در  خارجی بیرون از کشور به اسب ها نمره می دادند. 
کشور، شرکت کنندگان با میل و رغبت از آن استقبال کردند و هزینه ای هم برای 
ثبت نام از آنان نگرفتیم. یک مبلغ ناچیزی هم به عنوان جایزه پرداخت کردیم تا 

شرکت کنندگان انگیزه داشته باشند.
در  را  کورس  مسابقات  بود  قرار  شد:  یادآور  سوارکاری  فدراسیون  رییس 
مجدد  شیوع  به  توجه  با  اما  کنیم  شروع  تماشاچی  بدون  بعد  هفته  از  گلستان 
این  تماشاچی  بدون  نیست  دادند که حتی مصلحت  اطالع  ما  به  ویروس کرونا 
مسابقات را برگزار کنیم. در تهران نیز در ۲ هفته بدون تماشاچی مسابقات پرش 
را برگزار کردیم اما از این هفته به دلیل شیوع کرونا این مسابقات را هم بخاطر 
تعداد قابل توجه سوارکاران و مربیان فعال تعطیل کردیم. امیدواریم تا دوباره بدون 

تماشاچی مسابقات را شروع کنیم.
رییس فدراسیون سوارکاری عنوان کرد: هر کاری که می کنیم دوپینگ در 
اسب سواری پابرجاست. انتظار این است وقتی این همه زحمت، هزینه و مشقت 
متقبل می شویم، درصد اسب های دوپینگی روز به روز کاهش باشد. این روند از 
سال گذشته روبه افزایش است. ما باید در آیین نامه محرومیت مربیان و افرادی 

که خطا می کنند تجدید نظر و مجازات را تشدید کنیم.

سی وچهارمین قهرمانی کهکشانی ها؛
رئال مادرید فاتح اللیگا شد

برتری  با  رئال مادرید  فوتبال  تیم 
خانگی دو بر یک مقابل ویارئال، برای 
سی و چهارمین بار فاتح اللیگای اسپانیا 

شد.
و  هفتم  و  سی  هفته  دیدارهای 
بامداد  اسپانیا،  اللیگای  پایانی  مقابل 
برگزار شد که طی آن شاگردان  جمعه 
»زین الدین زیدان« با برتری دو بر یک 
را  خود  قهرمانی  عنوان  ویارئال،  مقابل 

قطعی کردند.
مادریدی ها با کسب این پیروزی به 
امتیاز ۸۶ رسیده و جام را از آن خود کردند.

رئال از همان ابتدا حمالت زیادی را طراحی کرد و در دقیقه ۲۹ پاس »لوکا 
مودریچ« به »کریم بنزما« رسید تا این مهاجم فرانسوی گلزنی کند.

در دقیقه ۷۴ »کریم بنزما« از روی نقطه پنالتی گل دوم رئال را به ثمر رساند 
تا برتری و قهرمانی تیمش را قطعی کند.

در دقیقه ۸3 »ایبورا« مهاجم ویارئال با ضربه سر تماشایی، یکی از گل های 
خورده میهمان را جبران کرد.

در دقیقه ۹۲ »ایبورا« به شکلی باور نکردنی نتوانست دروازه خالی رئال را باز کند.
این سی و چهارمین قهرمانی رئال مادرید در لیگ باشگاه های اسپانیا بود تا 

کهکشانی ها همچنان با اقتدار، پرافتخارترین باشگاه اسپانیایی باشند.
رئال آخرین بار در سال ۲۰۱۷ و با هدایت همین »زیدان« به قهرمانی رسیده بود.

در دیگر بازی مهم، بارسلونای رده دومی در ورزشگاه نیوکمپ برابر اوساسونا 
قرار گرفت و در ادامه عملکرد ضعیف خود با حساب دو بر یک شکست خورد و 

۷۹ امتیازی باقی ماند.
»لیونل مسی« که از معدود بازیکنان موفق فصل جاری بارسلونا است، تنها 

گل تیمش را با یک ضربه آزاد تماشایی به ارمغان آورد.
بارسلونا در حالی در این بازی مغلوب شد که اوساسونا از دقیقه ۷۷ با اخراج 

»انریک« با ۱۰ بازیکن به کار ادامه داد.
با نتایج به دست آمده و در فاصله یک هفته مانده به پایان مسابقات، عالوه بر 
رئال مادرید و بارسلونا، حضور اتلتیکومادرید و سه ویا نیز در لیگ قهرمانان قطعی شد.

خشمگین ترین مسی؛
 باال تا پایین بارسا باید تغییر کند
بارسا  ناکامی  از  لیونل مسی پس 
در قهرمانی اللیگا، از لزوم تغییرات زیاد 
در بارسا صحبت کرد. جمالت صریحی 
که مستقیما کیکه ستین و البته مدیریت 

باشگاه را نشانه گرفته بود.
هفتم  و  سی  هفته  های  رقابت 
به  برگزاری ۱۰ مسابقه  با  امروز  اللیگا 
شکل همزمان پیگیری شد که در یکی 
از این بازی ها بارسلونا در کمال ناباوری و 
در ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه ۲-۱ مقابل 
اوساسونا شکست خورد تا عالوه بر قطعی 
شدن قهرمانی رئال مادرید، فاصله این 

تیم با صدر جدول به عدد ۷ افزایش پیدا کند. تک گل بارسا را لیونل مسی به ثمر رساند.
 مسی چندی پیش در جریان یک مصاحبه گفته بود که تیم کنونی بارسا توان 
رقابت با قدرت های برتر اروپا برای قهرمانی در چمپیونزلیگ را ندارد. اظهارنظری که 
با مخالفت کیکه ستین روبرو شد. سرمربی بارسا که از زمستان گذشته جانشین ارنستو 
والورده شده در پاسخ به مسی گفت که این توان را در تیم می بیند تا قهرمان اروپا شود.

پنجشنبه شب و پس از شکست خانگی بارسا از اوساسونا و در شبی که رئال 
قهرمانی اش را مسجل کرد، لیونل مسی ناامید ترین بازیکن بارسا بود و در مصاحبه 

پس از بازی از خجالت خیلی ها از جمله کیکه ستین درآمد.
مسی گفت:» اصال تصور چنین پایانی را نداشتم ولی این نشان دهنده شرایط 
کلی تیم در طول سال بود. ما تیمی با نقاط ضعف زیاد هستیم که حریفان با جدیت 
و انگیزه می توانند برابر آن به پیروزی برسند. امتیازهای زیادی را از دست دادیم و 

در طول فصل پرنوسان کار کردیم.«
قهرمانی رئال:» رئال کار خودش را به بهترین شکل انجام داد. پس از شروع 
مجدد اللیگا حتی یک امتیاز هم از دست نداد ولی ما بر عکس، امتیازات زیادی 
را هدر دادیم. امتیازاتی که نبایستی از دست می دادیم. باید از خودمان انتقاد کنیم. 
از خودمان به عنوان بازیکنان تیم شروع می کنم ولی مشکل تیم کلی است. ما 

بارسلونا هستیم و باید در همه بازی ها برنده شویم. این بارسلونای واقعی نیست.«
عصبانیت پس از گلزنی از روی ضربه کاشته به اوساسونا:» پیش از این شانس 
های زیادی روی ضربات کاشته را از دست داده بودم و در نهایت این بار موفق 
شدم. تمرکز زیادی کردم که این بار توپ وارد دروازه شود و ژستم پس از گل به 

خاطر همین قضیه بود.«
لزوم تغییرات وسیع:» گفته بودم که اگر به همین روند ادامه دهیم، در لیگ 
قهرمانان نیز به جایی نمی رسیم و حاال مشخص شد که در حد قهرمانی اللیگا 
هم نبودیم. نیاز به کمی استراحت داریم و از فردا باید به لیگ قهرمانان فکر کنیم.

این یک تورنمنت بسیار سخت است و معتقدم در همه سطوح باید تغییرات 
زیادی در باشگاه ایجاد شود؛ در غیر این صورت و اگر واکنش درستی نشان داده نشود، 

ممکن است برابر ناپولی حذف شده و به یک چهارم نهایی هم نرسیم.
هوادران نیز خسته شده اند و صبرشان تمام شده است. پس از دو شکست تلخ 
از رم و لیورپول، دیگر طاقتی برای هواداران نمانده و این کامال طبیعی است. به آنها 
حق می دهم چون توقعات شان را برآورده نکرده ایم. این روند باید تغییر کند در غیر 

این صورت مطمئن باشید که به جایی نخواهیم رسید.«

در ستایش از زین الدین زیدان؛
رئال مادرید این فصل فقط یک ستاره داشت!

شاید این مربی محورترین قهرمانی در تاریخ اللیگا بود، امسال رئال مادرید 
را زیدان قهرمان کرد.

در نشست خبری پیش از دیدار مقابل ویارئال یک خبرنگار سوالی مهم از 
زیدان پرسید؛ آیا تو کمتر از موفقیت هایت مورد تمجید قرار نمی گیری؟ ستاره 
سالهای نه چندان دور رئال مادرید و سرمربی افسانه ای اما بهترین پاسخ ممکن را 
داد؛ »اگر بگویند سرمربی بزرگی نیستم، دلخور نمی شوم. این حرف ها آنچه من 

واقعا هستم را تغییر نمی دهد.”
وقتی پنج سال قبل تیم درمانده رافا بنیتس را در دست گرفت و در پایان همان 
فصل موفق به فتح لیگ قهرمانان شد، بسیاری این موفقیت بزرگ را به قرعه خوب 
رئال مادرید و برخورد با تیم هایی چون رم، ولفسبورگ، منچسترسیتی و در نهایت 
اتلتیکومادرید و عدم تقابل با قدرت های سنتی در لیگ قهرمانان معطوف دانستند.

فصل بعد رئال مادرید موفق به فتح اللیگا و لیگ قهرمانان نیز شد و منتقدانش 
جادوی کریستیانو رونالدو در مراحل حذفی یو سی ال را دلیل توفیق زیزو خطاب 
کردند. در فصل سوم نیز باز هم قهرمانی رئال مادرید تحت تاثیر ناکامی در اللیگا 
قرار گرفت و رونالدو به قدری درخشان ظاهر می شد که شاید زیدان کمتر از آنچه 

الیقش بود مورد تمجید قرار می گرفت.
اما قمار بزرگ سرمربی فرانسوی، پذیرفتن هدایت رئال مادرید برای دومین 
مرتبه بود. تیم مستاصل و شکست خورده تحت هدایت بازنده هایی چون خولن 
لوپتگی و سانتیاگو سوالری در بدترین موقعیت ممکن قرار داشت و خلق و خوی 

برنده شدن به نظر می رسد دیگر جایی در رختکن این تیم ندارد.
شروع زیدان در روزهای تیره اواخر فصل بدتر از انتظار پیش رفت و حتی 
شایعاتی در مورد احتمال جدایی این سرمربی فرانسوی در تابستان قبل نیز شنیده 
شد. شکست عجیب و تحقیرآمیز 3-۷ مقابل اتلتیکومادرید در تابستان انتقادات از 
زیدان را به اوج رساند و حاال منتقدانش رساتر از همیشه تاکید داشتند موفقیت های 

اولین دوره حضور او نیز مدیون جادوی سی آر سون بوده است.
فصل برای رئال مادرید چندان خوب آغاز نشد و این تیم در دو بازی اول لیگ 
قهرمانان تنها یک امتیاز گرفت. صعود به عنوان تیم دوم بعد از پاری سن ژرمن حتی 
بسیاری از هواداران سرمربی فرانسوی را نیز نسبت به او ناامید کرده بود، اما زیدان 
امشب یک بار دیگر ثابت کرد در دنیای مربیگری نیز می تواند به اندازه حضور در 

مستطیل سبز درخشان باشد.
برازنده رئال  در دو دوره حضور زیدان دیگر لغت »کهکشانی ها« چندان 
مادرید نیست. این تیم به جز ادن هازارد در این سالها ستاره چناان نامداری جذب 
نکرده و ستاره بلژیکی نیز بیشتر مقاطع این فصل از جمله دو ال کالسیکو برابر 

بارسلونا را از دست داد.

مسابقه ذوب آهن و ماشین 
بازی  یک  فوالدشهر  در  سازی 
به  مربوط  مسائل  بابت  از  ویژه 

داوری بود.
تیم فوتبال ذوب آهن بعد از پنالتی ای 
که ماشین در دقایق اولیه بازی از دست داد، 
که  گلی  اما  شد  گل  موقعیت  یک  صاحب 
توسط بازیکن ذوب به ثمر رسید با تصمیم 
کمک داور دوم مردود اعالم شد. ذوب آهن 
البته دقایقی بعد روی فرار دانیال اسماعیلی 
فر صاحب پنالتی شد و این موقعیت پنالتی 

وارد دروازه ماشین سازی شد.
 دقایقی بعد و روی یک ضربه کاشته 
که روی دروازه ذوب آهن شد، بی احتیاطی 
مهاجم گلزن ذوبی ها و کشیدن پیراهن مسیح 
زاهدی باعث شد سومین پنالتی بازی هم در 
یک نیمه توسط داور اعالم شود و او در یک 
نیمه به درستی برای سومین بار تپه گچی 
برای زدن ضربه پنالتی نشان کرد .این پنالتی 
تبدیل به گل تساوی بازی شد و ماشین سپس 
در نیمه دوم گل برتری خود را نیاز روی اشتباه 

مدافع ذوب آهن به ثمر رساند.
 پس از به ثمر رسیدن این گل، ذوب 
در  و  کرد  آغاز  را  پرتعدادش  حمالت  آهن 
حوالی دقیقه ۸۰، روی یک ضربه کرنر روی 
ارسال قاسم حدادی فر موفق به گلزنی شد 
اما بعد از عبور توپ از خط دروازه، داور در یک 
تصمیم اشتباه هند مهاجم ذوب آهن را اعالم 
کرد تا میزبان از رسیدن به دومین گل محروم 
شود.جالب اینکه خود ماشین سازی که هفته 
گذشته به داوری بازی پرسپولیس اعتراض 

داشت حاال از این اشتباه منتفع شده بود.
گل،  این  شدن  اعالم  مردود  با    
اعتراضات در زمین باال گرفت و داور مجبور 
شد قاسم حدادی فر کاپیتان ذوب آهن را از 
زمین اخراج کند. البته داور دقایقی بعد، کاپیتان 
تیم ماشین سازی را هم از زمین اخراج کرد 
تا احتماال قدمی به سمت جبران اشتباهش 
بردارد اما زمان با ذوبی ها یاری نکرد و آن ها 
با وجود حمالت شدید در نهایت با شکست 

میدان را ترک کردند.
اما در شرایطی که ثانیه هایی از اتمام 
بازی گذشته بود، فدراسیون فوتبال امضای 
دبیرکل فدراسیون نامه ای را منتشر کرد که 
کمیته داوران به سرعت به اشتباهات داوری 
این مسابقه رسیدگی کند؛ اشتباهاتی که شامل 
رد کردن دو گل سالم ذوب آهن در این بازی 
است. این نامه در فضای مجازی، سر و صدای 
زیادی ایجاد کرده است و مخاطبان فوتبال 
مشغول گمانه زنی در این باره هستند .این در 
حالی است که شاید اشتباه داور مسابقه یک 
خطای طبیعی باشد و داور بدون قصد و نیت 

و برای اجرای عدالت این تصمیم اشتباه را 
گرفته است.

اما در ورای این نامه باید به یک موضوع 
بسیار مهم و یک کمبود کلیدی در لیگ برتر 
فوتبال ایران اشاره کرد: موضوع استفاده از 
کمک داور ویدیویی و کوتاهی فدراسیون و 
سازمان لیگ در استفاده از این تکنولوژی که 
حداقل اشتباهات واضح مانند دو گل امروز 
ذوب آهن را از این طریق می شود جبران کرد 
و داور در موقعیتی قرار می گیرد که  حداقل 

این جور اشتباهات را تصحیح کرد.
اما با وجود آن که فوتبال ایران موقعیت 
استفاده از کمک داور ویدیویی داشته و حتی 
الیسنس  دریافت  با  ایرانی  شرکت  یک 
به  حاضر  خارجی  مربوطه  شرکت های  از 
تکنولوژی  این  به  ورزشگاه ها  مجهزسازی 
بوده فدراسیون در تایید این مسئله کوتاهی 
ورزیده تا وضعیت داوری های لیگ همچنان 
در کیفیتی انجام شود که حاال برخی از کاربران 
فضای مجازی تئوری های دیگری را درباره 
داوری فوتبال مطرح کنند ،در حالی که داوران 
این  بر  که  شرایطی  وجود  با  ایران  فوتبال 
حرفه حاکم است تمام تالش خود را برای 
و  می آورند  عمل  به  قضاوت  بهترین  انجام 
صورت  هم  بزرگی  اشتباه  یا  کوتاهی  اگر 
می گیرد، باید به حساب عدم مهارت آن ها یا 

اتفاقات درون بازی گذاشت.
نکته اینکه اگر فدراسیون فوتبال اگر 
مثل  جلساتی  و  بیانیه ای  انتشار  جای  به 
 VAR به  ورزشگاه ها  کردن  مجهز  به  این 
همت بگمارد، احتماال فشار زیادی را از روی 
چرا که  است  برداشته  داوران  و  دوش خود 
داور  مشهود  اشتباهات  موقعیت  حداقل  در 
می تواند اشتباهات خود را تصحیح کند. این 
ایران  فوتبال  داوران  از  که  است  موقعیتی 

گرفته شده است.
***

داور عذرخواهی  سخنگوی ذوب آهن: 
نکند، تندیسش را به نشانه تنفر در اصفهان 

به نمایش می گذاریم
بعد  ذوب آهن  ه  باشگا سخنگوی 
برابر  باشگاه  این  فوتبال  تیم  شکست  از 
آن  داوری  که  دیداری  در  ماشین سازی، 
شدت  به  داشت،  همراه  به  زیادی  جنجال 
از عملکرد داور انتقاد کرد و خواستار برخورد 

قاطع با او شد.
احمد جمشیدی سخنگو و عضو هیات 
مدیره باشگاه ذوب آهن در گفت وگویی گفت: 
خواهد  اصفهان  مردم  جوابگوی  کسی  چه 
ماشین سازی  با  بازی  در  که  حالی  در  بود، 
تبریز تیم داوری رسما و علنا سر تیم فوتبال 
ذوب آهن را برید؟ واقعا باید به حال فوتبال 
ایران تاسف خورد. اتفاقاتی که در بازی ذوب 
آهن با ماشین سازی رخ داد به هیچ وجه قابل 
پذیرش برای مردم شریف اصفهان، کارگران 
و پرسنل زحمتکش کارخانه و باشگاه ذوب 
آهن و همچنین عدالتخواهان جامعه فوتبال 

ایران نیست و نخواهد بود.
ادامه داد: کمیته داوران، سازمان  وی 
لیگ برتر و فدراسیون فوتبال ایران باید در 
برابر این بی عدالتی علنی موضع گیری روشن 
خود را اعالم کنند و ما از حق مردم اصفهان 
و خانواده بزرگ ورزش ذوب آهن نخواهیم 
نظارتی  نهادهای  می رسد  نظر  به  گذشت. 
باید بیشتر و گسترده تر از همیشه به فوتبال 

ایران ورود کنند.
سخنگوی باشگاه ذوب آهن همچنین 
باید پرسید که به کدامین گناه  گفت: واقعا 
و  مظلوم  همواره  که  آهن  ذوب  با  اینگونه 
مساله  می کنند؟  رفتار  است  بوده  نجیب 

آنچنان حاد و علنی بود که قاسم حدادی فر 
کاپیتان خوش اخالق ذوب آهن که سالیان 
اخالق مدار  بازیکن  برترین  عنوان  به  سال 
کارت  با  است،  شده  انتخاب  کشور  فوتبال 
قرمز داور روبرو شد.اطمینان داشته باشید که 
داور این دیدار به منفورترین چهره برای مردم 
اصفهان تبدیل شد و هرگز آن چه با بی عدالتی 
علنی در چمن ورزشگاه فوالدشهر انجام داد، 
فراموش نخواهد شد. این داور باید در یکی از 
برنامه های سراسری و پربیننده فوتبال رسما 
غیر  در  کند؛  عذرخواهی  اصفهان  مردم  از 
به عنوان  را  این شخص  تندیس  اینصورت 
یک چهره منفور در شهر اصفهان به نمایش 

عموم مردم خواهیم گذاشت.
از همه  ابراز کرد:  ادامه  جمشیدی در 
ملت شریف و فوتبال دوست ایران تقاضا مندم 
که فیلم مسابقه ذوب آهن ماشین سازی را نگاه 
کنند و ببینند که در این مسابقه چه بر سر 
ذوب آهن آوردند. این داور باید نقره داغ شده 
و برای همیشه از داوری فوتبال کنار گذاشته 
شود؛ در غیر اینصورت سالمت و حیثیت جامعه 
شریف داوران زحمتکش فوتبال ایران لکه دار 

باقی خواهد ماند.
سخنگوی باشگاه ذوب آهن همچنین 
اظهار کرد: اگر عملکرد به شدت ضعیف و 
غیرقابل دفاع داور این دیدار، عمدی و حاصل 
جریانات پشت پرده مافیای فوتبال ایران باشد 
که وا اسفا و این داور و دیگر دست اندرکاران 
ابد اسیر وجدان خود  تا  ناداوری علنی،  این 
خواهند بود و اگر سهوی باشد که باید تاسف 
خورد از عملکرد کمیته و دپارتمان داوری که 
چنین داور بی تجربه ای را برای این مسابقه 
حساس و شش امتیازی انتخاب و چیدمان 
ما  که  کنم  اشاره  باید  حقیقت  در  کرده اند. 
از تیم ماشین سازی شکست نخوردیم، بلکه 
تیم داوری و به ویژه داور اصلی این مسابقه 
شکست ناجوانمردانه را به ذوب آهن تحمیل 
فیلم  بازبینی  منتظر  بی صبرانه  ما  و  کردند 
این بازی توسط مسئولین ذیربط در کمیته 
و دپارتمان داوری هستیم که به مردم استان 

اصفهان توضیح دهند.
از  تقدیر  ضمن  پایان  در  جمشیدی 
در  آهن  ذوب  بازیکنان  تهاجمی  فوتبال 
آهن  ذوب  فوتبال  تیم  گفت:  دیدار،  این 
تیم  برابر  در  گذشته  هفته  دیدار  مانند  به 
فوتبالی  بوشهر  شهرداری  شاهین  فوتبال 
که  گذاشت  نمایش  به  را  تهاجمی  سراسر 
اگر داور اینگونه عمل نکرده بود نتیجه ای 
مانند هفته بیست و چهارم را بدست آورده 
و به هواداران عزیز و مردم اصفهان تقدیم 
می کردیم، اما چه سود که در آتشی سوختیم 

که مستحق آن نبودیم.

جنجال داوری در فوالدشهر؛

VAR از جلسه اضطراری مفیدتر است آقای دبیرکل!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مهاجم اسبق پرسپولیس با 
اشاره به گلی که در دیدار برابر 
رسانده،  ثمر  به  کویت  السالمیه 
گل  که  گل  این  برای  پروین  علی  گفت: 

ماه آسیا شد، ۱۰۰ دالر به من پاداش داد.
ز  ا یکی  ه محمدی«  شا »جمشید 
دهه  اوایل  در  پرسپولیس  مطرح  بازیکنان 
۷۰ محسوب می شود که گل های حساسی 

برای این تیم به ثمر رساند.
شاه محمدی از روزهایی حرف زد که 
این  مشروح  می کرد.  بازی  پرسپولیس  در 

گفت وگو به شرح زیر است:
چه زمانی  پرسپولیسی شدید؟       

ماجرای حضور من در پرسپولیس به 
دوران نوجوانی ام بر می گردد و بسیار جالب 
در  که  بودم  ۱۴ساله ای  نوجوان  من  است. 
محله مان  فوتبال بازی می کردم و برای خودم 
اسمی در کرده بودم. به پرسپولیس رفتم اما 
چون تیم نوجوانان نداشت با جوانان تمرین 
اینکه  تا  داشت  ادامه  روند  این  می کردم. 
علی پروین در یکی از تمرینات و مسابقات 
دوستانه عملکرد مرا دید و گفت »این بچه 
را به بزرگساالن بفرستید«. من این افتخار 
را داشتم که در تمرینات توپ  جمع می کردم 

و همیشه از این موضوع حرف زده ام.
این روند تا چه ز مانی ادامه داشت؟

تا زمانی که پرسپولیس تیم نوجوانان 
خود را تشکیل داد و من کاپیتان این تیم 
شدم. این یک موضوعی است که همیشه به 
آن افتخار کرده ام که در اولین تیم نوجوانان 
بر  را  کاپیتانی  بازوبند  پرسپولیس  باشگاه 

دستان خودم می بستم.
چه  پرسپولیس  با  شما  بازی  اولین 

زمانی بود؟
در  بدیان  عا رضا  بود،   ۶۴ سال 
پرسپولیس بازی می  کرد و با توجه به اینکه 
سرباز بود، سه بازی این تیم را سه بر صفر 
من  از  بود  قرار  بودند.  کرده  اعالم  بازنده 
استفاده کنند و پیغام دادند که علی پروین 
قصد دارد ۱۰ دقیقه مقابل هما تو را به زمین 
بفرستد. من شب رفتم کفش خریدم به تمام 
دوستانم گفتم به ورزشگاه بیایند چون قرار 
است چند دقیقه ای به میدان بروم. فردا که 
به رختکن رفتم، علی آقا ترکیب تیم را خواند 
و نزدیک بود از خوشحالی جیغ بکشم، من 

در فهرست بازیکنان ثابت بودم.
بازی چه طور بود؟

هما در دقیقه ۱۸ دروازه پرسپولیس را 

باز کرد و در دقیقه 3۸ ضیا عربشاهی توپ 
را سانتر کرد و من با ضربه سر به علی پروین 
پاس دادم و او با شوتی  روپا گلزنی کردم. 
در ادامه این قدر خوب بازی کردم که لقب 
پدیده مسابقات را به من دادند. این آغازی 
خوب برای من در فوتبال بود و بعد از آن به 
تیم جوانان و امید ایران دعوت شدم. البته 
پس از آن برای پشت سر گذاشتن خدمت 
مقدس سربازی از پرسپولیس به عقاب رفتم 

که سه سال طول کشید.
پرسپولیس  به  عقاب  از  بعد  دوباره 

برگشتید؟
تیم  این  اما  برگشتم  پرسپولیس  به 
به  و  داشت  زیادی  بزرگان  حمله  خط  در 
طور حتم فرصت بازی کردن کمتر به من 
می رسید برای همین نزد علی پروین رفتم 
و به او گفتم اجازه بدهید بروم و با تجارب 

بیشتر برگردم.

پاسخ علی پروین چه بود؟
دادم،  پاسخ  ترسیدی؟  »بچه«  گفت 
بر  زمانی  و  بروم  می خواهم  اما  نترسیدم 
گردم که از همه مهاجمان امروز پرسپولیس 
بهتر باشم. مقصد بعدی دارایی بود که در 
به  بعد  و  داشتم  حضور  فصل  دو  تیم  این 

پرسپولیس برگشتم.
این  در  پروین  علی  جدایی  از  بعد 

تیم ماندید؟
پرسپولیس  از  دالیلی  به  بنا  آقا  علی 
دایی  علی  و  پیوس  فرشاد  با  من  و  رفت 
در خط حمله پرسپولیس حضور داشتیم. با 
توجه به اینکه آنها از من اسم و رسم بیشتری 
داشتند، بیشتر در ترکیب اصلی حضور داشتند 
اما هر وقت به زمین می آمدم گلزنی می کردم 

و آمار گلم  باال بود.
چرا از پرسپولیس رفتید؟

کمتری  فرصت  کردم  احساس  وقتی 
برای بازی کردن به من می رسد، قرمزپوشان 
تهرانی را ترک کردم و به تیم های دیگری رفتم.

به  پرسپولیس  در  که  گلی  بهترین 
ثمر رساندید؟

بازی با السالمیه کویت یکی از بهترین 
سر  پشت  را  ورزشی ام  دوران  بازی های 
گذاشتم و با ضربه ای دیدنی دروازه این تیم 
را باز کردم. از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
گلم  به السالمیه گل ماه آسیا شد. علی پروین 
برای این گل به من ۱۰۰ دالر پاداش داد.

بهترین خاطره تان؟
اگر راستش را بخواهید بهترین خاطره 
فوتبالی من به زمانی بر می گردد که از سوی 
دعوت  ملی  تیم  به  دهداری  پرویز  مرحوم 
شدم. هیچ وقت این روز را فراموش نمی کنم.

و بدترین خاطره تان؟
حذف از بازی های جام ملت های آسیا 
در هیروشیما. من در بازی با ژاپن اخراج شدم 
و این بازی تلخ ترین خاطره فوتبالی من بود. 
ایران به  علی پروین مصاحبه کرد و گفت 
جمشید شاه محمدی باخت زیرا که او اخراج 
شد. او حرفش را عوض کرد و بعد از چند 
ساعت دوباره مصاحبه کرد اما صحبت های 
اولیه اش بازتاب زیادی داشت. یک روز در 
تاکسی نشسته بودم که راننده گفت چقدر 
هستید؟  ساه محمدی  جمشید  شبیه  شما 
خدا  بنده  بعد  نه  گفتم  دارید؟  نسبتی  او  با 
شروع کردن به فحش دادن به جمشید شاه 
به ژاپن  او  به خاطر  تیم ملی  محمدی که 

باخت و از جام ملت های آسیا حذف شد.

مهاجم اسبق پرسپولیس:

علی پروین برای یک گل به من 100 دالر پاداش داد

پیکان  باشگاه  مدیرعامل 
اعالم کرد که بحث حضور دوباره 

اش در پرسپولیس شایعه است.
حمیدرضا گرشاسبی، در خصوص بازی 
این هفته پیکان مقابل سایپا اظهار داشت: این 
بازی برای ما حساسیت خاصی ندارد، فقط 
دیدارهای  مثل  بازیکنان مان  داریم  انتظار 
قبلی با تمام وجود در زمین حاضر شوند و در 

نهایت سه امتیاز را بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیکان 
می تواند از قعر جدول و سقوط به دسته پایین 
تر نجات پیدا کند، گفت: من عمال در سه بازی 
مدیرعامل پیکان بودم اما در همین مدت به 
بچه ها گفتم که بحث ما این نیست که تیم 
بماند، بلکه این است که با شرافت و تمام 

وجود بازی کنند. می خواهیم در همه بازی 
ها با تمام وجود و جوانمردانه بازی کنیم و 
این از همه چیز مهمتر است. شما وقتی با 

تمام وجود بازی کنید نتیجه هم می گیرید.
کرد:  تاکید  پیکان  باشگاه  مدیرعامل 
تمام هدف ما این است که در لیگ بمانیم و 

تمام تالشمان را انجام می دهیم، بقیه ماجرا 
دیگر دست خداست. 

گرشاسبی خاطرنشان کرد: واقعیت این 
است که شأن پیکان این جایگاه نیست. ما 
بتوانیم  تا  انجام می دهیم  را  تمام تالشمان 

پیکان را در لیگ برتر نگه داریم.

می  شنیده  اینکه  به  واکنش  در  وی 
شود ممکن است دوباره به عنوان مدیرعامل 
قبال  گفت:  برگردد  پرسپولیس  باشگاه  به 
سیاست این بود که من در پرسپولیس نباشم 
و االن هم نیستم. واقعا تمام فکرو ذکرم روی 
پیکان است و به این چیزها فکر نمی کنم. 
قرار بود که با رفتن من از پرسپولیس کارها 
بهتر شود ظاهرا شده! من هم از این تصمیم 

تمکین کردم.
پرسپولیس  باشگاه  سابق  مدیرعامل 
را می خواستند همان  اگر من  عنوان کرد: 
زمان در پرسپولیس می ماندم. االن هم تمام 
این حرف ها شایعه است. من فعال در خدمت 
باشگاه  این  به  خواهم  می  و  پیکان هستم 

کمک کنم تا به جایگاه باالتری برسد.

گرشاسبی: حضورم در پرسپولیس شایعه است
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 الهه رضایی و سید علی کاشفی خوانساری
اختصاصی دنیای جوانان

جهان پر است
ز گلبانگ عاشقانه ما

رهی معیری

سزای چون تو گلی گر چه نیست خانه ما
بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما

تو ای ستاره خندان کجا خبر داری؟
ز ناله سحر و گریه شبانه ما

چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه
جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما

نوای گرم نی از فیض آتشین نفسی است
ز سوز سینه بود گرمی ترانه ما

چنان ز خاطر اهل جهان فراموشیم
که سیل نیز نگیرد سراغ خانه ما

بخنده رویی دشمن مخور فریب رهی
که برق، خنده زنان سوخت آشیانه ما

از  داستانک  چهار  و  چهل 
در  جهان  مشهور  نویسندگان 
برنامه »کتاب شب« رادیو تهران 
با صدای بهروز رضوی، از امروز 
شنبه ۲۸ تیرماه تا پنجشنبه دوم 
مردادماه ، بازخوانی خواهد شد. 

محمدباقر رضایی ـ سردبیر 
این  درباره  ـ  برنامه  نویسنده  و 
با  داشت:  اظهار  بازخوانی ها  
ر  ثا آ در  وان  فرا جست وجوی 
 ۴۴ جهان،  مطرح  نویسندگان 

که  کرده ایم  گلچین  آنها  از  جذاب  بسیار  و  زیبا  داستانک 
»کتاب  برنامه  شنوندگان  برای  را  تعدادی شان  شب  هر 
فنی  نظر  از  داستانک ها،  این  می کنیم.  بازخوانی  شب« 
لزوما کمینه گرا )یا به تعبیر خارجی، مینی مالیستی( نیستند، 
کوتاه  داستان  گونه  از  کوتاه تر  خیلی  کوتاهند.  فقط  بلکه 

 3۰ حدود  تا  سه  از  می تواند  که 
صفحه را دربربگیرد )که باز، این 
هم قطعی نیست و گاهی کم و 

زیاد می شود.(
نمونه ای از این داستان های 
)اندرو  از  است  اثری  انتخابی، 
خواندنش،  و  شنیدن  که  هانت( 
داغ عالقه مندان به محیط زیست 

را تازه می کند.
 » شب ب  کتا « مه  نا بر
نی،  با قر رضا  تهیه کنندگی  با 
رضوی  بهروز  اجرای  و  فراهانی  محسن  برداری  صدا
کنداکتور  در  و  شده  ضبط  صدا  معاونت   ۲۰ استودیو  در 
و  گرفته   قرار  تیرماه،  آخر  هفته  برای  تهران  رادیو  پخش 
عالقه مندان ادبیات داستانی می توانند هر شب ) به جز جمعه( 

ساعت۲3:3۰، این داستانک ها را بشنوند.

بازخوانی ۴۴ داستانک با صدای بهروز رضوی 

»پدیدارشناسی بی  مرزی 
نۀ  کودکا ستان  های  ا د در 
نوشته  احمدی«  احمدرضا 
و  ماه  انتشارات  توسط  کاسی  فاطمه 
خورشید با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۱۴۰ 
صفحه و بهای ۲۴ هزار تومان منتشر و 

روانه کتابفروشی ها شد.
ضرورت  کتاب  این  معرفی  در 
مفهوم  درباره  مختصری  که  رد  دا
پدیدارشناسی نوشته است. محور اصلی 
پدیدارشناسی به زبان ساده این است که 
بین ذات پدیده و نمودها و تجلی های 
نامیده  »پدیدار«  اصطالح  در  آنکه 
پدیده های  دارد.  تفاوت وجود  می شود، 
مادی یا انتزاعی ممکن است در اشکال 
و ابعاد گوناگون بر اشخاص تجلی یابند؛ 
پس آنچه می بینیم و دریافت می کنیم 
هر  بلکه  نیست،  پدیده  آن  ابعاد  همۀ 
فردی در زمان ها و موقعیت ها و زوایای 
کشف  را  آن  از  خاص  بعدی  ویژه، 
می کند و هر یک از آن وجوه که پدیدار 
نامیده می شود، بخشی از هستی آنها و 
همزمان کاشف آنهاست. پدیدارشناسان 
چندگانۀ  ابعاد  و  نمودها  توضیح  برای 
استفاده  تمثیل مکعب  از  واقعیت،  یک 
اما  است؛  بعد  چند  دارای  که  می کنند 
ممکن  آن  دیگر  ابعاد  دیدن  همزمان 
نیست و هر کسی متناسب با زاویۀ دید 
خود، بعدی خاص از آن را می بیند. بر 
این اساس، واقعیت یگانه، می تواند به 
پدیدار  نامحدود  و  چندگانه  شیوه های 
شود و در عین حال در همۀ آن ها نسبت 

به اظهارات چیزی دیگر باشد.
نمود پدیدارشناسی در داستان  های 

احمدرضا احمدی
به  دارد  نظر  اثر پژوهشی در  این 
پدیدارشناسی بی مرزی در داستان های 
بپردازد.  احمدی  احمدرضا  کودکانۀ 
پدیدارشناسی معتقد است که بین ذات 
تفاوت  )پدیدار(،  آن  نمودها و تجلی  و 
وجود دارد و بودریار نیز به این تفاوت ها 
اشاره می کند. بنابراین پدیدارشناسی و 
را  تفاوت  نوعی  نیز  پست مدرن  دنیای 
و  می کنند  تجربه  نمود،  و  اصول  بین 
نموده ها جای اصل را می گیرند و اصل 
تلقی می شوند. همین امر باعث می شود 
که فرق بین اصل و فرع چندان روشن 
شاعران  از  احمدی  احمدرضا  نباشد. 
سال  از  که  است  ایرانی  نویسندگان  و 
را  کودکان  برای  داستان نویسی   ۱3۴۹
احمدی  آثار  خوانندۀ  است.  کرده  آغاز 
واقعیت،  و  خیال  دنیای  در  همواره 
کودکی و بزرگسالی، مرزها و بی مرزی ها 

لغزان است.
احمدرضا  ثار  آ در  بی مرزی ها 
احمدی به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند: 
معنامند و بی معنا. نویسنده در بی مرزهای 

و  فرمالیستی  شگردهای  از  معنامند 
بی معنا  بی مرزی های  در  و  رئالیستی، 
استفاده  پست مدرنیستی  شگردهای  از 
نشان  مده  به دست آ یج  نتا می کند. 
می دهد که وانموده های آثار او از طرف 
او تحمیل  به دنیای  جامعۀ مصرف زده 
از  دارد  نظر  در  او  بلکه  نشده است. 
طریق این وانموده ها از ترس، تنهایی و 
نبود هر چیزی که آزاردهنده است هم 
او گاه  را.  را برهاند و هم کودک  خود 
چالش خواننده را مهم تر از دستیابی به 
را  خیال  گسترۀ  بنابراین  می داند  معنا 
وسیع تر می کند. خواننده در آثار منفعل 
نیست بلکه همواره با چالش های زبانی، 
تصویری و معنایی روبه روست. او قصد 
سهیم کردن تخیالت خود با خواننده را 
دارد. به نظر می رسد آثارش خوانندگان 
دارای تخیل وسیع را سیراب می کند و 
خوانندگان نوپا را شگفت زده و به چالش 

دعوت می کند.
پست   و  رشناسی  پدیدا بطۀ  ا ر
کتاب  در  بودریار  نظریات  و  مدرنیسم 

حاضر
الزم به توضیح است آنچه سبب 
بی مرزی  و  پدیدارشناسی  اتصال  حلقۀ 
بودریار در این اثر پژوهشی شده است 
این است که پدیدارشناسی معتقد است 
که بین ذات پدیده و نمودها و تجلی آن 
)پدیدار(، تفاوت وجود دارد و بودریار نیز 
تا حدی به این تفاوت ها اشاره می کند. 

او معتقد است که پسامدرنیسم وضعیتی 
فراواقعیت  و  وانموده  است که تصویر، 
جای خود واقعیت را می گیرند و درجامعۀ 
مصرفی نه با اصل مفاهیم، بلکه با بدل، 
آنها روبه رو  یا رونوشت  ایماژ  یا  تمثال 
دنیای  پدیدارشناسی  بنابراین  هستیم. 
پست مدرن نیز نوعی تفاوت را بین اصل 
و نموده تجربه می کند و نمودها جای 
اصل را می گیرند و اصل تلقی می شوند 
و همین امر باعث می شود که فرق بین 

اصل و فرع چندان روشن نباشد.
مکان  ا رشناسی  پدیدا در  گر  ا
ندارد،  وجود  واقعیت  ابعاد  همۀ  دیدن 
گونۀ  ز  ا پست مدرن  رشناسی  پدیدا
دیگری است؛ بدین معنی که پست مدرن 
توهمی از دست یابی به واقعیت به انسان 
بیش  وانموده ای  که  می دهد  معاصر 
نیست و نشانه های امر واقع جایگزین 
بدین طریق  می شود.  واقع  امر  خود 
واقعیت رخت برمی بندد و تنها ظاهری از 
آن بر جای می ماند. بودریار معتقد است: 
»هیچ مدلول، واقعیت و هیچ سطحی در 
وجود ساده که داللتگرها به آن اشاره 
داشته باشد، وجود ندارد، بلکه به گفتۀ 
مدلول  بدون  دال های  صرفًا  بودریار 
وجود دارد؛ صرفاً صندلی هایی وجود دارد 
بی آنکه صندلی های واقعی وجود داشته 
باشد یا به آنها اشاره شود. او این جدایی 
دال از مدلول را بدیل سازی می نامد«. 
او حتی پا را فراتر از آن قرار می نهد و 

می گوید وانموده ها نیز بازتولید یا تقلید 
یا کپی واقعیت نیستند: به گفتۀ بودریار 

آنها خود واقعیت اند.
بوتۀ  در  که  پدیدارشناسی جهانی 
قرار  احمدی  ادراک  و  توجه  نیت، 
می گیرد، شاهد تجربۀ دنیای بی مرزی 
است که بین واقعیت و خیال لغزان است. 
اما تفاوت این بی مرزی با بی مرزی که 
در دنیای پست مدرن دیده می شود این 
است که این بی مرزی نسبتی با بی مرزی 
بودریار  زعم  به  که  پست مدرن  دنیای 
مذموم تلقی می شود، ندارد. وانموده هایی 
احمدی  احمدرضا  کودکانۀ  آثار  در  که 
که  جامعه ای  طرف  از  می شود،  دیده 
درگیر مصرف زدگی است، به دنیای او 
تحمیل نشده است، بلکه او سعی دارد 
به کمک این وانموده ها از ترس، تنهایی 
و نبود هر چیزی که آزاردهنده است هم 
خود را برهاند و هم کودک را؛ او خود را 
از تهی دستی های کهنسالی می رهاند و 
کودک را از ناتوانی های دوران کودکی. 
هیچ  احمدی،  وانموده های  دنیای  در 
دنیای  ندارد.  وجود  غیرممکنی  امر 
وانموده ها  این  که  بی کرانی  رنگین 
می سازند، به کلی با دنیای وانموده های 
پست مدرنیستی که جای واقعیت و اصل 

را گرفته اند فاصله دارد.
را  خود  مذموم  وانموده های  این 
به عنوان واقعیت جا زده اند و وجودی 
وانموده های  درحالی که  دارند.  تخیلی 
رنگارنگ  شیرین،  احمدی  کودکانۀ 
وانموده های  هستند.  پذیرفته شده  و 
پست مدرنیستی رابطۀ انسان با واقعیت 
را قطع می کنند، اما وانموده های احمدی 
هیچ گاه این رابطه قطع نمی شود. کودک 
وانموده ها  دنیای  از  موقت  حضور  با 
مسلح تر و رشدیافته تر به دنیای واقعی 
درصدد  احمدی  احمدرضا  بازمی گردد. 
وانموده ها  این  از  استفاده  با  تا  است 
بکاهد.  تلخ  واقعیات  از قدرت و سلطۀ 
که  واقعی،  دنیای  موازات  به  بنابراین 
ندارد،  آن  برابر  در  تسلیم  جز  چاره ای 
دست به آفرینش دنیای خیالین می زند 
اوست،  خود  واقعیش  فرمانروای  که 
این  او  خالقّیت،  این  با  و  گونه  بدین 
دنیا  و  می گیرد  سخره  به  را  واقعیات 
برای کودکان  و هم  برای خود  را هم 
قابل تحمل تر می سازد. او برای رسیدن 
متنوعی  شگردهای  از  مقصود  این  به 
استفاده می کند: پاره ای از بی مرزی های 
از  او  که  معنی  بدین  معنامندند  او 
فرمالیستی  و  سورئالیستی  شگردهای 
استفاده  مقصود  این  به  رسیدن  برای 
او  بی مرزهای  از  دسته ای  و  می کند 
بی مرزی های نامعنایی هستند که او از 
شگردهای پسامدرنیستی، نمادشکنی و 

اسطوره شکنی بهره می جوید.

پدیدارشناسی بی  مرزی 
در داستان  های کودکانۀ احمدرضا احمدی

یک کتاب متفاوت با عنوانی متفاوت
بهشته«  میوه  »شلغم  رمان 
به تازگی  افغانی  علی محمد  نوشته 
نهم  چاپ  به  ه  نگا نشر  توسط 

رسیده است.
ثری  ا ن  ا به عنو ب  ین کتا ا
معروف  رمان  نویسنده  از  متفاوت 
»شوهر آهوخانم« شناخته می شود و 
داستانش درباره دو خانواده است که 
در خانه ای کوچک و قدیمی زندگی 
می کنند. این دوخانواده از نظر سلیقه 
و درک شان از زندگی تفاوت زیادی 
دارند. یکی از خانواده ها از براتعلی و 
نرگس و فرزندشان عابدین تشکیل 

شده که در اتاق شمالی خانه زندگی می کنند. اصل داستان این رمان درباره 
پسر این خانواده یعنی عابدین است. خانواده دوم هم خانواده مشدی محرم 

و همسرش گل عنبر است.
عابدین پسربچه ای ۱۲ ساله است که هر روز چاق تر از دیروز به چشم 
می آید و تا جایی چاق می شود که وزنش به ۱۰۰ کیلوگرم می رسد. علت 
چاقی عابدین، عالقه زیادش به شلغم است؛ تا حدی که اطرافیان به فکر 

چاره برای نجات این پسر از عالقه افراطی به شغلم می شوند.
یک کتاب متفاوت با عنوان متفاوت. داستان کتاب درباره ی سرنوشت 
دو خانواده است که در خانه ای قدیمی و کوچک زندگی می کنند و از لحاظ 
و  نرگس  و  براتعلی  دارند.  با هم  متفاوتی  بسیار  زندگی، وضعیت  سالیق 
مورد  در  داستان  و  زندگی می کنند  اتاق شمالی  داخل  عابدین  فرزندشان 
عابدین پسر بچه ی دوازده ساله ایست که هر روز نسبت به ایام پیش چاق تر 
می شود. تا اندازه ای که وزن او به صد کیلو رسیده. برای آنکه او عالقه ی 
بسیاری به خوردن شلغم دارد و زندگی اطرافیان را تحت تاثیر بیماری خود 

قرار داده، به صورتی که همه به فکر چاره افتاده اند …

»بینوایان« منبع سومین  مسابقه کتابخوانی 
هشت بهشت شد

سومین  مطالعه  منبع  به عنوان  هوگو  ویکتور  اثر  »بینوایان«  رمان 
شد. انتخاب  هشت بهشت  کتابخوانی  مسابقه 

راستای  در  تهران  دانشگاهی  جهاد  سازمان  فرهنگی  معاونت 
برای  هشت بهشت،  دانشجویی  کتابخوانی  مسابقات  مجموعه  برگزاری 
ویکتورهوگو  اثر  »بینوایان«  کالسیک  رمان  این رویداد  دوره  سومین 
البرز  و  تهران  استان های  دانشگاه های  دانشجویان  مطالعه  برای  را 

انتخاب کرده است.
نسخه معتبر رمان دوجلدی »بینوایان« برای مطالعه و شرکت در 
این مسابقه، چاپ انتشارات امیر کبیر است و دانشجویان پس از مطالعه 
با  و  شرکت  مسابقه  در  آنالین  به صورت  شهریور   ۲۸ جمعه  روز  آن، 

می کنند. رقابت  یکدیگر 
و  یک کتاب  هرماه  هشت بهشت  نی  بخوا کتا بقه  مسا طرح  در 
خواهد  برگزیده   ۲۴ مسابقه  هر  و  می شود  برگزار  و  معرفی  یک مسابقه 
از برگزاری ۸  ۴ برگزیده(. پس  ازای هر ۱۵۰ شرکت کننده  داشت )به 
تعلق  برگزیده ای   ۸ به  ویژه  هشت بهشت  جایزه  یک سال،  مسابقه طی 
کرده  را کسب  امتیاز  بیشترین  مسابقه،  دوره   ۸ که طی مدت  می گیرد 

باشند.
همچنین سازمان جهاد دانشگاهی تهران جایزه ویژه پایان دوره به 
ارزش ۵ میلیون ریال را برای ۸ برگزیده نهایی در نظر گرفته و برای 
ایجاد رقابت عادالنه تر برای شرکت کنندگان در این طرح، امکان کسب 

امتیاز به 3 روش  را فراهم کرده است.
به  پاسخ  با  آن،  در  امتیاز  کسب  و  آزمون  مرحله  هر  در  شرکت 
معرفی  امتیاز(،   ۱۰۰ حداکثر  مسابقه  مرحله  )هر  آزمون  پرسش های 
که  امتیاز(   ۱۰۰ امتیاز، حداکثر   ۱ نفر جدید  )هر  شرکت کنندگان جدید 
به عنوان  را  خود  کاربری  نام  باید  جدید  شرکت کنندگان  معرفی  برای 
در  شرکت  باالخره  و  دهند  قرار  معرفی شوندگان  اختیار  در  معرف  کد 
از  امتیاز(   ۲ نظرسنجی  هر  در  آزمون)شرکت  هر  پایان  نظرسنجی های 

جمله موارد تعیین شده است.
تاکنون دانشجویان دو مرحله از این مسابقات را پشت سر گذاشته اند. 
علی«  زبان  از  »علی  کتاب  باعنوان  آزمون  مرحله  نخستین  خرداد   ۷
انتخاب  و  »جوان  کتاب  عنوان  با  آزمون  مرحله  دومین  خرداد   3۰ و 
محوریت  با  هم  آزمون  سومین  شد.  برگزار  آنالین  به صورت  بزرگ« 

بینوایان، جمعه ۲۸ شهریور به صورت آنالین برگزار می شود. کتاب 
بقات  مسا در  شرکت  برای  نند  ا می تو عالقه مند  نشجویان  ا د
کتابخوانی هشت بهشت یا کسب اطالعات بیشتر برای ثبت نام به پایگاه 

کنند. مراجعه   bookrc.ir به نشانی  کتابخوانی  مسابقه  اطالع رسانی 
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فرناز میرزالو

نوعی شتابزدگی در ادبیات کودک و نوجوان وجود
وسف قوجق شتابزدگی و برخورد ساده انگارانه را از مسائل ادبیات کودک و 
و  داریم  مان هم ضعف  کتاب های  محتوای  در  ما  است  معتقد  و  می داند  نوجوان 
نویسندگان عموم نوجوانان را درنظر نمی گیرند و به اصطالح الکچری می نویسند. 
او همچنین با انتقاد از نهادهای مختلف، معتقد است برگزیده شدن کتاب در حد 

یک خبر و جشنواره باقی می ماند. 
برگزیده  عنوان  به  او  ذغال اخته«  طعم  با  کتاب »تاریخ  که  نویسنده   این 
بخش داستان کودک و نوجوان جشنواره »قلم زرین« شناخته شده است، در باره 
وضعیت ادبیات داستانی نوجوانان، با اشاره به تأثیر وضعیت اقتصادی بر نشر کتاب و 
نویسندگی اظهار داشت: دورادور کتاب های دوستان را می خوانم و احساس می کنم 
تألیفی  به حق  زود  انگار می خواهند  دارد،  وجود  دوستان  کار  در  شتابزدگی  نوعی 
برسند. در واقع وضعیت مادی بر مسائل فنی و محتوایی کارها غلبه کرده است.  
مسئله دیگر این است که حس می کنم دوستانی که تازه در این عرصه شروع به 
کار کرده اند مقداری در کارهای شان پرحرفی  می کنند و دلیل آن را نمی دانم. آن ها 
مخاطب را  خیلی ساده گرفته اند و طول و تفصیل زیادی در کارهای شان وجود دارد، 
کارهای شان عمیق نیست و بیشتر شرح ماوقع است. داستان فقط شرح ماوقع نیست 
بلکه چیزهای بسیاری وجود دارد که داستان را داستان می کند؛ از جمله نثر خوب، 
مفاهیم عمیق تربیتی،  اخالقی و مسائل انسانی. قصه نویس باید این ها را در تار و 

پود قصه اش مطرح کند و به مخاطب لذت کشف بدهد.
او با بیان این که ساده نویسی خیلی هم خوب نیست، افزود: نویسنده ها خیلی 
این  نوقلمان  کار  در  به ویژه  نمی کنند،  نمی گیرند و روی کارهای شان فکر  سخت 
موضوع بیشتر دیده می شود. نویسنده باید مقداری زحمت کشف لذت را به مخاطب 
بدهد و نباید مسائل را خیلی ساده  مطرح کند، داستان باید الیه های زیرین و نهفته 
هم داشته باشد. البته این موضوع به معنای این نیست که پررمز و راز بنویسد بلکه 

مخاطب را کمی درگیر کند. این ضعف ها وجود دارد.
قوجق با تأکید بر اهمیت محتوا برای ادبیات کودک و نوجوان بیان کرد:  در 
کشورمان فرهنگ خاص  و سبک زندگی خودمان را داریم، اما احساس می کنم برخی 
از نویسندگان از آن طرف بام افتاده اند و یک سری مسائل ضدارزش را مطرح می کنند 
که باعث فاصله افتادن بین داستان ها  و سبک زندگی عموم مردم می شود. فکر می کنم  
داستان های مان باید دربرگیرنده سبک زندگی ایرانی باشد تا قشر خاصی از ایرانیان. 
ما در محتوا دچار  مشکل شده ایم و محتوای داستان هایی که برای نوجوانان نوشته 
می شود افت و خیز زیادی دارد، هم از نظر پیام هایی که در داستان ها مطرح می شود 
و هم به لحاظ مضامین. اگر خیلی مصداقی بگویم داستان ها را الکچری می نویسند، 

در حالی که عموم نوجوانان ما زندگی آن چنانی را تجربه نکرده اند.
 او با بیان این که کتاب های ترجمه در این زمینه بی تأثیر نیستند، گفت: من 
مخالف کتاب های ترجمه نیستم اما یک سری  آسیب شناسی می خواهد. ناشر چون 
کپی رایت را رعایت نمی کند، خیلی راحت کتاب های کشورهای دیگر را ترجمه می کنند 
و نویسنده هم خبر ندارد. گاه آثاری به زبان فارسی ترجمه می شود که کامال  با 
سبک زندگی و فرهنگ ما متفاوت است. دو موضوع در ترجمه مهم است؛ یکی 
این که فرم تازه ای در کتاب وجود داشته باشد و دیگری محتوا. من نویسنده دوست 
دارم کتاب هایی که فرم و تکنیک جدیدی در نوشتن دارند بخوانم، اما زمانی که 
کتاب را می خوانم می بینم نه فرم و قالب تازه ای دارد و نه محتوایش با فرهنگ و 
سبک زندگی مان یکی  است. مخالفتی با این کتاب ها ندارم اما دیگر ترجمه کتاب ها 
به ویژه کتاب های کودک و نوجوان خیلی ول شده و به یک آسیب شناسی نیاز دارد.  
مخاطب نوجوان کتاب های ترجمه شده را می خواند و چون قوه تشخیص ندارد تأثیر 
می پذیرد، غرب را مدینه فاضله ای تجسم می کند و زیست بوم های مناطق مختلف 
کشورمان را در سایه می بیند.  این نویسنده خاطرنشان کرد: نوک پیکان به سمت 
ما نیز هست، زمانی که من نویسنده از فرهنگ بومی خودم در داستان هایم بهره 
نمی برم و به مخاطب نوجوان عرضه نمی کنم خالیی وجود خواهد داشت. خودمان 
و  نشود  ترجمه  کتاب ها  این  داریم  توقع  و  نمی پردازیم  خودمان  زندگی  به سبک 
مخاطب هم آن ها را نخواند.  در 3۰-۴۰ سال اخیر ورود  کتاب های ترجمه به بازار 
کتاب بی قاعده شده است. بلبشویی که در ادبیات کودک و نوجوان هست در ادبیات 
بزرگسال کمتر دیده می شود، به ندرت آثاری منتشر می شود که کیفیت خوبی به 
لحاظ محتوا و  ساختار تکنیکی نداشته باشد. نهادهای فرهنگی در ترجمه آثار کودک 
و نوجوان بی سیاست و بی کیاست عمل می کنند.  هرکسی مترجم شده و آثاری را 
ترجمه می کند. کتاب های ترجمه ای حساب شده نیستند، نتیجه اش را هم می بینیم. 
نویسندگان یواش یواش کارهای شان شبیه آثار ترجمه شده است، نویسند می بیند 
مخاطب آن ها را می خواند، پس کتاب های ترجمه شده را الگو  قرار می دهد و فکر 

می کند سبک زندگی ای که آن جاست همین جا هم هست.

یادشان به خیر باد 
مهین خلیلی ، علی شریف  کاشانی و محمدحسین هدایت اهوازی از دنیا رفتند

با کمال تاسف در روزهای گذشته مهین خلیلی - استاد دانشگاه و مترجم ادبیات کودک، 
علی شریف  کاشانی، شاعر آیینی  و از پیش کسوتان عرصه فرهنگ، ادب، نویسنده و مولف 

خوزستانی چشم به روی  دنیا  بستند.
شورای کتاب کودک با اعالم این خبر، افزود: مهین خلیلی )جهانداری( مدرس زبان 
انگلیسی در دانشگاه تهران، مترجم ادبیات کودکان و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بود.

نوش آفرین انصاری درباره مهین خلیلی گفت: او استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران بود. تخصصش آموزش زبان انگلیسی و آموزشی فارسی به  انگلیسی زبانان 
بود. او چندین کتاب ترجمه شده دارد. از سال های ۱3۴۰ با خانم میرهادی و کودکستان فرهاد  
ارتباط داشت و به همین دلیل از مهین خلیلی دعوت می شود تا از بنیانگذاران شورای باشد. 
خلیلی بیشتر درگیر  کارهای دانشگاه بود اما  دورادور  فعالیت های شورا را پیگیری می کرد.  

همسرش کیکاووس جهان داری مترجم برجسته زبان آلمانی بود.
او افزود: خلیلی  افسوس داشت نمی تواند مدام در شورای کتاب باشد و همیشه دوست 
داشت در گروه بررسی  حضور داشته باشد. او بی نهایت آدم دلسوز و خیرخواهی بود.  آخرین بار 
پنج شهریور  سال گذشته در مراسمی که برای چهلمین سال دبیری من در شورا و هشتادمین 

تولدم بود او را دیدم و کرونا باعت شد، چندوقتی یکدیگر را نبینیم.
به گفته نوش آفرین انصاری، مهین خلیلی در ۸۶ سالگی و اثر کهولت سن درگذشت. 
»شاهزاده خانم و نخود و داستان های دیگر«، »آرتور شاه و بهادران میزگرد« از جمله آثار اوست.

همچنین علی شریف  کاشانی، شاعر آیینی در سن ۹۱ سالگی درگذشت.
وی متولد سال ۱3۰۸ بود و مدرک زبان و ادبیات عرب را از دانشگاه تهران گرفته بود. 
از سال ۱3۶۰ مسئولیت انجمن ادبی »صبا«ی کاشان را به عهده داشت و در انجمن های 

»کلیم« و »سخن« کاشان نیز فعال بود.
این  درگذشت  پیامی  با صدور  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  عمومی  روابط   
شاعر را تسلیت گفت. در متن پیام آمده است: خبر درگذشت شاعری آیینی و متعهد، استاد 
علی شریف  کاشانی که پس از سال ها خدمت در زمینه تدریس و سرودن شعر دعوت حق 
را لبیک گفت، باعث تأثر و تاسف است. این شاعر توانمند در طول عمر پربرکتش با به نظم 
درآوردن قرآن کریم، نهج البالغه و صحیفه سجادیه در راستای ترویج معارف اهل بیت علیهم 

السالم تالش و کوشش کرد.
شریف  علی  استاد  درگذشت  ایران،   فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  عمومی  روابط 
 کاشانی که عمری را در راه اعتالی فرهنگ و ادب ایران اسالمی به ویژه کاشان سپری کرد 
و باعث فخر اهالی این دیار شد به جامعه شعر و ادب کشور، دوستداران و ارادتمندان ایشان 
و همچنین خانواده محترم شان تسلیت گفته و از خداوند متعال رحمت و مغفرتش را برای آن 

فقید سعید مسئلت دارد.
مولف  و  نویسنده  ادب،  فرهنگ،  عرصه  پیشکسوتان  از  اهوازی  هدایت  محمدحسین 

خوزستانی در گذشت.
زنده یاد محمدحسین هدایت اهوازی متولد سال ۱3۲۸ بود. وی در دهه  ۶۰ و ۷۰ با 
به معرفی کتاب ها و  ایرانگردی و جهانگردی  نمایشگاه های متعدد کتاب و  حضور فعال در 
مقاالت تالیف شده پیرامون مشاهیر فرهنگی، علمی، مذهبی پرداخت و با معرفی گنجینه های 

تاریخی خوزستان توانست نقش مهمی را ایفا کند.
کتاب فروشی مرحوم محمدحسین هدایت اهوازی در آستان متبرک »علی بن مهزیار 
اهوازی« با ارائه کتاب ها، مجالت مختلف فرهنگی و علمی از گذشته همواره جواب گوی بخشی 

از نیازهای پژوهشگران و محققان بود.
»زندگی نامه  مورخین«،  »دیدگاه   : همچون  آثاری  پژوهشگر  این  از  می شود:  یادآور 
علی بن مهزیار اهوازی«، »اشعار عارفانه از سید دیوانه« و کتابخانه ارزشمندی جهت استفاده 
پژوهشگران، دانشجویان و عالقه مندان برجای مانده است که به شرط ماندگاری در اهواز به 

آستان قدس رضوی وقف شده است.

مهسا شمسی پور*
تابلو  این  توي  »زني  در  دهکردي 
گم شده« خواننده را به دنبال حل معماي زن 
گم شده اي مي فرستد؛ زني که در تابلویي حبس شده. 
زني که شاید تا آخر ماجرا پرده از روي راز وحشتناک 
آن برداشته نشود. زني که همه به دنبالش مي گردند.

در »یک مهماني زنانه« توقع نداریم سروکله یک 
مرد وسط مهمان ها پیدا شود. اولین چیزي که در »یک 
مهماني زنانه« توجه خواننده را جلب مي کند، عنوان 
کتاب است و طرح روي جلد که پاشنه بلند و باریک 
کفش زنانه قرمز و براقي روي کلمه زنانه را نشانه گرفته 
است. نام نویسنده - فرهاد خیاکیان دهکردي- ذهن 
خواننده را درگیر راوي غیرهمجنس داستان ها مي کند.

دهکردي نویسنده پرکاري است: او کارش را با 
شروع   )۱3۹3( مجسمه ها«  شکسته  »پیشاني  رمان 
کرد و با کتاب هاي »نایب قهرمان« )نامزد جایزه ادبي 
بوشهر(، »آیا« و »رخ« ادامه داد و آثار دیگري نیز در 
انتظار چاپ دارد. »یک مهماني زنانه« مجموعه داستان 
بیشتر  که  داستان هایي  است.  کوتاه  داستان  چهارده 
کتابي  خواندن  دنبال  به  اگر  هستند.  موقعیت محور 
سراسر قصه و اتفاق هستید این کتابي نیست که شما 
را راضي نگه دارد. داستان هاي مجموعه عمیق هستند؛ 
طوري که بعد از خواندن هر کدام فرصتي الزم است، تا 
خواننده نفس بکشد و به آنچه در داستان نهفته است 

اندکي فکر کند.
زنانه  مهماني  یک  به  را  خواننده  اول،  داستان 
که  آنها  از  سانتي مانتال،  مهمانِي  مي کند.  دعوت 
اما به محض  لباس ها چشم تان را مي زند.  زرق وبرق 
مي خواهید  که  وقت  همان  اول،  داستان  تمام شدن 

کفش هاي پاشنه ده سانت را از پاهاي تحت فشارتان 
بیرون بکشید، متوجه مي شوید باید شال و کاله کنید 
و به یک مهماني معمولي بروید. از آن مهماني هاي 
و  طعنه  آشتي،  و  قهر  آن  در  که  بي ریا  و  خانوادگي 
دلخوري، شادي و سرخوشي باهم یکجا جمع است و 
تو مي تواني بدون دغدغه و فرار نگاه هاي سرزنشگر، 
بین خواهرها و برادرهایت پاها را دراز کني و کباب 
در  نیش بکشي.فرهاد خاکیان دهکردي  به  را  کوبیده 
داستان »جنوبگان« که نامزد جایزه ادبي پَرراس نیز 
به سراغ  پارک ملت مي برد.  به  را  بود، خواننده  شده 
مردي که خودخواسته یک دمل چرکي را از دل جامعه 
جراحي مي کند و خواننده مي تواند کنارش کمي دورتر 
از صحنه بایستد و در تاریکي به چراغ گردان ماشین 
آمبوالنس خیره شود. البته! اگر اهل هیجان و دلهره و 
خوشي بیش از اندازه باشید، شاید ترجیح دهید به جاي 
»جنوبگان«، به پارکي بروید که وسایل بازي دارد تا 
با شخصیت هاي دیگر داستان از باالي وسایل فریاد 

بزنید و صدایتان را به گوش کف خیاباني ها برسانید.
گم شده«  تابلو  این  توي  »زني  در  دهکردي 
خواننده را به دنبال حل معماي زن گم شده اي مي فرستد؛ 
زني که در تابلویي حبس شده. زني که شاید تا آخر 
از روي راز وحشتناک آن برداشته نشود.  ماجرا پرده 

زني که همه به دنبالش مي گردند.
روایت  یک  سیاهم«  چه  »ببین  بعدي  داستان 
دارد.  نمایشي  تک گویي  یک  برایتان  راوي  است. 
و  گمشده  عشقي  عشق.  یک  از  شیریني  تک گویي 
به  را  معشوق  که  شیریني  سیاه  چشم هاي  از  ناپیدا. 
مرض قند دچار کرده است. بعد از همه این شلوغي 
و بدوبدوها حتما نیاز به یک آرامش دارید. آرامشي و 

تن  از  را  تا خستگي  سیگار  و  چاي  با  همراه  خلوتي 
بیرون کنید. دهکردي در »گاهي مي خواند« با لحني 
خستگي  و  مي کند  تعریف  را  داستان  نوازنده  و  آرام 
باغي  به کنج  را  او  بیرون مي آورد.  از تن خواننده  را 
او یک  به  توتي،  و در خنکاي سایه درخت  مي کشد 

سیگار تعارف مي کند.
نفس تان که تازه شد باید به دنبال ایمان بگردید. 
هیچ وجه  که  گشتن  مردي  دنبال  نیست.  آساني  کار 
تمایزي با دیگران ندارد. آن هم در یک ترمینال شلوغ 
و پر از آدم. »ایمان در ترمینال زاینده رود گم شده است« 
را بخوانید و به گوشه وکنار داستان سرک بکشید. کسي 

چه مي داند شاید شما از ایمان خبري گرفتید.
تا  کنید«  خاموش  را  خانه ها  همه  »چراغ  باید 
نه!  یا  مي شوند  ناامید  مردها  از  زود  زن ها  بفهمید 
بیکاري  در  و  خانه نشین شده اند  اجبار  به  مرداني که 
و خانه نشیني شان هذیان گویي مي کنند. باید با مریم 
تا ته داستان بخوانید. بهتر است زود  همراه شوید و 

قضاوت نکنید.
روایت  بود«  آبي  واقعا  لعنتي  برف  داستان »آن 
دارید  دوست  که  ترس آوري  و  شیرین  روایت  است؛ 
هیچ  پاي  جاي  برف ها  روي  اگر  حتي  کنید،  دنبال 
دیگر  داستان هاي  و  داستان  این  باشد.  نیفتاده  زني 
گیرایي  از  یک  هر  زنانه«  مهماني  »یک  مجموعه 
خاص خود برخوردارند. با اینکه داستان ها با یکدیگر 
مرتبط نیستند و کتاب از موضوعي هماهنگ برخوردار 
نیست، اما هر کدام از داستان ها دغدغه ذهني نویسنده 
را درباره زندگي و اجتماعي که در آن زیست مي کند 

نشان مي دهد.
* منتقد کتاب و روزنامه نگار

نگاهی کوتاه به یک مهماني زنانه 
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امسال فرصت اجرای تئاتر از دست رفت!

مدیر پردیس تئاتر »شهرزاد« با 
اینکه هنوز وضعیت اجرای  اشاره به 
این مجموعه تئاتری مشخص نیست 
تأکید کرد که گروه های تئاتری تمایلی 

به اجرا ندارند.
محمد دشت گلی درباره وضعیت 

از سرگیری فعالیت های این مجموعه تئاتری 
بعد از تعطیلی چندماهه گفت: هنوز اجرایی در جدول برنامه های پردیس 
تئاتر شهرزاد نداریم. وضعیت فعالیت تئاتر نامشخص است و هر لحظه 
احتمال ایجاد محدودیت و تعطیلی وجود دارد.دشت گلی با اشاره به ابهام 
درباره نحوه فعالیت تئاتر در شرایط کرونایی فعلی، اظهار کرد: بیشتر خود 
گروه ها مایل به اجرای آثارشان در این شرایط ندارند زیرا در این شرایط 
درصد اینکه متضرر شوند بسیار باال است. البته، امسال فرصت اجرای 
تئاتر از دست رفت، اما برای فصل پاییز برنامه هایی را پیش بینی کرده ایم .

اولین سریال خانگی بامجوز صداوسیما تولیدشد

»موچین«  اولین سریال عرضه 
است  خانگی  نمایش  در شبکه  شده 
که مجوز تولید خود را از صداوسیما 

دریافت کرده است.
سریال »موچین« به کارگردانی 

حسین تبریزی که تاکنون سه قسمت از آن 
در شبکه نمایش خانگی توزیع شده عرضه 
خود را هم از سامانه روبیکا  به عنوان یکی از اپلیکیشن های دارای قرارداد 
با سازمان صداوسیما آغاز کرد، مجوز اولیه خود را از معاونت فضای مجازی 
سازمان صداوسیما و با هدف عرضه در آی پی تی وی ها گرفت و همچنین 
مذاکراتی هم با ساترا )سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر( 
یکی دیگر از زیرمجموعه های خبرساز سازمان صداوسیما در ماه های اخیر 
داشته و بعد از اتمام فرآیند تولید برای عرضه در شبکه نمایش خانگی 

پروانه نمایش خود را از وزارت ارشاد دریافت کرد.

چلچله خوانی خنیاگران فارس در ۴0 سالگی دفاع مقدس

کارشناس مسئول موسیقی حوزه 
سالگی   ۴۰ در  گفت:  فارس  هنری 
حماسه بزرگ دفاع مقدس آلبوم سرود 
چلچله خوانی به پیشگاه حماسه سازان 

دفاع و مقاومت تقدیم خواهد شد.
مهدیا علیزاده ظهر اظهار داشت: 

فضای خاص ناشی از بیماری کرونا به وجود 
آمده که به جای برنامه اجرایی سراغ فضای 
مجازی و تولید محصول برویم. وی افزود: آلبوم سرود چلچله خوانی شامل 
سرودهای حماسی و انقالبی است که در واحد موسیقی حوزه هنری فارس 
تولید شده و با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان منتشر خواهد شد، که  در آن 
اشعاری از سیدمحمدامین جعفری حسینی، غالمرضا کافی، عظیم زارع، قاسم 
صرافان، میالد عرفان پور، هادی فردوسی و هاشم کرونی اجرا شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

وضعیت دستیاران سینما نگران کننده است

مسعود سالمی فیلمبردار سینما 
از وضعیت بد معیشتی قشر دستیاران 

در سینما گفت و افزود:
آخرین فیلمی که با آن همکاری 
فرضی«  فیلم سینمایی »خط  داشتم 
به کارگردانی فرنوش صمدی بود که 

مربوط به پنج ماه پیش می شود.  سالمی در 
بخش دیگر از سخنانش گفت: شرایط کرونا باعث بیکاری اهالی سینما شده 
و وضعیت دستیاران من هم خوب نیست. من از نزدیک و هر روز با این افراد 
در تماس هستم. در میان شغل های سینمایی شرایط قشر دستیاران سخت تر 
است. آنها باید هزینه های زندگی و کرایه های خانه ها را پرداخت کنند و این 
وضعیت  موجب شده فشار زیادی روی آنها بیاید و هیچکس هم نیست که 
برایشان کاری کند. صنف ما و خانه سنیما  فقط یک نام  است و هیچکس 

نمی تواند کاری برایمان انجام دهد  و این وضعیت نگران کننده است. 
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از جشنواره هاي آنالین تا اکران آنالین فیلم هاي سینمایي

مهرداد خوشبخت: اکران آنالین کمکي به بازگرداندن سرمایه فیلمسازان نمي کند!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 1۵
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سازمان شهرستان ها:  0۹1۲۲7۵۲1۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

ــه  ــبخت از جمل ــرداد خوش مه
ــینماي  ــق س ــازان موف فیلمس
ســال  کــه  اســت  کشــور 
گذشــته فیلم ســینمایی آبــادان 
ــرد و  ــی ک ــازده۶0 را کارگردان ی
ــی  ــار در س ــتین ب ــرای نخس ب
و هشــتمین جشــنواره فیلــم 
فجــر بــه نمایــش درآورد، ایــن 
از  یکــی  به عنــوان  روزهــا 
اعضای شــورای سیاســتگذاری 
ــاه ســلفی  ــم کوت جشــنواره فیل
ــت.  ــت اس ــغول فعالی ۲0 مش
از  یکــي  جشــنواره  ایــن 
جشــنواره هاي جالــب و جــذاب 
ســال هاي اخیــر در عرصــه هنــر 
ــه  ــن بهان ــه همی ــد و ب مي باش
بــا او همــراه شــدیم تــا بیشــتر 
ــه  ــاره ایــن جشــنواره و البت درب
دیگــر فعالیت هایــش بدانیــم...

ــت  ــت و وضعی ــدا از سرنوش -ابت
ــران آن  ــازده۶۰ و اک ــادان ی ــم آب فیل

ــد؟ بفرمایی
در  شــرایط  کــه  آنجــا  از   *
ــی  ــت، ط ــاعد نیس ــر مس ــال حاض ح
ــرمایه گذار  ــا س ــه ب ــی ک صحبت های
ــال  ــتیم، فع ــم داش ــده فیل و تهیه کنن
بــرای اکــران چــه بــه شــکل ســالنی 
ــد. ــن تصمیمــی نگرفته  ان و چــه آنالی

از  یکــی  عنــوان  بــه  -شــما 
سیاســتگذاری  شــورای  اعضــای 
جشــنواره فیلــم کوتــاه ســلفی ۲۰ 
انتخــاب شــده اید... کمــی دربــاره ایــن 

جشــنواره توضیــح دهیــد؟
*نطفــه ایــن جشــنواره بــه دلیــل 
شــیوع کرونا بســته شــد و خانــم مریم 
دوســتی دبیــر جشــنواره از آنجــا کــه 
جشــنواره  برگــزاری  پیش زمینــه 
عکــس را هــم در ایــن حــوزه داشــت، 
ــنواره  ــه جش ــت آن را ب ــم گرف تصمی
فیلــم تبدیــل کنــد. پیشــنهاد برگزاری 
وزارت  بــه  او  ســوی  از  جشــنواره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ارائــه شــد 
کــه با اســتقبال مواجه و اعالم شــد در 
ایــن شــرایط بیشــتر نیــاز بــه برگزاری 
تــا  جشــنواره های مردمــی داریــم 
جشــنواره های تخصصــی و حرفــه ای. 
امــروز هــر کســی کــه دوربیــن دارد و 
ــد  ــل می توان ــی موبای ــی گوش ــا حت ی
در جشــنواره شــرکت کنــد، چــرا کــه 
ــت دارد.  ــه اهمی ــت ک ــده اس ــن ای ای
ــا در  ــرفصل ها عموم ــات و س موضوع
ــه زودی  ــت و ب ــا اس ــا کرون ــاط ب ارتب
ــود.  ــر می ش ــز منتش ــوان آن نی فراخ
ــر  ــتر و دقیق ت ــات بیش ــه توضیح البت
ــید.  ــنواره بپرس ــر جش ــد از دبی را بای
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــنواره به نوع جش
ــز  ــوع متمرک ــک موض ــال روی ی س
ــا شــکل  ــا کرون ــال ب ــود و امس می ش

ــه اســت. گرفت

-قــرار اســت ایــن جشــنواره هــر 
ــه  ســال برگــزار شــود؟ قــرار اســت ب
چــه نکاتــی در جشــنواره توجــه شــود؟

*جزئیــات و نحــوه برگــزاری 
درج  فراخــوان  متــن  در  جشــنواره 
ــنواره  ــای جش ــا فض ــد. ام ــد ش خواه
ــن  ــه ای ــا ب ــت و صرف ــاز اس ــیار ب بس
نکتــه کــه فیلم هــا آموزشــی یــا 
داســتانی هســتند تکیــه نخواهیــم 
ــده  ــیع دی ــکل وس ــه ش ــار ب ــرد. آث ک
می شــوند تــا تعــداد بیشــتری بتواننــد 
اثــر بــه جشــنواره ارســال کننــد. نبایــد 
ــه  ــرد ک ــوش ک ــه را فرام ــن نکت ای
همــه چیــز زندگــی مــا امــروز مرتبــط 
ــه  ــی ک ــا وقت ــت و ت ــا اس ــه کرون ب

درمــان و پیشــگیری نباشــد، جزئــی از 
زندگــی اســت و فیلمســازی نیــز جــدا 
از زندگــی نیســت. فیلمســاز موضوعات 
ــد  ــه می توان ــرد ک ــی می گی را از زندگ
ــته  ــی داش ــذاب و دراماتیک ــکات ج ن
باشــد و اگــر هوشــمندانه بــه آن نــگاه 
شــود فیلم هــای خوبــی می تواننــد 
ــذار باشــد،  ــه تاثیرگ ســاخته شــوند ک
در دنیــا نیــز روی آن کار شــده اســت.

ی  ه ها ر ا جشــنو ری  ا گــز -بر
مردمــی تــا چــه انــدازه می توانــد 
جــوان  اســتعدادهای  کشــف  روی 
و همچنیــن ورود آنهــا بــه ســینما 

موثــر باشــد؟
ــراد وارد ســینما  ــن اف *اینکــه ای
نیســت.  جشــنواره  وظیفــه  شــوند 
وظیفــه خــود آدم هاســت کــه بــا 
عرصــه  ایــن  وارد  پشتکارشــان 
ــث  ــنواره باع ــه جش ــا اینک ــوند. ام ش
دیــده شــدن اســتعدادها می شــود 
می دهــد.  رخ  اتفــاق  ایــن  حتمــا 
آنالیــن بــودن ایــن نــوع جشــنواره ها 
محدودیت هــای برگــزاری و حتــی 
سانســور و ممیــزی را کــم کرده اســت 
و عالقمنــدان می تواننــد هرچــه در 
چنتــه دارنــد بــروز دهند. ضمــن اینکه 
امکانــات ســاخت نیــز خیلــی راحت در 
اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه اســت. 
ــی  ــور کل ــاق به ط ــن اتف ــی ای به نوع
ــازی  ــای مج ــوای فض ــد محت در تولی
رخ داده و افــراد بســیاری هســتند کــه 
بــرای کانال هــا و صفحــات خــود 
دســت بــه تولیــد محتــوای تصویــری 
ــد  ــار دارن ــه در اختی ــی ک ــا امکانات ب
ــری  ــوای تصوی ــد محت ــد. تولی می زنن
ــا  ــت، ام ــازی اس ــد فیلمس ــز مانن نی
ایده هــا  کــه  ســاده تر  قواعــد  بــا 
ــده  ــش دی ــن بخ ــتعدادها در ای و اس
ــالش و  ــا ت ــد ب ــوند و می توانن می ش
کوشــش وارد فضــای حرفــه ای شــوند. 
از ســوی دیگــر تعــدد جشــنواره ها 
ــدارد، مــن جــزو  ــه نظــرم اشــکال ن ب
اولیــن نفراتــی بــودم کــه در اســفندماه 
مبتــال بــه کرونــا شــدم و در آن دوران 
و حتــی دوران نقاهــت متوجــه شــدم 
کــه بــا شــروع قرنطینــه خانگــی، افراد 
بســیاری شــروع بــه گفتگوهــای زنــده 
ــل  ــه دلی ــدا ب ــد. از ابت ــی کردن اینترنت
ــد  ــا را رص ــا آنه ــن الیوه ــاد ای ازدی
ــه  ــه قرنطین ــد ک ــا بع ــردم، ام می ک
تــداوم یافــت کم کــم همــه یــاد 
گرفتنــد کــه چطــور مدیریــت کننــد و 
چــه مباحثــی را مطــرح کننــد. درواقــع 
ــزی  ــارت و ممی ــه نظ ــدون هیچ گون ب
خودشــان غربالگــری کردنــد و آنهایی 
کــه تهــی از موضــوع بودنــد خودشــان 

ادامــه ندادنــد و اســتقبال هم نشــدند و 
از جمــع حــذف شــدند و آنهایــی کــه 
ایــده داشــتند و جــدی بودنــد در ایــن 
ــه  ــدی ک ــا ح ــد ت ــی ماندن ــا باق فض
ــا  ــن الیوه ــداد ای ــم تع ــروز می بینی ام
کــم شــده امــا آنهایــی کــه مانده انــد 
ــد و نظــم  ــن دارن ــرای گرفت ــی ب حرف
ــث  ــت باع ــن رقاب ــد. ای ــدا کرده ان پی
ــد  ــدی بودن ــه ج ــانی ک ــا کس ــد ت ش
ــتفاده  ــتی اس ــون به درس ــن تریب از ای
ــد. در  ــه یاب ــیر ادام ــن مس ــد و ای کنن
جشــنواره نیــز آنهایــی باقــی می ماننــد 
ــته باشــد و  ــداوم داش ــان ت ــه کارش ک
ــد  ــن نبای ــند، بنابرای ــته باش ــده داش ای

ــز باشــیم. ــچ چی ــدد هی نگــران تع

ــزاری  ــاهد برگ ــا ش ــن روزه -ای
جشــنواره های آنالیــن بســیاری در 
ایــران و خــارج از کشــور هســتیم، امــا 
نکتــه اینجاســت کــه در جشــنواره های 
ــل  ــث تعام ــات باع ــوری، تجمع حض
ــه  ــال تجرب ــازان و انتق ــان فیلمس می
ــن  ــا در جشــنواره های آنالی اســت، ام
اینگونــه نیســت. فکــر می کنیــد ایــن 
رونــد چــه تاثیــری می توانــد در انتقــال 

ایــن تجربیــات داشــته باشــد؟
*قطعــا اگــر تعامــل بیــن افــراد 
حضــوری اتفــاق بیفتــد، بهتــر اســت، 
چــرا کــه همــه چیــز بــا کالم نیســت، 
بلکــه احســاس، رفتــار و زبــان بــدن و 
ــودن بســیار  ــه نفــس ب ــن نفــس ب ای
اهمیــت دارد و بــه شــیوه آنالیــن 
برگــزار کــردن کامــال فــرق می کنــد، 
فکــر  کرونایــی  شــرایط  در  امــا 
برگزاری هــا بســیار  ایــن  می کنــم 
ــاط  ــع ارتب ــع قط ــت و مان ــم اس مه
افــراد می شــود. جشــنواره آنالیــن 
ــا  ــر موجــب توســعه می شــود، ام کمت

ــاط  ــع ارتب ــری از قط ــب جلوگی موج
کامــل می شــود. بایــد متوجــه باشــیم 
کــه در شــرایط بحــران هســتیم و 
بــه  جشــنواره ها  برگــزاری  نبایــد 
ــادت  ــه ع ــل ب ــن تبدی ــکل آنالی ش
ــرایطی  ــم ش ــعی کنی ــد س ــود. بای ش
ــد  ــنواره ها مانن ــا جش ــود ت ــم ش فراه
گذشــته برگــزار شــوند، امــا بــه شــکل 
و شــیوه جدیــد، مثال جشــنواره کودک 
را در تابســتان و در ســینماهای ســرباز 
برگــزار کنیــم تــا اتفــاق بهتــری رقــم 
برگــزاری  اینکــه کال  نــه  بخــورد 
حضــوری جشــنواره را تعطیــل کنیــم. 
درواقــع بایــد متوجــه شــرایط بــود و بر 
مبنــای آن برنامه ریــزی کــرد. همیشــه 
یکســری جشــنواره آنالیــن داشــتیم و 
ــه  ــد جشــنواره های حضــوری را ب نبای
ــل  ــن تبدی ــه آنالی ــی ب ــکل دائم ش
بحــران  شــرایط  در  فعــال  کنیــم. 
ــده فکــری  ــرای آین ــد ب هســتیم و بای

کــرد.

ــا،  ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج -ب
بحــث اکــران آنالیــن فیلم هــا مطــرح 
و اجرایــی شــد... فکــر می کنیــد اکران 
ــه  ــد ب ــدازه می توان ــا چــه ان ــن ت آنالی
عنــوان یــک بــازوی کمکی به ســینما 

خدمــت کنــد؟
بســیاری  فیلم هــای  *زمانــی 
ــای  ــان فیلم ه ــد و جوان ــد می ش تولی
ــا  ــه ب ــد ک ــد می کردن ــتقل تولی مس
بودجــه کــم و عمومــا بــه شــکل 
و  ند  می شــد خته  ســا ی  هنــر
ــه  ــرای ارائ ــا ب ــز بعض ــی نی ایده های
داشــتند. بخــش اکــران و پخــش نیــز 
عمدتــا بــا آنهــا کنــار نمی آمدنــد و بــه 
ــن فیلم هــا اکــران  شــکل عمومــی ای
ــی  ــتم دولت ــن سیس ــتند. بنابرای نداش

ــدازی  ــه را راه ان ــر و تجرب ــروه هن گ
ــز خروجــی  ــا نی ــن فیلم ه ــا ای ــرد ت ک
پیــدا کننــد کــه هــم بــاری از اکــران 
برداشــته شــود و هــم بــاری کــه روی 
ــود.  ــته ش ــود برداش ــاز ب دوش فیلمس
سیســتم هنــر و تجربــه پــس از مدتــی 
ســازوکار خــود را پیــدا کــرد و فیلم هــا 
نیــز دیــده شــدند و حاصــل ایــن اتفاق 
ســود دوطــرف بــود. االن ایــن امــکان 
ــن  ــه شــکل آنالی ــران ب در بحــث اک
ایجــاد شــده اســت تــا کمــی از بحــث 
مافیــای پخــش کاســته شــود. در 
حــال حاضــر می توانیــم فیلم هــا را 
بــه 3شــکل اکــران عمومــی، آنالیــن 
ــا  ــه داشــته باشــیم. ام ــر و تجرب و هن
اینکــه پــول فیلــم آیــا از طریــق ایــن 
ــه  ــا ن ــده می شــود ی شــیوه ها بازگردان
هنــوز از طریــق اکــران آنالیــن اتفــاق 
نیفتــاده و هرچنــد کــه بــه لحــاظ 
اقتصــادی وضعیت مشــخص تری دارد، 
امــا تــا بــا قاچــاق فیلــم مبــارزه نکنیــم 
ایــن اتفــاق میســر نیســت. در دنیــا نیــز 
ــا  ــود دارد، ام ــم وج ــاق فیل بحــث قاچ
تعــدادش کمتــر اســت و شــاید در دنیــا 
ــی  ایــن رقــم 3۰درصــد باشــد، در حال
ــد  ــم ۸۰ درص ــن رق ــران ای ــه در ای ک
اســت. یعنــی فیلم هــا بالفاصلــه و 
ــوند  ــاق می ش ــترده قاچ ــطح گس در س
ــیم  ــد نرس ــه آن 3۰ درص ــا ب ــا ت و م
برگردانیــم  را  ســرمایه  نمی توانیــم 
چــون فیلمســازی گــران شــده اســت. 
ــغ ســرمایه  ــف مبل ــال حاضــر ک در ح
ســاخت یــک فیلــم ۵ میلیــارد تومــان 
اســت و ایــن در بخــش اکــران آنالیــن 
برگردانــده نمی شــود، چــون فیلــم 
ــن  ــه در ای ــه ک ــود. البت ــاق می ش قاچ
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــان مبارزات می
ــد  ــه، بای ــورت گرفت ــم ص ــاق فیل قاچ
ــت و  ــخت گرف ــفت و س ــون را س قان
اجــرای آن نیــز مســتلزم پــای کار 
آمــدن نهادهــا و ارگان هــای بســیاری 
ــن  ــه ای ــم ب ــر نمی کن ــه فک ــت ک اس
زودی در ایــن زمینــه اتفاقــی رخ دهــد. 
بنابرایــن اکــران آنالیــن همــه پــول را 
برنمی گردانــد، امــا راهــی بــرای نفــس 

کشــیدن اســت.

-در دوران قرنطینــه فعالیت هــاي 
جدیــدي هم داشــتید؟

*بلــه، مــن نیــز مانند بســیاری از 
همکارانــم در ایــن مــدت بیــکار نبودم 
ــور  ــا به ط ــام دادم، ام ــی انج و کارهای
جــدی یکــی از ایــن کارهــا را پیگیری 
می کنــم کــه در حــوزه جنــگ و دفــاع 
مقــدس اســت و برخــالف آبــادان 
یــازده۶۰ کــه در یــک لوکیشــن بــود 
تعــدد لوکیشــن دارد. متاســفانه هنــوز 

شــرایط بــرای تولیــد مســاعد نیســت 
ــاخته  ــم س ــی ه ــر فیلم ــی اگ و حت
ــه  ــز ب ــران آن را نی ــی اک ــود نگران ش
همــراه داریــم. کرونــا قطعــا تــا ســال 
ــت و  ــد داش ــه خواه ــز ادام ــده نی آین
بحــث جــذب ســرمایه گذاران هســت 
ــاق  ــن اتف ــل ای ــه دلی ــی ب ــه گاه ک
حتــی عقــب نشســته اند و حاضــر بــه 
ســرمایه گذاری نیســتند. شــرایط در 
حــال حاضــر بســیار نامطمئــن اســت 
ــون  ــم، چ ــان را می کنی ــی تالش م ول
ــف  ــی را متوق ــه زندگ ــوان هم نمی ت
کــرد. مــا بخشــی از کارمــان صنعتــی 
اســت و کارآفرینــی توســط کارگــردان 
و  می افتــد  اتفــاق  تهیه کننــده  و 
عــده ای بــر مبنــای کار آنهــا فعالیــت 
می کننــد. جــدای از بحــث عشــق 
بــه فیلمســازی وظیفــه کارآفرینــی مــا 
حکــم می کنــد کــه در شــرایط حاضــر 
دســت از کار نکشــیم تــا ایــن صنعــت 

متوقــف نشــود.

ــون،  ــینما و تلویزی ــار س -در کن
ــن  ــه ای ــم ک ــز داری ــا را نی وی او دی ه
ــدی در  ــث ج ــه بح ــل ب ــا تبدی روزه
محافــل هنــری شــده اســت و صــدور 
مجــوز ســاخت آثــار از ارشــاد بــه 
تلویزیــون داده شــده اســت، فکــر 
ــری  ــه تاثی ــد چ ــن رون ــد ای می کنی

ــت؟ ــد داش ــدات خواه روی تولی
*در شــرایطی کــه امســال، ســال 
جهــش تولیــد نام گــذاری شــده و 
ــفانه  ــد، متاس ــد کردن ــد تاکی ــر تولی ب
متولیــان فرهنگــی برعکــس آن عمــل 
ــال صــدور مجــوز  ــد. به طــور مث کردن
وی او دی هــا و نظــارت آنهــا از ارشــاد 
ــه صداوســیما واگــذار شــد کــه ایــن  ب
ــم  ــودش ه ــای خ ــه کاره ــازمان ب س
ــه آن  ــاری ب ــک ب ــاال ی ــد و ح نمی رس
ــرای  ــی ب ــه پیش بین ــده ک ــه ش اضاف
آن نداشــتند. ایــن در حالــی اســت کــه 
وی او دی هــا رونــق بــه فیلمســازی داده 
بودنــد و در مــاه چنــد کار تولید و نمایش 
داده می شــد و مــردم نیــز از آن اســتقبال 
ــرایط  ــفانه در ش ــا متاس ــد، ام می کردن
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــر و ب ــال حاض ح
تغییــر و تحــول دســت بــه توقــف تولید 
ــه توســعه آن و  ــد. به جــای آنکــه ب زدن
مردم پســندی آن فکــر کننــد کــه رقیب 
ماهــواره اســت آن را رقیــب تلویزیــون 
دانســتند و جلــوی فعالیتش گرفته شــد. 
ــزان  ــد بیشــترین می ــون می گوی تلویزی
مخاطــب را دارد، اگــر همــه ایــن آمارهــا 
ــد  ــاد دارن ــه آن اعتق درســت اســت و ب
بایــد بــه کارشــان ادامــه می دادنــد چون 
ــردن  ــم ک ــری در ک ــا تاثی وی او دی ه
ــتند.  ــا نداش ــان آنه ــتقبال مخاطب اس
امــا حــاال جلــوی ایــن فعالیــت گرفتــه 
شــده و نمی گذارنــد سیســتم تنــوع 
ــب  ــر مخاط ــد. اگ ــته باش الزم را داش
ــا وجــود وی او دی هــا کــم  تلویزیــون ب
می شــد تقصیــر آنهــا بــود، امــا اینکــه 
خــود  زیرمجموعــه  را  وی  او دی هــا 
ــتی  ــت. دس ــل درک نیس ــد قاب کرده ان
ــق  ــد رون ــه نمی خواه ــت ک در کار اس
ــینما  ــرد و در س ــکل بگی ــور ش در کش
ایــن بیشــتر مشــهود اســت. ایــن 
عاقالنــه نیســت کــه مجــوز تولیــدات 
وی او دی هــا زیــر نظــر تلویزیــون برود، 
چراکــه ماننــد افزوده شــدن یک شــبکه 
ــد و  ــون می مان ــبکه های تلویزی ــه ش ب
ــوط  ــا و خط ــه چارچوب ه ــه ب ــا توج ب
قرمــز تلویزیــون دیگــر تنوعــی در آثــار 
ــن  ــر همی ــت. ب ــد داش ــود نخواه وج
اســاس قطعــا بخشــی از ایــن تولیــدات 
از دســت مــی رود. در حالــی کــه ما االن 
در پلتفرم هــای مختلــف می توانیــم 
ایــن تنــوع را ببینیــم. متاســفانه ظاهــرا 
جهــش تولیــد را توقــف تولیــد ترجمــه 

کرده انــد.
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بازهم بجث داغ مافیا در سینما
روح اهلل سهرابي از بحران 
در سینماي کشور مي گوید

بحــث وجــود مافیــا در ســینماي کشــور بحثــي تازه نیســت و شــاید 
سالهاســت کــه از قدمــت آن مي گــذرد ولــي نکتــه اي کــه وجــود دارد 
ــا برخــوردي جــدي نشــده  ــن مافی ــا ای ــز ب ــن اســت کــه چــرا هرگ ای
ــور  ــینماي کش ــا در س ــود مافی ــوال دم از وج ــه معم ــاني ک ــرا کس و چ
مي زننــد، اســمي از ایــن مافیــا نبــرده و صرفــا بــه اصطالحاتــي از ایــن 
دســت اکتفــا مي کننــد. درواقــع ایــن موضــوع در فوتبــال کشــور هــم 
وجــود دارد سالهاســت کــه بــا اصطــالح دســت هاي پشــت پرده مواجــه 
ــهرابی  ــوند! روح اهلل س ــت ها رو نمي ش ــن دس ــز ای ــي هرگ ــتیم ول هس
تهیه کننــده و کارگــردان ســینما و تلویزیــون یکــي دیگــر از هنرمندانــي 
اســت کــه بــه تازگــي بــراي وضعیــت ســینماي کشــور بســیار متاســف 
شــده و مي گویــد ســینمای ایــران در انحصــار افــراد خاصــی اســت بــه 
نحــوی کــه اغلــب افــراد فعــال در ســینما نســبتی بــا جریــان عمیــق 
و اصیــل انقــالب ندارنــد و از ســوی دیگــر تــازه واردان بــه ســینما نیــز 
ــای  ــینما از نیروه ــب هســتند و س ــان انحصارطل ــان جری ــه هم در ادام

انقالبــی و ارزشــی تهــی شــده اســت!
ایــن فیلمســاز کــه کارگردانــي فیلم هایــي چــون محــدوده ابــری 
و خاکســتر و بــرف را در کارنامــه کاري خــود دارد در رابطــه بــا وضعیــت 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــد: م ــور مي گوی ــینماي کش ــر س ــال هاي اخی س
ــا اهــداف و آرمان هــای انقــالب اســالمی در گام  ســینمای متناســب ب
نخســت بایســتی انحصــار در ســینما را بشــکنیم. متاســفانه امــروزه وقتی 
ــه  ــم ب اســامی فعــاالن ســینما در حوزه هــای مختلــف را مــرور می کنی
دایــره ای معــدود از افــراد می رســیم کــه هیــچ ســینماگری خــارج از ایــن 
دایــره بــه دالیــل مختلــف از جملــه اختالفــات اعتقــادی، ماهــوی و... 
اجــازه ورود بــه آن دایــره را نــدارد. ایــن دایــره معــدودی کــه در ســینما 
ــه ســمت خروجی هــای تکــراری  ــه صــورت مــداوم ب ــال هســتند ب فع
ــرای حضــور  ــد فرصتــی ب ــا ایــن حــال اجــازه نمی دهن ــد امــا ب می رون
افــراد جدیــد ایجــاد شــده و روح و نفــس تــازه ای بــه ســینما دمیده شــود. 
بــه همیــن علــت در عرصــه فضــای ارزشــی و انقالبــی هــم هیــچ نفس 
تــازه ای در ســینما وجــود نــدارد و حــوزه ســینمای ارزشــی، انقالبــی و 
دفــاع مقــدس بــه حــال خــود رهــا شــده اســت. مجمــوع برخــی اتفاقات 
و شــرایط دســت بــه دســت هــم داده تــا اوضــاع ســینمای امــروز کشــور 
بــه ایــن حــد از بحــران و تاریکــی برســد. در دهه های گذشــته ما شــاهد 
یــک خــالء دوســویه در ســینما بودیــم کــه بخشــی از آن بــه مدیــران 
و مســئوالن ســینمایی و بخــش دیگــر بــه هنرمنــدان و صاحبــان آثــار 
ــن دو دســته هــر کــدام ســاز خودشــان را  ــاز می گــردد. متاســفانه ای ب
ــه  ــد ک ــری می کردن ــی و تصمیم گی ــان طراح ــرای خودش ــد و ب می زنن
نتیجــه آن ولنــگاری در ســینما شــد. متاســفانه همــه چیــز در ســینمای 
امــروز کشــور از نــگاه شــخصی و انتفــاع شــخصی افــراد نشــأت می گیرد 
و منافــع عمومــی و گروهــی در ســینمای مــا جایــی نــدارد و بــه همیــن 
علــت اســت کــه طــی ســال های اخیــر کمتــر شــاهد تولیــد فیلم هــای 

اســتراتژیک و فاخــر در ســینما بوده ایــم.
کارگــردان ســریال تلویزیونــی آرام می گیریــم،  کــه یکــي از 
ســریال هاي پرمخاطــب ســال هاي اخیــر تلویزیــون مي باشــد بــا 
تاکیــد بــر اینکــه انتقــاد و اعتــراض بــه نقطــه فعلــی ســینمای کشــور 
ــی در  ــچ جایگاه ــا هی ــی ارزش ه ــرد: وقت ــح ک ــت تصری ــی اس طبیع
ــدان و  ــاد دغدغه من ــاهد انتق ــا ش ــد م ــینمایی ندارن ــار س ــی آث خروج
دلســوزان حــوزه فرهنگــی و هنــری کشــور خواهیــم بــود. مــا نیازمنــد 
طراحــی سیســتماتیک بــرای هدایــت ســینمای کشــور بــه ســمت جریان 
ارزشــی هســتیم و بایــد بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب در ســینمای 
ــم.  ــر دهی ــاس تغیی ــینما را از اس ــاختارها در س ــری س ــی یکس انقالب
یکــی از مهمتریــن نــکات ایــن اســت کــه مــا نبایــد در ســینما قائــل 
بــه افــراد باشــیم بــه آن معنــی کــه بایــد ســاختاری در ســینما تعریــف 
ــری راس کار  ــر مدی ــد و ه ــی نباش ــرد خاص ــه ف ــی ب ــه متک ــم ک کنی
می آیــد مجبــور بــه تبعیــت از ســاختار از پیــش تعریــف شــده باشــد. مــا 
ــینمای  ــی را از س ــلیقه ای و جناح ــردی و س ــای ف ــد تصمیم گیری ه بای
کشــور حــذف کنیــم. مدیــران ســازمان ســینمایی بــر مبنــای عالیــق و 
ســالیق شخصی شــان نقشــه راهــی را بــرای ســینمای کشــور طراحــی 
می کنــد و نفــر بعــدی آن را کنــار می گــذارد و بــر اســاس ســلیقه خــود 
ســینما را بــه پیــش می بــرد. هیــچ سیســتمی بــرای هدایــت ســینمای 
کشــور بــه راه درســت وجــود نــدارد و از ایــن رو بایــد هرچــه ســریع تر 
اتــاق فکــری بــا حضــور اندیشــمندان انقالبــی و متعهــد تشــکیل شــده و 
ســاختاری بــرای ســینمای ایــرن تعریــف کننــد کــه هیــچ فــردی نتوانــد 
آن را بــر اســاس ســلیقه و گرایشــات سیاســی خــود تغییــر دهــد، اگــر 
ــی شــاهد رشــد  ــم در ســال های آت ــا می توانی ــاق رخ بدهــد م ــن اتف ای

و تعالــی ســینمای ارزشــی باشــیم.


