
هشدار یک مقام مسئول؛

ساخت خانه های ۲۵ متری، رواج زندگی مجردی!

ازدواج؛ همین کالف سردرگمی که یا ما آن را این طور 
پیچیده کرده ایم یا جبر جامعه پیچ و خمش را ناهموارتر کرده 
به اصطالح خودمان  ما جوانان  از  پیوندی که  است. همین 
امروزی گرفته تا پدر و مادرهایمان در دهه ۴۰ و ۵۰، تقریبًا از یک سن 
بوده ایم و حتی هنوز هم هستیم. هرچند  به فکرش  بعد  به  مشخصی 

که ازدواج در دوران ما جوانان امروزی سخت تر از ازدواج های دهه های 
گذشته شده، اما هنوز هم به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جوانان 
به شمار می رود.با وجود تمام مشکالت اقتصادی موجود اما همه می دانیم 
که بخشی از دالیل عدم ازدواج جوانان فرهنگی و مربوط به نگرش آنها 
است. بخشی از این موضوع نیز به کاهش ارتباطات اجتماعی نسبت به 

دهه های گذشته و در نتیجه شناخت کم تر افراد از وجود جوانان مناسب 
ازدواج در اطرافیان است. در حقیقت شاید بسیاری قصد ازدواج نیز داشته 
باشند اما فرد مناسبی را برای این امر نمی شناسند. در این میان امری که 

می تواند این خأل را رفع کند، نقش واسطه گران ازدواج است.
صفحه 2

دولت با همت بیشتری به رفع مشکالت مردم 
بپردازد

معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: 
دولت اگر همت بیشتری به کار می گرفت و به راهبرد نگاه به درون توجه بیشتری 

می کرد قطعًا امروز وضعیت اقتصادی کشور این گونه نبود.
انقالب  معظم  رهبر  بیانات  به  اشاره  با  گواهی  عبدالعلی  حجت االسالم 
اسالمی که اتحاد و انسجام داخلی و یک صدایی در برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف 
همه مسئوالن و قوا برشمردند، گفت: سخنان مقام معظم رهبری همیشه راهگشا ست و هر 
موقع کشور ما با مشکلی رو به رو شود خیالمان راحت است که مقام معظم رهبری به خوبی 

می تواند شرایط را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: دشمنان انقالب همواره به دنبال ایجاد اختالف میان مسئولین و خالی 
کردن دل مردم هستند به همین دلیل همواره مقام معظم رهبری می فرمایند که در امور 
اولویت بندی کنید اگر چه ممکن است اختالف سلیقه هایی در میان جریان های مختلف در 
داخل کشور وجود داشته باشد اما در مسائل ملی و در مقابله با دشمنان همه مردم و مسئولین 

باید یک دل و یک صدا باشند.
صفحه 2

حاشیه سازی بعضی نمایندگان برای مجلس
مدتی از آغاز به کار مجلس یازدهم می گذرد و علی رغم آنکه دستور 
کار این مجلس، حل مشکالت اقتصادی مردم و بهبود معیشت آنان است، 
اما برخی از نمایندگان در اعالم مواضع خود پیرامون موضوعات مختلف دقت 

الزم را به کار نمی گیرند و مجلس را درگیر حواشی می کنند.
انتخابات  درباره  مردم شهرضا  نماینده  پیش سمیه محمودی  چندی  نمونه،  برای 
زنان  از ظرفیت  در مجلس  وقتی  و گفت:  را مطرح کرد  مباحثی  رئیسه مجلس  هیئت 
در ترکیب هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها استفاده نمی شود و یا کارمندان زن حتی 
نمی توانند در آزمون دبیری کمیسیون ها شرکت کنند، چطور می توان با سیاست های ضد 

خانواده مقابله کرد؟
وی بیان کرد: هیئت هفت نفره متشکل از اعضای هیئت رئیسه مجلس بعد از بررسی 
درخواست زنان نماینده برای حضور در هیئت رئیسه کمیسیون ها تاکید کردند که زنان باید 

بچه داری و به امور خانه رسیدگی کنند!
صفحه 2

رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد:

مهلت یک ماهه 
مشموالن داوطلب کنکور ارشد و دکتری

کنکور در چهار روز برگزار می شود
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در 
پایان بیست و هفتمین جلسه کمیته امنیتی، 
انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا 
مهمترین  داشت  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
دستوری که در این جلسه برگزار شد بحث تعیین تکلیف 
این موضوع  قبل هم  در جلسه  بود،  مراسم دهه محرم 
شورای  تبلیغات،  سازمان  شد  قرار  و  کردیم  بررسی  را 
سیاستگذاری ائمه جمعه، دفتر تبلیغات و وزارت بهداشت 
و دستگاه های مرتبط نظرات خود را بدهند تا بررسی کنیم 
امروز جمع بندی شد و مصوبه ای را در این جلسه داشتیم 
که امیدواریم با اجرای این مصوبه پس از تأیید ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، امسال بتوانیم هم مراسم های بزرگداشت 
سید الشهدا )ع( و یارانشان را داشته باشیم و حداکثر مراقبت 

را برای مبارزه با کرونا به عمل آوریم.
صفحه ۵

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه 
در شهرستان اسالمشهر

4

نسل جدید فوتبال ایران
صفحه 6 در مسیر افتخار آفرینی

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1514- شنبه 4 مرداد  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
از مجموعه هاي 

نمایشي مشغول کار 
تا فیلم تئاترهاي 

آماده پخش

6ورزش
خوش شانسی ایران، 
رشد نکردن بسکتبال 

آسیا بود

هنگ 7فر

بازگشايي دوباره سالن هاي  اين روزها هنوزهم بحث بر سر 
كه گروه هاي  اعالم شده  اينكه  با  و  داغ است  بسيار  تئاتري 
نمايشي مي توانند كار خود را روي صحنه ببرند ولي برخي از 
سالن ها هنوزهم اقدامي براي اين كار نكرده اند. با اين جال 
5 نمايش كار خود را در سالن هاي نمايشي تهران آغاز كرده و 

شايد رونقي دوباره براي تئاتر باشند. 

مصطفی هاشمی گفت: به هر حال موفقيت را بايد يک چرخه 
دانست، مثل دهه هشتاد كه باشگاه های خوب آمدند، پول 
آوردند و مديريت خوب هم در كنار آن ها صورت گرفت كه 
نهايتا رشد كرديم. از سال ۹۲ اين مشكل پيش آمد، ليگ 

ضعيف شد و پشتوانه سازی هم ضعيف شد. 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی برای مراسم پايانی 
»جام باشگاه های كتاب خوانی« كه به صورت مجازی 

برگزار شد، پيامی صادر كرد.

باشگاه های تابخوانی 
دستاوردهای مهمی 
را برای آینده کشور 

خواهد داشت

زمانی برای احیای سنت واسطه گری در ازدواج جوانان

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی
 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران

نوبت دوم 

بستر و حریم، شناسایی  تعیین حد  "انجام مطالعات  انجام خدمات  نظر دارد  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در 
پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه هایی از مسیل ها و رودخانه های واقع در محدوده شهرستان های سلماس، 
ارومیه، مهاباد، بوکان و تکاب" را با برآورد اولیه تقریبی 9.881.625.000 ریال، به روش کیفیت و قیمت )QCBS( مطابق 
یافته بعدی  انجام  نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت42986 ک مورخ 1388/10/01 و اصالحات  مفاد آیین 
آن و دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب )موضوع بخشنامه شماره 101/80981 مورخ 
در  باالتر  و  سه  پایه  در  همزمان  صورت  به  مشاوره  خدمات  معتبر  صالحیت  دارای  مشاور  های  شرکت  به   )1384/05/08
باالتر در رشته نقشه برداری که دارای سابقه کار قبلی در تخصص های  پایه سه و  تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه و 

نماید. باشند واگذار  مذکور می 
لذا با عنایت به ضرورت انجام معامالت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادیران(، شرکت های واجد شرایط و 
دارای ظرفیت آزاد )ریالی و کاری( می توانند مطابق برنامه زمابندی درج شده در فراخوان منتشره در ستادیران نسبت به دریافت 
اسناد ارزیابی کیفی از سامانه یاد شده و بارگذاری مجدد آن در زمانبندی تعیین شده در سامانه مذکور اقدام نمایند. ضمناً واجدین 

شرایط در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن های 04431987377 تماس حاصل نمایند. 
شناسه آگهی : 923546

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

نوبت اول  
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صالحیت از سازمان برنامه وبودجه 
جهت انجام موضوع مناقصه با مشخضات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند 

دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت مراجعه نمایند .
ارقام به ریال

محل تامین محل اجرا موضوع مناقصه 
مبلغ سپرده در برآورد اولیه اعتبار 

مبنای قرارداد مناقصه 
مدت 
اجرای 
کار 

شماره 
رتبه مناقصه 

 احداث ساختمان 
آتشنشانی شهرک 
صنعتی گرمی  

شهرک 
صنعتی 
گرمی 

۴28.336.21۵ 8.۵66.72۴.3۰۰ جاری 

فهرست بهای ابنیه و 
تاسیسات مکانیکی و 

برقی سال 99 وبر اساس 
بخشنامه سر جمع 

ابنیه 699.۴ماه 

*مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت  حضوری به دستگاه مناقصه گذارتسلیم گردد 
الف( اصل فیش واریز وجه مزبور به شماره حساب 4001118906377032  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری  نامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر  بانکی یا ضمانت  نامه  ب( ضمانت 
اسالمی ایران به نفع کارفرما

پ( ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران به 
نفع کارفرما

ت( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید 
ث( وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناسی رسمی آن

ج( ضمانتنامه های صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کار فرما  
* محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل

- مهلت دریافت اسناد از: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 99.5.9
- مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری 99.5.20 

-زمان بازگشایی پاکات ال و ب وج : ساعت 11:00  مورخ 99.5.21
* مدت اعتبارپیشنهادات شش ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود.

* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه   گذار ایجاد نمی کند.
* کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد.

Internet: Ardebil.isipo.ir
E-mail: : ardebil@isipo.ir

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

جناب آقای محمد جعفر عبدالهی
رئیس  عنوان  به  را  جنابعالی  شایسته  انتصاب  احتراماً، 
کل دادگستری استان سمنان تبریک عرض نموده و یقین 
داریم با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی و استعانت 
این  بیشتر  هرچه  و شکوفائی  شاهد رشد  متعال  از خداوند 

سازمان خواهیم بود.
دکتر سید احمد پاکزادیان
  )رییس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی استان سمنان(

صفحه 3

عریضه سردبیر

 تا مرد سخن نگفته باشد...
م. حسن بیگی

کند،  رحمتشان  خدا  که   ، ما  گذشتگان 
ضرب المثل های شیرینی داشتند که بسیاری 
از آن ها تاکید داشت بر این که انسان باید از 
که  بزند  حرفی  و  کند  پرهیز  نسنجیده گویی 
موجب تمسخر نشود. حتما بعضی از آن امثال 
این  با  نیست  به ذکرش  نیازی  و  را شنیده اید 
وجود، بی مناسبت محض یادآوری اشاره شود به »دکان بی متاع  چرا وا 

کند کسی« و همچنین:
عیب و هنرش نهفته باشد تا مرد سخن نگفته باشد 

*
تا زاندک تو، جهان شود پر کم گوی گزیده گوی چون در 

منتهی، به نظر می رسد  بعضی نمایندگان محترم مجلس، که البته با 
حداقل رای هم به مجلس راه یافته اند، این امثال را نشنیده و نیاموخته اند 
و در طول مدت کوتاهی که از گشایش دوره جدید مجلس می گذرد، با 
اظهارات نسنجیده شان حاشیه هایی بحث انگیز در باره مجلس درست 
می کنند. تازه ترین مورد از این موارد، اظهار نظر نماینده اصفهان  است که

فرموده: اگر کره جنوبی پول های ایران را آزاد نکند، موج تحریم 
پخش  توقف  خواستار  او  همچنین  می خورد.  رقم  کره ای  کاالهای 

برنامه های ساخته شده توسط کره جنوبی در صدا و سیما شده است.
و  نرسیده  به نظرش  این  جز  راهکاری  محترم  نماینده  این  ظاهرا 
اگر  است،  خالی  دستش  همه جهت  از  که  تلویزیون  نکرده  فکر  حتی 
سریال های کره ای پخش نکند، برای )نمی دانم چندمین بار(  ناچار است 
مختارنامه را روی آنتن ببرد.در همین رابطه، یک عضو اتاق بازرگانی به این 
پیشنهاد نماینده محترم اصفهان واکنشی نشان داده که حیفم آمد شما 
در جریانش قرار نگیرید. علی شریعتی در پاسخ به این پیشنهاد مشعشع 
که به فکر هیچ کس دیگری جز نماینده محترم اصفهان نرسیده بود، در 
توییتر نوشت: »در راستای پیشنهاد حماسی نماینده محترم مجلس در 
خصوص انتقام از کره جنوبی، پیشنهاد می شود هر شب بازی 6-2 فوتبال 
ایران- کره، از تمامی کانال ها پخش شود ، خصوصا صحنه گریه مربی. 

باشد که دالرهایمان را پس بدهند«.  

محسن پاک آیین
یکی از برنامه های جدید عرصه دیپلماسی جمهوری اسالمی که هر چند قبل از این نیز وجود 
داشته اما اکنون برجسته تر و پررنگ تر شده، توجه به برنامه های راهبردی و درازمدت با کشورهای 

همسو و دوست است. 
ما در همین زمینه برنامه راهبردی 2۵ ساله ایران و چین را به عنوان یک موضوع روز کشور 
در حال حاضر داریم و در محافل سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. نمونه دیگر سند همکاری های 
راهبردی ایران و عراق است که در سفر آقای الکاظمی، نخست وزیر عراق به تهران مطرح شد. پیش 
از این در سفر سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه به افغانستان هم درباره سند همکاری های جامع 
دو کشور گفت و گو شد. بحث سند راهبردی 2۰ ساله ایران و روسیه که در سفر اخیر آقای ظریف به 

مسکو نیز مورد توجه مجدد قرار گرفته، در همین چارچوب است.
با کشورهای دیگر وجود داشته.  ایران  از قبل هم میان  بوده که  نوع همکاری ها مواردی  این 
همین سند همکاری بین ایران و روسیه در 2۰ سال قبل پایه گذاری شده اما تمدید و به روز کردن آن 
در کنار جدی شدن بحث سندهای همکاری مشابه با دیگر کشورها نشان از جدی شدن یک اراده و 
راهبرد در جمهوری اسالمی برای رفتن به سمت تقویت همکاری ها در چنین چارچوب هایی دارد. اینکه 

ما به سمت برنامه ریزی برای ورود دوستان بین المللی ایران و همسایگان به طرح های راهبردی حرکت 
کرده ایم بیش از هر چیز نشان از اعتماد متقابلی است که میان ما با این کشورها وجود دارد. تقویت 
این اعتماد متقابل خصوصًا در فضای افزایش بی اعتمادی بین ایران و قدرت های غربی دارای معنا و 

پیام های بسیار روشن دیپلماتیک، ناظر به مباحث اقتصادی و امنیتی است.
واقعیت این است که چینی ها و روس ها برنامه های راهبردی خود حتی با کشورهای دوست را 
همراه با میزانی از سختگیری ها تنظیم می کنند. اگر امروز می بینیم که هر دوی این قدرت ها از برنامه های 
راهبردی با ایران حمایت می کنند به این معناست که اعتماد متقابل دو طرف افزایش پیدا کرده است و 

آنها قانع شده اند که ایران می تواند یک شریک مطمئن و باثبات برایشان باشد.
این بخش از سفر آقای ظریف به مسکو دارای اهمیت بسیار ویژه و باالیی بود. چرا که اهمیت 
این نوع همکاری ها در مسیری است که برای انعقاد تفاهم ها و قراردادهای دیگر بین دو طرف گشوده 
می شود. ایران و روسیه اما در این خصوص نقطه اشتراک مهمی دارند که می تواند بر درجه اهمیت این 
اقدام بیفزاید و آن قرار داشتن هر دو کشور زیر بار فشارهای تحریمی امریکا است. هر دوی این بازیگران 
و حتی کشورهایی نظیر چین هم اکنون به فکر مقاوم سازی اقتصاد خویش در برابر فشارهای تحریمی 
امریکا و همراهی قدرت هایی نظیر اروپا با این تحریم ها هستند. همین مسأله می تواند دایره منافع مشترک 

سرمقاله
تحکیم قطب قدرتمندی در معادالت جهانی

دو طرف را بسیار متنوع تر و وسیع تر کند و البته افق های زمانی را نیز برای این همکاری ها افزایش دهد. 
معنای دیگر این منطق به وجود آمدن زمینه جدی همکاری برد-برد میان این کشورها با ایران است.

از منظر بین المللی اتصال اقتصاد کشورهای یاد شده به همدیگر می تواند باعث تحکیم قطبی 
و  مشترک  تعریف شده  استراتژیک  و  راهبردی  اهداف  دارای  که  معادالت جهانی شود  در  قدرتمندی 
بلندمدتی هستند. معنای این اتفاق به وجود آمدن یک موازنه تازه در قدرت جهانی است که در آن دیگر 
بازیگرانی مانند امریکا مانند سابق نمی توانند با بهره گیری از شئون مختلف نفوذ خود به یکجانبه گرایی 
روی بیاورند و رقبای خود را به سمت انزوا پیش ببرند. ضمن اینکه از منظر داخلی نیز تعدد این دست 
قراردادهای راهبردی برای ایران هم باعث موازنه سیاسی منطقی تری بین شرکای اقتصادی کشورمان 
می شود و هم زمینه مناسب تری برای رفع آثار تحریم از اقتصاد ایران خواهد بود. به همین دلیل این 

بخش از سفر آقای ظریف آغازی است بر یک آینده بسیار مهم.
اما جدای از این مسأله رایزنی بر سر آینده برجام و خصوصًا موضوع لغو تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران در ماه های آینده هم بخش مهم دیگر سفر وزیر امور خارجه را تشکیل می داد. چین و روسیه 
هم اکنون مطمئن ترین شرکای ایران در برجام و پرانگیزه ترین طرف های این قرارداد برای حفظ آن 
هستند. پیش از هر چیز منافع خود این دو کشور اقتضا می کند که در موضع دفاع از برجام و تالش برای 
لغو نهایی تحریم های تسلیحاتی ایران باشند و جمهوری اسالمی نیز با درک همین واقعیت بر تحکیم 
تازه ای که  ایران و تالش  لغو تحریم های تسلیحاتی  این دو کشور تأکید دارد. موضوع  بیشتر موضع 
امریکا در همین زمینه آغاز کرده این ضرورت را ایجاب می کند که جمهوری اسالمی با اطمینان بیشتر 
و کسب پشتیبانی های قوی تری در میدان کارزار سیاسی با ایاالت متحده حاضر باشد. در چنین میدانی 
به طور طبیعی مهم ترین و ثمربخش ترین اقدامی که ما می توانیم انجام دهیم، تحکیم بیشتر حمایت 

دو کشور روسیه و چین از موقعیت ایران و همین طور برجام است.
برای جمهوری  بزرگی  پیروزی  تسلیحاتی چه  لغو تحریم های  امریکا می داند که  به طور قطع 
اسالمی خواهد بود و از همین رو طبیعی است که تمام تالش خود را برای جلوگیری از این کار به کار 
گیرد و در این راه بر موقعیت روسیه و چین نیز چشم نخواهد پوشید. بنابراین جمهوری اسالمی نیز 
نباید از رایزنی و کسب اطمینان خاطر بیشتر از سوی دو شریک مهم و نزدیک خویش در برجام غافل 

باشد و این کاری است که به نظر می رسد در روابط اخیر ایران با روسیه و چین در حال انجام است.
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حاشیه سازی بعضی نمایندگان برای مجلس
مدتی از آغاز به کار مجلس یازدهم می گذرد و علی رغم آنکه دستور کار 
این مجلس، حل مشکالت اقتصادی مردم و بهبود معیشت آنان است، اما برخی 
از نمایندگان در اعالم مواضع خود پیرامون موضوعات مختلف دقت الزم را به 

کار نمی گیرند و مجلس را درگیر حواشی می کنند.
درباره  نماینده مردم شهرضا  نمونه، چندی پیش سمیه محمودی  برای 
انتخابات هیئت رئیسه مجلس مباحثی را مطرح کرد و گفت: وقتی در مجلس 
از ظرفیت زنان در ترکیب هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها استفاده نمی شود 
و یا کارمندان زن حتی نمی توانند در آزمون دبیری کمیسیون ها شرکت کنند، 

چطور می توان با سیاست های ضد خانواده مقابله کرد؟
وی بیان کرد: هیئت هفت نفره متشکل از اعضای هیئت رئیسه مجلس 
بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیئت رئیسه کمیسیون ها 

تاکید کردند که زنان باید بچه داری و به امور خانه رسیدگی کنند!
این اظهارات باعث حواشی بسیار زیادی برای مجلس به ویژه در فضای 
مجازی شد، به گونه ای که این نماینده با انتشار نامه ای به هیئت رئیسه مجلس 
این مطالب را تکذیب کرد و گفت: نقل قول منتسب به بنده درست نیست و 

نگفتم هیئت رئیسه گفته است زنان باید بچه داری کنند.
یکی دیگر از نمایندگانی که با اظهارات ناپخته خود باعث حاشیه سازی 
برای مجلس شورای اسالمی شد، جواد نیک بین است. وی اخیراً از جمع آوری 
امضا برای ارائه »طرح عدم کفایت رئیس جمهور« خبر داد و گفت: من قائل به 
این موضوع هستم که مردم رئیس جمهور را نمی خواهند و باید استیضاح شود.

وی درباره هدف خود از ارائه طرح عدم کفایت رئیس جمهور، اظهار داشت: 
همان دالیلی که باعث شد بنی صدر عزل شود، االن وجود دارد و این دولت 

باید استیضاح و عزل شود.
و  کرد  موضع خود عقب نشینی  از  پیش  روز  چند  نماینده هم  این  البته 
نمایندگان،  با  جلسه  در  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای  به  توجه  با  گفت: 
از  پایانی این دولت  تصمیم گرفتیم که استیضاح رئیس جمهور را در ماه های 

دستور کار خود خارج کنیم.
یکی دیگر از نمایندگانی که اخیراً با موضع گیری خود جنجال به پا کرد، 
محمود احمدی بیغش است. این نماینده اخیراً طی مصاحبه ای اظهارات بی اساسی 
درباره قرارداد ایران با چین مطرح کرد و گفت: موضوع واگذاری و انتقال اختیار 
تام جزایر به چین صحت داشت و این حرکت مردم و مجلس بود که جلوی 

واگذاری اختیار تام جزایر را گرفت و چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
سخنان نماینده مردم شازند انتقادات بسیاری از سیاسیون را برانگیخت، از 
جمله اینکه چند تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این موضوع را رد 
و تاکید کردند که هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش 

یا هر کجای دیگر از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد.
این نماینده هم متوجه شد که مطالب ناصحیحی را مطرح کرده است و به 
همین دلیل در گفتگویی دیگر گفت: به هیچ عنوان در مصاحبه تلویزیونی خود 
موضوع واگذاری جزایر ایران به چینی ها را مطرح نکرده و خلط کالمی بوده است.

البته خبرها حکایت از آن دارد که پای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به 
پرونده اظهارات جنجالی احمدی بیغش درباره قرارداد ایران با چین باز شد، چرا که 
حسن شجاعی یکی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این باره گفته 
است: هر فردی می تواند از رفتار این نماینده شکایت کند و اگر شکایتی در این 
خصوص به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داده شود، به آن رسیدگی می شود.

محمدحسن آصفری با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس نباید حرف های 
حاشیه ای بزنند، گفت: انتظار این است که نمایندگان اجازه ندهند برخی افراد با 
سواالت حساب شده و برنامه ریزی شده خود، مجلس را وارد حاشیه کنند و آنان 
باید در اظهارنظر و مواضع خود در موضوعات مختلف دقت الزم را به کار گیرند.

به هر صورت، مواضع برخی از نمایندگان سروصدای زیادی به پا کرده است 
و وکالی ملت باید همان طور که پیش از آغاز رسمی مجلس تاکید می کردند که 
برنامه های زیادی برای تحول ساختاری مجلس دارند، باید در عمل هم اینگونه 

باشند و اجازه ندهند مجلس از ریل اصلی خود خارج و درگیر حواشی شود.

دولت با همت بیشتری به رفع مشکالت مردم بپردازد
معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: 
دولت اگر همت بیشتری به کار می گرفت و به راهبرد نگاه به درون توجه بیشتری 

می کرد قطعًا امروز وضعیت اقتصادی کشور این گونه نبود.
حجت االسالم عبدالعلی گواهی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
که اتحاد و انسجام داخلی و یک صدایی در برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف 
همه مسئوالن و قوا برشمردند، گفت: سخنان مقام معظم رهبری همیشه راهگشا 
ست و هر موقع کشور ما با مشکلی رو به رو شود خیالمان راحت است که مقام 

معظم رهبری به خوبی می تواند شرایط را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: دشمنان انقالب همواره به دنبال ایجاد اختالف میان مسئولین و 
خالی کردن دل مردم هستند به همین دلیل همواره مقام معظم رهبری می فرمایند 
اولویت بندی کنید اگر چه ممکن است اختالف سلیقه هایی در میان  امور  که در 
جریان های مختلف در داخل کشور وجود داشته باشد اما در مسائل ملی و در مقابله 

با دشمنان همه مردم و مسئولین باید یک دل و یک صدا باشند.
معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: 
رهبر معظم انقالب در دوران مسئولیت خودشان همواره بر یکدلی و یک صدایی 
و حفظ اتحاد در مقابل دشمنان تاکید دارند، زیرا ممکن است آنها بخواهند از این 

اختالف سلیقه ها سو استفاده کنند.
حجت االسالم گواهی تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز دیگر اهمیت 
دارد وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و عزم و اراده مسئوالن برای بر طرف کردن 
آن است، آن چیزی که در کنار دوری از اختالف و هم صدای در مقابل دشمنان 

همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب است.
وی با بیان اینکه هر زمانی که مسئوالن یک دل و یک صدا شدن، دشمنان 
شکست خورده اند گفت: امروز اولویت اول همه مردم و مسئوالن باید هم صدایی 
در برابر استکبار جهانی و مسئله دوم وضعیت اقتصادی و معیشت مردم باشد، اگر 
مردم و مسئوالن یک صدا باشند قطعًا تحریم ها اثری نخواهد داشت اما اگر دولت، 
مجلس و قوه قضائیه هرکدام یک صدا داشته باشند و صداهای مختلفی از درون 
کشور شنیده شود دشمن جسور تر شده و شدت فشارها بر کشور بیشتر می شود به 
همین دلیل رهبر معظم انقالب همواره تاکید دارند که یک دل و یک صدا و همراه 

باشید که در این صورت می توانیم با سر بلندی از مشکالت عبور کنیم.
معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: 
مجلس باید اولویت ها را شناسایی کند و به دولت اعالم کند و دولت نیز با همت 
بیشتری به کار بپردازد در طول این چند سال اگر دولت همت بیشتری به کار می گرفت 
و به راهبرد مقام معظم رهبری در خصوص نگاه به درون برای حل مشکالت توجه 

بیشتری می شد قطعًا امروز وضعیت اقتصادی کشور این گونه نبود.
حجت االسالم گواهی پرهیز از جنجال و توهین به همدیگر را یکی دیگر از 
مطالبات مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان دانست و گفت: انتقادها باید سازنده 
باشد و برای حل مشکالت راهکار ارائه شود اگر انتقادات سازنده باشد و راهکارهای 
درست و اصولی و علمی ارائه شود و از سوی دیگر مجلس به وظیفه خود عمل کند 
و نظارت دقیق و فارغ از تنش های سیاسی داشته باشد قطعًا کشور به سمت سوی 
این سال ها مشکالت  انقالب در طول  داد: دشمنان  ادامه  خوبی خواهد رفت.وی 
فراوانی را برای کشور به وجود آوردن اما دیدیم که هر گاه با هم همدیگر یک دل 
نیز که طبق فرموده  این مرحله  این مشکالت برطرف شد در  و یک صدا شدیم 
مقام معظم رهبری مردم به مجلس چشم امید بسته اند و مجلس انقالبی و جوان 
با مدیران خوب و با تجربه که در آن وجود دارند شکل گرفته، به خوبی می توانند 
راهکارهای خوبی را در اختیار دولت قرار دهند تا بتوانیم از این مشکالت عبور کنیم.

وی ادامه داد: از نمایندگان محترم مجلس می خواهیم که به درستی همان گونه 
که رئیس محترم مجلس گفتند بر وظایف قانونی خود عمل کنند تا دیگر شاهد این 
نباشیم که هر روز اتفاقی جدید در کشور رخ دهد و با هجوم نقدینگی به بازارهای 
مختلف نابسامانی در آن بازار ایجاد شود، اگر سود بانکی را کاهش نمی دادند قطعًا 
نقدینگی به دست مردم بر نمی گشت و این خسارت در بازار ارز، سکه و خودرو به 

وجود نمی آمد.

 سامانه »آدم و حوا« مسیری برای زندگی مشترک

زمانی برای احیای سنت واسطه گری در ازدواج جوانان
ساناز باقری راد

کالف  همین  ازدواج؛ 
را  آن  ما  یا  که  سردرگمی 
این طور پیچیده کرده ایم یا جبر جامعه 
پیچ و خمش را ناهموارتر کرده است. 
به  جوانان  ما  از  که  پیوندی  همین 
تا  گرفته  امروزی  خودمان  اصطالح 
 ،۵۰ و   ۴۰ دهه  در  مادرهایمان  و  پدر 
بعد  به  مشخصی  سن  یک  از  تقریبًا 
هم  هنوز  حتی  و  بوده ایم  فکرش  به 
هستیم. هرچند که ازدواج در دوران ما 
جوانان امروزی سخت تر از ازدواج های 
دهه های گذشته شده، اما هنوز هم به 
دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  عنوان 

جوانان به شمار می رود.
با وجود تمام مشکالت اقتصادی 
موجود اما همه می دانیم که بخشی از 
دالیل عدم ازدواج جوانان فرهنگی و 
مربوط به نگرش آنها است. بخشی از 
ارتباطات  کاهش  به  نیز  موضوع  این 
اجتماعی نسبت به دهه های گذشته و 
در نتیجه شناخت کم تر افراد از وجود 
اطرافیان  در  ازدواج  مناسب  جوانان 
ری  بسیا ید  شا حقیقت  ر  د ست.  ا
فرد  اما  باشند  داشته  نیز  ازدواج  قصد 
مناسبی را برای این امر نمی شناسند. 
این  می تواند  که  امری  میان  این  در 
گران  واسطه  نقش  کند،  رفع  را  خأل 

ازدواج است.
ر  د که  نی  ا گر سطه  وا همان 
دهه های گذشته، دختر و پسر همسایه 
را به یکدیگر معرفی می کردند و احتمااًل 
عامل ازدواج بسیاری از مادر و پدرهای 
این  که  هرچند  شده اند.  هم  خودمان 
روزها نقش این واسطه گران و معرفی 
کم تر  ازدواج  برای  یکدیگر  به  افراد 
احیای  جامعه،  اقتضای  اما  است  شده 
دوباره این سنت را حتی به شیوه های 

نوین می طلبد.
احیای  بر  انقالب  رهبر  تاکید   *

سنت واسطه گری ازدواج
تیر  نیز  انقالب  حتی رهبر معظم 
ماه سال 9۴ به نقش واسطه گران در 
فرمودند:  و  کردند  اشاره  ازدواج  امر 
که  است  این  مهم  مسائل  از  »یکی 
وساطت  و  رفتن  خواستگاری  رسم 
متأّسفانه  دخترها،  ازدواج  برای  کردن 
است.  الزمی  چیز  این  شده؛  کمرنگ 
همیشه  سابق ها  و  هستند  فرادی  ا
نسل  کثرت  با  هم  حاال  بود،  معمول 
رواج  این  باید  ما،  جامعه ی  در  جوان 
را می شناسند،  باشد- پسرهایی  داشته 
می کنند؛  معّرفی  دختر  خانواده ی  به 
دخترهایی را می شناسند، به خانواده ی 
پسر معّرفی می کنند؛ تسهیل می کنند و 
آماده سازی می کنند ازدواج را؛ این کارها 

را بکنند. هرچه که ما بتوانیم در جامعه 
مسئله ی مشکل جنسی جوان ها را حل 
کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعه و 

کشور ما است.«
رهبر  ثار  آ نشر  و  حفظ  سایت 
این  نیز چندین سال است که  انقالب 
مطلب را با تاکید بر احیای رسم واسطه 

گری و خواستگاری بازنشر می کند.
های  گری  واسطه  کنار  در  حال 
مستقیم و فردی، روش های دیگری نیز 
متناسب با پیشرفت فناوری جامعه برای 
این مورد ایجاد شده است. روش هایی 
که شبیه کانال های مجازی و انحرافی 
به  و  نیست  »همسریابی«  به  موسوم 
صورت رسمی و تنها برای ازدواج دائم 
جوانان آن هم از طریق خانواده ها اقدام 
به واسطه گری و تسهیل گری یافتن 

مورد مناسب ازدواج می کند.
نیز  حوا«  و  »آدم  جدید  سامانه 
واسطه  مجموعه های  همین  از  یکی 
و  تازگی  به  که  است  ازدواج  گری 
رضایی  امام  جهادی  مجموعه  توسط 
)ع( به راه افتاده است. امکان ثبت نام 
اقشار مختلف جوانان با سنین گوناگون، 
در این سامانه وجود دارد و تاکنون نیز 
رقم  طریق  این  از  موفقی  ازدواج های 

خورده است.
رساندن  برای  حوا«  و  »آدم   *

جوانان به یکدیگر
یکتا  حسین  خصوص  همین  در 
)ع(  رضایی ها  امام  جمعیت  مسئول 
افتادن  راه  به  خصوص  در  توضیح  با 
سامانه »آدم و حوا«، گفت: این سامانه 
جمعیت  مجموعه های  زیر  ز  ا یکی 
زمین  در  که  است  )ع(  رضایی ها  امام 
زمینه  در  گری  واسطه  و  تسهیل گری 

ازدواج فعالیت می کند.
وی افزود: عملکرد مجموعه آدم و 
حوا در قالب آموزش، تسهیل گری برای 
ازدواج، توانمندسازی زوجین و مشاوره 

است. این مجموعه تنها در زمینه ازدواج 
دائم و موفق فعالیت می کند.

رضایی ها  امام  جمعیت  مسئول 
منظور  همین  به  داشت:  اظهار  )ع( 
و  آدم  نام  به  سایت  و  اپلیکیشن  یک 
حوا راه اندازی کرده ایم که در آن افراد 
می توانند اقدام به ثبت اطالعات، عالیق 
و سالیق شخصی خود کنند. این سامانه 
هوشمند به صورت آنالین و 2۴ ساعته 

نیز فعال است.
این  عملکرد  نحوه  درباره  یکتا 
سامانه، عنوان کرد: سطح دسترسی به 
اطالعات ثبت نام کنندگان طبقه بندی 
شده است و سیستم به صورت هوشمند 
فرد متناسب با اطالعات دختر خانم را 
پیدا و ادامه این روند به صورت سنتی 
خواهد بود. در واقع دختر و پسر تا پیش 
ارتباطی ندارند بلکه  با یکدیگر  از این 
ارتباط آنها به صورت سنتی و از طریق 

خانواده ها است.
وی ادامه داد: به طوری که پس 
اپراتورهای  نظر،  مورد  فرد  یافتن  از 
مجموعه آدم و حوا با تماس با خانواده 
آنها،  از  اجازه  کسب  و  خانم  دختر 
اطالعات تماس آنها را به خانواده پسر 
منتقل می کنند و ادامه روند به صورت 
سنتی  روش  و  رسمی  خواستگاری 

انجام می شود.
رضایی ها  امام  جمعیت  مسئول 
امروز  سامانه  این  اینکه  بیان  با  )ع( 
شده  رونمایی  ازدواج  روز  مناسبت  به 
است، توضیح داد: البته طی هشت ماه 
داشتیم  رسانه ای  غیر  فعالیت  گذشته 
این سامانه به صورت جدی  امروز  اما 
رونمایی شده است. در طول این 8 ماه 
بدون طالق  و  موفق  ازدواج  نیز 31۰ 

شکل گرفته است.
اقدامات  ارائه  بر  اشاره  با  یکتا 
این سامانه،  آموزشی و مشاوره توسط 
تصریح کرد: تقریبًا 8۵ درصد زوجینی 

که تاکنون ازدواج کرده اند، همچنان از 
می کنند.  استفاده  ما  مشاوره  خدمات 
خدمات مشاوره ما تا پیش از ازدواج به 
قرار  طرفین  اختیار  در  رایگان  صورت 
می گیرد و حتی در برخی موارد مشاوران 
ما در جلسات خواستگاری این افراد نیز 
حضور یافته اند. بعد ازدواج نیز خدمات 
مشاوره و آموزشی برای توانمندسازی 
زوجین، آموزش مهارت های زندگی و 
غیره ادامه دارد و افراد می توانند از آن 

استفاده کنند.
شده  انجام  اقدامات  درباره  وی 
تأمین  زمینه  در  رضایی ها  امام  توسط 
عروسی،  مراسم  برگزاری  و  جهیزیه 
اخیر  سال  چند  طی  کرد:  خاطرنشان 
بوده ایم.  فعال  حوزه  این  در  همواره 
 8۰ الی   7۰ برای  نیز  گذشته  سال 
زوج سیل زده منطقه پل دختر مراسم 
عروسی برگزار و قریب به یک میلیارد 
جهیزیه تأمین کردیم. اما از این زمان 
امور  انجام  و  جهیزیه  تأمین  بعد،  به 
عروسی  مراسم  برگزاری  برای  خیریه 
توسط مجموعه خیریه آدم و حوا انجام 

می شود.
رضایی ها  امام  جمعیت  مسئول 
آدم  سامانه  خدمات  تمامی  افزود:  )ع( 
ازدواج  اقدامات تسهیل گری  و  و حوا 
جوانان، توسط خیرین مجموعه تأمین 
و  اقشار  تمامی  و  می شود  مالی  منابع 
جوانان در سنین مختلف می توانند در 

این سامانه ثبت نام کنند.
و  ما  اقدام  دلیل  یادآور شد:  یکتا 
راه اندازی این سامانه نیز تأکیدات رهبر 
تسهیل  لزوم  به  نسبت  انقالب  معظم 
به  توجه  همچنین  و  جوانان  ازدواج 
بوده  ازدواج  در  گری  واسطه  موضوع 
موضوع  نیز  کنونی  جامعه  در  است. 
باید  واسطه گری برای ازدواج جوانان 
توسط خیریه ها، مساجد و افراد فعال در 

این زمینه انجام شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

حضور دانشجویان جهادی برای مبارزه با کرونا 
در ۱۳ بیمارستان تهران

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از فعالیت دانشجویان 
جهادی در 13 بیمارستان تهران برای مقابله با کرونا خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه  ها درباره اقدامات گروه های جهادی دانشجویی در دوران شیوع 
کرونا گفت: در دوران شیوع کرونا موفق ترین مجموعه  ای که با سرعت و ساماندهی 
مناسبی وارد کمک به دستگاه  های مسئول، دولت و کادر درمان شد مجموعه  های 

جهادی بودند که قسمت اعظم آنها گروه  های جهادی هستند.
وی ادامه داد: دانشجویان به دلیل اینکه قبل از شیوع بحران کرونا در برنامه  
های مشابه فعالیت  های جهادی شرکت داشته اند و حوزه فعالیت آنها اقدامات جهادی 
است، با تجربه و آمادگی برای حل این بحران وارد شدند. دانشجویان در طول سال 
در بین دو ترم و در طول تعطیالت تابستان در قالب فعالیت  های جهادی در مناطق 
محروم و حاشیه ای شهرها در حال خدمات رسانی به افراد نیازمند و محروم جامعه 

هستند و تجربیات فراوانی دارند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  ها اظهار کرد: در بحران 
کرونا این تجربیات و این فعالیت به سرعت خودش را در خدمت نیاز جامعه قرار داد و 
از این جهت در مرحله اول زمانی که در قم و گیالن شاهد فعالیت بودیم اولین فعالیت 
جهادی در شهر قم توسط طالب شکل گرفت و همین تجربه در کنار فعالیت های 
جهادی در کنار فعالیت های کادر درمان قرار گرفت. در 13 بیمارستان تهران حضور 

مجموعه های جهادی، طلبه و دانشجو را در چند ماهه شیوع کرونا شاهد بودیم.
خدمات  مدت  این  طی  در  جهادی  دانشجویان  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
دانشجویان  این  از  را  استقبال خوبی  افزود: کادر درمان کشور  دادند  ارائه  فراوانی 
داشتند و خدمات بی شاعبه، بی مزد و بی دریغی را از دانشجویان جهادی در بخش 

سالمت ارائه دادند.

اعالم آمادگی بسیج دانشجویی علوم پزشکی برای کمک
 در مبارزه با کرونا

بیش از 3۰ تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نامه 
به وزیر بهداشت ضمن قدردانی و اعالم حمایت از تالش های ستاد مقابله با کرونا 
به بیان دغدغه های خود در مسیر مبارزه با کرونا پرداختند و بر اعالم آمادگی هر چه 

بیشتر خود جهت مبارزه با این بیماری تاکید کردند.
در این نامه خطاب به دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
آمده است: »شیوع بیماری کرونا، چگونگی مهار این همه گیری و مقابله با تبعات 
اجتماعی و اقتصادی آن، به مهم ترین چالش پیش روی مدیران نظام سالمت، کادر 
بهداشتی-درمانی و حتی سیاستگذاران و مسئولین عالی اجرایی در کشورهای مختلف 

جهان بدل گشته و کشور عزیز ما نیز از این امر مستثنی نبوده است.
در پنج ماه گذشته، ایران اسالمی در کنار صحنه های تاثر انگیز از دست دادن 
عزیزان، شاهد تصویری غرورآفرین از فداکاری و مجاهدت کادر بهداشتی-درمانی 
در دفاع از سالمت هم وطنانمان بوده است. همچنین، حضور داوطلبانه نیروهای 
جهادی از اقشار مختلف مردم، بیانگر وجود عنصر ارزشمند »همبستگی ملی« در 

حمایت و قدردانی از زحمات مدافعان سالمت بوده است.
در این روزها که با اتفاق غم انگیز افزایش آمار مبتالیان و متوفیان ناشی از 
این بیماری مواجهیم، ضرورت تحکیم این همبستگی مضاعف گشته است. بسیج 
بزرگ  خانواده  از  به عنوان عضوی  پزشکی کشور،  علوم  دانشگاه های  دانشجویی 
بهداشت و درمان، حمایت و قدردانی خود را از تالش ها، دغدغه مندی و مواضع 
ارزشمند جناب عالی در این مدت اعالم می کند و همیاری و تعامل به منظور رفع 

مشکالت مردم عزیز را جزو وظایف اصلی این تشکیالت می داند.
این نامه از سوی تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، 
گیالن، مشهد، ایران، آزاد اسالمی تهران، البرز، یزد، زنجان، اردبیل، بیرجند، کرمان، 
نیشابور،  زابل،  کاشان،  بابل،  لرستان،  ارومیه، شهرکرد،  بجنورد،  گلستان، همدان، 
و  حیدریه  تربت  سراب،  سیرجان،  ایرانشهر،  رفسنجان،  سبزوار،  جیرفت،  شاهرود، 

دانشکده های علوم پزشکی تربت جام، خوی و اسدآباد به امضا رسیده است.

شهادت یک آتش نشان حین عملیات اطفای حریق
یک آتش نشان 37 ساله به دلیل سقوط از ارتفاع در حادثه آتش سوزی یک 

مغاره لوازم خانگی در شوش تهران به شهادت رسید.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران پنجشنبه 
شب درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت 2۰:3۵ دیشب حادثه آتش سوزی در 
خیابان صابونیان شوش به سامانه 12۵ اعالم و با حضور آتش نشانان مشاهده 
دود  داشت  وجود  خانگی  لوازم  های  مغازه  زیادی  تعداد  که  در محوطه ای  شد 
بسیار غلیظی یکی از مغازه ها را فرا گرفته است. آتش نشانان از طریق نردبان 

هیدرولیکی و از طریق پشت بام خود را به کانون آتش رساندند.
ملکی ادامه داد: محل آتش سوزی یک مغازه 2 طبقه بود که یکی از آتش 
ارتفاع ۴  از  باالبر  آتش در قسمت چاهک  و  بسیار غلیظ  میان دود  در  نشانان 

متری به پایین سقوط کرد.
وی خاطرنشان کرد: این آتش نشان 37 ساله که دچار مصدومیت شدید 
شده بود به دلیل شدت جراحات وارده به فیض شهادت نایل آمد و بار دیگر جامعه 

آتش نشان را داغدار کرد.

رهایی جوان ۳۷ساله از اسارت گروگانگیران
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی سیستان وبلوچستان گفت: با تالش 
اسارت  از  آگاهی شهرستان خاش جوان 37 ساله  پلیس  کارآگاهان  پیگیری  و 

گروگانگیران رها شد.
سرهنگ ابراهیم مالشاهی افزود: ششم تیرماه سال جاری در پی گزارش 
یک فقره گروگانگیری در محور خاش- اسماعیل آباد موضوع در دستور کار تیمی 
از پلیس آگاهی شهرستان خاش قرار گرفت و در بررسی های اولیه، برادر فرد 
گروگان گرفته شده اعالم داشت برادر 37 ساله اش که به همراه همسرش با 
یک دستگاه مسافربر شخصی از خاش به سمت روستای اسماعیل آباد در حرکت 
بوده که سرنشینان دو دستگاه پژو ۴۰۵ نقره ای رنگ راه  آن ها را سد کرده و با 
تهدید سالح کالشنیکف و اسپری فلفل برادرش را به علت اختالفات مالی گروگان 

گرفته و متواری شده اند.
سرهنگ مالشاهی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و حفظ جان 

گروگان تیمی از پلیس آگاهی شهرستان خاش به صورت ویژه مامور رسیدگی 
به این پرونده شدند و پس از یک سری کار گسترده میدانی سرانجام روز گذشته 

محل نگهداری فرد ربوده شده را دریکی از مناطق شهر شناسایی کردند.
رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: گروگانگیران که خود 
را در یکی قدمی پلیس گرفتار می دیدند گروگان را در حوالی شهر خاش رها 

کرده و از محل متواری شدند.
این مقام انتظامی گفت: در ادامه این عملیات یکی از گروگانگیران ساعتی 
پس از رهایی گروگان، هنگام تردد در سطح شهر خاش شناسایی و در عملیاتی 

غافلگیرانه توسط ماموران پلیس آگاهی دستگیر شد.

باند زنان سارق در رباط کریم متالشی شد
رئیس پلیس رباط کریم از متالشی شدن باند زنان سارق در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ شیخ مراد مرادی با اعالم خبر اظهار داشت: این سارقان با خوراندن 
مواد دارویی و فاسد به شهروندان اموال و اشیای قیمتی آنان را به سرقت می بردند.

لوازم خودرو در  به دستگیری 333 سارق منزل خودرو و  اشاره  با  مرادی 
یک هفته اخیر گفت: همچنین با تالش مأموران پلیس آگاهی 68 خودرو و 1۰ 

موتورسیکلت سرقتی هم کشف شد.
رئیس پلیس رباط کریم عنوان داشت: متالشی کردن باند قاچاق و فروش 
اسلحه و مهمات و کشف 1۰ قبضه انواع اسلحه نیز گوشه هایی از دستاوردهای 
هفته  طی  اجتماعی  امنیت  ارتقا  طرح  اجرای  در  کریم  رباط  شهرستان  پلیس 

گذشته بود.

ریزش مرگبار آوار انبار کاشی در زاهدان
حادثه ریزش دیوار انبار کاشی در شیرآباد زاهدان بر روی رهگذران 3 مصدوم 

و یک فوتی بر جای گذاشت.
محبوس  احتمال  و  آوار  حادثه  گذشته  هفته  پنجشنبه  روز   11:3۵ ساعت 
شدن افراد در زیر آوار در خیابان کشاورز 1۰ به سامانه 12۵ اعالم شد که به 
سرعت آتش نشانان ایستگاه شماره 1 و 7 آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

خسرو سراوانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان 
اظهار داشت: این حادثه بر اثر ریزش دیوار انبار کاشی و سرامیک رخ داده بود 
که به فوریت 2 خودرو امداد و نجات، یک لودر و یک خودروی بیل به همراه 2۰ 

نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: 

در این حادثه ۴ نفر از شهروندان در زیر آوار محبوس شده بودند که متاسفانه 
3 نفر مصدوم شدند و یک نفر بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
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شیائومی ساخت دانگل استریم Mi TV Stick را تأیید کرد
به نظر می رسد شیائومی قصد دارد در آینده ای نزدیک دانگل استریم ویژه ای 
را با نام Mi TV Stick عرضه کند. ساخت این دستگاه به تأیید شعبه ی آلمان 

شیائومی رسیده است.
 Xiaomi Mi TV شیائومی در پی معرفی قریب الوقوع دانگل استریم
Stick است. چند شایعه ی ضد و نقیض دیگر نیز ازسوی برخی رسانه ها منتشر 
استریم  دانگل  ساخت  رسمی  به صورت  شیائومی  آلمان  شعبه ی  اینکه  تا  شدند 
موردبحث را تأیید کرد. شعبه ی آلمان شیائومی همچنین تصویری از دانگل استریم 

Mi TV Stick را منتشر کرده که در عکس اصلی مقاله قابل مشاهده است.
شعبه ی آلمان شیائومی همچنین ویدئویی به زبان آلمانی در یوتیوب منتشر 
 Mi TV کرده است که البته نتوانستیم اطالعات خاصی درمورد دانگل استریم
Stick از آن استخراج کنیم. ویدئوی موردبحث به رونمایی گوشی های سری 
ردمی نوت 9 در آلمان مرتبط است. البته درطول این ویدئوی نسبتا طوالنی تنها 
برای لحظاتی کوتاه به دانگل موردبحث اشاره و تصویر باال از آن نمایش داده 
می شود. شیائومی ادعا می کند دانگل جدیدش می تواند تجربه ی بهتر و ساده تری 
را از تماشای تلویزیون ارائه دهد. از روی تصویر فاش شده نیز می توان به برخی 
اطالعات می TV استیک دسترسی پیدا کرد. همچنین برخی شایعه ها پیش تر 

به بیان نکاتی درمورد مشخصات احتمالی دانگل استریم شیائومی پرداخته اند.
روی ریموت کنترل دانگل Mi TV Stick دکمه ای اختصاصی برای گوگل 
اسیستنت جای گرفته است. این موضوع به صورت تقریبا قطعی نشان می دهد که 
دانگل شیائومی قرار است با اندروید TV یا به طور کلی نسخه  ای تغییریافته از 
اندروید روانه ی بازار شود. شیائومی پیش تر دستگاه های استریم دیگری را نیز عرضه 
کرده است که همه ی آن ها از اندروید TV استفاده می کنند. با درنظرگرفتن این 
حقیقت انتظار داریم Mi TV Stick هم به همین سیستم عامل مجهز باشد. 

سیستم عامل دانگل جدید شیائومی بر پایه ی اندروید 9 توسعه داده شده است.
داشتن دکمه ی نتفلیکس و آمازون پرایم ویدئو روی ریموت کنترل دانگل 
شیائومی بدین معنی است که دانگل Mi TV Stick قرار نیست در انحصار بازار 
چین باشد. انتشار اطالعات Mi TV Stick ازسوی شعبه ی آلمان شیائومی نیز 
به صورت رسمی این موضوع را تأیید می کند. روی ریموت کنترل دانگل همچنین 
هوم،  معمولی  دکمه های  است.  شبیه  جهت دار  پد  به  که  می شود  دیده  بخشی 
بازگشت به عقب، تنظیمات و حجم صدا هم روی ریموت کنترل به چشم می خورند. 
در برخی شایعه های پیشین شنیده بودیم که Mi TV Stick قرار است 
 Xiaomi Mi( ازلحاظ قدرت استریم در حد و اندازه ی شیائومی می باکس اس
Box S( ظاهر شود. بدین ترتیب ازطریق دانگل جدید خواهید توانست به محتوایی 
 Dolby Stereo و DTS-HD ۴ وK HDR با پشتیبانی از استانداردهای
دسترسی پیدا کنید. شباهت Mi TV Stick به Mi Box S همچنین به 
این معنی است که دانگل جدید شیائومی با وجود داشتن ابعادی بسیار کوچک تر، 

وای فای دوبانده خواهد داشت.
دانگل شیائومی 2 گیگابایت حافظه ی رم DDR۴ به همراه 8 گیگابایت 
حافظه  ذخیره سازی eMMC دارد تا بتوانید اپلیکیشن های مختلف را روی آن 
نصب کنید. به عالوه Mi TV Stick یک CPU با چهار هسته ی کورتکس 
A۵3 خواهد داشت و از پردازنده ی گرافیکی MP2 Mali-G31 بهره خواهد 

برد. این دانگل همچنین دارای کانکتور HDMI 2.۰ خواهد بود.
با نگاهی به استراتژی های شیائومی طی سال های اخیر انتظار داریم این 
شرکت قیمتی مقرون به صرفه روی دانگل جدیدش بگذارد. در یکی از شایعه های 
قدیمی اعالم شده بود Mi TV Stick با قیمت 8۰ دالر عرضه می شود، اما فکر 
نمی کنیم این اتفاق رخ دهد، خصوصا با درنظرگرفتن این حقیقت که چینی ها می 
باکس S را با قیمت ۵9 دالر به فروش می رسانند. مدیر ارشد بخش روابط عمومی 
و ارتباطات شعبه ی آلمان شیائومی در جریان برگزاری رویداد معرفی ردمی نوت 9 
در آلمان، اعالم کرد این شرکت به زودی جزئیاتی بیشتر درمورد دانگل جدیدش 
از معرفی یک اسکوتر و چند گجت پوشیدنی  به اشتراک می گذارد. او همچنین 
جدید در آینده ای نزدیک خبر داد که احتماال یکی از آن ها می بند ۵ خواهد بود، 

دست بندی که اخیرا شاهد رؤیت شدن آن در دنیای واقعی بودیم.
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مهلت یک ماهه مشموالن داوطلب کنکور ارشد و دکتری
رئیس سازمان وظیفه عمومی از ابالغ تسهیالت تمدید برای شرکت در آزمون 

سراسری کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.
در  شرکت  برای  تمدید  تسهیالت  ابالغ  به  اشاره  با  مهری  تقی  سردار 
آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری، در این رابطه اظهار کرد: مشموالن 
فارغ التحصیل دانشگاهی که برگه آماده به خدمت به تاریخ 1/۵/99 دریافت کرده اند 

می توانند سریعًا با ارائه درخواست از طریق دفاتر پلیس 1۰+ صرفًا برای شرکت 
در آزمون دکتری و کارشناسی ارشد از تسهیالت تمدید یک ماهه استفاده کنند.

آزمون های  تعویق  به  توجه  با  کرد:  بیان  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
سراسری کارشناسی ارشد و دکتری، سازمان وظیفه عمومی به منظور کاهش 
در  ویژه  تسهیالت  ارائه  راستای  در  و  آنها  خانواده های  و  مشموالن  دغدغه 
شرایط شیوع کرونا تمهیداتی را در نظر گرفته است که از این رو تمام مشموالن 
در  پذیرش  برای  که  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  از  فارغ التحصیل 
مقاطع باالتر در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ثبت نام کرده و دارای 
به  مراجعه  با  ماه هستند می توانند  مرداد  یکم  تاریخ  به  به خدمت  آماده  برگه 
دفاتر خدمات الکترونیک پلیس 1۰+ و با ارائه برگه تأییدیه اطالعات ثبت نام 
در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت درخواست تمدید به 

مدت یک ماه اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: موعد اعزام به خدمت این عزیزان تا تاریخ 1/6/99 

تمدید شده و نتیجه در خواست از طریق پیامک، به آنها اعالم می شود.
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چهار هزار و ۴۰۰ معدن 
غیر فعال در کشور وجود دارد 
دولت  عزم  به  توجه  با  که 
اشتغال آفرینی  آنها،  راه اندازی  برای 
قابل توجهی در مناطق کمتر برخوردار 

محقق خواهد شد.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تا پایان سال 1398 تعداد 1۰ 
به  هزار و ۴۰۴ معدن در سطح کشور 
مورد  بهره برداری  پروانه  اخذ  لحاظ 
شناسایی قرار گرفته اند که از این تعداد 
بیش از پنج هزار و 6۰۰ معدن فعال و 

بقیه، غیر فعال است.
مواد  تنوع  نظر  از  اکنون  ایران   
معدنی با کشف 68 نوع ماده معدنی در 
بین 1۰ کشور شاخص جهان جای دارد و 
از لحاظ ذخایر شناسایی شده با حدود ۵7 
میلیارد تن ذخیره که حدود 37 میلیارد 
تن قطعی و بقیه احتمالی است، جایگاه 

پانزدهم دنیا را دارد.  
شورای  توسط  اختیار  تفویض 

عالی معادن
 » نی با خیا س  ر مد حسین  «
و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
تجارت به تازگی اعالم کرد: حدود 1۰ 
هزار و ۵۰۰ معدن در کشور وجود دارد 
که از این تعداد چهار هزار و ۴۰۰ معدن 
غیر فعال است و می توان با اختیاراتی 
که شورای عالی معادن به شورای معادن 
از این معادن را  استان ها داده، بخشی 

فعال ساخت.
وی افزود: فعال سازی این معادن 
حوزه  در  تمام  نیمه  طرح های  دیگر  و 
الزم،  اشتغالزایی  با  می تواند  صنعت 
مردم  روزمره  زندگی  بر  مستقیم  تاثیر 

داشته باشد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از بخش خصوصی دعوت کرد 
تا در طرح های نیمه تمام حوزه معدن 
سرمایه گذاری کنند و این را نیز گفت: 
تعداد 12 هزار و ۵۰۰ طرح نیمه تمام در 
حوزه صنعت و معدن اکنون وجود دارد.

مستقیم  اشتغال  نفر  هزار   1۴2
معادن

وتجارت،  معدن  صنعت،  وزارت 
معادن  در  مستقیم  اشتغال  آمار رسمی 
کشور را به میزان 1۴2 هزار نفر پایان 
سال 1398 اعالم کرد. چنانچه به ازای 
هر معدن غیر فعال که به چرخه تولید و 
فعالیت متصل شود حدود ۵۰ نفر اشتغال 
مستقیم تحقق یابد، برآورد می شود بالغ 
بر 2۰۰ تا 22۰ هزار نفر در این ارتباط 

فعال شوند. 
انتظار می رود استان ها برای رونق 
یافتن موضوع اشتغال جوانان، موضوع 
فعال سازی معادن کوچک مقیاس را به 

شکل جدی در دستور کار قرار دهند و 
را  مستقیم  غیر  اشتغال  وسیعی  طیف 

فراهم سازند.
فعال سازی یک هزار معدن 

 وزارت صنعت امسال براین باور 
سطح  در  را  معدن  یکهزار  که  است 
سازد  متصل  تولید  چرخه  به  کشور 
رونق  بر  عالوه  مهم  موضوع  این  و 
سرمایه گذاری در این بخش و اشتغال، 
نقش بسزایی در تولید را به همراه خواهد 

داشت و بستر ساز صادرات هم شود.
معدن  یک هزار  فعالیت  همچنین 
مناطق  در  محرومیت  رفع  به  جدید، 
ترتیب  بدین  کند.  می  کمک  محروم 
محرومیت  و  فقر  چهره  زدودن  زمینه 
معادن  عموما  که  افتاده  دور  نقاط  از 
در اینگونه مناطق واقع شده اند، فراهم 

می شود.
برنامه ریزی برای تکمیل 12 هزار 

و ۵۰۰ طرح
 12 به  اشاره  با  خیابانی  مدرس   

هزار و ۵۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت 
معدن،  و  صنعت  حوزه  در  درصد   6۰
چندی پیش گفته بود، تعداد سه هزار و 
8۰۰ طرح از بین طرح های نیمه تمام 
داشتند،  پیشرفت  باالی 8۰ درصد  که 

تکمیل شده است.
از ظرفیت بخش  باید  افزود:  وی 
طرح هایی  راه اندازی  برای  خصوصی 
نیست  به تکمیل آن ها  قادر  که دولت 

استفاده شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
کشور  خصوصی  بخش  گفت:  تجارت 
با  و  با مشارکت  دارد که  را  آن  قدرت 
طرح ها  این  آنها  به  طرح ها  واگذاری 

را راه اندازی و به بهره برداری برساند.
کاالهای  تامین  کنار  در  صادرات 

اساسی و مواد اولیه
بخش  خیابانی،  مدرس  گفته  به 
کشور  در  را  الزم  توانمندی  خصوصی 
 ۴2 گذشته  سال  که  گونه ای  به  دارد، 
میلیارد دالر صادرات داشت و ۴3 میلیارد 
دالر هم کاالهای اساسی و مواد اولیه به 

کشور وارد کرد.
انتظار می رود امسال نیز برابر با 
صادرات  ارزش  گذشته  سال  عملکرد 
محقق شود و بدین ترتیب ضمن تامین 
برای  منابع الزم  نیاز،  مورد  اولیه  مواد 

تهیه کاالهای اساسی صرف شود.
بخش معدن و صنایع معدنی نیز در 
تامین ارز مورد نیاز کشور نقش داشته و 
در سال های 98- 1397 بیش از یک 
متعلق  غیرنفتی  صادرات  ارزش  پنجم 
بوده  معدنی  و صنایع  معدن  بخش  به 
است که پیش بینی شده امسال سهم 

بیشتری داشته باشد.

سرپرست طرح توسعه میدان کیش خبر داد؛
آغاز طوالنی ترین عملیات کشش خط لوله دریا

 از ساحل
عملیـات احـداث خـط لوله انتقال گاز کیش-گرزه به عنوان بخشـی 

از طـرح انتقـال گاز بـه نیروگاه های گازی جزیره کیش، آغاز شـد.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان بـه نقـل از شـرکت نفـت و گاز پارس، 
عبـداهلل مهرابـی، سرپرسـت طـرح توسـعه میـدان کیـش روز پنجشـنبه 
گذشـته، بـا اشـاره بـه آغـاز طوالنی ترین عملیات کشـش خـط لوله دریا 
از سـاحل در پـروژه خـط لوله دریایی کیش-گرزه گفت: بر اسـاس برنامه 
مقـرر، در ایـن پـروژه، یـک رشـته خط لولـه 32 اینـچ انتقـال گاز و یک 
رشـته کابـل فیبـر نـوری بـه طـول 18 کیلومتـر در فاصله جزیـره کیش 

تـا منطقـه گـرزه )بندر آفتـاب( اجرا می شـود.
وی هـدف از اجـرای این طرح را ارسـال گاز بـه نیروگاه های گازی 
جزیـره کیـش عنـوان کـرد و گفت: خط لولـه طرح گاز رسـانی به جزیره 
کیـش از خـط هفتم سراسـری در شـمال شهرسـتان بسـتک در اسـتان 

هرمـزگان آغـاز و بـه نیـروگاه گازی جزیـره کیش منتهی می شـود.
مهرابـی تصریـح کـرد: مطالعـات مهندسـی، تامیـن کاال و اجـرای 
لوله گـذاری و کابـل کشـی پـروژه کیش-گـرزه، از سـوی متخصصـان 
شـرکت مهندسـی و سـاخت تاسیسـات دریایی ایران به عنـوان پیمانکار 

ایـن پـروژه انجام شـده اسـت.
سرپرسـت طـرح توسـعه میـدان کیـش بـا بیـان اینکـه براسـاس 
محاسـبه های مهندسـی و نظـر بـه محدودیـت عمـق در سـاحل جزیـره 
 Shore( کیـش، طوالنی تریـن عملیات کشـش خط لوله دریا از سـاحل
Pulling( توسـط شـناور لوله گذار سـی مسـتر، در فاصله 2.2 کیلومتری 
از نـوار سـاحل آغـاز شـده، گفـت: در ایـن فراینـد لوله هـای 32 اینـچ 
جوشـکاری شـده روی شـناور لوله گـذار، از طریق کابل متصـل به وینچ 
خطـی مسـتقر در نقطـه سـاحلی )Landfall( از روی شـناور به سـمت 

سـاحل، کشـیده می شود.
مهرابـی دربـاره مقدمات اجـرای عملیات احداث خـط لوله کیش به 
گـرزه از سـوی گروه های اجرایـی، گفت: با رعایت رویه های بهداشـتی و 
اطمینـان از وضـع سـالمت تیم عملیات دریایی، شـناور لولـه گذار حامل 
لوله هـا در نزدیکـی جزیـره کیـش اسـتقرار یافـت و همزمـان گروه های 

عملیاتـی مسـتقر در خشـکی، فعالیت های اجرایـی را آغاز کردند.
وی افـزود: شـناور سـی مسـتر پـس از لوله گـذاری سـه کیلومتر از 
خـط لولـه و پایـان عملیـات شـورپولینگ در سـاحل کیش، عـازم پارس 
جنوبـی می شـود و پـس از تکمیـل فعالیت هـای باقیمانده در ایـن حوزه، 
در بـازه زمانـی شـهریور مـاه، ادامه فعالیت لولـه گذاری در پـروژه کیش 

گـرزه از سـرگرفته خواهد شـد.
بـه گفته سرپرسـت طرح توسـعه میدان کیش، مطابـق برنامه ریزی 
صـورت گرفتـه، ادامـه عملیـات لوله گـذاری در 2۰ روز کاری بـا توجه به 

شـرایط آب و هوایی انجام خواهد شـد.

در ۴ ماه نخست امسال انجام شد؛
حفر بیش از ۶ هزار متر چاه نفت و گاز 

از سوی ملی حفاری
رئیـس اداره عملیـات ویـژه شـرکت ملی حفـاری ایـران از انجام 6 
هـزار و 13۵ متـر حفـاری جهت دار در مناطق نفت خیز خشـکی و دریایی 

کشـور از سـوی این شـرکت در چهار ماه نخسـت امسـال خبر داد.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان به نقـل از شـرکت ملی حفـاری ایران، 
قربانعلـی کاظمـی گفـت: ایـن میـزان حفـاری روی 17 حلقـه چـاه بـه 
تفکیـک دو حلقـه افقـی، هشـت حلقه جهـت دار، دو حلقه عبـور از مانده 
حفـاری و پنـج چـاه عمـودی با موتـور درون چاهی محقق شـده اسـت.

وی افـزود: انجـام دو عملیـات مغزه گیـری بـا بازیافـت 373 متـر 
مغـزه و یـک عملیـات کنـار گـذر بـا ابـزار ویپ اسـتاک بخـش دیگری 
از فعالیـت ایـن واحـد تخصصـی زیـر مجموعـه مدیریـت خدمـات ویژه 

شـرکت بـه شـمار می آیـد.
کاظمـی بـا اشـاره بـه شـاخص های عملکـردی مهـم در ایـن اداره 
تصریـح کـرد: افزایش سـهم بازار حفـاری جهت دار به نحـوی که میزان 
سـهم از 3۵ به ۴2 درصد افزایش یافته اسـت و پیگیری مسـتمر سـاخت 
قطعـات و تجهیـزات از جمله قطعـات کاربردی ابـزار مغزه گیری از موارد 

مهـم و تاثیرگـذار در این مدت اسـت.
رئیـس اداره عملیـات ویـژه شـرکت ملی حفـاری ایـران اظهار کرد: 
نـگاه خـاص به روش هـای نوین، کنترل هزینه از جمله شـیوه مهندسـی 
هزینـه خدمـات تمـام شـده حفـاری جهـت دار، مغزه گیری و کنـار گذر از 

مـوارد بـا اهمیتی اسـت کـه تعریف و دنبال می شـود.
وی گفـت: ایـن بخـش هم اکنون ارائه خدمات مـورد نیاز پروژه های 
کلیـد در دسـت EPC و EPD از جملـه پروژه هـای 1۰+2۰ حلقه چاه در 
میـدان نفتـی آزادگان جنوبـی، نفت شـهر، دارخویـن و هشـت حلقـه چاه 

اکتشـافی در مناطق مختلف را در دسـت اجرا دارد.
کاظمـی افـزود: همچنین ایـن اداره در زمان حاضر به شـرکت های 
ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب، نفـت فـالت قـاره ایـران، نفـت مناطق 
مرکـزی و دیگـر شـرکت های متقاضـی زیـر مجموعه شـرکت ملی نفت 
ایـران و همچنیـن شـرکت های بخش خصوصـی خدمات ارائـه می دهد.

جنگ قیمت نفت و زیان سعودی ها 
عربسـتان سـعودی در نخسـتین ماه پس از پایان جنگ قیمت نفت 
بـا روسـیه، نـه تنهـا هیچ سـود مالی کسـب نکـرد بلکه با کاهش شـدید 

درآمدهـای نفتی روبه رو شـد.
سـازمان کل آمـار عربسـتان سـعودی اعـالم کـرد ایـن کشـور 
در مـاه مـه 23.9 میلیـارد ریـال سـعودی معـادل 6.۴ میلیـارد دالر 
درآمـد از صـادرات نفـت داشـت کـه در مقایسـه بـا آوریـل و زمانـی 
کـه جنـگ قیمـت نفـت در اوج بـود، کمتـر بود و نسـبت بـه میانگین 
ماهانـه 16.8 میلیـارد دالر در مدت مشـابه سـال گذشـته، بیش از 6۰ 

درصـد کاهش داشـت.
پـس از جنـگ قیمـت یـک ماهـه کـه باعـث سـقوط قیمتها شـد، 
سـران سـعودی و روسـیه از سـوی دونالـد ترامپ، رییس جمهـور آمریکا 
بـرای تغییـر تاکتیـک و متعـادل کردن بازار انـرژی که از افـت تقاضا در 
بحبوحـه شـیوع ویـروس کرونا آسـیب دیده بود، تحت فشـار قرار گرفتند 
و بـرای انعقـاد قرارداد جدیدی در قالب گـروه اوپک پالس توافق کردند. 
دولـت عربسـتان سـعودی صـادرات نفـت را از رکورد 9.3 میلیون بشـکه 

در روز در آوریـل بـه 6.2 میلیـون بشـکه در روز در ماه مـه کاهش داد.
خبـر خـوب بـرای عربسـتان سـعودی کـه بزرگتریـن صادرکننـده 
نفـت جهـان بـه شـمار می رود، این اسـت کـه درآمد صـادرات نفت این 
کشـور در ژوئـن افزایـش یافـت و در ژوییـه احتماال باالتـر خواهد رفت.

قیمتهـای نفـت پـس از اجرای توافـق تاریخی کاهـش 9.7 میلیون 
بشـکه در روز از سـوی اوپـک پالس و بهبود تدریجـی تقاضا پس از رفع 
محدودیتهـای قرنطینـه در اقتصادهای بزرگ جهـان از رکورد پایین خود 
در آوریـل بیـش از دو برابـر افزایـش پیـدا کردنـد. بـا بهبـود تقاضا برای 
انـرژی در کشـورهایی ماننـد آمریکا و چیـن، میانگین قیمـت نفت برنت 
در ژوئـن 26 درصـد رشـد کـرد و بـه ۴۰ دالر و 77 سـنت در هر بشـکه 
رسـید و میانگین این شـاخص در ماه میالدی جاری ۴3 دالر بوده اسـت.

بـر اسـاس گـزارش بلومبرگ، عربسـتان سـعودی قرار اسـت حجم 
صـادرات خـود را از مـاه میـالدی آینـده در راسـتای تسـهیل محدودیت 

عرضـه اوپـک پـالس بـه 7.7 میلیـون بشـکه در روز، افزایش دهد.

برنامه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

اشتغال زایی در مناطق محروم با فعال سازی معادن غیرفعال
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

صنفی  م  نظا ئیس  ر
با  اینکه  بیان  با  کشاورزی 
نهاده  از  دولتی  ارز  حذف 
و  فعلی  شرایط  در  کشاورزی  های 
تولید،  های  هزینه  باالرفتن  همچنین 
بایستی نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی براساس قانون خرید تضمینی 
دولت  توسط  کشاورزی  محصوالت 
منطقی و عادالنه تعیین و اعالم شود، 
دادیم  انجام  که  محاسباتی  با  گفت: 
قیمت تمام شده گندم برای سال زراعی 
آینده هر کیلوگرم بیش از 6۰۰۰ تومان 

خواهد بود.
پاسخ  در  زاده  ملک  محمد شفیع 
به این سوال که حذف ارز ۴2۰۰تومانی 
واردات نهادههای کشاورزی چه اثراتی 
داشت،  خواهد  کشاورزی  بخش  بر 
هزینه  قطعا  دولتی  ارز  حذف   گفت: 
دهد  می  افزایش  زیاد  میزان  به  را  ها 
ها  نهاده  تمامی  بایستی  کشاورزان  و 
هزینه  با  را  تولید  نیاز  مورد  خدمات  و 
های بسیار سرسام آورتهیه کنند که در 
نهایت منجر به باال رفتن هزینه تولید 
و افزایش قیمت تمام شده محصوالت 
باید  یا  واقع   در  و  تولیدی خواهد شد 
تولیدی  محصوالت  شده  تمام  قیمت 
و  تعیین  تولید  های  هزینه  با  متناسب 
در اختیار مصرف کننده قرارگیرد که به 
ضرر مصرف کنندگان خواهد بود و یا در 
غیر این صورت تولیدکنندگان متحمل 
خسارتهای بسیار سنگینی خواهند شد.

براین  اعتقادمان  داد:  ادامه  وی 
نظارت  عدم  دلیل  به  دولتی  ارز  بود 
است  کرده  ایجاد  رانت  آن،  بر  دقیق 
برداشته   ابتدا  همان  از  بایست  می  که 
با نظارت دقیق تک  و همه  نهاده ها 
نرخی می شدند.   به این صورت که ارز 
دولتی آزاد شود و مابه التفاوت ارز آزاد 
و دولتی به دست تولید کننده برسد تا 
هزینه ها  کاهش یابد.  ولی این اقدام 
صورت نگرفت و کسانی که ارز ۴2۰۰ 

تومانی برای واردات دریافت کرده بودند 
محصوالتشان را با ارز آزاد در بازار به 

دست مصرف کننده رساندند.
با  کشاورزی  صنفی  نظام  رئیس 
بیان اینکه با حذف ارز دولتی از نهاده 
و  فعلی  شرایط  در  کشاورزی  های 
تولید،  های  هزینه  باالرفتن  همچنین 
بایستی نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی براساس قانون خرید تضمینی 
دولت  توسط  کشاورزی  محصوالت 
منطقی و عادالنه تعیین و اعالم شود، 
دادیم  انجام  که  محاسباتی  با  گفت: 
قیمت تمام شده گندم برای سال زراعی 
آینده هر کیلوگرم بیش از 6۰۰۰ تومان 
خواهد بود. یعنی قیمت گندم متناسب 
بذر،  چون  ها  نهاده  قیمت  افزایش  با 
سم، کود، ادوات کشاورزی، خدمات و 

... افزایش خواهد یافت.
ید  با م  گند ی  بها قل  ا حد

3۵۰۰تومان باشد
وی در ادامه گفت:متاسفانه دولت 
کشاورزان  از  را  گندم  حاضر  حال  در 
کیلویی 2۵۰۰ تومان خریداری می کند 
ولی مطمئن باشید گندمی که کشاورز 
دهد  می  دولت  تحویل  و  کرده  تولید 
3۰۰۰تومان  از  کمتر  تولیدش  هزینه 
نیست. یعنی اگر بخواهیم درصدی سود 
هم برای کشاورز متصور شویم حداقل 

بهای گندم باید 3۵۰۰ تومان باشد.
درستی  به  تضمینی  خرید  قانون 

رعایت نمی شود
از  اینکه  به  اشاره  با  زاده  ملک 
مردادماه سال گذشته قیمت تمام شده 
گندم را به دولت 2868 تومان پیشنهاد 
دادیم ولی در حال حاضر قیمت خرید 
تضمینی گندم با وجود افزایش هزینه 
ها کمتر از این عدد است، گفت: باید 
نکند.   ضرر  تولیدکننده  باشیم  مراقب 
قانون خرید تضمینی گفته شده  طبق 
در تعیین قیمت  باید  هزینه های تولید 
محاسبه و به همراه میزان تورم  سالیانه 
که توسط بانک مرکزی اعالم می شود، 
محصول  شده  تمام  قیمت  و  لحاظ 
مشخص شود. وقتی هزینه ها افزایش 
یافته است طبیعی است که باید قیمت 
یابد.  افزایش  هم  محصول  شده  تمام 
قیمت  منطقی  و  عادالنه  باید  دولت 
سال  هر  متاسفانه  ولی  کند  گذاری 
قانون خرید تضمینی به درستی رعایت 
و  بودجه  و  برنامه  وسازمان  نمی شود 
شورای اقتصاد به این موضوع توجهی 

نمی کنند.
های  سال  طی  در  وی  گفته  به 
خرید  برای  شده  تعیین  قیمت  گذشته 
ورزی  کشا محصول  هیچ  تضمینی 
عادالنه و منطقی نبوده و هرسال کمتر 

از قیمت تمام شده محصول این خرید 
صورت گرفته است.

به خودکفایی شکر و روغن نزدیک 
بودیم

وی در بخش دیگری از صحبت 
خرید  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  هایش 
مانند  هم  قند  چغندر  و  کلزا  تضمینی 
واقعی  قیمت  از  کمتر  همیشه  گندم 
 1396 درسال  گفت:  است،  بوده  آن 
و  دولت  های  برنامه  و  ها  سیاست  با 
در  بار  اولین  برای  کشاورزان  همت 
تاریخ کشور در تولید شکر به خودکفایی 
نزدیک شدیم. یعنی نیاز ساالنه کشور 
بود که  به شکر2میلیون و1۵۰هزارتن 
شکر  هزارتن   ۵۰ و  2میلیون   حدود 
عادالنه  دلیل  به  اما  کردیم.  تولید 
خرید  برای  شده  تعیین  قیمت  نبودن 
تضمینی توسط دولت و شورای اقتصاد، 
کشت چغندرقند با کاهش بیش از ۴۰ 
به  شکر  تولید  و  شد  مواجه  درصدی 
رسید.  2۰۰هزارتن  و  1میلیون  حدود 
تضمینی  خرید  نرخ  بودن  پایین  یعنی 
چغندر  کشت  از  کشاورزان  شد  باعث 

قند استقبال نکنند.
کشاورزی  صنفی  نظام  رئیس 
اضافه کرد: در کشت کلزا در مسیری 
واردات  از  بودیم که کشور  قرار گرفته 
روغن بی نیاز شود. ولی متاسفانه این 
از  را  نادرست، کشاورزان  قیمت  تعیین 

کاشت کلزا هم منصرف کرد.
با  باید  پایان گفت:  زاده در  ملک 
کشاورزان  و  تولیدکنندگان  جدی  نگاه 
این  غیر  در  گیرند.  قرار  حمایت  مورد 
خسارات  و  موجود  شرایط  با  صورت 
وارد شده به کشاورزان، نتیجه ای جز  
نابودی کشاورز حاصل  و  ورشکستگی 
نمی شود و  بی شک پایداری تولید را 
از دست خواهیم داد و در نهایت در همه 
محصوالت کشاورزی به واردات وابسته 
خواهیم شد که به هیچ عنوان به نفع 

کشور نخواهد بود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی:

ناعادالنه بودن قیمت خرید توسط دولت؛ موجب گرانی شکر شد!

یک مقام مسئول کارگری 
با بیان اینکه کارگری که امنیت 
شغلی نداشته باشد یک متر خانه 
هم به دردش نمی خورد، پیشنهاد کرد که 
تعاونیهای مسکن ویژه کارگران به وجود 
آید و از ظرفیت تشکلهای کارگری برای 

خانه دار شدن کارگران استفاده شود.
علی اصالنی اظهار کرد: در شورای 
عالی کار پیشنهاد کردیم با توجه به آنکه 
شوراهای  عالی  کانون  بزرگ  تشکل  سه 
اسالمی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی 
کارگران و مجمع نمایندگان کارگری وجود 

دارد از ظرفیت این سه تشکل برای خانه دار شدن کارگران 
استفاده شود.

وی ادامه داد: این تشکل ها لیست تمام کارگران 
مناطق تحت پوشش خود را در اختیار دارند.بنابر این باید 
یک تعاونی مسکن ویژه کارگران ایجاد و اختیار آن به 
این سه تشکل کارگری واگذار شود و دولت نظارت عالیه 

خود را بر آن اعمال کند.
رئیس کانون شورای اسالمی کار البرز درباره ساخت 
خانه های مسکونی در جوار کارخانه ها گفت: در استان 
برای  آپارتمان  واحد   38۰ که  هست  ای  کارخانه  البرز 
کارگرانش ساخته و بر اساس رتبه بندی و متراژ واحدها 
را در اختیار نیروهای خود قرار داده است ولی تا زمانی 
که کارگر امنیت شغلی نداشته و قراردادهای کوتاه مدت 
و سفید امضا رواج داشته باشد، مسکن دغدغه اصلی او به 

شمار نمی رود چون مواردی بوده که وقتی کارگر داخل 
کارخانه خطایی مرتکب شده کارفرما قراردادش را تمدید 
نکرده و او را از خانه  بیرون کرده و کارگر هم مقاومت 
کرده است بنابر این باید ابتدا زیرساختها را درست کنیم 

بعد به فکر تامین مسکن کارگران باشیم.
به گفته وی در صورتی که تکلیف تبصره دو ماده 7 
قانون کار مشخص شود و کارگر امنیت شغلی داشته باشد 
با درآمدی که به دست می آورد می تواند وامی بگیرد یا با 

کارفرمای خود برای خرید خانه به توافق برسد.
اصالنی درعین حال با بیان اینکه 123 هزار میلیارد 
تومان بودجه صرف ساخت خانه های مسکن مهر شده 
مسکن  در  خواهیم  می  اگر  کرد:معتقدم  اظهار  است، 
اجتماعی و مسکن ملی یا هر طرح دیگری  هزینه کنیم 
این پول را صرف تکمیل واحدهای جامانده و بالتکلیف 
مسکن مهر کنیم و در راه اندازی خط تولید کارخانه به 

کار بگیریم تا  هم کارگران صاحبخانه شوند 
و هم جوانان سرکار بروند.

واجبتر  حاضر  حال  در  وی  گفته  به 
از مسکن برای کارگران، اشتغال است و 
کارگری که بیکار باشد یک متر خانه هم 

به دردش نمیخورد.
این مقام مسئول کارگری در پایان با 
انتقاد از افزایش نجومی قیمت مسکن در 
ماههای اخیر اظهار کرد: دریافتی کارگران 
با هزینه های امروز آنقدر ناچیز است که 
را نمی دهد  بها  اجاره  کفاف هزینه های 
چه برسد به اینکه خانه بخرد.چرا ساخت 
خانه های 2۵ متری مطرح شده است؟ چون جامعه این 
هشدار را می دهد که دیگر کسی به فکر ازدواج نیست و 
خانواده ها توان خرید حلقه و جهیزیه را ندارند.وقتی کار 

و درآمد نباشد جوانان به ازدواج و خانه فکر نمی کنند.
در حال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران 
می شود  اجاره بها  و  مسکن  هزینه های  پرداخت  صرف 
خانوارهای  برای  اساسی  دغدغه ای  به  مسکن  تامین  و 
رایگان  زمین های  واگذاری  است.  شده  تبدیل  کارگری 
به کارگران، ساخت خانه های کوچک مقیاس، اختصاص 
به  اجاره  خانه های  واگذاری  مسکن،  ودیعه  وام های 
جوار  در  مسکونی  مجتمع های  ساخت  و  تملیک  شرط 
در  که  است  راهکارهایی  جمله  از  صنعتی  شهرک های 
پیشنهاد  کارگران  شدن  خانه دار  برای  اخیر  ماههای 

شده است.

هشدار یک مقام مسئول؛

ساخت خانه های ۲۵ متری، رواج زندگی مجردی!

حذف سرویس رمز یکبار مصرف برای
 برخی خدمات اینترنت بانک سینا

انجـام  در  تسـریع  و  تسـهیل  منظـور  بـه 
خدمـات بانکـی با اینترنت بانک سـینا، سـرویس 
رمـز یکبـار مصـرف برای برخـی از خدمـات این 

سـامانه حذف شـد.
حـذف سـرویس رمـز یکبـار مصـرف برای 

برخـی خدمـات اینترنـت بانک سـینا
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک سـینا، بـا تمهیدات اندیشـیده 
شـده و بـه منظـور کاربری آسـانتر اینترنت بانک، کاربـران برای انجام 
تراکنشـهای خریـد شـارژ، پرداخـت قبض، پرداخت اقسـاط تسـهیالت 
نیـازی بـه اسـتفاده از رمـز یکبار مصـرف )بلیط امنتی( ندارنـد اما برای 
ورود بـه سـامانه اینترنـت بانک و انجـام عملیات انتقال وجه، اسـتفاده 

از ایـن رمـز کماکان ضروری اسـت.
خدمـت رمـز یکبـار مصـرف )بلیـط امنیتـی( اینترنـت بانـک در 
راسـتای اقدامـات صـورت گرفتـه از سـوی بانک سـینا بـرای افزایش 
ضریـب امنیـت و اسـتحکام سـامانه هـای اینترنتـی و نـرم افزارهـای 

بانکـی راه انـدازی شـده اسـت.
نحـوه اسـتفاده از ایـن خدمت برای کاربـران اینترنت بانک سـینا 
بدیـن صـورت اسـت کـه در هنـگام ورود به سـامانه یا انجـام عملیات 
بانکـی مختلـف شـامل انتقـال وجه از سـپرده )عـادی، مسـتمر، پایا و 
سـاتنا( یـک رمـز یکبار مصـرف با عنوان بلیـط امنیتی به شـماره تلفن 
همـراه مشـتری کـه در بانـک ثبت شـده اسـت، ارسـال می گـردد که 
بـا وارد نمـودن ایـن کد در قسـمت مربـوط به بلیـط امنیتـی، عملیات 

مربوطـه انجام مـی پذیرد.
گفتنـی اسـت بـا اسـتفاده از اینترنـت بانک سـینا، طیف وسـیعی 
از خدمـات بانکـی شـامل انـواع انتقـال وجـه، مدیریت چـک، مدیریت 
تسـهیالت، مدیریـت کارت، خریـد شـارژ بـا سـپرده و کارت، امـکان 
پرداخـت قبـض بـا سـپرده و کارت، تغییر نام کاربـری و تغییر رمز عبور 
و بسـیاری دیگـر از خدمـات در هر زمان و هر مکان قابل انجام اسـت.

شـایان ذکـر اسـت امـکان تعریـف سـرویس اینترنـت بانـک و 
بازیابـی رمـز عبـور به صورت غیـر حضوری نیـز به قابلیتهای سـامانه 

اضافه شـده اسـت.

انتصـاب رئیس جدیـد اداره کل روابـط عمومی و بین 
الملل بانک توسـعه صـادرات ایران

خانـم »مینـا سـاعتچی« بـه عنـوان رئیس 
جدیـد اداره کل روابـط عمومـی و بیـن الملـل 

بانـک منصـوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک توسـعه 
صـادرات ایـران، با صـدور حکمی از سـوی آقای 
دکتـر صالح آبـادی، مدیرعامل بانـک خانم »مینا 

سـاعتچی« بـه عنـوان رئیـس اداره کل روابـط عمومـی و بیـن الملـل 
بانـک منصـوب گردید.

وی پیـش از ایـن مدیر روابط عمومی پژوهشـکده پولی و بانکی و 
سـردبیر سـایت خبری ایبنا بوده و 1۵ سال سابقه فعالیت در خبرگزاری 

جمهوری اسـالمی ایران )ایرنا( دارد.

با تایید سـهامداران، صـورت های مالی سـال ۱۳98 
بانک پارسـیان تصویب شـد

مجمع عمومی عادی سـاالنه بانک پارسیان 
بـرای بررسـی عملکرد سـال مالـی منتهی به 29 
اسـفند 1398 صبـح روز سـه شـنبه،31 تیرمـاه 
1399 درسـالن اجتماعـات این بانـک و با حضور 
87/8۰ درصـد سـهامداران برگـزار و بنـا بر تاکید 
وزارت بهداشـت و سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا با 

رعایـت دسـتور العمل های بهداشـتی، بـه صـورت آنالین پخش شـد.
در ابتـدا، ضمـن پخـش فیلـم کوتاهـی از اقدامـات عمـده بانـک 
در سـال 1398، بـر اسـاس مفـاد اساسـنامه و تاییـد سـهامداران هیات 
رئیسـه بـا ترکیب آقایـان دکتر مصطفـی ضرغامی عضو هیـات مدیره 
بانـک بـه عنـوان رییس جلسـه، مجتبی سـتاری و عبدالعلـی صالحی، 
نماینـدگان شـرکت سـرمایه گـذاری تدبیـر و ایـران خودرو بـه عنوان 
ناظریـن و محمـد ابوالقاسـمی بـه عنوان دبیرجلسـه درجایـگاه حضور 
یافتنـد و نماینـدگان بانـک مرکـزی و سـازمان بـورس نیز بـه صورت 

آنالیـن در جریـان مجمـع قـرار گرفتند.
سـپس دکتـر ضرغامـی، رییس جلسـه، مجوز بانک مرکـزی ج.ا.ا 
مبنـی بـر برگـزاری مجمـع و مالحظـات و تکالیـف بانـک مرکزی در 
خصـوص صـورت های مالی بانـک را برای سـهامداران قرائت نمودند.

در ادامـه با دعوت هیات رییسـه، دکترکورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک، گزارش مستدل و مبسوطی از عملکرد بانک در سال 98 را برای 
حاضران ارایه کردند.در این مجمع، سـهامداران پس از اسـتماع گزارش 
هیات مدیـره و بـازرس قانونـی و بحـث و بررسـی پیرامـون موضوعات 
درخصـوص عملکـرد سـال مالی منتهی به 29 اسـفند 98 با اکثریت آرا 

بـه تصویـب صورت هـای مالی این بانـک رای مثبت دادند.
همچنیـن روزنامـه هـای دنیـای اقتصـاد و اطالعـات بـه عنـوان 
روزنامـه هـای رسـمی بانـک پارسـیان در سـال 99 انتخـاب و سـایر 
بندهای دیگر دسـتور جلسـه مجمع عمومی عادی سـاالنه مورد اتخاذ 
تصمیـم واقـع شد.شـایان ذکـر اسـت؛ برگـزاری مجمع عمومـی فوق 
العـاده بانـک بـه منظـور اتخاذ تصمیـم در خصوص افزایش سـرمایه با 
عنایـت بـه در جریـان بررسـی بـودن موضوع توسـط بانـک مرکزی و 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـه زمـان دیگری موکول شـد.

اعالم نرخ سـود علی الحسـاب سـپرده های سـرمایه 
گـذاری در موسسـه اعتباری ملل

به گـزارش روابط عمومی موسسـه اعتباری 
مرکـزی  بانـک  بخشـنامه  راسـتای  در  ملـل 
جمهوری اسـالمی ایران نرخ سـود سپرده گذاری 
کوتـاه مـدت عـادی، ویژه سـه ماهه، ویژه شـش 
ماهه، یک سـاله و دو سـاله در موسسـه اعتباری 

ملـل اعالم شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش نـرخ سـود انـواع سـپرده های سـرمایه 

گـذاری بدیـن شـرح می باشـد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 1۰ درصد

سپرده سرمایه گذاری ویژه سه ماهه 12 درصد
سپرده سرمایه گذاری ویژه شش ماهه 1۴ درصد

سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال 16 در صد
سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال 18 در صد 

مشـتریان محتـرم مـی توانند با افتتاح سـپرده های فـوق در 3۴۰ 
شـعبه موسسـه اعتباری ملـل از مزایای آن بهره مند شـوند.
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شیرخانی با بیان اینکه 
بدهی مشترکین حقیقی و 
 7۰ مرز  از  برق  حقوقی 
میلیارد تومان عبور کرده است، گفت: 
مردم خوب استان در ساعت طالیی 
مدیریت مصرف یعنی از ساعت 13 
توزیع  شرکت   23 تا   2۰ و   17 تا 
مصرف  مدیریت  با  را  برق  نیروی 

یاری کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
با  گو  و  در گفت  ایالم  استان  برق 
خبرنگاران در بستر فضای مجازی، 
هفته   2 طی  متاسفانه  کرد:  اظهار 
مصرف  قرمز  خطوط  از  گذشته 
تعیین  سهمیه  و  استان  در  برق 
شده عبور کرده ایم ولی با تالش و 
درایت همکاران تا کنون هیچ گونه 
خاموشی برق در سطح استان اعمال 

نشده است.
بیان  با  شیرخانی«  »هادی 
اینکه در صورتی که روند رو به رشد 
مصرف برق به همین منوال به طور 
فزاینده ادامه داشته باشد برای نجات 
شبکه برق کشور و استان مجبور به 
اعمال خاموشی خواهیم بود، گفت: 
در خصوص سهمیه و میزان مصرفی 
که برای استان در نظر گرفته شده 
باید گفت که ما هم اکنون به مصرف 
۴۰۰ مگاوات ساعت در روز رسیده 
در  ما  برق  مصرف  که سهمیه  ایم 
و  است  میزان  این  از  کمتر  استان 
امیدواریم با مدیریت مصرف بتوانیم 
در  برق  تابستان خاموشی  ادامه  در 

استان نداشته باشیم.
مردم  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
خوب استان بتوانند در ساعت طالیی 
مدیریت مصرف ساعت 13 تا 17  و  
2۰ تا 23  شرکت توزیع نیروی برق 
را یاری کنند کار به سهمیه بندی و 
خاموشی نخواهید کشید، ابراز کرد: 
اولین تشویق برای مشترکین خوش 

برق  قیمت  بحث  در  برق  مصرف 
لحاظ می شود  قبوض  در  مصرفی 
پرمصرف  رده  در  که  مشترکینی  و 
قرار بگیرند با پرداخت وجوه بیشتری 

مواجه خواند شد.
ها  تعرفه  داد:  ادامه  شیرخانی 
به شکلی تعریف و پیش بینی شده 
است که کسانی که مدیریت مصرف 
داشته باشند در زمینه افزایش قیمت 
در قبوض تنها تا 8 درصد به نسبت 
آنان  قبوض  در  قبل  مشابه  مدت 
که  مشترکینی  و   شود  می  لحاظ 
 2۰ از  بیش  نکنند  مصرف  درست 
درصد افزایش قیمت در قبوض آنها 
لحاظ خواهد شد، اگر کشاورزان در 
ساعات اوج مصرف، مصرف خود را 
باقی  تمامی مدت  برسانند  به صفر 
صورت  به  توانند  می  را  روز  مانده 

رایگان از برق استفاده کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
اینکه  با اشاره به  برق استان ایالم 
 ۴ معادل  مبلغی  گذشته  سال  در 
میلیارد ریال برای مشترکین صنعتی، 
کشاورزی و اداری به عنوان پاداش 
مصرف مناسب در قبوض آنان لحاظ 
کسر  آنان  صورتحساب  از  و  شد 
گردید، گفت: تاثیرات اقتصادی کرونا 
قبوض  پرداخت  ماهه  امهال سه  و 
مخربی  بسیار  آثار  برق،  مصرفی 
بر شرکت توزیع نیروی برق استان 

روند  این  که  امیدواریم  و  داشته 
کاهش یابد و با پرداخت قبوض از 
سوی مردم ما بتوانیم وظایف را به 

خوبی انجام دهیم.
وی بیان کرد: در سه ماه ابتدایی 
شیوع کرونا ما تقریبا در زمینه وصول 
مطالبات به صفر درصد رسیدیم که 
به شدت ما را زمین گیرد کرد و بعد 
از پایان مهلت امهال پرداخت قبوض 
برق مصرفی به دنبال شیوع کرونا، 
انجام  رسانی  اطالع  با  خوشبختانه 
شده و رویکرد خوب مردم در حال 
رشد پرداخت قبوض از سوی مردم 
هستیم ولی هنوز به مرز ۵۰ درصد 
میزان قبوض پرداختی نرسیده ایم و 
امید است که مطالبات جاری به مرز 
صد در صدر برسد و بتوانیم هزینه 
های خود را پوشش دهیم.شیرخانی 
بیان کرد: مجموع بدهی مشترکین 
در  حقوقی  و  حقیقی  از  اعم  برق 
استان از مرز 7۰ میلیارد تومان عبور 
کرده است و این در حالی است که 
ناچیز  مبالغ  پرداخت  برای  حتی  ما 
امور جاری مجبور به دریافت وام از 
بانک ها شدیم، عمده ترین بدهکار 
شرکت  مصرفی  برق  زمینه  در  ما 
این شرکت  که  است  استان  آبفای 
آب  بودن  تکلیفی  علت  به  بازهم 
بها و شررایط شیوع کرونا و امهال 
قبوض آب، از پرداخت کامل بدهی 

خود به شرکت برق ناتوان است و 
با توجه به شیوع کرونا، روز به روز 
با افزایش میزان بدهی مواجه است. 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان ایالم در ادامه افزود: در 
در  ها  خاموشی  میزان  خصوص 
استان، خوشبختانه جزو معدود استان 
هایی بوده ایم که خاموشی برق در 
سطح استان تا کنون  اعمال نشده 
است و این امر باعث افتخار ماست 
افزایش  خاطر  به  را  مردم  برق  که 
تعادل  خوردن  هم  به  و  مصرف 
مشکل  دچار  برق  تولید  و  مصرف 

نشده است.
اولین  در  ما  کرد:  تصریح  وی 
ادارات  از  پایشی  تابستان،  روزهای 
داشتیم،  کاری  پایان ساعت  از  بعد 
مدیریت  موضوع  ادارات  از  برخی 
نکرده  رعایت  ا  ر برق  مصرف 
شدند  مواجه  اخطار  با  که  بودند 
بعدی  روزهای  در  خوشبختانه  و 
روند مدیریت مصرف از سوی این 
دستگاه  و  بود  ارزنده  بسیار  ادارات 
را  مصرف  مدیریت  اجرایی  های 

رعایت کردند.
شیرخانی خاطرنشان کرد:  در 
برای  متعددی  مجوزهای  استان  
خصوصی  بخش  توسط  برق  تولید 
صادر شده و برخی از این مجوزها 
به مرحله نهایی  رسیده اند، هر چند 
نظر  از  توجهی  قابل  مقادیر  شاید 
تولید برق در استان نباشد، در حال 
حاضر  یک نیروگاه خورشیدی 2۰۰ 
کیلواتی در دهلران  امسال در مدار 
تولید قرار گرفته است و مجوزهایی 
های  حجم  با  برق  تولید  برای  نیز 
امیدواریم  و  است  شده  صادر  باال 
این  قتصادی  ا های  گشایش  با 
پروژه ها با سرعت به نتیجه برسد 
و بتوانیم از تولید آنها در استان هم 

بهره مند شویم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم:

بدهی مشترکین حقیقی و حقوقی برق از مرز ۷۰ میلیارد تومان عبور کرده است
ممارست و پشـتکار در روند اسـتقرار نظام مدیریت 

یکپارچه برای رسـیدن بـه نتایج مطلوب
نقـش فرآینـد و ایجاد آن در مدل های سـاختاری که در بیشـتر 
مواقـع، نمی توانیـم آن هـا را به راحتـی تغییر داده یا تجدید سـاختار 

کنیم، نقشـی اساسـی است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ملـی گاز ایـران، حسـن 
منتظرتربتـی، معـاون وزیر نفت و مدیرعامل شـرکت ملی گاز ایران، 
در جلسـه بازنگـری مدیریـت نظـام مدیریت یکپارچـه )IMS( که 
بـا حضور اعضای شـورای راهبـری نظام مدیریت یکپارچه شـرکت 
ملـی گاز ایـران تشـکیل شـد، بـا بیـان این مطلـب، اظهار کـرد: به 
همیـن دلیـل، رونـد اسـتقرار نظـام مدیریـت یکپارچه در شـرکت و 
ایجـاد یـک فرآینـد بـر آن مبنـا، ازجملـه کارهـای زمان بری اسـت 
کـه اهمیـت آن در رسـیدن به نتایج مطلوب، خود را نشـان می دهد. 
وی ادامـه داد: رسـیدن بـه ایـن نتیجـه مطلـوب نیـز، نیـاز به 
ممارسـت و پشـتکار دارد؛ ممارسـتی کـه بـا خسـتگی در حیـن کار 
مواجـه نشـده و در نهایـت، مسـاله را بـه یـک جمع بنـدی درسـت 

ند.  برسا
تربتـی بـا بیـان این که در پیاده سـازی سیسـتم نظـام مدیریت 
یکپارچـه، بحـث سـاختار و فرآینـد از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 
اسـت، گفـت: نـگاه مـن به مهندسـی سـاختار چنین اسـت؛ به نظر 
مـن، مهندسـی سـاختار بایـد بتواند هر سـال، یا هر دو الی 3 سـال 
یک بـار، بـر اسـاس تغییرات جدیـدی که در وظایف ایجاد می شـود، 

سـازمان را تجدید سـاختار کند. 
مدیرعامل شـرکت ملی گاز ایران تصریـح کرد: ایجاد فرآیندها 
در زمانـی کـه مهندسـی سـاختاری وجـود نـدارد، بهتریـن راهـکار 
اسـت؛ یعنـی اگـر نمی توانیـم از طریـق سـاختارها، انعطاف پذیـر 
باشـیم و سـاختارها را تغییـر دهیـم، بایـد ایـن مهـم را از طریـق 

فرآیندهـا جبـران کنیم. 
مهنـدس تربتـی در ادامـه، افـزود: بـه بـاور من، یکـی از کارها 
و اقدامـات مهـم در ایـن زمینـه، آن اسـت کـه تمـام مدیـران مـا 
فرآیندسـازی و تدویـن فرآینـد را یـاد بگیرند که هیـچ موضوعی در 
دل سـازمان، جـدا جـدا بررسـی و مـوازی کاری نشـود! ضمـن این 
کـه تدوین کننـده فرآینـد، بایـد ایـن توانمنـدی را داشـته باشـد که 
از اول تـا آخـر فرآینـد را خـود تدویـن کنـد. این موجب می شـود تا 
همـه مدیریت هـا بتواننـد خود فرآینـد چالش های مجموعـه خود را 

تدویـن و پـس از تصویـب، اجرایـی کنند. 
معـاون وزیـر نفـت در امور گاز بـا بیان این که مجموعه سـتاد 
مـا بایـد فرآیندنویـس موضوع باشـد و نه مجری آن، گفـت: در این 
صورت، می توانیم با فرآیند درسـت، مسـایل خود را به نحو احسـن 
مدیریـت کنیـم؛ چراکـه هنـر فرآیندنویسـی، نقشـی مهـم و حیاتی 

در موضوع IMS دارد. 
تربتـی در بخـش دیگـری از سـخنان خود، اظهار کـرد: به نظر 
مـن، نـگاه مـا باید بـه گونه ای باشـد که بـا فرآیندی که بر اسـاس 
نیازهـای خـود تدویـن می کنیـم، بـا مدیریت هـای موجـود، آن نیاز 
را بـرآورده کنیـم و در صورتـی کـه بـه وضعیت مطلوب نرسـیدیم، 

بـه دنبـال ایجاد یـک مدیریت جدیـد برویم. 
ایـن مقام مسـئول در پایان، در بحث نقـاط بهبود، در خصوص 
خـط مشـی سـازمان سـخن گفـت و خاطرنشـان کـرد: از آن جا که 
خـط مشـی یـک سـازمان بسـیار مهم اسـت، من همیشـه بـه این 
نکتـه اذعـان داشـته ام که خط مشـی باید بـا زبان عامیانه سـازمان 
هماهنـگ باشـد، چنان چـه مـا بتوانیـم آن خـط مشـی را در گام 
نخسـت، همه گیـر و همه فهـم کنیـم و بعد بر اسـاس طـرح کالنی 

کـه ارایـه کرده ایـم، آن را بـه برنامـه تبدیـل و اجرایی کنیم

در راستای پروژه کاهش تلفات عملیاتی شد؛
احداث سه ایستگاه هوایی توزیع برق 

در شهرستان شاهرود
مدیرتــوزیع بـرق شهرسـتان شـاهرود اعالم کرد: در راسـتای 
پــروژه هـای کاهش تلفات انرژی الکتریکی، سـه ایسـتگاه هوایی 

توزیـع بـرق در نقـاط مختلـف نصـب و بهره برداری شـد.
جمـال فـرخ زاده با اشـاره به این که دو دسـتگاه پسـت هوایی 
در شـهرک بهارسـتان بلـوار امـام علـی )ع( و کمربنـدی پایین قبل 
از مسـجد امـام رضـا )ع( احداث شـده گفت: بهینه سـازی ۴۴7 متر 
شـبکه فشـار ضعیف هوایی، توسـعه 27۴ متر شـبکه فشـار ضعیف 
هوایی با کابل خودنگهدار، دایرنمودن 239 متر شـبکه فشـار ضعیف 
زمینـی، نصـب دو دسـتگاه پسـت هوایـی بـا قـدرت 2۰۰ کیلوولت 
آمپـر و نصـب 1۴ اصلـه پایـه بـرق بتونـی، از جمله اقدامـات انجام 

شـده محسـوب می شوند.
وی بـا بیـان ایـن کـه یک دسـتگاه پسـت هوایی توزیـع برق 
در خیابـان آفتـاب ایـن شهرسـتان نصب شـده افزود: احـداث ۵۵7 
متر شـبکه فشـار متوسـط هوایی، جابه جایی 26۰ متر شـبکه فشار 
ضعیـف هوایـی، نصـب یک دسـتگاه پسـت هوایی بـا ظرفیت 2۵۰ 
کیلوولـت آمپر، توسـعه دو سـرخط فشـار ضعیف و نصـب 11 اصله 
پایـه بـرق بتونـی، بـه عنوان مهـم ترین اقدامـات صـورت پذیرفته 

در راسـتای عملیاتـی نمـودن ایـن پروژه به شـمار مـی روند.
وی بـا اظهـار ایـن کـه توسـعه شـبکه به منظـور تامیـن برق 
متقاضیـان جدیـد، بهبـود پروفیـل ولتـاژ بـرق مناطق مورد اشـاره، 
کاهـش طـول فیدر فشـار ضعیـف، تقلیل تلفـات انـرژی الکتریکی 
و افزایـش قابلیـت اطمینـان شـبکه، از جمله اهداف طـرح های قید 
شـده محسـوب مـی شـوند اضافـه کـرد: بـه منظـور اجـرای پروژه 
هـای مـورد اشـاره، مبلغ چهـار میلیـارد و 796 میلیون ریـال هزینه 

صـرف گردیده اسـت.

آغاز اجرای شبکه آبرسانی 
به روستای تورگان و شهرک پی پشت قشم 

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان قشم از آغاز اجرای شبکه 
آبرسانی به روستای تورگان و شهرک پی پشت خبر داد.

فاضالب  و  آب  آموزش همگانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
هرمزگان، سلمان افروشه که به همراه صفری رئیس ناحیه 2 قشم 
از اجرای شبکه آبرسانی این مناطق بازدید می کرد، افزود: در اجرای 

این طرح بیش از 13 کیلومتر شبکه آبرسانی احداث می شود.
وی، اعتبار شبکه آبرسانی به تورگان و شهرک پی پشت را 2۰ 
میلیارد و 686 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: ساکنین این مناطق 
فاقد شبکه آبرسانی بوده که پس از اجرای طرح آب مورد نیاز آنها از 

آبشیرینکن مپنا و رمچاه تامین خواهد شد.
از  کیلومتر   2.۵ عملیات  حاضر  حال  در  افروشه،  گفته  به 
دو  آن  تکمیل  با  که  است  شده  انجام  تورگان  آبرسانی  شبکه 
آب  نعمت  از  پشت  پی  شهرک  و  روستا  این  اهالی  از  نفر  هزار 

بهره مند می شوند.
مدیر امور آبفای شهرستان قشم ادامه داد، آب شهرک پی پشت 
با تکمیل شبکه آبرسانی از آبشیرینکن مپنا و آب روستای تورگان نیز 

از محل آبشیرینکن در دست اقدام رمچاه تامین خواهد شد.

رسمی  کارشناسان  مرکز  مدیره  هیئت  اعضای  دیدار 
دادگستری استان سمنان با حجت االسالم والمسلیمن 

رشید زاده مدیرکل بازرسی استان سمنان
به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 
رسمی  کارشناسان  مرکز  مدیره  هیئت  اعضای  سمنان،  استان 
االسالم  حجت  دیدار  به  شنبه  صبح  سمنان  استان  دادگستری 

والمسلیمن رشید زاده مدیرکل بازرسی استان سمنان رفتند.
دکتر پاکزادیان در این دیدار با تاکید بر ضرورت ارجاع کارهای 
کارشناسی از طریق مرکز کارشناسان گفت: ارجاع کار از طریق مرکز به 
کارشناسان باعث می شود تا رابطه بین ارجاع دهنده و کارشناس قطع 
شود و کارشناس با استقالل فکری بهتری نسبت به امر کارشناسی 
اقدام کند که طبعا موجب می شود تا از بسیاری از فسادها جلوگیری 

شود و کمک بسیاری به سازمان بازرسی خواهد کرد.
رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان گفت: 
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری بنا بر حکم مقرر در قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
و مطابق ماده 187  تاسیس شده است که به عنوان بازوی اصلی 
قوه قضائیه می باشد و در اجرای هرچه بیشتر عدالت و رضایتمندی 

شهروندان می کوشد.
وی افزود:سطح تحصیالت و معلومات کارشناسان مرکز بخاطر 
وجود آزمون ها و مصاحبه های متعدد در گزینش قوه قضائیه بسیار 
دستگاه  برای  راهگشا  بسیار  کارشناسی،  نظرات  معموال  و  باالست 
قضایی خواهد بود که کارشناسان این مرکز در سطح استانی و کشوری 

آماده ارائه خدمات می باشند.
استان  بازرسی  المسلمین رشیدزاده مدیرکل  و  حجت االسالم 
سمنان ضمن تبریک میالد امام رضا )ع( و قدردانی از زحمات هیئت 
مدیره مرکز کارشناسان خاطرنشان کرد: هر چه نظر کارشناسان دقیق 
تر و مبتنی بر واقعیت باشد طبیعتا نتیجه بهتری دارد که در نهایت برای 

صدور احکام موثر خواهد بود و اعتماد عمومی را افزایش می دهد.
بالتبع  و  است  رفیع  جایگاهی  کارشناسان  جایگاه  افزود:  وی 

نیروهایی که عضو مرکز هستند متعهد،متخصص و دانا هستند.
افزایش نظارت بر  بازرسی استان سمنان به ضرورت  مدیرکل 
کارشناسی های صورت گرفته تاکید کرد و گفت: در کارشناسی های 
مهم حتما ورود کنید و در کارگروه تخصصی آن را تحلیل کنید که 
اگر هرچه نظارت بیشتر باشد، شان کارشناسان باال می رود و بالطبع 

آثار منفی کاهش می یابد.
حجت االسالم والمسلمین رشیدزاده با توجه به ضرورت رعایت 
نرخ تعرفه بیان کرد: رعایت نرخ تعرفه باعث کاهش فساد و رانت 

خواهد شد و نظر کارشناس را به واقعیت نزدیک تر خواهد کرد.
مرکز  دیدار  این  پایان  در  سمنان  استان  بازرسی  مدیرکل 
قوه  پرتوان  بازوان  را  سمنان  استان  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
قضائیه خواند و از هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 
استان سمنان نظارت و بازرسی بر نظرات کارشناسان را خواستار شد.

نمایندۀ مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی:

 در مجلس شورای اسالمی از طرحهای توسعۀ فوالد 
مبارکه حمایت خواهیم کرد 

نمایندۀ مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه در مجلس شورای اسالمی، پس از بازدید از خطوط تولید 
شرکت فوالد مبارکه، اظهار داشت: ورق هایی که در این شرکت تولید 
می شود موجب خودکفایی است و چرخ بسیاری از صنایع پایین دست 

را به گردش درمی آورد.
وی افزود: بسیاری از صنایع کشور برای تولید محصوالت نهایی 
به ورق تولیدشده در فوالد مبارکه نیازمند و به نوعی با این شرکت 
این  در  نداشت،  وجود  مبارکه  فوالد  اگر شرکت  ازاین رو  مرتبط اند؛ 
می شدیم؛  بیگانه  کشورهای  محتاج  به یقین  تحریم،  شرایط سخت 
ازجمله  صنایع  از  بسیاری  بنده،  انتخابیه  حوزۀ  در  همچنان که 
تولیدکنندگان لوازم خانگی از محصوالت این شرکت استفاده می کنند.

نمایندۀ مردم تبریز، آذرشهر   و   اسکو   در   مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اهمیت و لزوم اجرای طرح های توسعۀ فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ها تولید انواع ورق های دیگر نیز 

محقق می شود و نیاز صنایع پایین دستی به خوبی تأمین خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از عملکرد مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه 
تصریح کرد: اجرا   و    راه اندازی طرح های توسعه ای که در دستور 
کار این شرکت قرار دارد، مصداق واقعی عمل به فرمایش مقام معظم 
رهبری و تحقق شعار جهش تولید است؛ ازاین رو از همۀ این عزیزان 
تقاضا می کنم که نگذارند وقفه ای در اجرا و راه اندازی پروژۀ نورد گرم 
شمارۀ 2 ایجاد شود. باید در نظر داشته باشیم که فوالد مبارکه نماد 
این  استقالل و توسعۀ صنعتی کشور است؛ همان گونه که ظرفیت 
شرکت در ابتدا حدود  2.۴ میلیون تن بوده و اکنون به 7.2 میلیون تن 
رسیده است. این شرکت الگوی موفقی برای سایر صنایع کشور است.

حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی این قبیل بازدیدها را مفید 
خواند و گفت: بازدید از صنایع، تصویر ذهنی نمایندگان را شفاف تر 
می سازد و باعث می شود در تصمیم گیری های مجلس و نشست ها و 
کمیسیون ها افق بهتری دیده شود؛ همچنان که در این بازدید به نقش 
و اهمیت توسعه های این شرکت بیش ازپیش واقف شدیم. ازاین رو در 
مجلس شورای اسالمی، به اتفاق سایر همکاران، از طرح های توسعۀ 
فوالد مبارکه حمایت خواهیم کرد و مدیران و کارکنان این شرکت 

حتما این پشتیبانی مجلس را خواهند دید.
وی تصریح کرد: هر نوع قانونی که به این صنایع کمک می کند 
اولویت قرار گیرد. این موضوع  باید در مجلس شورای اسالمی در 
را باید در نشست هایی که با مدیران ارشد وزارت صمت داریم مورد 

تأکید قرار دهیم.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
تأمین مواد اولیۀ صنایع فوالدسازی کشور از مهم ترین نیازهای این 
کارخانجات است و باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد 
عنایت ویژه قرار گیرد. این کار باعث می شود نیازهای داخلی تأمین 
شود، چرخ صنایع کشور در همۀ بخش ها به خوبی بچرخد و درعین حال 

ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد گردد.

از  حمایت   ، آلبالوها  جشنواره  آینده  سال  رویکرد 
صنعت بوم گردی و گردشگری است

شهردار شهر زازران )شهر مرواریدهای سرخ( گفت :امسال با وجود 
شرایط سخت و دشوار در کشور به خاطر بیماری کووید 19)کرونا( 
نتوانستیم جشنواره آلبالوها را برگزار کنیم از این رو در سال آینده با 
نگاهی نو و بنیادین و رویکردی کامال متفاوت با جذب گردشگران 
ثبت   . رفت  خواهیم  آلبالوها  استقبال جشنواره  به  خارجی  و  ایرانی 
جشنواره آلبالوها در شهر مرواریدهای سرخ به عنوان دستاوردی از 
شهر زازران به عنوان میراث ناملموس در سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری شهرستان و استان اصفهان در حال انجام است .

مانور شیرآالت در شهر پرند
با هدف مرئی سازی و 
نگهداری و انجام تعمیرات 
و  مانور  عملیات   ، الزم 
شیرآالت  فقره  سازی هشت  مرئی 
شعر  چهار  فاز  شمال  در  کشویی 

پرند انجام شد .
با  پرند  شهر  آبفای  امور  مدیر 
 : داشت  اظهار  مذکور  خبر  اعالم 
توزیع  و  خطوط  مدیریت  بمنظور 
ن  ندا شهرو شرب  آب  مطلوب 
بر  شیرآالت  تجهیز  و  نگهداری 
توزیع  های  شبکه  و  خطوط  روی 
این شهر بعنوان یکی از برنامه های 
ضروری در دستور کار قرار گرفته و 

انجام می پذیرد.
نشان  خاطر  لشگری  محسن 

کرد : در همین راستا و طی تیر ماه 
فقره شیر  تعداد هشت  جاری  سال 
در  که  کشویی  متری   میلی  صد 
جاهای مختلف و زیر خاک مدفون 
نقشه  دارای  و  سازی  مرئی   ، بوده 

مشخص شدند  .
شد  ر  و آ د یا همچنین  وی 
سازی  مرئی  و  مانور  عملیات   :
و  امانی  بصورت  پرند  شیرآالت 
توسط  ای  هزینه  گونه  هیچ  بدون 
اکیپ امداد و حوادث این شهر انجام 
شده است . و این شیرآالت بمنظور 
مواقع  در  آسان  و  سریع  دسترسی 
و  خطوط  کنترل  جمله  از  ضروری 
حوادث  بروز  هنگام  یا   ، ها  شبکه 
و یا شکستگی ها مرئی سازی شد.

م  سال ال ا حجت 
جمعه  م  ما ا یی،  طبا طبا
با  گفتگو  ر  د سلماس، 
آذربایجان  جوانان  دنیای  خبرنگار 
مطلوب  تغذیه  کرد:  اظهار  غربی، 
به  فرهنگی  و  اجتماعی  مطالب 
طوری  باید  جامعه  مختلف  افراد 
در خروجی اخالر صورت گیرد که 
هتک  و  نرسد  کسی  به  ضرری 
صورت  اشخاص  و  افراد  حرمت 

نگیرد.
عدالت  رعایت  افزود:  وی   
جامعه  های  ارزش  نیز  و  قانون  و 
انجام  برای  انگیزه  ایجاد  اسالمی، 
های  عرصه  در  تاثیرگذار  کارهای 
قدرت  و  معرفت  داشتن  و  مختلف 
و  قات  تفا ا خصو  در  تشخیص 
رسالت  جمله  از  جامعه  رویدادهای 
دنیای  فعالین  و  رسانه  مهم  های 

خبر است
 این مسئول تصریح کرد: امروز 
اعتقادی  بنیه  دشمن برای تضعیف 
و دینی جوانان ما برنامه ریزی های 
بسیار مستحکم و هزینه های بسیار 
کرده اند و تالششان بر رایج کردن 

قباحت  شدن  برداشته  و  منکرات 
دور  برای  جامعه  در  منکر  کارهای 
دینی  های  ارزش  از  مردم  کردن 

است
وی با بیان اینکه ما هم برای 
این مقابله فرهنگی وظیفه داریم قدم 
برداریم و در راستای نشر معروف و 
را  خود  تالش  منکر  از  خودداری 
بکار گیریم، خاطرنشان کرد: فضای 
و  برادری  فضای  باید  را  مجازی 
ایجاد تنش و  از  و  نماییم  مهربانی 

اختالف در آن بپرهیزیم.
طباطبایی  االسالم  حجت   

عملکرد  بر  نقد  انتشار  کرد:  عنوان 
باید  جامعه  در سطح  مختلف  های 
و  تخریب  از  دور  به  و  منصفانه 
سادگی  و  باشد  شخصی  قصدهای 
شفافیت  و  رسایی  عین  در  بیان 
عامه  بودن  مخاطب  به  باتوجه 
اهالی  کار  دستور  در  باید  مردم 
رسانه قرار گیرد تا همه آحاد مردم 
مفهوم مطالب و اخبار و تحلیل ها 

را درک کنند.
گفت:  سلماس  جمعه  امام   
باتوجه به نامگذاری سال 99 بعنوان 
جهش تولید، اصحاب رسانه میتوانند 

موفق  الگوهای  معرفی  زمینه  در 
های  عرصه  در  شهرستان  تولید 
مختلف و نیز بررسی خالها و چالش 
های پیش روی تولیدکنندگان این 
تری  موثر  های  گام  شهرستان 

بردارند.
یی  طبا طبا السالم  ا حجت 
روزنامه  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
تصریح  جوانان  دنیای  سراسری 
و  مواسات  رزمایش  در   : کرد 
همدلی شهرستان حدود 7هزاربسته 
مختلف  ر  قشا ا بین  معیشتی 
و  شد  توزیع  سلماسی  نیازمندان 
عزیز  خیرین  پرشور  حمایت  با 
کمک  برای  موثر  قدمی  توانستیم 
به نیازمندان در ایام کرونا برداریم

داد: فصلی  ادامه  این مسول   
زکات  داریم فصل  قرار  آن  در  که 
جامعه  در  اگر  بدانیم  باید  و  است 
اسالمی زکات پرداخت شود فقرای 
و  گیرند  نمی  قرار  تنگنا  در  جامعه 
باید در زمینه ترویج فرهنگ زکات 
باالی  ظرفیت  از  جامعه  سطح  در 
ده  ستفا ا شهرستان  های  نه  رسا

نماییم. حداکثری 

امام جمعه سلماس عنوان کرد:

اهالی رسانه و خبرنگاران پیش قراوالن عرصه فرهنگ و اطالع رسانی 
در نظام مقدس جمهوری اسالمی اند

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن، مدیرعامل این 
شرکت در بازدید از مجتمع آبرسانی الت کته سر از 
توابع شهرستان رشت از بهره مندی 1۰ روستا با 3787 
خانوار از نعمت آب شرب خبر دادسیدمحسن حسینی 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن، با اشاره به اینکه تأمین آب 1۰ روستا 

با استفاده از ظرفیت خط انتقال رشت انزلی از تصفیه 
خانه بزرگ آب گیالن مورد مطالعه قرار گرفت، شبکه 
های توزیع آب روستاها، بطول 93 کیلومتر با لوله پلی 
اتیلن به اقطار 63 الی 31۵ میلیمتر در حال اجراست 

که حدود 9۰% پیشرفت فیزیکی دارد.
وی در ادامه افزود: با تکمیل روگذرهای باقیمانده 
و اجرای 7۰۰ متر لوله گذاری، این پروژه حداکثر تا 

پایان تابستان در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت 
و آب شرب 3787 خانوار از مجتمع آبرسانی الت کته 
خواهد  تأمین  گیالن  آب  بزرگ  خانه  تصفیه  از  سر 
گیالن  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  شدمدیرعامل 
با بیان تأمین اعتبار این پروژه از صندوق توسعه ملی 
تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای این مجتمع بالغ 

بر ۴۰ میلیارد ریال می باشد

با بهره برداری از مجتمع آبرسانی الت کته سر از توابع رشت 10 روستا 
از نعمت آب شرب برخوردار می شوند
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صمـدزاده  فاطمـه   
مدیرعامـل  ارومیـه-   -
فاضـالب  و  آب  شـرکت 
 8۵.7۴ گفـت:  غربـی  آذربایجـان 
درصـد جمعیـت روسـتایی اسـتان، 
خدمـات  مسـتقیم  پوشـش  تحـت 
شـرکت آب و فاضالب قـرار دارند.

علیرضـا رضـوی، مدیرعامـل 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
بـا  گفتگـو  در  غربـی،  آذربایجـان 
خبرنـگار روزنامـه سراسـری دنیای 
جوانـان در ارومیه، اظهار کرد: از دو 
هزار و 838 روسـتای دارای سـکنه 
اسـتان،   872 روسـتا تحت پوشش 

و فاضـالب  مسـتقیم شـرکت آب 
ندارند. قـرار 

تحـت  وجـود  بـا  افـزود:  وی 

پوشـش نبـودن ایـن تعداد روسـتا، 
تامیـن  و  بهداشـت  حفـظ  بـرای 
کیفیت آب شـرب، اقالم بهداشـتی 

شـرکت  توسـط  آب  گندزدایـی  و 
آب و فاضـالب آذربایجـان غربـی 
در اختیـار ایـن روسـتاها قـرار داده 

مـی شـود. 
بـا  کـرد:  تصریـح  رضـوی 
برنامـه ریـزی های صـورت گرفته 
از  نیـاز  مـورد  اعتبـارات  تامیـن  و 
محـل اعتبـارات عمرانـی، از تعـداد 
روسـتاهای غیرتحت پوشش، ۴1۴ 
روسـتای باالی 2۰ خانـوار جمعیت 
اسـتان، بـه تدریـج و بـا اصـالح و 
ارتقـای تاسیسـات آبرسـانی، تحت 
پوشـش خدمـات مسـتقیم شـرکت 
آب و فاضـالب قرار خواهند گرفت. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی:

بیش از 8۵ درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی 
تحت پوشش خدمات آب و فاضالب قرار دارند 

شهر زازران  تنها قطب تولید آلبالو در استان اصفهان 
یداهلل مومن زاده تنها قطب تولید آلبالو در استان اصفهان را شهر 
زازران دانست، وگفت : اکثر شهروندان شهر زازران به کشاورزی و 
باغداری اشتغال دارند که در این بین با داشتن مساحت قابل توجهی 
سالیانه  برداشت  میزان  و  کیفی  لحاط  از  هم  که  آلبالو  باغهای  از 
17۰۰ تن در سال و هم از لحاظ کیفیت و طعم منحصر به فرد قابل 
رقابت و قابل توجه است که آن را به عنوان تنها قطب تولید آلبالو 

در استان تبدیل کرده است .
وی  با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکالت کشاورزان ، دالالن 
بزرگترین اهداف  از  : یکی  ، خاطرنشان نمود  و واسطه ها هستند 
برگزاری جشنواره مرواریدهای سرخ در شهر زازران ، حذف واسطه 
ها و دالالنی است ، که در خرید محصول با قیمت بسیار پایین از 
کشاورزان نقش زیادی ایفا می کنند وبه همین خاطر دلسردی زیادی 
در دل کشاورزان به وجود آورده اند واز دوسال گذشته تا کنون کارهای 
بسیار زیادی جهت حذف واسطه ها و دالالن انجام گرفته و برای 
سال آینده نیز با کمک جهاد کشاورزی شهرستان فالورجان در حال 
تهیه برنامه ای منسجم و کارآمد ، جهت » حدف کامل واسطه ها 

و دالالن » ، هستیم ..   
مهندس مومن زاده یکی از مهمترین الویت های جشنواره آلبالو 
در شهر زازران را استفاده از ظرفیت ویژه ی بوم گردی و گردشگری 
عنوان کرد و گفت :   شهر زازران دارای قدمتی ۴۰۰ ساله است که 
طبق یافتن کتیبه ها و نسخ منسوخ شده و یافتن قبرستان ارامنه با 
بیش از چهارصد سال قدمت ، این شهر را در زمره شهرهای تاریخی 
شهرستان فالورجان و استان اصفهان قرار داده است و با گذشت بیش 
از ۴۰۰ سال از زمان تشکیل تاکنون هنوز برخی از منازل مسکونی 
، بافت قدیمی خود را حفظ کرده و با رسیدگی و مرمت هرساله ، از 

دیرباز تا کنون کامال سالم مانده است . 
شهردار شهر زازران اهمیت اشتغال زایی و رفع مشکالت موجود 
در این زمینه را مورد تاکید قرارداد و گفت : جذب سرمایه ، ایجاد 
سردخانه برای خرید تضمینی و صادرات آلبالو و رونق صنعت بوم 
گردی و گردشگری در شهر زازران از اقدامات سال آینده جشنواره 

آلبالوها ) مرواریدهای سرخ ( می باشد .

سالم  و  بهداشتی  آب  نعمت  از  ایالم   روستای   ۴9۶
برخوردار هستند

نوراهلل تیموری مدیرعامل آب و فاضالب استان ایالم  با حضور 
در برنامه رادیویی ایالم  اظهار کرد:  افزود : وظیفه تامین آب شرب 
بهداشتی و سالم برای شهرها و روستاهای استان و همچنین دفع 
بهداشتی فاضالب شهرها و روستاهای استان ایالم اصلی ترین وظیفه 
این شرکت است که مجموعه همکاران با تمام پتانسیل و ظرفیت 

خود در حال ارایه خدمت به شهروندان می باشند.
وی افزود: 1۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۸٫۵ درصد جمعیت 
روستایی استان تحت پوشش خدمات آب و فاضالب هستند که استان 

ایالم از این حیث رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل آبفا استان با بیان اینکه ۵۵ درصد جمعیت شهری 
بحث  در  داد:  ادامه  هستند  فاضالب  خدمات  پوشش  تحت  استان 
ایوان و  ایالم، مهران، دهلران، چرداول،  فاضالب در 6 شهرستان 
دره شهر 6 تصفیه خانه فاضالب داریم و شبکه های آن در حال اجرا 
و بعضا تکمیل شده اند و برای شهرستان های ملکشاهی، آبدانان و 
چوار، طرح اجرای تصفیه خانه به وزارت نیرو پیشنهاد شده که در 

صورت تصویب، کار اجرایی آنها نیز شروع خواهد شد.
وی  به آبرسانی به روستاهای استان اشاره کرد و گفت: از ۵۵۵ 
روستای استان ۴96 روستا تحت پوشش آب بهداشتی و سالم بوده 
و ۵9 روستای باقی مانده به صورت ییالق و قشالق هستند که طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته در سال های آتی این روستاها نیز از 

پوشش آب بهداشتی پایدار بهره مند خواهند شد.
وی منابع تامین آب استان را 119 حلقه چاه، 1۰7 دهنه چشمه 
و سه باب تصفیه خانه آب مطابق با استانداردهای روز دنیا برشمرد 
تعیین  ارتقای بهداشت جامعه و  به  با توجه  امروزه  و تصریح کرد: 
استانداردهای مختلف جهت حفظ و افزایش سالمت مصرف کنندگان 
آب شرب، بعنوان حیاتی ترین ماده، مورد ارزیابی های کیفی قرار می 
گیرد؛ در این راستا اندازه گیری پارامترهای مختلف و مقایسه آن با 
استانداردهای موجود در کشور و بصورت روزانه ، کیفیت آب شهر 
ایالم پایش گردیده تا اقدام مناسب جهت تحقق بخشیدن به خط 
مشی شرکت و ارائه خدمات مطلوبتر به مصرف کنندگان انجام گیرد.

تیموری بیان داشت: آب شهر ایالم و شهرستان های تابعه به 
بهداشت  سازمان  و  ملی  استانداردهای  اساس  بر  و  دائمی  صورت 
جهانی پایش و کنترل می شود و این شرکت در راستای وظیفه اصلی 
خود که تامین آب سالم و بهداشتی برای مردم است، به طور مستمر 
آزمون های کنترل کیفی شامل کلرسنجی، باکتریولوژی، بیولوژی، 
فیزیکی- شیمیایی، فلزات سنگین و ریز آالینده های آلی را بر روی 
آب انجام می دهد؛ لذا شرکت آب و فاضالب استان ایالم در راستای 
ارائه خدمات مطلوب به مشترکان روزانه کیفیت  و کمیت آب ، توسط 
آزمایشگاه ها و مراکز بهداشتی، مورد ارزیابی  و بررسی قرار می گیرد.

آب و فاضالب استان شامل 21۰ هزار مشترک است که از این 
میزان 1۵2 هزار مشترک شهری و ۵8 هزار آن را مشترک روستایی 

تشکیل می دهد

آبرسانی  سایت  از  بازدید  در  گیالن  آبفای  مدیرعامل 
گلشن بندرانزلی: 

روستاهای گلشن و جفرود پائین  انزلی از تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن بهره مند خواهند شد

شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
بازدید  این شرکت در  استان گیالن، مدیرعامل  آب و فاضالب 
3 ماه آینده  از سایت آبرسانی گلشن بندرانزلی اعالم کرد: طی 
خانه  تصفیه  از  پائین  جفرود  و  گلشن  روستاهای  آب  تأمین 
رئیس  حسینی  شودسیدمحسن  می  نجام  ا گیالن  آب  بزرگ 
استان گیالن  هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
داشت: آب  اظهار  بندرانزلی  آبرسانی گلشن  از سایت  بازدید  در 
این  از  نفر   17۴۵ جمعیت  با  پائین  جفرود  و  گلشن  روستاهای 
تأسیسات و تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تأمین خواهد شدوی 
آب  بزرگ  خانه  تصفیه  ظرفیت  از  استفاده  اینکه  به  اشاره  با 
گرفت  قرار  مطالعه  مورد  روستاها  این  آب  تأمین  برای  گیالن 
ایستگاه   ، مترمکعبی   1۰۰۰ مخزن  باب  یک  احداث  با  افزود: 
پمپاژ ، ایستگاه تأمین برق اضطراری )دیزل ژنراتور( و تأسیسات 
جانبی در سایت گلشن، شاهد پیشرفت فیزیکی 8۰ درصدی این 
پروژه می باشیم که پیش بینی می شود تا 3 ماه آینده عملیات 
فاضالب  و  آب  شرکت  برسدمدیرعامل  اتمام  به  آن  اجرایی 
از  روستاها  این  به  آبرسانی  شد:  یادآور  همچنین  گیالن  استان 
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تأمین خواهد شد و هزینه اجرای 
این پروژه 3۵ میلیارد ریال می باشد که از صندوق توسعه ملی 

است شده  اعتبار  تأمین 

نصب ۲ هزار انواع تابلو و عالئم و تجهیزات ایمنی در 
راه های ایالم

 احداث ۴دستگاه پل در استان
نوراهلل دلخواه”مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایالم گفت: در ۴ ماهه اولسالجاری عملیات روکش آسفالت به طول 
7۵ کیلومتر انجام شده و بیش از 36۰ کیلومتر از راهها لکه گیری 
آسفالتی انجام شده است که برای این دو پروژه بالغ بر 6۰ هزار تن 

آسفالت مصرف شده است.
و  تابلو  انواع  هزار   2 تعداد  مدت  این  در  همچنین  افزود:  وی 
در  دیگر  هزار   3 و  نصب شده  راهها  در  ایمنی  تجهیزات  و  عالئم 

دست اقدام می باشد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اظهار کرد: از 
ابتدای سالجاری تاکنون تعداد ۴۰ دستگاه پل تعمیر و بازسازی، ۴ 
دستگاه پل احداث و ۵ دستگاه پل دیگر در دست احداث می باشد و 

تعداد 1۰۰ دستگاه در دست اقدام می باشد.
وی یادآور شد: 17 نقطه پرحادثه و مستعد حادثه اصالح شده و 

تا پایان سال 3۰ مقطع دیگر در دست اقدام می باشد.
وی بیان داشت: میزان 6 کیلومتر نیوجرسی در راههای چهارخطه 

نصب شده و 2۰ کیلومتر نیوجرسی نیز در دست اقدام می باشد.
وی تصریح کرد: در چهار ماه اول سال بیش از 1۴۴ هزار مسافر 
طی 3۰ هزار و 3۴2 سفر در استان ایالم جابه جا شده که با توجه به 
شیوع ویروس کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد سفر ۵6 

درصد و تعداد مسافر 79 درصد کاهش را نشان می دهد.
دلخواه گفت: همچنین بیش از 797 هزار و ۴9۴ تن کاال طی 

۴3 هزار و 6۵8 بارنامه در استان جابه جا شده است.
ایالم  استان  در  نقل  و  حمل  شرکت   ۵۴ است،  ذکر  به  الزم 

فعالیت دارند.

نخستین جلسه شورای فرهنگی راه وشهرسازی گیالن 
در سالجاری برگزار شد

عفاف   ، نماز  اقامه  شورای   ، فرهنگی  شورای  جلسه  نخستین 
وحجاب و امر به معروف ونهی از منکر راه وشهرسازی گیالن در 
سالجاری با حضور مدیرکل و سایر اعضا به منظور توسعه و ترویج 
فرهنگ نورانی نماز و با هدف برنامه ریزی اقدامات الزم برای توسعه 
فرهنگ سازمانی ،ارتقاء محتوای فعالیت های اجتماعی در چهار چوب 
آموزه های دین مبین اسالم و مسیر دهی برای رسیدن به جامعه 

ای ایده آل، برگزار شد

کنکور در چهار روز برگزار می شود
وزیر کشور گفت: تصمیم بر این است که کنکور را در موعد خودش 
برگزار کنیم، البته با تمهیداتی قرار شد به جای برگزاری در دو روز، چهار 

روز برگزاری کنکور اجرا شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان بیست و هفتمین جلسه 
کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت مهمترین دستوری که در این جلسه برگزار شد بحث تعیین 
تکلیف مراسم دهه محرم بود، در جلسه قبل هم این موضوع را بررسی کردیم 
و قرار شد سازمان تبلیغات، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دفتر تبلیغات و 
وزارت بهداشت و دستگاه های مرتبط نظرات خود را بدهند تا بررسی کنیم 
امروز جمع بندی شد و مصوبه ای را در این جلسه داشتیم که امیدواریم با 
اجرای این مصوبه پس از تأیید ستاد ملی مبارزه با کرونا، امسال بتوانیم هم 
مراسم های بزرگداشت سید الشهدا )ع( و یارانشان را داشته باشیم و حداکثر 

مراقبت را برای مبارزه با کرونا به عمل آوریم.
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی تصریح  انتخابات  در مورد  وی 
کرد: قباًل در این خصوص تصمیم گرفته بودیم و نظر ستاد بر اجرای آن 
بود، اما وزارت بهداشت با توجه به شرایط جدید در این زمان برگزار نشود، 
قرار بر این شد مبتنی بر پروتکل های وزارت بهداشت ما تصمیم گیری کنیم 

که تصمیم درباره این موضوع به جلسه بعد موکول شد.
رحمانی فضلی با اشاره به اهمیت برگزاری کنکور گفت: وزارت های 
علوم، بهداشت و آموزش و پرورش متفق بودند کنکور را در موعد خودش 
برگزار کنیم البته با تمهیداتی قرار شد به جای برگزاری در دو روز، چهار 
روز برگزاری کنکور اجرا شود و ۵۰ درصد مراکز برگزاری افزایش یابد و 

عوامل اجرا نیز افزایش یابد.
خصوص  در  استان ها  را  اختیارات  یکسری  داشت:  بیان  کشور  وزیر 
اینکه قباًل اختیاراتی را ستاد  با توجه به  تصمیم گیری وضع قرمز داشتند. 
ملی کرونا به آنها داده بود قرار شد در این زمینه استان ها با توافق بنده و 

وزیر بهداشت و تأیید رئیس جمهور قابلیت اجرایی خواهد داشت.

توزیع ۴ هزار مجموعه جهیزیه در سراسر کشور
رئیس سازمان بسیج مستضعفین از توزیع ۴ هزار سری جهیزیه به همت 

بسیج تا پایان ماه ذی الحجه در بین خانوارهای نیازمند خبرداد.
سردار غالمرضا سلیمانی در آئین رونمایی از ۴۰۰ جهیزیه به خانواده های 
محروم استان اصفهان با بیان اینکه کمک به ازدواج جوانان بسیار با ارزش 
انداری  راه  با  را  ازدواج  حسنه  سنت  می کنیم  تالش  امسال  گفت:  است، 
پویش های ازدواج آسان ترویج کنیم و با کمک مردم و رویکرد مردم پایه و 

با طرح های این چنینی به ازدواج آسان کمک کنیم.
افزود: مشکالتی پیش روی جوانان به هر دلیلی قرار گرفته  وی 
که بخشی از آن عرف های غلطی است که در چند سال گذشته شکل 
کند.  کمک  آسان  ازدواج  به  می تواند  اقدامات  اینگونه  است،  گرفته 
در  این  می شود،  فراهم  زندگی  یک  شروع  امکان  جهیزیه ها  این  با 
از  برخی  قلم کاال در  با یک  این جهیزیه ها  حالی است که کل هزینه 

است. برابر  جهیزیه ها 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: برای تهیه این جهیزیه ها 
از کاالها ایرانی استفاده شده و اگر در حجم وسیعی شکل بگیرد چون کاالی 
ایرانی است، باعث جهش تولید هم می شود و ترویج مصرف کاالی ایرانی 

را به همراه دارد.
سردار سلیمانی با بیان اینکه همه باید کمک کنیم که جوانان زندگیشان 
را شروع کنند و پشت عرف های غلط نمانند، تصریح کرد: در کل استان های 
کشور این برنامه را داریم و چهار هزار جهیزیه به این منظور آماده شده است 
که سهم استان اصفهان از این تعداد ۴۰۰ جهیزیه بوده که یکی از باالترین 

آمارها در کشور را به خود اختصاص داده است.
الحجه  ذی  ماه  پایان  تا  جهیزیه  هزار  چهار  این  اینکه  بیان  با  وی 
توزیع می شود، افزود: نباید به این آمارها قانع باشیم و این آمارها را باید 
1۰ تا 1۰۰ برابر کنیم و همه دست به دست هم بدهیم تا مشکالت مردم 

و جوانان حل شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه با تسهیل ازدواج می توان 
سن ازدواج را پایین آورد، گفت: مسئله ازدواج و جمعیت و نهادینه کردن 
سنت های حسنه، پیامدهای مثبت گوناگون خواهد داشت؛ یکی از محورهای 
مورد تمرکز بسیج، جمعیت است که متأسفانه در سال های اخیر با رشد نزولی 

در نرخ باروی مواجه بودیم که می تواند جامعه را آسیب پذیر کند

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب آذربایجان غربی: 

آب تولیدی در شهر قوشچی ۵0 درصد بیش از مقدار نیاز است
 - ه د ا ز صمد طمه  فا
ارومیه- سرپرست معاونت 
توسعه  و  ری  ا د ه بر بهر
استان  فاضالب  و  آب  آب، شرکت 
شرب  آب  گفت:  غربی  آذربایجان 
محل  از  قوشچی  شهر  نیاز  مورد 
یک حلقه چاه،2۰ لیتر در ثانیه بوده 
و با توجه به نیازبه 1۴ لیتر درثانیه 
تولیدی دراین  اوج مصرف، آب  در 
شهر، حدود ۵۰ درصد بیش از مقدار 

نیاز است.
سرپرست  اسکندرپور،  مقداد 
آب  توسعه  و  بهره برداری  معاونت 
با  گفتگو  در  غربی،  آذربایجان 
دنیای  سراسری  روزنامه  خبرنگار 
بیان  با  غربی،  آذربایجان  جوانان 
اینکه آبرسانی به شهر قوشچی در 
قالب طرح آبرسانی با استفاده از یک 
حلقه چاه در منطقه کهریز صورت 
می گیرد، اظهار داشت: خط انتقال 

با  ُچدن  جنس  از  شهر  این  به  آب 
قطر 31۵ میلیمتر اجرا شده است و 
یک حلقه چاه احتیاطی نیز در جوار 
چاه اصلی  حفر گردیده تا در صورت 
بروز اتفاق و یا خرابی در چاه اصلی، 

از این چاه استفاده شود.
وی با اعالم اینکه در تأمین و 
ذخیره  مخزن  تا  چاه  از  آب  انتقال 

شهر، هیچگونه مشکل و یا کمبودی 
وجود ندارد، افزود: دالیل افت فشار 
آب در داخل شبکه که گاهًا موجب 
مي  شهروندان  از  برخی  نارضایتی 
گردد، توسط شرکت آب و فاضالب 
احتمااًل  که  است   بررسی  حال  در 
بودن  پایین  یا  و  شبکه  فرسودگی 
از  میتواند  شبکه   های  لوله  قطر 

دالیل آن باشد.
طّی   : گفت ر  پو ر سکند ا
صورتجلسه ای که با حضور رئیس 
برنامه و بودجه و مدیریت  سازمان 
امضاء  استان  فاضالب  و  آب  ارشد 
شده است، مقرر گردیده تا در سال 
جاری، اعتبار مورد نیاز برای اصالح 
اعتبارات  محل  از  شهر  این  شبکه 

استانی تأمین گردد.
 وی  در خصوص قطعی آب 
گفت:  هم  قولنجی  روستای  در 
قولنجی  ر  د آب  قطعی  مشکل 
بود  موتورپمپ  سوختن  علت   به 
سیستم  در  متداول  اتفاقات  از  که 

آبرسانی است.
چاه  در  افزود:  مسئول  این   
قولنجی از پمپ شناور استفاده شده 
است که زمان الزم برای بررسی و 
عیب یابی  و تعویض  این  پمپ با 

پمپ رزرو حدود 1۰ ساعت است

آگهی حصروراثت
نامه وگواهی فوت  باستناد شهادت  به شناسنامه شماره 1۰۴  پیروز یوسفی  خانم 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره99۰۰۰2۵2 تقدیم این شورا نموده وچنین 
شناسنامه  به  مذهب  تسنن  جعفرمرادویسی  مرحوم  شادروان  که  است  داشته  اشعار 
الفوت  حین  وورثه  گذشته  در  خود  دائمی  دراقامتگاه  تاریخ139۴/۵/19  63۴در  شماره 
شماره  وبه  شناسنامه1۰۴  شماره  به  یوسفی  پیروز  نام  به  مادرمرحوم  عبارتنداز:  وی 
پور حمیدیان  نام سیده ماریه  به  ملی3838697۴13 متولد1333/9/1۴ وهمسر مرحوم 
به شماره شناسنامه6۵3 وبه شماره ملی38388۴3223متولد136۰/12/1ودوفرزند دختر 
به نام آسنا مرادویسی به شماره شناسنامه383۰۴8۰792متولد1387/12/27و سنورمراد 
صابر  اسامی  برادربه  ودو   1392/2/2۵ شناسنامه383۰۵۵9۴88متولد  شماره  به  ویسی 
ملی38388۴32۴1متولد136۰/12/1  شماره  شناسنامه6۵۵وبه  شماره  به  مرادویسی 
وسارو مرادویسی به شماره شناسنامه 9وبه شماره ملی3839891۵۰7متولد136۴/6/31 
ودوخواهربه اسامی خاورمرادویسی به شماره شناسنامه۵71 وبه شماره ملی38388۴2391 
متولد13۵2/7/1وفریده مرادویسی به شماره شناسنامه۵72وبه شماره ملی38388۴2۴۴۰۵ 
متولد13۵6/7/1 می باشند وبجز اینها ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختالف شماره 

یک کامیاران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه یک کامیاران –ژیال خانی پور    م الف 13۴

فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  رای هیات  آگهی 
سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ 
و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد    تاریخ نوبت اول :99/۵/۴  - تاریخ 

نوبت دوم 99/۵/19 
بخش2:

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام محمدی فرزند احمد شماره شناسنامه 
131 صادره مریوان کد ملی 382۰712771 تحت پالک 8 فرعی از 31 اصلی بخش11 
کالترزان به مساحت 9۴19 متر مربع)با کسر3۴9متر مربع بستر ومقدار2۵6/6۰ متر مربع 
حریم جاده(خریداری از به صورت سهم ارث ازاحمد محمدی زارع  صا حب نسق آدرس 

سنندج روستای قلعه
شماره  احمد  فرزند  محمدی  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -2

از  فرعی   22 پالک  تحت   382۰712771 ملی  کد  مریوان  صادره   131 شناسنامه 
متر  کسر18/3۰  مربع)با  متر   3898/3۰ مساحت  به  11کالترزان  بخش  اصلی   31
حریم  مترمربع   622 ومقدار  خانه  رود  بستر  در  مربع  متر  و21/7۰  حریم  در  مربع 
جاده( خریداری از به صورت سهم ارث از احمد محمدی زارع صاحب نسق آدرس 

جق قلعه  روستای  سنندج 
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام محمدی فرزند احمد شماره شناسنامه 
131 صادره مریوان کد ملی 382۰712771 تحت پالک 23 فرعی از 31 اصلی بخش 
11 کالترزان به مساحت19۵89 متر مربع )با کسر7۴6 متر مربع در حریم رودخانه می 
باشد(خریداری از به صورت سهم ارث از احمد محمدی زارع صاحب نسق آدرس سنندج 

روستای قلعه جق 
م الف13981

سند کمپانی – برگ سبز
سواری هاچ بک مدل 139۵ 

سایپا تیپ 111SE مدل 139۵
رنگ سفید – روغنی

M13/5566892 شماره موتور
NAS431100G5857802 شماره شاسی

پالک ایران 82-7۴8 س ۵6
متعلق به زینت اوالد عظیمی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت
BD-125CC موتور نامی 12۵ مدل 139۵ شماره شاسی

پالک ۵88-83933
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
سواری پژو مدل 1398

تیپ 206SD-Tu5 رنگ سفید – روغنی
167B0059117 شماره موتور

NAAP41FE5KJ362813 شماره شاسی
پالک ایران 82-961 ن 73

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی اصالحیه
 پیروی آگهی  چاپ شده در تاریخ 8 خرداد و 22 خرداد  در روزنامه دنیای جوانان 

موارد زیر اصالح میگردد
مساحت یک باب زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 2۴9.8۰ صحیح می باشد

که بدینوسیله میگردد
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت جام سیدمجتبی جوادزاده تربت جام

مفقودی
رنگ  به   1391 مدل  پیکان  نت  وا فروش  فاکتور 
شاسی  شماره  و   114f0013363موتور شماره  به  سفید 
NAAA36AA4CG288122 به شماره انتظامی 269 
و 19 ایران 6۵ بنام سمنبر امیری میجان مفقود گردیده است

های  هزینه  صرف  با 
اعتبارات  محل  از  الزم 
و  حفر  عملیات  عمرانی 
تجهیز دو حلقه چاه در شهر چهاردانگه 

در حال انجام می باشد .
مدیر امور آبفای شهر چهاردانگه 
با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : با 
گسترش  و  مهاجرپذیری  به  عنایت 
و ساخت  و سکونتی  حوزه جمعیتی 
وافزایش  گرفته  صورت  سازهای  و 
طرفی  از  و  آشامیدنی  آب  مصرف 
و شستشوهای  کرونا  بیماری  شیوع 
مکرر و ضرورت تامین و توزیع آب 
شرب شهروندان و مشترکین با کمیت 
و کیفیت مطلوب علی الخصوص در 
فصول گرم و پیک مصرف آب ، لذا در 
همین راستا عملیات حفاری و تجهیز و 
راه اندازی دو حلقه چاه در این شهر در 
دستور کار قرار گرفته و در حال انجام 
می باشد . محسن آذری ضمن تشریح 
 : ساخت  نشان  خاطر  مذکور  پروژه 
حفاری  حال   در  چاههای  عملیات 

در محدوده گلشهر و با صرف هزینه 
های الزم از محل اعتبارات جاری و 
داخلی از اوایل تیرماه جاری در دستور 
کار قرار گرفته و یکی از چاهها حفاری 

شده و در مرحله آزمایش پمپاژ قرار دارد 
و مقدمات حفاری چاه دوم نیز فراهم 
شده و در چند روز آتی آغاز خواهد شد . 
مدیر امور آبفای شهر چهاردانگه 

یاد آور شد : همچنین یاد آور شد : 
های  پروژه  به  مربوط  اعتبارات  کل 
مذکور) حفاری دو حلقه چاه (  شامل 
خرید و تملک ملک ، حفاری ، تجهیز 
با صرف  چاهها  این  رسانی  برق  و 
هزینه ای معادل ۴۰ میلیارد ریال از 
محل اعتبارات جاری و داخلی تامین 
شده است و انتظار میرود با حفر و راه 
اندازی این دو حلقه چاه بیش از 3۵ لیتر 
بر ثانیه به دبی موجود شهرچهاردانگه 

افزوده گردد . 
نشان  حاطر  آذری  مهندس 
ساخت : در حال حاضر آب آشامیدنی 
این  محترم  مشترکین  و  شهروندان 
شهر با کمیت وکیفیت مطلوبی تامین 
و توزیع می گردد و امیدواریم با افزوده 
شدن آب استحصالی این دو حلقه چاه 
به دبی موجود و با مدیریت مصرف 
شاهد  شهروندان  توسط  شرب  آب 
کمترین چالش و مشکالتی در زمینه 
کّمی و کیفی آب آشامیدنی در این 

شهر نباشیم .

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه در شهرستان اسالمشهر
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کارشناس بسکتبال ایران:
خوش شانسی ایران، رشد نکردن بسکتبال آسیا بود

کارشناس بسکتبال ایران معتقد است، 
اول  قدرت  همچنان  ایران  حاضر  حال  در 
آسیاست اما خوش شانس بود که بسکتبال 

آسیا هم در این سال ها رشد نکرد.
مصطفی هاشمی، پس از گزارش فیبا 
درباره نسل طالیی بسکتبال ایران، در پاسخ 
به این سوال که چرا طی سال های گذشته 
شاهد نسل خوب دیگری در بسکتبال کشور 

نیستیم؟ اظهار کرد: به هر حال موفقیت را باید یک چرخه دانست، مثل دهه 
هشتاد که باشگاه های خوب آمدند، پول آوردند و مدیریت خوب هم در کنار 
آن ها صورت گرفت که نهایتا رشد کردیم. از سال 92 این مشکل پیش آمد، 

لیگ ضعیف شد و پشتوانه سازی هم ضعیف شد. 
کارشناس بسکتبال ایران ادامه داد: باید ببینیم در آن زمان چه خط مشی 
در فدراسیون بود و چه کسانی نظر دادند، قوانین گذاشتند و یکسری اسپانسرها 
رفتند؟ باید ریشه یابی کرده و دید عواملش چه بوده است؟ از آن زمان بود که 
بسکتبال ایران رو به نزول رفت و بی انصافی است که مشکل را چند سال 
اخیر دانست. با این حال ما اول آسیا هستیم و خوش شانسی ایران اینجا بود 

که بسکتبال آسیا هم رشد نکرد.
او با بیان اینکه همه  این اتفاقات مربوط به ضعف دوره اخیر بسکتبال 
نیست، خاطرنشان کرد: این اتفاقات قبال رخ داد و باید ریشه یابی کرد تا به 
نتیجه رسید. ضمنا چرخه بازیکن سازی به اقتصاد و باشگاه ها در کنار مدیریت 
بستگی دارد، در صورتی این عوامل در شرایط خوبی نباشند چرخه بازیکن 
سازی و رشد هم معیوب خواهد شد. به عنوان یک بسکتبالی آرزو می کنم 
یکسری با بهتر شدن شرایط بسکتبال بازیکنان درجه یک به تیم ملی تزریق 

شوند تا ما هم با خوب بودن حال این رشته، خوب باشیم.
سرمربی فصل گذشته تیم بسکتبال مهرام، در واکنش به این  موضوع 
که با هرچه زودتر برگزار شدن لیگ موافق است یا خیر؟ توضیح داد: با شرایط 
فعلی کشور هر رشته ورزشی که بخواهد شروع به کار کند، ایتدا باید مجوز 
دو نهاد باال دستی یعنی ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت را دریافت 

کند. اگر اجازه ندهند موضوع لیگ بسکتبال هم منتفی خواهد شد.
او افزود: حال اگر این اجازه از طرف نهادهای مربوطه صادر شود، تیم ها 
باید هرچه زودتر فعالیت های خود را شروع کنند و یک پروسه تیم جمع کردن 
هم هست که به خود باشگاه ها مربوط است، سپس فدراسیون می تواند تاریخ 
برگزاری مسابقات را اعالم کند. ورزش همیشه برای نشاط جامعه  موثر است 
و اگر نهادهای باال دستی اجازه فعالیت دهند، من موافق هرچه زودتر برگزار 

شدن لیگ هستم تا در این شرایط بد روحی جامعه، کمک حال مردم باشد.
هاشمی در مورد قراردادش با تیم مهرام تهران نیز گفت: قرارداد من یک 
ساله بود که به پایان رسید. همیشه این باشگاه ها هستند که اعالم می کنند 
بازیکن و سرمربی می خواهند، اما به دلیل شرایطی که  کرونا در کشور ایجاد 
کرده است، فعال هیچ کدام از تیم ها اعالم به جذب بازیکن و مربی نکرده اند 

که طبیعی است.
گذشته  فصل  تعطیلی  از  شیمیدر  و  مهرام  تیم های  اینکه  بیان  با  او 
لیگ بدون معرفی قهرمان بیشترین آسیب را دیدند، ادامه داد: اگر قرار باشد 
مسابقات باشگاه های آسیا برگزار شود که البته از نظر من احتمالش نزدیک به 
صفر است، همان نظری که فدراسیون داشت را قبول دارم و می شود بین 8 
تیم پلی آفی مسابقاتی برگزار و نماینده ایران را انتخاب کرد. شائبه هایی پیش 
میاد که گاها مهم نیست. شاید االن شائبه هایی ایجاد شده باشد، اما مهرام 
دوست داشت لیگ ادامه پیدا کند و از تعطیلی آن متضرر شدیم، ولی گفتند 

که مسابقات لغو است و ما هم پذیرفتیم.

صالحی امیری:
 کرونا هم تهدید بود و هم فرصت!

رییس کمیته ملی المپیک گفت: تمام مستندات حاکی از این است که 
المپیک توکیو سال آینده برگزار می شود و ایمان دارم در این بازیها قهرمانان 

ما غیرت ایرانی را به جهانیان نشان خواهند داد.
رضا صالحی امیری در فاصله زمانی یک سال مانده تا آغا ز بازی های 
المپیک بیان کرد: امروز روزی است که همه باید در توکیو حاضر می شدیم 
و ملت، تالش ها و قهرمانی های شما را مشاهده می کردند.  به نظرم پدیده 
کرونا هم تهدید هم فرصت بود.  از این جهات تهدید بود که تمام برنامه های 
ما و 2۰6کشور را دستخوش تغییر کرد. از این جهت هم یک فرصت بود که  
به فکر انسانهایی باشیم که دچار بحران شده اند و و رزشکاران همدردی را 

سرلوحه کار خود قرار دهند.
او ادامه داد: هدف از رسیدن به سکو قهرمانی،  رسیدن به مرام پهلوانی 
است. اگر ما نتوانستیم به توکیو برویم اما امروز در کنار هم وطنان خود هستیم 

احساس مشترک هم دردی داریم.
صالحی امیری در مورد برگزاری المپیک در سال آینده گفت: تمام شواهد 
و مستندات حاکی از این است که سال دیگر در چنین روزی در المپیک توکیو 
خواهیم بود پیش بینی ها بر این است المپیک در زمان خودش برگزار خواهد 
شد. از همه قهرمانان، مربیان، فدراسیون ها و کادر سرپرستی تشکر می کنم 
که در شرایط سخت  در کنار هم هستند. ما و وزارت ورزش و کمیته ملی 
پار المپیک تعهد داریم  با تمام توان و ظرفیت کنار. ورزشکاران باشیم و با 
حضور قهرمانان در سکوهای المپیک توکیوکام ملت را شیرین خواهند کرد.

من ایمان دارم قهرمانان یک بار دیگر  با عزم و اراده آهنین، غیرت و غرور 
ایرانی به جهانیان نشان خواهند داد.

روی خوش دوپینگ به وزنه برداری ایران!
وزنه بردار ایرانی بعد از 8 سال می تواند 
مدال برنز خود در المپیک لندن را با مدال 

نقره عوض کند.
نواب  و  محمدپور  سعید  جز  به 
نصیرشالل؛ دیگر وزنه بردار ایرانی که بعد 
به دلیل دوپینگ رقبایش  لندن  المپیک  از 
کند،  تر  خوشرنگ  را  خود  مدال  توانسته 

کیانوش رستمی است.
کیانوش که در المپیک 2۰12 در دسته 8۵ کیلوگرم وزنه می زد، با 
ایستادن در رده سوم، مدال برنز را بر گردن آویخت، اما در بررسی مجدد نمونه 
های دوپینگ وزنه برداران در این المپیک، او صاحب مدال نقره شد. با حذف  
وزنه بردار روس، ادرین زلینسکی از لهستان دررده نخست و کیانوش رستمی 

در رده دوم قرار گرفت و مدال او از برنز به نقره تبدیل شد.
این اتفاق که مورد تایید IOC هم قرار گرفته، توسط فدراسیون جهانی 
وزنه برداری پیگیری می شود تا در اولین فرصت مدال نقره به رستمی اهدا 
شود. البته IOC از رستمی خواسته مدال برنز خود را تحویل دهد تا مدال 
نقره احتماال در یکی از مسابقات بین المللی به او اهدا شود. این مدال باید از 

طریق کمیته ملی المپیک ایران در اختیار IOC قرار بگیرد. 
کیانوش که طالی المپیک ریو را هم در کارنامه دارد، حاال با یک طال 
و یک نقره یکی از پرافتخارترین ورزشکاران ایران در تاریخ المپیک به شمار 
می رود و حتی این شانس را دارد که با مدال آوری در توکیو به پرافتخارترین 

ورزشکار ایرانی تبدیل شود. 
پیش از این هم سعید محمدپور با دوپینگی شدن ۴ نفر برتر دسته 9۴ 
کیلوگرم المپیک لندن به مدال طال رسید و این مدال هم توسط فدراسیون 
جهانی در حاشیه مسابقات جهانی 2۰18 به او اهدا شد. با این حال نواب 
نصیرشالل که با شرایط مشابهی مدال نقره اش به طال تبدیل شده، هنوز به 

مدال جدید خود نرسیده است.

اینتر همچنان در رویای امضای قراداد با مسی
شبکه رای ایتالیا اعالم کرد خورخه مسی با باشگاه اینتر برای امضای قرارداد 

با تیم میالنی مذاکره خواهد کرد.
به گزارش موندو دپورتیوو، در ایتالیا و اگر دقیق تر بگوییم در اینتر میالن 
همچنان رویای امضای قرارداد با لیونل مسی وجود دارد. رادیو رای اعالم کرد 
که خورخه مسی، پدر و مدیر برنامه ستاره بارسلونا از آگوست در میالن زندگی 
خواهد کرد. او در آن جا از مزایای مالی می تواند بهره ببرد همچنین می خواهد 
مذاکراتش را با اینتر شروع کند. اینتر قصد دارد مهاجم بارسلونا را جذب کند که 
قراردادش در تابستان 2۰21 به پایان می رسد. روزنامه گاتزتا دلو اسپورت هم به 

حضور پدر مسی از ماه آگوست در محله پورتا نوا اشاره کرد.
نخستین بار نیست که در ایتالیا نام مسی را به اینتر ربط می دهند. ماسیمو 
موراتی، رییس افتخاری اینتر هرگز رویای امضای قرارداد با ستاره آرژانتینی را 
رادیو  دانند که خبر  بارسا می  کاپیتان  نزدیکان  این حال  با  نکرده است.  پنهان 

رای صحت ندارد.
دور از این شایعات مسی در حال لذت بردن از تعطیالت یک هفته ای است 
که کیکه ستین پیش از آماده سازی برای دیدار برابر ناپولی در لیگ قهرمانان فراهم 
کرد و به همه بازیکنان بارسا اجازه داد هفت روز استراحت کنند. ستاره آرژانتینی 

به همراه همسر و فرزندانش و لوییس سوارس در جزیره ایبیسا حضور دارند.

سبقت ایموبیله از رونالدو و نزدیک شدن به کفش طال
مهاجم التزیو با گلزنی برابر کالیاری از ستاره پرتغالی پیشی گرفت و خود 

را به کفش طالی اروپا نزدیک کرد.
رقابت چیرو ایموبیله و کریستیانو رونالدو برای آقای گلی در سری آ ایتالیا 
همچنان ادامه دارد. در شروع هفته مهاجم یوونتوس با دبل مقابل التزیو توانست 
برای دقایقی از ایموبیله پیشی بگیرد و 3۰ گله شود. مهاجم ایتالیایی هم یک گل 

در این دیدار به ثمر رساند تا همه چیز دوباره برابر شود.
رونالدو پنجشنبه شب در حالی در دیدار یوونتوس و اودینزه به میدان رفت که 
می دانست با گلزنی اش عالوه بر فاصله گرفتن از ایموبیله می تواند به قهرمانی 
تیمش در سری آ کمک کند. با این حال ستاره پرتغالی در این امر ناکام ماند و نه 
تنها گلزنی نکرد بلکه تیمش با شکست 2 بر یک نتوانست قهرمانی اش را تثبیت 

کند و اکنون باید منتظر هفته های آینده باشد. 
تنها چند ساعت بعد ایموبیله یک گل مهم را برای التزیو در دیدار برابر 
کالیاری به ثمر رساند. مهاجم ایتالیایی گل پیروزی تیمش را در دقیقه 6۰ وارد 

دروازه مهمان کرد تا حضور التزیو در لیگ قهرمانان فصل آینده قطعی شود. 
ایموبیله اکنون نه تنها در صدر برترین گلزنان سری آ قرار دارد بلکه فاصله 
اش با روبرت لواندوفسکی، شانس نخست کفش طال به سه گل رسید. مهاجم 
التزیو سه بازی دیگر پیش رو دارد و به راحتی می تواند از مهاجم بایرن مونیخ 

پیشی بگیرد و برای نخستین بار این جایزه ارزشمند را به دست آورد.

قهرمانی یوونتوس با شکست به تاخیر افتاد
یوونتوس با قبول شکست مقابل اودینزه نتوانست قهرمانی اش را در سری 

آ تثبیت کند.
یوونتوس پنجشنبه شب در هفته سی و پنجم سری آ ایتالیا برابر اودینزه قرار 

گرفت و 2 بر یک شکست خورد. 
گل نخست بازی را ماتیاس دی لیخت در دقیقه ۴2 به ثمر رساند تا مهمان 
با پیروزی به رختکن برود اما نستروفسکی در دقیقه ۵2 بازی را به تساوی رساند. 
در ادامه به نظر می رسید که یوونتوس به گل خواهد رسید چون با کسب سه امتیاز 
بازی جام قهرمانی را می توانست باالی سر ببرد. با این حال سکو فوفانا در وقت 
های اضافه برای دومین بار دروازه تیم تورینی را باز کرد تا شاگردان مائوریتسیو 
ساری یک شکست غیرمنتظره را تجربه کنند. یوونتوس با 8۰ امتیاز صدرنشین 
است و با توجه به اختالف شش امتیازی با آتاالنتا )تیم دوم جدول( در سه هفته 

مانده به پایان سری آ شانس نخست قهرمانی محسوب می شود.

گزارش انتقادآمیز میرر از فحاشی لمپارد به کلوپ
اعتراض شدید و فحاشی فرانک لمپارد به یورگن کلوپ و نیمکت لیورپول 
همچنان خبرساز است و موجی از انتقادات را علیه سرمربی جوان چلسی به راه 

انداخته.
فرانک لمپارد هر چند از نظر فوتبالی و مدیریتی استعدادی غیر قابل تردید 
از استعداد  دارد ولی وقتی صحبت از طعنه زدن به میان می آید به نظر می رسد 

چندانی برخوردار نیست.
بعد از عصبانیت شدید او در جریان شکست ۵-3 تیمش مقابل لیورپول و 
پایان بازی خطاب به  لیورپول، لمپارد در  فحاشی علیه یورگن کلوپ و نیمکت 
دوربین تلویزیونی گفت:« بین برنده شدن و بازی جوانمردانه مرز باریکی وجود 

دارد. آنها قهرمان لیگ شده اند ولی تکبر زیادی هم خوب نیست”.
این را کسی می گوید که به عنوان فوتبالیست بیشتر افتخاراتش را با هدایت 
ژوزه مورینیو بدست آورده. بله ، حتما در نیمکتی که ژوزه مورینیو روی آن می نشسته 

از تکبر خبری نبوده!
البته لمپارد در صحبتهای پایان بازی خود سعی کرد تنش ها را بیشتر از این 
نکند. او از ادامه تنش و عصبانیت با کلوپ و لیورپول خودداری کرده و حتی از 

مربی آلمانی و تیمش تعریف کرد.
با توجه به فوتبال دلچسبی که لیورپول بازی می کند و افتخاراتی که در دوران 
یورگن کلوپ بدست آورده ، سوال اینجا است که کلوپ و نیمکتش چه رفتاری باید 
نشان می داد که از طرف لمپارد تکبرآمیز قلمداد نشده و با عصبانیت پاسخ داده نشود؟

اما از سوی دیگر می توان درک کرد که چرا اتفاقات آن شب در ورزشگاه 
آنفیلد به عصبانیت لمپارد منجر شده است. بازی آن شب اثبات بزرگی لیورپول 
بود و به هواداران چلسی و لمپارد نشان می داد که این تیم فعال با چه مشکالت 

بزرگی دست و پنجه نرم می کند.
لمپارد برای آبی های لندن یک الماس واقعی است. در این هیچ شکی وجود 
ندارد. او بدون شک برای چلسی یا هر باشگاه بزرگ لیگ برتری دیگری یک 
مربی درجه یک خواهد بود. لمپارد برای تصویر باشگاه چلسی هم مهره ایده  آلی 
است. شاید به همین علت باشد که رومن آبراموویچ تصمیم گرفت شک و تردید 
یک  در شروع  لمپارد  ولی  بنشاند.  تیمش  نیمکت  روی  را  او  و  گذاشته  کنار  را 
ماجراجویی بزرگ قرار دارد و تا زمان تبدیل شدن به یک مربی بزرگ درسهایی 

زیادی هست که باید بیاموزد.
چلسی لمپارد ۵۴ گل دریافت کرده. از بین همه تیمهای لیگ برتری تنها 
7 تیم گلهایی بیشتر از این دریافت کرده اند. چلسی فصل گذشته در این مرحله از 
فصل، درحالیکه هدایتش به عهده ماتوریتزیو ساری منفور در استمفوردبریج بود 

هشت امتیاز بیشتر از تیم لمپارد اندوخته بود.
چلسی در این فصل 12 بازی خود در لیگ برتر را باخته. آخرین باری که 
آبی های لندن باختهایی بیشتر را تجربه کرده بودند به 2۰ سال پیش برمی گردد.

لمپارد و تیمش البته به فینال جام حذفی رسیده اند که برای آنها خبر خوبی 
است. کارلو آنچلوتی هم در اولین فصل خود قهرمان جام حذفی و لیگ برتر شد 
ولی 12 ماه بعد نامه اخراجش را در مقابل خود دید. ساری با چلسی فاتح لیگ 
اروپا شد اما چلسِی لمپارد به احتمال زیاد به زودی درس مهم دیگری از بایرن 
مونیخ خواهد آموخت. دو تیم باید در دیدار برگشت لیگ قهرمانان به مصاف هم 
بروند، آنهم در شرایطی که بایرن در بازی رفت در استمفوردبریج موفق شده بود 

چلسی را در یک بازی یک طرفه 3-۰ شکست دهد.
راه یابی چلسی به فصل آینده چمپیونزلیگ به بازی بعدی این تیم در لیگ 
برتر مقابل ولوز بستگی دارد. شاگردان لمپارد اگر از شکست در مقابل ولوز بگریزند 

جواز صعود به آن رقابتها را بدست خواهند آورد.
با اینکه روی کاغذ احتمال باالیی به نظر می رسد ولی با توجه به ضعف مفرط 

چلسی در فاز دفاعی این صعود به هیچ وجه تضمین شده نیست.
اما واحد استعدادیابی و شکار بازیکن باشگاه چلسی برای مقابله به این مشکل 
چکار کرده؟ آنها انگار از پیشرفت کریستین پولیشیچ راضی نبوده تا اینجا حکیم 
زیاش مراکشی که در پست وینگر بازی می کند را به خدمت گرفته اند. چلسی 

برای افزایش قدرت تهاجمی اش تیمو ورنر را هم جذب کرده.
ولی واقعیت این است که فارغ از مورد منچسترسیتی و پپ گواردیوال، موفقیت 
یک تیم معموال به داشتن یک خط دفاعی مستحکم وابسته است. لمپارد که در 
فصل 2۰۰۴-2۰۰۵ یکی از بازیکنان چلسِی مورینیو بوده باید این را بهتر از هر 
کس دیگری بداند. آن تیم چلسی در هر بازی به طور میانگین ۰.39 گل دریافت 
کرد درحالیکه چلسی لمپارد تا اینجا به طور میانگین در هر بازی 1.۴6 گل خورده.

لمپارد ممکن است در اولین فصل خود به عنوان سرمربی چلسی قهرمان جام 
حذفی شده و به سختی خود را به جمع چهار تیم اول جدول لیگ برتر برساند. اما 
با وجود همه اینها لمپارد در این مرحله تازه شروع به تاتی تاتی کردن در دنیای 
مربی گری کرده و رفتار پرخاشگرانه او در آنفیلد از درسهایی بود که این مربی 

تازه کار باید آن را همیشه به یاد داشته باشد.

با وجود تساوی  آبی ها 
فرصت  هنوز  نساجی  مقابل 
جدول  پله های  از  باالرفتن 

رده بندی لیگ برتر را دارند .
در ادامه هفته بیست و پنجم رقابت 
و  استقالل  های  تیم  برتر،  لیگ  های 
به  تالش  دقیقه   9۰ از  پس  نساجی 
– یک رضایت دادند. در  تساوی یک 
جز  استقالل  های  فرصت  دیدار  این 
یکبار راهی به درون دروازه پیدا نکرد و 
قائمشهری  بان  دروازه  علیرضا حقیقی 
ها سد محکمی بود در مقابل موقعیت 
های پرتعداد بازیکنان استقالل. با این 
رده ششم جدول  به  استقالل  تساوی، 
رده بندی سقوط ولی با توجه به اینکه 
تیم مجیدی یک بازی عقب افتاده مقابل 
پارس جنوبی در پیش دارد، می تواند با 
برتری در آن دیدار، به رده دوم جدول 

صعود کند!
فرهاد مجیدی در مصاحبه با رسانه 
رسمی باشگاه استقالل گفته بود: »به 

حاشیه سازان هم که خیلی فعال هستند 
چه  نیست  مهم  برایم  که  بگویم  باید 
می گویید. خودتان را خسته نکنید، هم 
سهمیه می گیرم، هم جام حذفی را و هم 

در آسیا صعود می کنم.«
حاال هر چند استقالل می توانست 
خودش  نساجی،  با  دیدار  در  برتری  با 
سهمیه  کسب  به  قبل  ز  ا بیشتر  را 
نزدیک کند، اما تساوی بدموقع مقابل 
قائمشهری ها، وضعیت تیم های باالی 
جدول بیشتر از قبل پیچیده شد. مجیدی 

در ادامه راه باید مقابل تیم های پارس 
جنوبی، سپاهان، شاهین بوشهر، پیکان 
و شهرخودرو قرار بگیرد. دیدارهایی که 

روی کاغذ سخت به نظر می رسند.
صورتیکه  در  لیگ،  بر  عالوه 
باالی  رده  های  تیم  جزو  استقالل 
از  تواند  نگیرد، مجیدی می  قرار  لیگ 
کند  استفاده  نیز  حذفی  جام  بر  میان 
و با قهرمانی در رقابت های حذفی، با 
یک تیر دو نشان بزند و هم قهرمانی 
فصل  سهمیه  و  آورد  بدست  را  حذفی 

بعد لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد.
اما نکته ای که وجود دارد اینست که 
در صورتی که مجیدی به وعده هایش 
عمل نکند، راه سختی برای ماندگاری 
در استقالل فصل بعد دارد. بخصوص که 
او جانشین استراماچونی شده و توقعی 
که سرمربی ایتالیایی ایچاد کرده آنقدر 
باالست که فشارش پشت هر ستاره ای 

را خم می کند.
در روز مساوی شدن بازی مقابل 
وی آی پی  در  سعادتمند  احمد  نساجی؛ 
ورزشگاه حاضر بود و نمایش استقالل را 
تماشا کرد. او هم مثل همه هواداران در 
کشاکش انتخاب است و البته نتایج پیش 
رو، بخصوص بازی سپاهان و البته عمل 
به وعده ها تصمیم او را نهایی می کند.

به هرحال، در شبی که استقالل 
مقابل نساجی در خانه متوقف شد و به 
این  بینی  پیش  بود؛  معترض  داوری 
سهمیه  استقالل  این  آیا  که  موضوع 
آسیایی می گیرد را سخت تر کرده است!

نقشه های مجیدی نقش بر آب می شود؛

نایب قهرمانی پیشکش؛ سهمیه آسیا نپرد!

فوتبالی که  در دهه 6۰ و 
7۰ به بازی تک ستاره هایش 
افتخار  خارجی  لیگ های  در 
آقای  اروپا  دل  در  روزها  این  می کرد، 

گل معرفی می کند.
فوتبال ایران ستاره های بزرگی در 
این دهه ها داشته که در لیگ های معتبر 
اروپایی چشم نوازی کردند. علی دایی و 
بیله فلد آلمان و  کریم باقری در آرمینا 
بایرن مونیخ  سال ها بعد علی دایی در 
برای  متعددی  افتخارات  هرتابرلین  و 
دوست داران  کردند. ذهن  ایران کسب 
فوتبال  از زدن گل های دایی به آ.ث. 
میالن و چلسی و یا کریم به دورتموند 

خاطره می سازد.
یک  کلن  در  عزیزی  د  دا خدا
دبل  سابقه  بایرن  برابر  که  بود  ستاره 
هاشمیان  وحید  داشت؛  هم  کردن 
مونیخ  بایرن  و  هامبورگ  بوخوم،  در 
مهدی  دارد؛  متعدد  گلزنی های  سابقه 
مهدوی کیا  که به بوخوم رفت، سال ها 
در هامبورگ بازی کرد و سابقه گلزنی 
علی  و  دارد  کارنامه  در  یوونتوس  به 
کریمی در بایرن و شالکه با سابقه گلزنی 

در بازی های بزرگ همانند دورتموند.
همه این ها در این سال ها در سطح 
اول فوتبال اروپا خودنمایی کردند ولی 
هیچگاه کفش طالی لیگ های معتبر 
اروپایی را برای فوتبال ایران به ارمغان 
جدید  نسل  داستان  ولی  نیاوردند، 
آنها  دارد.  فرق  ایرانی  فوتبالیست های 
کسب  گلی  آقای  عنوان  دو  تاکنون 
مهدی  شب  شنبه  بسا  چه  و  کردند 
طارمی که همیشه از او کارهای نشدنی 
سرزده است، سومی را هم برای ما به 

ارمغان بیاورد.
تیم ملی  این نسل فوتبال ما که 
شکست  جهانی  جام  در  را  مراکش 
می دهد، با حداقل گل به اسپانیا می بازد 
با رونالدوی کبیر به ستوه  و پرتغال را 
بزرگ  شادی های  پیام آور  می آورد، 

دیگری نیز خواهد بود.
ر  سردا گذشته   شب  پنجشنبه 

آزمون، مهاجم نوک تیم ملی، در هفته 
آخر فصل 2۰-2۰19 لیگ برتر روسیه 
با زدن گل هفدهم خود مقابل روستوف، 
این  لیگ  گلی  آقای  خود،   قبلی  تیم 
کشور را به صورت مشترک با آرتور زیوبا 
هم باشگاهی اش به دست آورد  تا دومین 
معتبر  لیگ های  در  که  باشد  ایرانی ای 

اروپایی به این مهم دست یافته است.
روی  دیدار  این  در  که  آزمون 
نیمکت ذخیره ها نشسته و تیمش یک 
بر صفر از حریف عقب بود، از آغاز نیمه 
دوم به بازی آمد و با زدن گل برتری 
زنیت سنت پترزبورگ آقای گل لیگ برتر 
پنالتی ها و  روسیه شد.آزمون که تعداد 
دقایق بازی اش کمتر از آرتور زیوبا بود، 
روسیه شد  لیگ  آقای گل  نهایت   در 
کرد؛  کسب  مسابقات  طالی  کفش  و 
ضمن اینکه او با دادن 8 پاس گل در 
رده  در  مشترک  به صورت  فصل  این 
روسیه  لیگ  پاسورهای  بهترین  سوم 

قرار گرفت.
تیم های  از  مختلف  پیشنهادهای 
و  ایتالیا  لیگ های  در  اروپایی  معتبر 
ناپولی و التزیو  از میالن و  انگلستان، 

به  لیورپول   حتی  و  آرسنال  تا  گرفته 
به عنوان  را  او  می تواند  آزمون  سردار 
گران قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال 

ایران تبدیل کند.
این اولین بار نبود که یک ایرانی 
معتبر  های  لیگ  گلی  آقای  مقام  به 
اروپائی دست پیدا می کند. دو سال قبل 
تیم  راست  بال  و در فصل 2۰17-18 
ملی، علیرضا جهانبخش در تیم آلکمار 
و در  لیگ هلند با زدن 21 گل  و در 
بیورن  او  رقیب  نزدیک ترین  که  حالی 
زده  گل   19 دن هاگ   مهاجم  یانسن 
بود، به آقای گلی لیگ اردیویسه هلند 
فصل  آن  در  جهانبخش  یافت.  دست 
آقای  کسب  بر  عالوه  آزمون  همانند 
پاس گل  دادن 12  با  هلند  لیگ  گلی 
لیگ  پاسورهای  برترین  سوم  رده  در 
هلند قرار گرفت تا با انتقال به برایتون 
انگلستان بزرگترین نقل و انتقال تاریخ 

فوتبال ایران را رقم بزند.
افتخارات نسل جدید فوتبال ایران 
نمی شود.  ختم  گلی  آقای  دو  این  به 
در  که  آوه  ریو  مهاجم  طارمی،  مهدی 
جلوی   خط  چپ   بال  در  و  ملی  تیم 

تیم  ملی  مثلث  جهانبخش و آزمون را 
تکمیل می کند، این روزها و قبل از آغاز 
هفته آخر لیگ پرتغال با زدن 16 گل 
به دنبال پیزی از بنفیکا با 18 گل زده و 
پائولینهو از براگا با 17 گل و کارلوس 
وینیسوس از بنفیکا با 17 گل زده قرار 
گرفته  است، تا افتخار ایرانی ها را در دو 

سال گذشته به عدد سه برساند.
شنبه   22:3۰ ساعت  از  آوه  ریو 
شب)امشب( در خانه بواویستا به میدان 
خواهد رفت تا طارمی در صورت خلق 
معجزه هت تریک، کاری که جهانبخش 
برابر تیم زوله  در شب آخر لیگ هلند 
کرد را انجام دهد و نه تنها به آقای گلی 
لیگ پرتغال دست یابد، بلکه هت تریک 
ایرانی ها را در به دست آوردن آقای گلی 

لیگ های اروپایی کامل کند.
 طارمی که عالوه بر 16 گل زده، 
موثرترین  از  یکی  پنالتی   7 گرفتن  با 
گفته  است،  پرتغال  لیگ  بازیکنان 
این  مطرح  تیم  سه  هر  از  می شود 
دارد  پیشنهاد  فرانسه  مارسی  و  کشور 
تا فوتبال ایران به نسل جدید و جوان 

فوتبالیست های خود افتخار کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

طارمی در مسیر جهانبخش و آزمون؛

نسل جدید فوتبال ایران در مسیر افتخار آفرینی

پیشکسوت پرسپولیس گفت: یکی 
از اهداف من برای آینده نشستن بر روی 
صندلی مدیریت باشگاه پرسپولیس است 

و امیدوارم چینن اتفاقی رقم بخورد.
»ابراهیم شکوری« بازیکن اسبق 
تیم فوتبال پرسپولیس که چند سال در 
سمت چپ خط دفاعی این تیم به میدان 
رفت راجع به تیم محبوبش حرف زد و از 
آرزوی بزرگ خود پرده برداری کرد. این 

مصاحبه را در ادامه بخوانید.
حضور شما در پرسپولیس چگونه 

رقم خورد؟
سال 88 پرسپولیسی شدم، در آن 
بودم و هنوز  پیام مشهد  بازیکن  زمان 
حسین  بود،  نیامده  ایران  به  کرانچار 
فصل  شروع  از  پیش  تمرینات  عبدی 
را استارت زده بود و بازیکنان مورد نظر 
پرسپولیس را به خدمت گرفت که یکی 

از آنها من بودم.
جالل  پرسپولیس  سال  آن  در 
اکبری را به خدمت گرفت که کاپیتان 

سپاهان بود؟
بله، جالل اکبری کاپیتان سپاهان 
بود و او زودتر از من با پرسپولیس قرارداد 
بست، پرسپولیس یک دفاع چپ دیگر 

می خواست که قرعه به نام من افتاد.
از این هراس نداشتید که با حضور 
کاپیتان سپاهان فرصت بازی کردن به 

شما نرسد؟
خب به خوبی می دانستم کار بسیار 
سختی برای بازی کردن در پرسپولیس 
پیش رو خواهم داشت اما به توانایی های 
بودم  مطمئن  و  داشتم  ایمان  خودم 
می توانم به آنچه می خواهم و دنبالش 
هستم، برسم. من در تمام سال هایی که 
فوتبال بازی می کردم به سخت کوشی 

عادت کرده بود.

چندین هفته نیمکت نشین بودید؟
نشین  نیمکت  بازیکن  هفته   1۴
بودم و فرصت بازی کردن را پیدا نکردم. 
در این هفته ها به جای اینکه نا امید شوم 
بیشتر از همیشه تمرین کردم و منتظر 

یک فرصت بودم تا به میدان بروم.
این فرصت کی به شما رسید؟

هفته ها  از  بعد  ابومسلم.  با  بازی 
یک  و  رفتم  میدان  به  نشینی  نیمکت 
پاس گل به کریم باقری دادم و از آن 
به بعد کرانچار به من اعتماد کرد و مرا 

در ترکیب ثابت قرار داد.
از  فصل  نیمه های  در  کرانچار 

پرسپولیس جدا شد
خب در جایگاه سوم لیگ برتر قرار 
داشتیم که او رفت و علی دایی هدایت 
پرسپولیس را بر عهده گرفت. در پایان 
فصل به مقام سوم رسیدیم اما در جام 
حذفی قهرمان شدیم. به نظر من با توجه 
به بودجه و هزینه هایی که پرسپولیس در 
آن سال انجام داده بود عملکرد خوبی را 
به اجرا گذاشتیم. البته یک کار بزرگی 

نیز انجام دادیم.
چه کاری؟

مدت ها بود که دربی ها با تساوی 
از این اتفاق  به پایان می رسید و همه 
این  به  پرسپولیس  اما  بودند  ناراحت 
یک  بر   2 برد  با  و  داد  پایان  طلسم 
به  را  پیروزی شیرینی  استقالل  مقابل 

دست آوردیم.
فصل بعد با علی دایی دوباره در 
حذفی  جام  در  اما  نبودید  موفق  لیگ 

قهرمان شدید؟
با  تر  بر لیگ  ر  د نه  سفا متا
شدیم  روبرو  زیادی  بدشانس های 
و  می خواستیم  آنچه  به  نتوانستیم  و 
استحقاقش را داشتیم برسیم اما در جام 

حذفی قهرمان شدیم تا حداقل با یک 
جام به کار خود پایان دهیم.

رفت  فصل  پایان  در  دایی  علی 
را  پرسپولیس  هدایت  استیلی  حمید  و 
پایان فصل  نیز  او  اما  بر عهده گرفت 

را ندید.
ین  ا پرسپولیس  ن  مدیرا خب 
رقم  اتفاقات  این  و  گرفتند  را  تصمیم 
خورد و ما بازیکنان وظیفه داشتیم برای 

تیم خود بازی کنیم.
حضور شما در پرسپولیس فقط سه 

سال طول کشید، چرا؟
من یک فصل دیگر با پرسپولیس 
تیم  این  مدیران  اما  داشتم  قرارداد 
نام  پرسپولیس  مربی  که  کردند  اعالم 
که  است  کرده  اعالم  را  بازیکن  چند 
به وجود آنها نیاز ندارد. این صحبت ها 
گفته می شد که پرسپولیس مربی نداشت 
را  بازیکنان  فهرست  مدیران،  خود  و 
هیچ  را  دلیلش  بودند.  کرده  مشخص 
شرایط  وقتی  اما  نشدم  متوجه  وقت 
این که یک  این گونه دیدم علیرغم  را 
فصل دیگر از قراردادم باقی مانده بود 

تیم محبوبم را ترک کردم.
روزهای  از  خاطره تان  بهترین 

حضور در پرسپولیس چیست؟
هر  برای  پرسپولیس  در  حضور 
بازیکنی آرزوست و من از اینکه توانستم 
به تیمی بروم که از بچگی عاشق آن 
بودم، همیشه به عنوان بهترین خاطره ام 
نام می برم. اما در کنار این اتفاق دربی 
نشدنی  فراموش   2 بر  خاطره انگیز سه 

است.
فکر  بودید  عقب  گل   2 وقتی 
رقم  رویایی  اتفاقات  آن  می کردید 

بخورد؟
وقتی  باشید  داشته  خاطر  به  اگر 

استقالل 2 بر صفر جلو افتاد بسیاری از 
ترک  را  ورزشگاه  پرسپولیس  هواداران 
یک  اینکه  با  دقیقه   1۰ در  اما  کردند 
بازیکن کمتر داشتیم دست به کار بزرگی 
زده و سه گل زدیم تا خاطره ای رویایی 
را برای همیشه رقم بزنیم. همیشه به 
اینکه جزو آن 1۰ بازیکن داخل زمین 

بودم افتخار می کنم.
بدترین خاطره تان چیست؟

دربی هایی را که با شکست پست 
برای  جدال  این  که  چرا  گذاشتیم  سر 
هواداران از اهیمت  زیادی برخوردار بود.

به  فوتبال  از  خداحافظی  از  بعد 
جای مربیگری به مدیریت روی آوردید؟

من همزمان کالس های مربیگری  
را پشت سر گذاشتم و تا مدرک B  رفتم، 
بازی  که  روزهایی  در  حتی  و  همیشه 
می کردم به یک موضوع فکر می کردم.

چه موضوعی؟
اینکه بسیاری از بازیکنان بزرگ در 
فوتبال ایران بودند که پس از آویختن 
استحقاقش  و  لیاقت  آنچه  به  کفش ها 
به  همین  برای  نرسیدند.  داشتند  را 
تحصیالتم ادامه دادم و خدا کمک کرد 
بگیرم.  سمت  فوتبال  فدراسیون  در  تا 
حتی برای اینکه حرف و حدیثی پیش 
نیاید چون خودم مسولیت داشتم دنبال 
در  حتم  طور  به  اما  نرفتم   A مدرک  
اقدام  آن  گرفتن  برای  فرصت  اولین 

خواهم کرد.
که  شرایطی  به  توجه  با  یعنی 
برایتان رقم خورد دیگر دنبال مربیگری  

نخواهید رفت؟
می گذارم  سر  پشت  را  کالس ها 
مدیریت  شاخه  اینکه  به  توجه  با  اما 
ادامه  مسیر  این  در  کردم  انتخاب  را 

خواهم داد.

آرزو دارم روزی مدیرعامل پرسپولیس شوم؛

شکوری: حضور در پرسپولیس برای هر بازیکنی آرزوست
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تصویری دیده نشده از زنده یادان جمشید مشایخی و محمود استاد محمد 
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

فرزند خسرو احتشامی از آخرین وضعیت جسمی این شاعر که 
در بیمارستان بستری است، خبر داد.

سیاوش احتشامی که پیش تر از بستری بودن پدرش در بخش 
اتاق ایزوله سی سی یو خبر داده بود، درباره آخرین وضعیت او به 
ایسنا گفت: پدر را از CCU مرخص کرده اند، ولی هنوز تب و درد 
قفسه سینه خیلی زیادی دارند و این درد به دلیل سیمی است که از 
قفسه سینه رد کرده بودند تا خون دور قلب را بکشد. دکتر می گوید 
که این درد فعال هست و به دلیل خونی که در ریه شان جمع  شده 
تنفس شان هم همراه با درد است.او سپس درباره زمان مرخص شدن 
این شاعر از بیمارستان بیان کرد: هنوز چیزی راجع به این که چه 
زمانی مرخص می شوند، نگفته اند اما اگر این مشکل برطرف بشود، 
مرخص شان می کنند. از همه مردم برای بهبودشان التماس دعا داریم.

سیاوش احتشامی همچنین گفت که پدرش در حال حاضر به 
دلیل درد زیاد قادر به صحبت کردن نیست. 

خسرو احتشامی در سال 132۵ در سمیرم متولد شد. او  پس 
از گذراندن دوره خدمت سربازی در سال 13۵۰ به قصد تحصیل به 

هندوستان رفت و در پوناکالج واقع در شهر پونا به تحصیل مشغول 
شد. در سال 13۵3 به ایران بازگشت و همان سال ازدواج کرد. سپس 
تحصیالت خود را در دانشگاه اصفهان ادامه داد و در شهریور 13۵6 
در رشته تاریخ فارغ التحصیل شد. احتشامی از 17 سالگی با شعر انس 
گرفت و از سال 13۴۵ برای خواندن شعرهای خود در انجمن های 
ادبی اصفهان شرکت می کرد. در سال 13۴6 نخستین سروده او در 
مجله »روشنفکر« تهران به چاپ رسید و از همان ایام با برخی از 

نشریات تهران مانند »سپید و سیاه« همکاری خود را آغاز کرد. 
برخی از نوشته های او در زمینه نقد و بررسی شعرهای صائب، 
نظامی و خواجوی کرمانی و همچنین شناخت و بررسی هنرهای 
اسالمیـ  ایرانی است. احتشامی مقاالت فراوانی نیز در زمینه های 
مختلف ادبی در نشریات »بنیاد«، »آینده«، »هستی«، »کلک«، 
»بخارا«، »گلچرخ« و »فصلنامه اصفهان« منتشر کرده است. 
از آثار این شاعر و پژوهشگر می توان به »در کوچه باغ زلف«، 
»اصفهان در شعر صائب«، »امشب صدای تیشه«، »باغ های چوبی«، 

»جمال شناسی پنجره های ایرانی« و ... اشاره کرد.

همچنان برای  »خسرو احتشامی« دعا کنیم

نی  نجا خا ن   کیها
درباره  ایران  در  می گوید: 
ادبیات عامه پسند خلط مبحث 
ادبیات  که  کسانی  زمانی  است.  شده 
ادعایی  هیچ  می نوشتند،  عامه پسند 
نداشتند که ادبیات ما ادبیات خالقه است 
ویراست  را  عامه پسند  کتاب  حاال  اما 
مجازی   صفحه  در  تبلیغاتی  می کنند، 
ادبی هم هستند  و مدعی جوایز  دارند 
و  روشنفکری  ادبیات  به  می خواهند  و 
این خلط  بدهند.  و سو  انتقادی سمت 

مبحث خطرناک است.
ویژگی های  درباره  نویسنده  این 
و  پرفروش  و  عامه پسند  رمان های 
این که آیا لزوما یکی هستند و یا گاهی 
اظهار  می شوند،  گرفته  اشتباه  هم  با 
کیفیت  حیث  از  ادبیات  نوع  سه   کرد: 
ادبیات  عامه پسند،  ادبیات  داریم؛  آثار 
دخمه ای و ادبیات فراگیر. اساسی ترین 
است  این  عامه پسند  ادبیات  ویژگی 
به تفکر مخاطب فشاری  نویسنده  که 
ننده  خوا نیست  نیازی  و  ورد  نمی آ
زمان  نشانه ها،  زبان،  با  ارتبط  برای 
اندیشه ورزی  داستانی  عناصر  سایر  و 
مدام  کند.  احضار  را  سوادش  و  کرده 
راحت  می گوید  خواننده  به  نویسنده 
باش، نمی گذارم دچار فشار فکر شوی، 
ابتدایی ترین  ببری،  لذت  می خواهم 
سطوح احساسی تو را برآورده می کنم. 
در سریال های طنز عامه پسند هم به 
می گوید  کارگردان  و  است  این شکل 
صدای  و  بخندی  حتی  نیست  نیازی 

خنده پخش می شود.
دبیات  ا دوم،  دسته  افزود:  و  ا
ژ  تیرا است،  نگارد  وا آ یا  دخمه ای 
هر  است.  خواص  برای  و  دارد  کمی 
و  پنجم«  »معصوم  نمی تواند  کسی 
گلشیری،  هوشنگ  روشنان«  »خانه 

شعرهای  و  نعلبندیان  نمایشنامه های 
کسی  هر  یا  بخواند.  را  رویایی  یداهلل 
کلود  و  بوتور  میشل  آثار  نمی تواند 
را بخواند. جایگاه  سیمون و ُرب گریه 
آن ها در نقد ادبی مشخص است. آن ها 
به فلسفه دیگری از ادبیات اعتقاد دارند. 
این آثار به شکلی است که خواننده فقط 
مخاطب اثر نیست بلکه نویسنده دوم آن 
هستند  دشوارخوان  رمان ها  این  است. 
روالن  شوند.  مطالعه  مداقه  با  باید  و 
دور خوانش  به  باید  اثر  بارت می گوید 
برسد. آثار عامه پسند در مرحله پیشانقد 
هستند. ادبیات دخمه ای تیراژی اندک 
و مخاطبی خاص دارد و خواننده این اثر 

نیز باید خالق باشد.
ادبیات فراگیر  اما  خانجانی گفت: 
بیات  د ا ژ  ا تیر می کند،  لبی  جا ر  کا
ظرفیت های  از  اما  دارد  را  عامه پسند 
مثال  می کند،  استفاده  دخمه ای  ادبیات 
آثار فلوبر یا احمد محمود. این ها آثاری 
درخشانند، فراگیرند و تیراژی باال دارند. 
با این که در محتوا و زبان و نشانه ها از 
ادبیات خالقه استفاده می کنند اما مانند 

نیستند،  پسند  خاص  دخمه ای  ادبیات 
قصه محورند و شکل روایی و وضوح 
طرح دارند و با مخاطبان بسیاری ارتباط 

برقرار می کنند.
ت  بیا د ا  : د کر ن  نشا طر خا و  ا
عامه پسند سهل است، ادبیات دخمه ای 
و  سهل  فراگیر  ادبیات  و  است  ممتنع  
ممتنع. فروغ فرخزاد و سعدی فراگیرند 
و همه می خوانند اما عامه پسند نیستند، 

سهل و ممتنع اند.
نویسنده »بند محکومین« سپس 
ادبیات عامه پسند  از  آیا  این که  درباره 
می توان به ادبیات جدی رسید، گفت: 
معتقدند  عده ای  ریم؛  دا نظریه  دو 
و  درمی آید  کمیت  درون  از  کیفیت 
کیفیت  کیفیت،  معتقدند  دیگر  دسته 
دو  ین  ا و  کمیت  کمیت،  و  است 
ربطی به هم ندارند. من از دسته دوم 
هستم و معتقدم لزوما از درون کمیت، 
کیفیت بیرون نمی آید. اما ممکن است 
شروع  عامه پسند  ادبیات  از  مخاطبی 
کند و کم کم  پیشرفت کند و خواننده 
ادبیات فراگیر و حتی ادبیات دخمه ای 

دوران  در  خودم.  نمونه اش  شود، 
قاضی  پرویز  کتاب های  یی  هنما ا ر
جذاب  برایم  و  می خواندم  را  سعید 
نمی توان  آثار  آن  خواندن  با  اما  بود، 

خواننده و نویسنده خالق شد.
وضعیت  چگونگی  ره  با در و  ا  
ما  داشت:  اظهار  ایران،  در  آثار  این 
محمود،  آثار  همچون  فراگیر  ادبیات 
دانشور، دولت آبادی، فصیح، پارسی پور، 
آثار بسیار  این گونه  چهلتن، مدرسی و 
کیفیت  از  فراگیر  ادبیات  داریم.  کم 
باالیی  تیراژ  و  است  برخوردار  خالقه 
همه  در  دخمه ای  ادبیات  دارد،  هم 
جای دنیا تیراژ کمی دارد. اما در ایران 
در مورد ادبیات عامه پسند خلط مبحث 
ادبیات  که  کسانی  زمانی  است،  شده 
شریف  آدم هایی  می نوشتند  عامه پسند 
و بی ادعا بودند، فهیمه رحیمی، نسرین 
ثامنی، ر. اعتمادی و کورس بابایی هیچ 
ادبیات  ما  ادبیات  که  نداشتند  ادعایی 

خالقه است. 
کتاب  حاال  اما  افزود:  خانجانی 
و  پالوده  و  ویراست  را  پسند  عامه 
تبلیغاتی در صفحه  پیرایش می کنند و 
مجازی  دارند و مدعی جوایز ادبی هم 
هستند و می خواهند به ادبیات خالقه و 
روشنفکری و انتقادی سمت و سو بدهند. 
این خلط مبحث خطرناک است. فقط با 
سرمه چشمش را درست کرده اند وگرنه 
همان است. ما نمی توانیم بگوییم ادبیات 
عامه پسند بنویس یا ننویس، نمی توانیم 
بگوییم ادبیات عامه پسند چاپ بکن یا 
نکن. اما هر نویسنده و ناشری باید حد 
آخر  نکته  و  بداند.  را  خود  اثر  حدود  و 
این که چطور شده که در چندسال اخیر، 
در تمام هنرها ازجمله ادبیات و سینما، 
همه به فکر لذت بدون انتقاد و خالقیت 

افتاده اند؟!

اساسی ترین ویژگی ادبیات عامه پسند
 این است که به تفکر مخاطب فشار نمی آورد

آخرین سه گانه »تاد هانترمون« منتشر شد
به تازگی  احمی  آرزو  ترجمه  با  انجی سیج  نوشته  رمان »ستاره گیر« 
سومین  این کتاب  است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  افق  نشر  توسط 
عنوان از سه گانه »تادها نترمون« است که ماجراهایش پس از هفت گانه 
»سیپتیموس هیپ« اثر دیگر همین نویسنده، رخ می دهند و نسخه اصلی اش 

سال 2۰1۴ چاپ شده است.
پیش از این کتاب، »راه یاب« و »شن سوار« از مجموعه تادهانتر مون 
چاپ شده اند. انجی سیج نویسنده انگلیسی متولد سال 19۵2 است. او که 
از کودکی در مسیر کتاب و کتابخوانی قرار گرفت و  ناشر داشت،  پدری 
ادبیات فانتزی برای نوجوانان  از نویسندگان معروف  امروز به عنوان یکی 
شناخته می شود. او در خانه ای ۵۰۰ ساله در غرب لندن زندگی می کند. در 
زیرزمین این خانه تونل های مخفی زیادی هست؛ جایی جادویی و پر از افسانه!

»سیپتیموس هیپ« یک هفت گانه بود که این عناوین را با ترجمه 
مهرداد مهدویان شامل می شود: افصون، پرواز، فیظیک، جسط وجو، سایرِن 

خبیس، صیاهی، عاتش.
ناپدید  تولدش  در شب  پسر،  هفتمین  هفتم  پسر  هیپ،  سیپتیموس 
می شود و قابله اش اعالم می کند که مرده است. همان شب سیالس، پدر 
او، در برف ها به نوزاد دیگری برمی خورد که سر راه گذاشته شده است. 
فن  و  فوت  و  می کند  بزرگ  خود  فرزند  مثل  را  شده  پیدا  دختر  سیالس 
نزد  از همان شیوه ها  استفاده  با  او می آموزد. سیپتیموس  به  را  جادوگری 
خانواده اش برمی گردد اما روح ملکه الدردا پس از ۵۰۰ سال از زندان آزاد 

می شود و دنبال او می گردد.
ماجراهای  از  پس  سال   7 مون«  »تادهانتر  سه گانه  ماجراهای  اما 
هستند.  مون،  تادهانتر  آلیس  درباره  و  می دهند  رخ  هیپ  سیپتیموس 
آلیس راه یاب جوانی است که با افصونی تازه به قلعه می آید. او در کتاب 
را  اورم  تخم  تا  راهی صحرای شن های سرودخوان می شود  »شن سوار« 
به قلعه برگرداند؛ سفری که نه تنها مهارت های افصون و راه یابی او، بلکه 

دوستی اش را هم می آزماید.
در سومین جلد تادهانتر مون ماجرا مربوط به مقطعی است که یک سال 
از آن، آلیس از دهکده راه یاب ها رفت تا کارآموز سیپتیموس هیپ  پیش 
همان جادوگر ویژه شود. آلیس فهمید افصون قلعه از قدرت سنگ های الجورد 
زیر برج جادوگر شکل می گیرد ولی در سرزمینی دور، سنگ آبی درخشان 
در حال نابودی است. این ویرانی به زودی به قلعه می رسید و افصون قلعه 
راه  آلیس می خواهد قدم در  اما حاال که یک سال گذشته،  نابود می شد. 
سفری خطرناک بگذارد تا سنگی باستانی را پیدا کند و جهان سپتیموس 

هیپ را نجات بدهد...
»ستاره گیر« 12 بخش اصلی دارد که فصل های مختلفی را در خود 

جا داده اند.
این کتاب با 36۰ صفحه، شمارگان هزار و 1۰۰ نسخه و قیمت ۴6 

هزار تومان منتشر شده است.

برگزاری برنامه هایی 
در حوزه کتاب برای تابستان

. . »ک. مه  نا بر عه  مجمو
و  کتاب  حوزه  در  بستان«  تا
بستان  تا فصل  در  نی  ا بخو کتا

برگزار می شود.
 ، ر ن پو طمیا فا سیدعلیرضا 
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی 
درباره  تهران  شهرداری  هنری 
و  ب  کتا ه  ز حو ی  مه ها نا بر
ر  د ن  ما ز سا ین  ا نی  ا بخو کتا
»ک... عنوان  با  تابستان  فصل 

تابستان« گفت: اوج گیری دوباره 
با  نی  همزما و  نا  کرو ویروس 

فصل تابستان و نیز ضرورت پر کردن اوقات فراغت و انتخاب هم نشینی 
برای تنهایی های انسان، بار دیگر اهمیت کتاب را به عنوان سالم ترین، 
سهل الوصول ترین و ارزان ترین کاالی فرهنگی در سبد مصرف خانواده ها 
فضای  سیطره  اجتماعی  محدودیت های  که  دوره ای  در  می دهد.  نشان 
آشکار  پیش  از  بیش  کتاب  اهمیت  کرده،  تثبیت  جهان  بر  را  مجازی 

شده است.
او ادامه داد: از طرفی هر سال با فرارسیدن فصل تابستان و فرصت 
نهادهای  و  خانواده ها  دغدغه های  اصلی ترین  از  یکی  فرزندان،  فراغت 
ورزش های  محدودیت های  است.  آنان  فراغت  اوقات  کردن  پر  فرهنگی 
برنامه های  و  مهارت آموزی  و  جمعی  و  حضوری  کالس های  گروهی، 
برنامه های  اولویت  ردیف  در  را  کتابخوانی  و  کتاب  تفریحی دسته جمعی، 

تابستان امسال قرار داده است.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری گفت: امسال مجموعه برنامه 
عنوان   11 با  زندگی«  خط  »روی  برنامه های  قالب  در  »ک...تابستان« 
برنامه های  قالب  در  کتاب«  »پاتوغ  اجراست.  حال  در  فرهنگی  برنامه 
رونمایی، معرفی و خوانش کتاب و...، »جام باشگاه های کتابخوانی کودکان 
و نوجوانان«، برنامه ویژه روز خبرنگار با عنوان »کتاب خبرنگار«، خدمات 
مجازی،  مناسبتی  کتابخوانی  مسابقات  کتاب(،  )اتوبوس  هدهد  کتابگرد 
معرفی نویسندگان شاخص ادبیات کودک و نوجوان در برنامه »یک دقیقه 
با خالقین قصه ها«، نمایشگاه کتاب مجازی »کتاب پارک تهران«، برنامه 
ویژه ایام کرونا با عنوان »آزمونی برای دنیا« در قالب فراخوان آثار ادبی، 
بسته کتاب های جهش تولید متناسب با شعار سال و معرفی گرافیکی کتاب 

یا کتاب گراف »ره توشه« عناوین این برنامه ها هستند.
بنا بر اعالم، عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر و بهره مندی 
از برنامه های حوزه کتاب و کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری در فضای 
سایت  به  یا  بگیرند  تماس   966۵3۴71 شماره  با  می توانند  مجازی 
www.dtlib. نشانی  به  هنری  فرهنگی  سازمان  دیجیتال  کتابخانه 

ir  مراجعه کنند.
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فرناز میرزالو

پیام وزیر فرهنگ برای »جام باشگاه های کتابخوانی »
باشگاه های کتابخوانی دستاوردهای مهمی 

را برای آینده کشور خواهد داشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای مراسم پایانی »جام باشگاه های 
کتاب خوانی« که به صورت مجازی برگزار شد، پیامی صادر کرد.

جام  امسال  چه  »اگر  است:  آمده  صالحی  سیدعباس  پیام  متن  در 
باشگاه های کتابخوانی به خاطر شرایط کرونایی در فضای حضوری برگزار 
نمی شود اما دل ها به هم نزدیک است و امروز در این اجتماع یک فضای 
قلبی، روحی و درونی را با هم داریم، جام باشگاه های کتابخوانی که امسال 
چهارمین دوره آن را گذرانده ایم و در چهارمین دوره آن حضور داریم اتفاقات 

بسیار خوبی را در این چهار دوره شاهد بوده است.
از یک سو گسترش کمی جغرافیایی و اعضای جام باشگاه مدنظر است، 
در سال نخست یعنی سال 139۵ تنها 1۵ شهر با دو هزار باشگاه و 22هزار 
عضو را داشته ایم اما در سال 1398 این رقم به 3۰۰شهر، 1۵2۰روستا و 
22هزار باشگاه با 336هزار عضو می رسد. این روند رو به رشد و قابل توجه 
نشان دهنده این است که اتفاقات خوبی هرسال رخ داده است که موجب 

شده یک جهش قابل توجه را تا سال پیش داشته باشیم.
همچنین برنامه های باشگاه های کتابخوانی تنوع قابل توجهی را در 
این چهارسال داشته است. باشگاه ها دیگر صرفا فضایی برای خواندن کتاب 
نیست، بلکه این باشگاه ها هم به خواندن کتاب و هم به گفت وگو در باب 
کتاب، خرید کتاب، مبادله کتاب، نامه به نویسندگان، فیلم معرفی کتاب های 

خوانده شده و ده ها فعالیت خالقانه  دیگر پرداخته اند.
نکته دیگری که می توان به عنوان مسیر رو به رشد جام باشگاه های 
کتابخوانی از آن یاد کرد تنوع مکانی باشگاه های کتابخوانی است. مدارس، 
کتابخانه ها، کانون های فرهنگی هنری مساجد، مهدکودک ها، فرهنگسراها، 
مجتمع های مسکونی بزرگ و کوچک و ده ها مکان دیگر فضایی را برای 
باشگاه ها ساخته است، اینکه هر نقطه اجتماعی می تواند یک مکان خوب 
برای گفت وگو در باب کتاب، کتابخوانی و خالقیت های مبتنی بر کتاب باشد.

از طرفی دیگر شاهد این هستیم که با گسترش و تنوع فعالیت ها رقابت 
در  است،  دیده شده  کتابخوانی  باشگاه های  در جام  در حوزه های مختلف 
سال 98 شاهد باشگاه های منتخب، نامه های منتخب اعضا به نویسندگان، 
فیلم های منتخب در باب کتاب، تسهیل گرانی که کوشیدند و در این تالش 
فعال  مراکز  منتخب،  مترجمان  و  نویسندگان  داشتند،  ویژه ای  مزیت های 
منتخب اعم از مدارس، کتابخانه ها، کانون ها، مهدکودک ها و ... هستیم، در 
مجموع تنوعی در فضای رقابت فعاالنه در جام باشگاه های کتابخوانی پدید 
آمده است. این جریان در چهار سال گذشته در مقطع نخست متوقف نشده 
است، بلکه سال به سال هم در گستره و تنوع کمی و هم در عمق بخشی و 
کیفیت افزایی تالش های قابل توجهی داشته و این نمود کامل دیده می شود.«

از  خود  سهم  به  »بنده  است:  آمده  پیام  این  از  دیگری  بخش  در 
مجموعه های مختلفی که در این پویش و سرعت دادن به آن سهیم بودند، 
مربیان مهدکودک ها و مجموعه های دیگر که در این مجموعه عظیم 2۰هزار 
نفری سهم قابل توجهی را داشتند تشکر می کنم، سهم زنان عالقه مند به 
فرهنگ و کتاب در این مجموعه 8۰درصد است، همچنین از دستگاه های 
مختلفی که با این حرکت وسیع جغرافیایی ایران مساعدت داشتند همچون 
بهزیستی،  مساجد،  فروشی ها،  کتاب  پرورش،  و  آموزش  کتابخانه ها،  نهاد 
بسیج و مجموعه های دیگر که تالش کردند تا با مساعدت خود این حرکت 

را به این نقطه برسانند تشکر می کنم.
همچنین از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکر 
می کنم که اصل این ایده و مدیریت آن را برعهده داشتند و با ارائه پاره ای 
از تسهیالت همچون ارائه ۵۰درصد یارانه خرید کتاب در این پویش عظیم 

فرهنگی اجتماعی نقش موثری را ایفا کردند.«
در بخش پایانی پیام سیدعباس صالحی آمده است: »به نظر می آید جام 
باشگاه های کتابخوانی فرصتی را برای اتفاقات خوب فراهم کرده است، هم 
در ارتقای سطح مطالعه این کانون ها با حدود بیش از 33۰ هزار عضوی که 
ما در مجموعه داریم و هم تالش و اثرگذاری که در ارتقای تفکر انتقادی، 

گفت وگو و خالقیت در کودکان و نوجوانان داشته ایم.
امروز جریان باشگاه های کتابخوانی عالوه بر گستره و وسعت کمی و 
کیفی که داشته طبعا دستاوردهای مهمی را برای آینده کشور خواهد داشت. 
نسلی که سرانه مطالعه آن ها باالتر خواهد رفت، نسلی که از طریق گفت وگو 
و خالقیت های ارائه شده در باشگاه ها نسل خالق تری خواهند بود، نسلی 
که از طریق کار جمعی که در باشگاه دارند مشارکت اجتماعی آنها ارتقا پیدا 
خواهد کرد و نسلی که اعتماد به نفس بهتری پیدا می کند.امیدواریم این 
پویش و حرکت که هرسال قوی تر و گسترده تر از سال گذشته تعقیب می شود 
به آینده ایران کمک کند و ایران سرافراز را برای ما پیش رو داشته باشد.«

همیشه از نوشتن فرار می کرد. نوشتن 
برای  و  می ترساندش  بود.  سخت  برایش 
همین بود که سعی می کرد در محاصره حس 
نوشتن قرار نگیرد، چون می دانست ناگهان می تازد و 

بدجوری می زند ناکارش می کند.
محمود استاد محمد چنین نویسنده ای بود. بچه 
دروازه دوالب که در دوران نوجوانی سرسپرده صادق 
و  دور  رؤیاهای  در  و  شد  رحمانی  نصرت  و  هدایت 
درازش، خود را نویسنده یا شاعر می دید؛ غافل از آنکه 

زندگی برایش خواب دیگری دیده بود.
اگر با بهمن مفید هم مدرسه ای نشده بود، شاید 
به همان دنیای شعر و داستان پای می نهاد ولی بیژن، 
برادر بزرگتر بهمن، دست این نوجوان را گرفت و او 
را به دنیایی دیگر پرتاب کرد. حاال دیگر شیفته بیژن 
مفید بود؛ همیشه معلمش، مرشد و مرادش که همواره 

شیداوار از او یاد می کرد. 
نان  جوا ز  ا گروهی  می خواست  مفید  بیژن 
و  ببرد  صحنه  به  نمایشی  آنان،  با  و  کند  درست 
تئاتر«  »آتلیه  گروه  عضو  هم  محمد  استاد  محمود 
وارد  که  نمی زد  حدس  زمان  آن  در  احتماال  شد. 
که  سالگی  بیست  به  ولی  است  شده  تئاتر  دنیای 
هم  نمایش  چند  و  دارد  نمایشنامه  چند  دید  رسید، 
در همان  را  است. »آسید کاظم«  کارگردانی کرده 

نوشت. سالگی  بیست 
بیژن مفید کار خودش را کرده بود. او حاال دیگر 
تئاتری شده بود. مفید، برای اجرای »شهر قصه« ، نقش 
»خر خراط« را به او سپرد. نقشی که استادمحمد هنوز 

هم با آن شناخته می شود.
تا به خودش بیاید، دید سال ها گذشته و دور و 
»شب  کاظم«،  »آسید  است؛  نمایشنامه  از  پر  برش 

»دقیانوس  خوزیان«،  و  »خونیان  یکم«،  و  بیست 
امپراتور شهر افسوس«، »سرای رنج و شکنج«، »دیوان 

تئاترال«، »تهرن«، »کافه مک ادم« و ...  
حاال دیگر به یکی از طالیه داران تئاتر اجتماعی 
نمایشنامه هایش هر  ایران تبدیل شده بود و کوله بار 
روز سنگین تر می شد ولی او که انگار از دل تاریخ آمده 
بود، حسرت دنیای »آسید کاظم« را داشت که چقدر 

محترم بود، چقدر عاطفی و چقدر ریشه دار.
برای  بنشیند  انسان  یک  اینکه  از  گفت:»  می 
کبوترش گریه کند، حسی به من دست می دهد که 
نمی توانم بگویم زیباست، چیزی فرای زیبایی است.«

او که بی هیچ انتخابی پای به دنیای تئاتر نهاده 
تئاتر  از  این جهان شد که هر گاه  آنچنان محو  بود، 
حرف می زد، می توانستی تصور کنی گردش خون در 

رگ هایش شدت می گیرد.
اما تئاتر، تنها عشق زندگی اش نبود؛ که با گل 
تازه می شد، جان می گرفت، سبز می شد. در  و گیاه، 
خانه کوچکش در خیابان پلیس، بیشترین زماِن خود 
را در کنار باغچه سپری می کرد، هر روز مبهوت گل ها 
می شد، به تک تک برگ هایشان دست می سایید. با 
صدای شمرده و آرامش با آنها سخن می گفت و شگفت 

زده می شد از گونه گونی رنگ هایشان. 
اگر سر ذوق بود، از ریحان هایی سخن می گفت 
که به وقت مهاجرتش به کانادا در گلدانی در بالکن 

خانه کاشته بود. 
رفتن،  مرداد سال 1392 وقت  و سحرگاه سوم 
دلش خسته بود از بیماری، از داروهای نایاب و تحریمی، 

از بستری شدن های پیاپی، از کارهای نیمه کاره ...
ت  ا طر خا  ، یش نه ها ا تر  ، یش مه ها یشنا نما
عاشقانه اش، همه را گذاشت و رفت. این پرسش اما 
در ذهن دوستانش می چرخید که چگونه توانست از آن 

باغچه با آن همه گل های قشنگ، دل بکند. 
یادداشتی  درگذشتش،  سال  هفتمین  در  حاال  و 

از او را می خوانیم که مانا، دخترش ارایه داده است:
»بی آنکه بدانم یا بخواهم وارد این بازی شده ام . 
دست و پا زدن برای تداوم زنده ماندن. چقدر راحت اند 
این گورخرها و گوزن ها و آهوها. مرگ کجاست؟ در 
لحظه ای که تمساح دهانش را باز می کند و دندان هایش 
را در گردن و خرخره بچه گورخر، فرو می برد. تمام شد. 
در چند ثانیه اتفاق، از آغاز به پایان رسید. گورخر به 
مرگ، بیش از چند ثانیه فرصت قدرت نمایی نمی دهد. 
خالصه اش می کند. حقیر و زودگذر. حتی آنی. بیش از 
این به رسمیت اش نمی شناسد ولی من یک سال است 
که با مرگ چشم در چشم شده ام در حد حریِف پیروز، 
حریِف برنده، به مرگ رسمیت داده ام و با او سرشاخ 
شده ام . چرا؟ مرگ، حریف نیست، از من بیرون نیست، 
در تقابل نیست. جزیی از خود من است، تداوم زندگی 
است. مثل کودکی، مثل جوانی، مثل میانسالی، مرگ 
هم مرحله ای است از جمله آن مراحل، مرحله پایانی. 
جمله هم یک نقطه پایان دارد. نقطه را باید گذاشت. 

جمله را باید تمام کرد.«

به بهانه سالروز درگذشت محمود استادمحمد

نویسنده ای که از نوشتن فراری بود

تنها شعر یا متن های مثال ادبی نیست؛ جعلیات آشنایی که 
سال هاست در فضای مجازی به نام احمد شاملو دست به دست 

می شود گاه حتی وصیت نامه ای است منسوب به این شاعر.
دوم مردادماه 2۰ سال از درگذشت احمد شاملو )ا. بامداد(، 

شاعر، مترجم و نویسنده »کتاب کوچه« می گذرد.
برخی  شعرها و متن ها آن قدر با برچسب نام احمد شاملو 
در فضای مجازی و حتی بعضا در مجله هایی آمده که خیلی ها 

ممکن است جعلی بودن شان را باور نکنند. 
فقط  جعلی  دست نوشته های  انتساب  ماجرای  لبته  ا
مختص شاملو و شاعران و نویسندگان معاصر نیست؛ عده ای 
که می خواهند با منسوب کردن دست نوشته های خودشان به 
اسامی مطرح، به شهرتی برسند، از متن هایی به نام فردوسی 
گرفته تا سیمین دانشور و دیگران دست به ساخت جعلیات 

می زنند. 
روز  به  روز  نویسندگان  و  شاعران  به  منسوب  جعلیات 

افزایش پیدا می کند و شاید از نگاهی بتوان دلیل این ماجرا را 
نگاه ناآگاهانه اغلب مخاطبان دانست. 

اگر به پیشینه شعری شاملو نگاه کنیم و شعرهایش را 
از چند دفترش همانند: »ابراهیم در آتش«، »باغ آینه«، »در 
آستانه« و... بخوانیم، می بینیم این شاعر در شعرهایش به شدت 
به زبان وابسته است، اما حاال در جعل کردن آثار شاعری چون 
او که زبان خاص خود را دارد که امضای شعرش است نثرها 

و متن واره هایی با عنوان آثار او به مخاطبان عرضه می شود. 
البته در میان آثار شاملو متن هایی هم دیده می شود؛ از جمله 
در کتاب »مثل خون در رگ های من« که شامل نامه هایی است 

که برای همسرش، آیدا می نویسد.
مسئله ای که در نشر جعلیات منسوب به چهره های مطرح 
دنیای ادبیات وجود دارد این است که اغلب این مطالب معموال 
آدرسی ندارد؛ یعنی اغلب خبری از نام دفتر شعر، زمان سرایش 

شعر و ... نیست. 

برخی از جعلیاتی که به عنوان نوشته شاملو تا کنون دست 
به دست شده اند در پی می آیند: 

»می دونی وقتی خدا داشت بدرقه ام می کرد بهم چی گفت؟ 
گفت : جایی که می ری مردمی داره که می شکنند

نکنه غصه بخوری تو تنها نیستی
تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری...«

فروشی  زن  یک  احساِس  بفهمی  تا  باشی  مرد  »باید 
نیست...! هدیه است.«

»عشق من کودک بمان دنیا بزرگت می کند
بره باشی یا نباشی گرگ گرگت می کند...«

»حوصله ات که سر می رود، با دلم،  با دوست داشتنم بازی 
نکن! من در بی حوصلگی هایم با تو زندگی ها کرده ام...!«

»دستانم را با درختان گره خواهم زد
و در انتهای سبز رشد

با نور در افق پیامی خواهم نوشت...«

»کاخ های گرم و روشن را
از نمای کوخ های سرد و تاریک

باغ ها را از بیابان های خشک
و تو را از مرگوار زندگی نامت جدا بایست کرد

همچنانک الماس از خاره سنگ!«
»بیا در البه الی ورقه های این کتاب همدیگر را ببوسیم؛ 

نگران آبرو هم نباش. این جا هیچ کس کتاب نمی خواند!«
عالوه بر این نوشته های جعلی، وصیت نامه ای هم منسوب 
به این شاعر وجود دارد که هرگز توسط او نوشته نشده است، 
بخشی از آن در ادامه می آید: »پس از من تا ایران زنده است 
بر مرگ من اشک مریزید. با یک پرچم ایران کفنم کنید و به 
سنگ مزارم بنویسید زیر این توده  خاک، میان استخوان هایی 

کم و بیش پوسیده، هنوز دلی به عشق ایران می تپد...«
همچنین »نامه ای به سارتر پس از پیروزی انقالب« به 

شاملو نسبت داده شده که این نامه هم جعلی است.

شعرهای جعلی و وصیت نامه ای به نام شاملو
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»بچه« به تئاترشهر نمی رود

نغمه  نوشته   » »بچه«  نمایش 
ماهیان  افسانه  کارگردانی  و  ثمینی 
هفته  چهارشنبه  روز  از  بود  قرار  که 
گذشته )اول مرداد( در تاالر چهارسو 
تصمیم  با  باشد،  تماشاگران  میزبان 
گروه اجرایی نمایش و موافقت مدیر 
مجموعه تئاتر شهر به صحنه نرفت. 

گروه اجرایی این نمایش اعالم کرده با وجود همکاری مجموعه تئاتر 
شهر برای به صحنه بردن این اثر نمایشی، فعال تصمیم بر این است که 
با توجه به شرایط پیش آمده در افزایش واگیری و شیوع ویروس کرونا، 
حفظ سالمت گروه، تماشاگران و نگرانی هایی که در این زمینه وجود دارد، 
با حضور فاطمه معتمدآریا، سعید  اجرا نشود.نمایش»بچه«  این نمایش 
چنگیزیان و شیوا فالحی از 27 بهمن سال گذشته در تاالر چهارسو روی 

صحنه رفت اما به دلیل شیوع کرونا اجرایش متوقف شد.

صدای »برادر« در دو شبکه رادیویی شنیده می شود

از  »برادر«  رادیویی  مجموعه 
رادیویی  تازه ترین محصوالت شبکه 
نمایش امروز شنبه چهارم مرداد ماه  
به کارگردانی نازنین مهیمنی از رادیو 
ایران و رادیو نمایش پخش می شود.

قسمت  پنج  در  مجموعه  این 
به سفارش رادیو ایران تولید شده و ساعت 
22:3۰ امروز از رادیو ایران پخش می شود و ساعت 23:۴۵ دقیقه روی 
آنتن رادیو نمایش می رود.اکبر خورد چشم نویسنده »برادر« ضمن اعالم 
این مطلب گفت: داستان این است که یک نفر از کشور آلمان وارد ایران 
می شود و به عنوان مهمان به خانه پدری اش می آید. همه از حضور او 
خوشحال هستند غافل از اینکه او برای جاسوسی و خرابکاری آمده است، 

او برادری دارد که یکی از دانشمندان هسته ای ایران است.
تهیه کننده مجموعه نمایشی »برادر« ژاله محمدعلی است.

پیش کسوت موسیقی مقامی خراسان جنوبی درگذشت

مند  هنر فین،  رستمی ا عیسی 
پیش کسوت موسیقی مقامی خراسان 
کرونا  بیماری  به  ابتال  اثر  بر  جنوبی، 

در شهر قاین دار فانی را وداع گفت.
عیسی رستمی متولد سال 13۴7 

شهرستان  زهان  بخش  افین،  دهستان 
به موسیقی  عالقه  به سبب  او  بود.  زیرکوه 
محلی از دوران نوجوانی آواز محلی را پی گرفت و از سال 1378 به صورت 
تجربی دوتار نوازی را آغاز کرد، سپس در سال 1382 از محضر استاد 
عزیز تنها و استاد ذوالفقار عسکریان بهره برد. وی ضمن نوازندگی دوتار 
به جهت عالقه به خوانندگی محلی از دوران نوجوانی در این زمینه نیز 

فعالیت داشت.
مرحوم رستمی مسئول گروه موسیقی مقامی سرآهنگ شهرستان 
قائنات بود و سال ها با انجمن موسیقی قاین و اداره ارشاد قائنات به عنوان 

نوازنده و داور همکاری داشت.

ی
سیق

مو

یو
راد

ش
مای

ن

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

رز رضوی به »باباسیبیلو« پیوست

رز رضوی به عنوان بازیگر جدید  
به  باسیبیلو«  »با یی   سینما فیلم 
انتخاب  خاچیکیان  ادوین  کارگردانی 

شد.
فیلم سینمایی »باباسیبیلو« اولین 
عنوان  به  خاچیکیان  ادوین  تجربه 

کارگردان است که پیش از این، حضور بهاره 
رهنما، امیرحسین صدیق و رضا شفیعی جم در آن قطعی شده بود و با 
پیوستن رز رضوی به عنوان بازیگران جدید، ظاهرا کار انتخاب بازیگران 

اصلی آن به پایان رسیده و به زودی  مقابل دوربین خواهد رفت..
    ادوین خاچیکیان تنها فرزند ساموئل خاچیکیان است که در تعدادی 

از آثار پدرش به عنوان تدوینگر و دستیار کارگردان حضور داشته است.
و  قبال »ردکارپت«  که  است  احمدی  احمد  فیلم   این   تهیه کننده 

»الزانیا« را تهیه کرده بود.
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آیا تئاتر بار دیگر رونق مي گیرد!؟

از مجموعه هاي نمایشي مشغول کار تا فیلم تئاترهاي آماده پخش
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محمد حسین زاده

دوباره  بازگشایي  سر  بر  بحث  هنوزهم  روزها  این 
شده  اعالم  اینکه  با  و  است  داغ  بسیار  تئاتري  سالن هاي 
صحنه  روي  را  خود  کار  مي توانند  نمایشي  گروه هاي  که 
اقدامي براي این کار  ببرند ولي برخي از سالن ها هنوزهم 
سالن هاي  در  را  کار خود  نمایش   ۵ این جال  با  نکرده اند. 
نمایشي تهران آغاز کرده و شاید رونقي دوباره براي تئاتر 
باشند. نمایش هاي سه شنبه های لعنتی، کوریوالنوس، درد و 
داد، کوکاکوال و بین انگشت های خمیده، ۵نمایشی هستند 
که از اواخر هفته گذشته اجرای خود را در تماشاخانه های 
پایتخت آغاز کرده اند و به نمایش هایي اضافه شده اند که در 

تیرماه اجراي خود را آغاز کرده بودند.

مجموعه تئاترشهر
نمایش  میزبان  مردادماه  اول  ز  ا مجموعه  این 
سه شنبه های لعنتی نوشته و کار محمدمهدی خاتمی است. 
بازیگران این نمایش به تهیه کنندگی محسن زارع اشگذری 
عبارتند از محسن افشار، مانلی حسین پور، سروش طاهری، 
شهرام مسعودی، اتابک نادری و نسرین نکیسا. سالن قشقایی 
این مجموعه نیز از 29 تیرماه پذیرای نمایش کوکاکوال به 
نویسندگی، طراحی و کارگردانی نصیر ملکی جو است. سیاوش 

چراغی پور و پگاه کاظمی بازیگران این نمایش هستند.

تماشاخانه سنگلج
نمایش عجیب السلطنه نوشته علی بهروزنسب و کار 
رفته  تماشاخانه سنگلج روی صحنه  بهنود محمدی پور در 
اقبالی،  احمدی، مجید  مهیار  معین،  فهیمه  آن  بازیگران  و 
نیلوفر  ممیزی،  وحید  حسینی،  یاسمن  برکت،  شروین 
دانا،  رئیسیان، سروین سیف، مرمر معتمدی  امیر  مهاریان، 

غزال ابوذری هستند.

تاالر هنر
شیما  نوشته  تاکو،  و  اکو  شگفت انگیز  دنیای  نمایش 
شادمانی و کار امید انصاری با بازی زینب اشرف زاده، سامان 
حیدریان، راشین رضایی، آرزو صدری، عرفان فروتن، زهره 
اجرا  هنر  تاالر  در  یوسف زاده  نوا  و  میثاقی  میثم  قاسمی، 
می شود. همچنین نمایش افسانه پری دریایی نوشته و کار 
رضا بیات در این مجموعه با بازی  رضا بیات، پویا پیروزرام، 
فرهاد تفرشی، لیلی حسینی، نادر داهیم، راشین رضایی، فائزه 
سنایی، مریم کوچک خانی، سحر نعمتی، یاسر محمدی، مهیار 
غفاری، فائزه غفاری، حسین فرزین شاد و نفس کامران به 

صحنه رفته است.

تاالر مولوی
حسین  نویسندگی  به  پنج در،  خانه  پنهان  نمایش 
کیانی، دراماتورژی محمد امیر یاراحمدی و کارگردانی آرش 
و  اجرا می شود  این مجموعه  اصلی  در سالن  فالحت پیشه 
بازیگران آن کوشا ابراهیمی، مریم بهشتی، حمید باهوش، 
علیرضا رشیدی، مائده شهوازیان، سارا عالقمند، سارا فتحی 

و آیدا نوروزی هستند.

تئاتر مستقل تهران
کوریوالنوس، عنوان نمایشی نوشته احسان رضوانی و 
سحر سالک، با طراحی و کارگردانی مصطفی کوشکی است 
که از 2 مردادماه در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود. بازیگران 
سالک،  سحر  دارابی،  یزدان  بختیاری،  هدیه  نمایش   این 
ایمان  شکیال سماواتی، حمید عاشوری، سحر عبدالملکی، 
لواسانی،  توحید  لطفی،  محمدامین  کمری،  سهیال  عبدی، 
 11 نمایش  همچنین  هستند.  مقدم  هانیه  و  مصباح  سحر 
جریحه روح، در این تاالر نمایشی به صحنه می رود. نویسنده 
و کارگردان این نمایش فرزاد امینی است و مهدی بازدار، 
حائری،  سروش  کار،  پسندیده  محمد  برومند،  زهرا  نازنین 
کریمی،  مونا  فوالدی،  نیلوفر  فرجی،  فرزانه  رحیمی،  آزیتا 
کیانا کریم پور، مهربان کشاورزی و رضا میرجلیلی در این اثر 
بازی می کنند. این نمایش براساس 11 داستان کوتاه مجموعه 

سه قطره خون اثر جاودان صادق هدایت است.

خانه نمایش مهرگان
و  درد  نمایش  میزبان  مرداد  اول  از  تماشاخانه  این 
است.  نیک آمیز  کامبیز  کار  و  یانگین  رسول  نوشته  داد، 
علیرضاحنیفی، مریم قریشی، فاطمه زمانی، آرام سلیمانی، 
محمد قائم مقامی و علی پیله ور در این نمایش ایفای نقش 
با ترجمه  اثر نیل سایمون  می کنند. نمایشنامه کله پوک ها 
از روز  نیز  شهرام زرگر و کارگردانی ارسالن گل محمدی 
اجراخوانی خود  تماشاخانه  این   2 در سالن شماره  گذشته 
را آغاز کرده است. بازیگران این اجراخوانی حسین امتی، 
شینا  اسماعیلی،  بنیامین  نجم الدینی،  مانی  سخایی،  سینا 
آرزو فتحی،  دبیریان، حمیدرضا داستار، حسین محمودی، 
همچنین  هستند.  شانه ای  محمدعلی  و  سهراب نژاد  آرا 
مرداد  سوم  جمعه  از  مجموعه  این  یک  شماره  سالن 
سایمون  نیل  نوشته  نازنین  پزشک  اجراخوانی  پذیرای 
است.  طاهری  علی  کارگردانی  و  خردمند  آهو  ترجمه  با 
بیتا  آتش رزان،  بهزاد  علی طاهری، محمدمهدی رشیدی، 
امیرمحمد  تاجیک،  صبا  رحمانی،  عاطفه  کردمنجیری، 
احمدی، امیرمهدی ریاحی، فاضل مرصع نشان، محمدرضا 
نقش خوان های  قدیانی  سوگند  و  عبدالهی  فاطمه  نخعی، 

پزشک نازنین هستند.

تاالر محراب
نمایش به دنبال بخت، نوشته داوود فتحعلی بیگی و کار 
احمد دهقان در سالن اصلی این تماشاخانه به صحنه می آید. 
شیرین  ماندنی،  رزا  زرگرزاده،  رعنا  نمایش  این  بازیگران 
تارا  پیرسهالن،  مینا  طناز کالنتریان،  مداح،  مریم  ریاضی، 

فرمانروا و پریا پرنیان هستند.

تماشاخانه ملک
با من حرف بزن، نام نمایشی نوشته و کار حامد شیخی 
است که در تماشاخانه ملک روی صحنه است و بازیگران آن 

حامد شیخی، شراره صبور و یگانه سروری هستند.

عمارت نوفل لوشاتو
محمد  کار  و  نوشته  تعلق،  قید  از  آزادی  نمایش 
میرزاحسینی در این مجموعه به صحنه آمده است. کسری 
آن هستند.  بازیگران  مجد  آریان  و  رفیعی  مهدی  راحمی، 
امین  و طراحی حرکت  نویسندگی  به  )زن( شزه  همچنین 
و  می شود  اجرا  مجموعه  این   2 شماره  سالن  در  غالمی 
بازیگران آن نسرین حیدری، فردین حبیبی، فرزانه حکیمی، 
زهرا حسینی، سمیرا نظری، فاطمه خادمی، حلیمه حسینی، 

گلی قاسمی و زینب مقصودی هستند.

عمارت روبرو
فقرات بی ستون عنوان نمایشی با طراحی کاوه ساری، 
انوشیروان آریا و میالد شجره به کارگردانی میالد شجره است 
که با اجراگری کاوه ستاری، انوشیروان آریا و میالد شجره 

روزهای شنبه در این سالن نمایشی اجرا می شود.

تئاتر گندم
غزل  کار  و  نوشته  خمیده،  انگشت های  بین  نمایش 
سارا  شریفی،  راضیه  آقازاده،  الهام  بازی  با  سالمی زاده 
علیرضایی، نگار قدیانی و زهرا رشیدی نیا از 29 تیر در این 

تاالر نمایشی روی صحنه است.

همچنین امکان تماشای 7 فیلم تئاتر جدید 
روز  یا  افرا  پاییز،  فرمالیته،  مارگاک،  عنوان  با 
مغازه  و  بهار، سیزیف  و  می گذرد، اسب و سیب 
خودکشی به تازگی در سامانه تیوال فراهم شده 
است و عالقمندان می توانند از طریق این سایت 
تماشاگر ۴8 فیلم تئاتر باشند که در ادامه به معرفی 

آنها می پردازیم

مارگاک
این  و  است  اثر  این  نویسنده  استریندبرگ  آگوست 
زاهدی  داود  کارگردانی  و  عاطفه  جواد  ترجمه  با  نمایش 
شقایق  و  محمدرضا هالل زاده  رقیب دوست،  امین  بازی  و 

صحرائی اجرا شده است.

فرمالیته
نویسنده، طراح و کارگردان این نمایش علی صفری 
احسان خان محمدی،  ارغوان،  آن سالله  بازیگران  و  است 
شیده  عابدی،  حامد  صفایی،  نجمه  خان محمدی،  هامون 
قفلی  مجید  قاراسمیان،  اریک  فیروزمنش،  نگین  غفاریان، 
پردیس  در  گذشته  سال  فرمالیته  گودرزی.  امیرعلی  و 

تئاترشهرزاد به صحنه آمده است.

پاییز
این نمایش نوشته و کار نادر برهانی برند است و امیر 
جعفری، ناهید مسلمی، احمد کاوری، ستاره پسیانی و بهرام 

افشاری در آن ایفای نقش می کنند.

افرا یا روز می گذرد
این اثر که سال 97 در تئاتر سنگلج اجرا شده، نوشته 
نسرین  است.  ساعی  سهیل  کارگردانی  به  بیضایی  بهرام 
درخشان زاده، پانته آ مرزبانیان، فرانک کالنتر، هومن رستگار، 
مهدی بزرگ زاده، وحید نفر، جواد پورزند، مهدیس توکلی، 
عطا  میرعزیزی،  اسحاق  ساعی،  سهیل  ابراهیمی،  عرفان 
محبوبی، مهسا احمدپور، نیلوفر محمدی ، مهشید زبردست و 

فایدیم احمدنژاد بازیگران آن هستند.

اسب و سیب و بهار
غنی زاده،  آناهیتا  کارگردانی  به  نمایش  این  نویسنده 
آنالی شکوری، حامد  آن  بازیگران  و  نمایش دهقانی است 

زارعان و نیکا ناظم زاده مي باشند.

سیزیف
به  عارفی  گلچین  محمدصادق  نوشته  نمایش  این 
کارگردانی محمد برهمنی است و اسماعیل گرجی و مهدخت 
موالیی در آن ایفای نقش کردند. این نمایش سال 98 در 
تماشاخانه ایرانشهر و تئاتر مستقل تهران اجرا شده است.

مغازه خودکشی
این نمایش نوشته باقر سروش، به کارگردانی علیرضا 
تبریزی،  نوشین  آقاپور،  وحید  نادری،  اتابک  است.  مهران 
سحر مختارزادگان، یاشار نادری، سوسن مقصودلو، سامان 

میرحسینی و فرهاد رشیدی بازیگران آن هستند.

دادگاه ویژه
آبتین  با ترجمه  این نمایش نوشته والدیمیر واینویچ 
گلکار و کار فواد عباسی است و بازیگران آن نریمان باغبانی، 
نگار اعطا، محمد پرتوافکن، پویا ظریف، دنیا براجعی، محمد 
فالحت، علی عصار، محمد حداد، غزل کمالی، مهدی ربانی، 
آرمیک هندری، یونس بنی اسد، نیایش مرثیه زاده، فردوس 
سعیدی، پردیس دامن افشان و بهزاد صفایی پور هستند. این 

نمایش سال 98 در تاالر آفتاب به صحنه آمده است.

شیو
شیو نوشته علی دل پیشه و کار علی دیردار است که 
سال 1396 با بازی علی دل پیشه، نیلوفر هوشمند، دیبا سراج 
و مینا گلپایگانی در تماشاخانه استاد انتظامی اجرا شده است.

پسران تاریخ
این اثر نوشته آلن بنت با ترجمه محسن ابوالحسنی با 
دراماتورژی و کارگردانی اشکان خیل نژاد است. بازیگران این 
نمایش محسن ابوالحسنی، مجید آقاکریمی، مهرداد بابایی، 
سینا باالهنگ، محمد برهمنی، سجاد حمیدیان، حامد رسولی، 
حمید رحیمی، مهدی شاهدی، مریم نورمحمدی و امیرمسعود 

واعظ تهرانی هستند.

مده آ
آن  کارگردان  و  شهرانلو  حمید  نمایش  این  نویسنده 
ندا قاسمیان است و بازیگران آن ونوشه واحدی و هامون 

هوشیار هستند.

ما سه نفر بودیم
این نمایش که در تئاتر مولوی اجرا شده است تجربه ای 
از صالح علوی زاده، پویان محمودی، پویا چوداریان با همراهی 

تارا صالحی است.

مسخ
نصیر ملکی جو نویسنده و کارگردان این نمایش است 
و بازیگران آن الهه بخشی، مهدی تشکری، فالمک جنیدی، 
لیلی رشیدی، محمد زیگساری، پگاه کاظمی، پوریا گلشناس، 
نفیسه ملکی جو و رامین ناصرنصیر هستند. این نمایش سال 

1393 در تاالر حافظ اجرا شده است.

بیا جلوتر
نویسنده این نمایش حسین برفی نژاد و کارگردان آن 
سجاد باقری است و سجاد باقری و حسین برفی نژاد در آن 
لوشاتو  نوفل  نمایش در عمارت  این  ایفای نقش می کنند. 

اجرا شده است.

دامپزشکی
جروقی  شیرین  نمایش  این  کارگردان  و  نویسنده 

هادی  برقعی،  صادق  اسفندیار،  امین  آن  بازیگران  و 
شیخ االاسالمی، کیوان محمدی، ستاره ملکی، زهرا مهرابی 
و علی نورانی هستند. این نمایش سال 139۵ در تاالر استاد 

انتظامی اجرا شده است.

جنگل و جینگیل
این نمایش نوشته و کار علیرضا جعفری مرام است و 
بازیگران آن پیمان کالنتری، پارسا پوالدوند، محیا ساالری، 

شهرام قاصدزاده و لیال میرحسینی هستند.

مم و زین
این نمایش نوشته عباس عبداهلل زاده و کار تینو صالحی 
است و بازیگران آن توماج دانش بهزادی، حسن محمدی، 
شیما  کرمی،  سامان  شاکرمی،  مسعود  کاظم پور،  صفورا 
ملکیان، مهدی حنفی، پویان درزی، هدی آهنگر، سیدعماد 

حسینی و یاسمن میرزایی هستند.

دس دسا علیرضا 2
بازیگران این نمایش محسن مستکین، نادر شریفی، 
حسین قبیتی نسب، فاطمه سیاح طرفی، ابراهیم نصرالهی، 

مصطفی کالک بُر و مهتاب قنبری هستند.

آوازه خوان خیابان های منهتن
به  شهرستانی  میکائیل  از  طرحی  براساس  اثر  این 
نویسندگی نیما مهر و کارگردانی و بازی میکائیل شهرستانی 

اجرا شده است.

تجربه های اخیر
این اثر را امیررضا کوهستانی نوشته و سارا داروفروش 
آن را کارگردانی کرده است. زهره زرگر، رها اصغری، عقیل 
علی نژاد  مهدی  و  قربانیان  لباسچی،  مریم  بهرامی،  عسل 
بازیگران تجربه های اخیر هستند. این نمایش سال 1397 

در خانه نمایش مهرگان اجرا شده  است.

مایکلفسکی
نویسنده و کارگردان این نمایش حسین ناظمیان پور 
است و بازیگران آن علیرضا مویدی، فرشید ناصری، طیبه 
پاکدل، شایان افشردی، مریم روشنی، علیرضا ساوه درودی، 
مایکلفسکی  هستند.  ناظمیان پور  وحسین  زنده دل  علیرضا 

سال 98 در تاالر مولوی اجرا شده است.

تنها خدا حق دارد بیدارم کند
استادآقا  طاهره  و  اثر  این  نویسنده  چرم شیر  محمد 
کارگردان آن هستند و نرگس چاروسه و هدی چاروسه در 

این نمایش ایفای نقش کرده اند.

آشویتس زنان
این نمایش نوشته و کار علی صفری است که سال 
1396 با بازی یگانه رجبی، یاسمن میرزایی، شهرزاد محمودی 

و امیر شمس در خانه نمایش دا اجرا شده است.

گلن گری گلن راس
روشن  امید  ترجمه  با  ممت  دیوید  نوشته  اثر  این 
ضمیر و کارگردانی فرید رحمتی است و بازیگران آن امین 
رقیب دوست، آرمین مهدیلو، سپهر طهرانچی، فرید رحمتی، 

مهیار اسالمی، دانیال محسنی و علی آشمند هستند.

احساس آبی مرگ
سجاد افشاریان نویسنده این اثر و امین میری کارگردان 
آن است و ساناز پوردشتی، سجاد تابش، رویا حسینی، بهنام 

خرم نیک، امید سلیمی، نیلوفر سلیمان تاش، آنالی شکوری، 
زهرا صادقی، الهام عبدالهی، ابراهیم عزیزی، آرش فضلعلی، 
گلبو فیوضی، مینا کریمی جبلی، َسمی مسلمی، نسرین نکیسا 
و مریم نقیبی در احساس آبی مرگ ایفای نقش می کنند. این 
نمایش سال 1392 در فرهنگسرای ارسباران اجرا شده است.

کرونوس         
این نمایش را علی صفری نوشته و کارگردانی کرده 
است و حسین منفرد، میالد آریافر، ابراهیم ناییج، کوروش 
شاهونه، علیرضا گلدهی، امیرعلی گودرزی و رها حاجی زینل 

در آن ایفای نقش کرده اند.

آسید کاظم
سارا  کار  و  استادمحمد  محمود  نوشته  کاظم  آسید 
بازیگران آن میثم شمسیان، حمیدرضا  و  داروفروش است 
ونائی، مهدی علی نژاد، سارنگ بهمنی، عباس خداوردیان، 
سیدحسام الدین شریفی، مصطفی مقیمی، حمیدرضا داوری، 
خشایار خرم، شهرام مددی، محمود هدایتی، اسماعیل قاسمی 

و کامبیز نیک آمیز هستند.

پرواز عمود کبوتر دریایی
و سیما شیبانی  نمایش  این  نویسنده  پیرحسینلو  پویا 
کارگردان آن است. یحیی گلنسایی، مهدخت موالیی، نفیسه 
بیگی  معصومه  و  پژمان فر  داوود  ساکت اف،  کیوان  زارع، 
بازیگران این نمایش هستند. این اثر نمایشی در تماشاخانه 

سپند اجرا شده است.

آفتاب کاران و سایر کشاورزان
پویا پیرحسینلو نویسنده و کارگردان این نمایش است. 
این اثر سال 1397 در پردیس تئاترشهرزاد اجرا شده است.

از خط زرد فاصله بگیرید
رضا رشادت این نمایش را نوشته و کارگردانی کرده 
است و امین اسفندیار، گلزار حذفی، نادر خوش بخت، داریوش 
رشادت، بیتا عزیزاقلی، گلنوش قهرمانی و حسین کریمی در 
تئاتر  در  نمایش سال 1397  این  ایفای نقش کرده اند.  آن 

مولوی اجرا شده است.

مرثیه ای برای یک دلقک
این فیلم تئاتر عروسکی نوشته و کار رامین کهن است 
که با عروسک گردانی بهار طاهری، مرضیه نادری، کامران 
احمدزاده، آزاده بقائیان، بهاره صدفی و پریا علیمحمدی اجرا 
شده است. گفتنی است تمام عواید این اجرا صرف کمک به 

پویش یادا )یاران درمانگران ایران( خواهد شد.

رابینسون خرگوشه
عباس  کار  و  نوشته  خرگوشه  رابینسون  تئاتر  فیلم 
ارسباران  فرهنگسرای  در  است که سال گذشته  قاصدزاده 
قاصدزاده،  قاصدزاده، سوگند  عباس  مونا کوشش،  بازی  با 

محسن افخمی و سهیل کمالی اجرا شده است.

تیستوی سبز انگشتی
نویسنده این فیلم تئاتر بهار طاهری و رامین کهن و 
کارگردان آن رامین کهن است. بازیگران این اثر که سال 
93 در تاالر هنر اجرا شده است سعید ابک، روشنک کریمی، 
پرویز حاجی زاده، امین پروین، پریسا رفیعی، الهام ایروانی، 

بهار سیف، نرگس مقیمی و امیر عباسیان هستند.

رینارد روباهه
این فیلم تئاتر نوشته آرتور فاکویز و کار احمد تیموری 
خمسه،  حسین  زینلی،  سپیده  نمایش  این  بازیگران  است. 

علیرضا زکائی، احمد تیموری و سحر زینلی هستند.

پسر نیل
آویژه  ناصر  و  تئاتر  فیلم  این  نویسنده  داوودی  گیتا 
کارگردان آن است. علیرضا ناصحی، مریم اکبری، حسین 
مزینانی، مریم آشوری، قاسم انصاری شاد، رها آویژه، کیمیا 
حسینی، نوید اکبری مبارکه، امین میرزاباقری و آرش حسنی 
در این اثر که سال 9۴ در تاالر هنر اجرا شده است ایفای 

نقش کردند.

الکی عجق وجق
نویسنده این فیلم تئاتر امیر مشهدی عباس و کارگردان 
آن آناهیتا غنی زاده است و آرش صادقیان حقیقی، آزاده نوری، 
مهدوی  سمیرا  و  مقیمی  عطا  اسفندآبادی،  مقیمی  ملیحه 

بازی دهندگان عروسک الکی عجق وجق هستند. این نمایش 
سال 139۵ در تاالر هنر اجرا شده است.

یک شهر بی پرنده
طراح و کارگردان این فیلم تئاتر ناصر آویژه است و در 
این نمایش کودک و نوجوان ناصر آویژه، رامین کمال زاده، 

محمدرضا معجونی و زینال ایزدپناه ایفای نقش می کنند.

جنایت و مکافات
ایمان  کارگردانی  به   139۴ سال  مکافات  و  جنایت 
افشاریان و بازی مجید آقاکریمی، مهدی پاکدل، محمد پویا، 
زهرا سعیدی، سوده شرحی، الهام شکیب، پرنده عالیی، عطا 
عمرانی، الدن کامیاب، محمود کیان، سپهر گودرزی، رامین 
محمدیان، مصطفی مظفری، یاشار مومن زاده و سیاوش میری 

سال 139۴ در عمارت مسعودیه اجرا شده است.

تونل
سیامک  کارگردانی  به  باقری  فارس  نوشته  اثر  این 
روح اهلل  و  مقدمی  شبنم  معتمدآریا،  فاطمه  است.  احصایی 
باران  تئاتر  کرده اند.  نقش  ایفای  تونلگ  در  حق گوی لسان 

سال 139۴ میزبان این اثر نمایشی بوده است.

اتاق ورونیکا
و  طراح  ورونیکاست.  اتاق  بعدی  تئاتر  فیلم  عنوان 
کارگردان این اثر نوشته ایرا لوین و ترجمه میترا شاکری، رضا 
ثروتی است. بازیگران این نمایش ایمان افشاریان، مرتضی 
اسماعیل کاشی، ستاره پسیانی و بهناز جعفری هستند. این 
نمایش سال 139۴ در عمارت مسعودیه به صحنه رفته است.

P2
به  جمالی  عباس  نوشته  دیگری  تئاتر  فیلم   P2
جمالی،  عباس  و  است  میرمنتظمی  مرتضی  کارگردانی 
فرزانه  امیدی،  حسین  کرمی،  احسان  صمدی،  آزاده 
سهیلی، آیدا صادقی، بیژن سراجی، محمد موذنی، رشید 
آقایی، محمد اهلل دادی و تیام کریمایی در این اثر ایفای 
اجرا  حافظ  تاالر  در   1393 سال  اثر  این  کرده اند.  نقش 

شده است.

حافظ، مولوی و خیام 
اپرای عروسکی حافظ، اپرای عروسکی مولوی و اپرای 
بهروز  نویسندگی، طراحی و کارگردانی  به  عروسکی خیام 
غریب پور است. مریم اقبالی، علی پاکدست، علی ابوالخیریان، 
امیرخسرو، هانی  نسیم  احمدی، مرضیه سرمشقی،  مرجان 
حسینی، مریم رحمانی، مهرنوش صادقیان، صدف بیگدلی، 
اقبال  سارا  و  مدنی  مائده  وفایی،  الهام  اشرف زاده،  زینب 
بازی دهندگان عروسک این نمایش هستند. این 3 اثر چند 

دوره در تاالر فردوسی به صحنه آمده است.

شرقی غمگین
با  افشاریان  سجاد  نوشته  غمگین  شرقی  تئاتر  فیلم 
طراحی علی زندیه و کار سعید زارعی است. در این نمایش 
سجاد افشاریان و سیدهومن شاهی به عنوان بازیگر حضور 
دارند. این نمایش سال 1396 در تماشاخانه پالیز و پردیس 

تئاتر شهرزاد به صحنه آمده است.

نورا
و  است  کوشک جاللی  علیرضا  کار  نورا  تئاتر  فیلم 
بازیگران آن پانته آ بهرام، احمد ساعتچیان، پیام دهکردی، 
این  هستند.  جعفری  بهناز  و  دلخواه  افسون  موالیی،  رضا 
آمده  به صحنه  تئاترشهر  نمایش سال 1389 در مجموعه 

است.

پچپچه های پشت خط نبرد
پچپچه های پشت خط نبرد عنوان فیلم تئاتری نوشته 
علیرضا نادری به کارگردانی اشکان خلیل نژاد است. در این 
نمایش محمد اشکان فر، سینا باالهنگ، حمید رحیمی، کیوان 
امیراحمد  فریضه،  مهدی  عطایی،  محمدهادی  ساکت اف، 
قزونی و نوید محمدزاده ایفای نقش کرده اند. این اثر سال 

1396 در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا شده است.

عامدانه، عاشقانه، قاتالنه
کار  و  نوشته  تئاتری  فیلم  قاتالنه  عاشقانه،  عامدانه، 
نسیم  قجابگلی،  فروغ  بازی سهیل صالحی،  با  بیان  ساناز 
ادبی و بهاره رهنما است. این اثر سال 139۴ در تئاتر باران 

اجرا شده است.
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