
فروشنده بسیار و خریدار کم!
و  کسب  از  بسیاری  شد  باعث  کشور  در  کرونا  شیوع 
برای  اساس،  این  بر  بروند،  پیش  تعطیلی  مرز  تا  نوپا  کارهای 
حمایت از کسب و کارهای نوپا، با برنامه ریزی وزارت ارتباطات 

و سازمان های تابعه اش یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مشکل  دچار  را  نوپا  کارها  و  کسب  از  درصد   ۷۲ کرونا  ویروس 
کرد. مهم ترین مساله ای که آن ها را درگیر کرد، کاهش مشتریان بود. 

دادند.  دست  از  را  خود  مشتریان  از  نیمی  از  بیش  کارها  و  کسب  این 
روزهای سختی بر آن ها گذشت و برای تامین حقوق و دستمزد کارکنان، 
پرداخت حق بیمه، اجاره بها، مالیات و بازپرداخت وام ها بار مالی بزرگی 

بر آن ها تحمیل شد.
در تازه ترین گزارشی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده است، در 
پی شیوع ویروس کرونا و در مسیر تحقق »ایران هوشمند« تاکنون حدود 

۱۲۴ میلیارد تومان برای حمایت از کسب وکارهای نوپا هزینه شده است. 
در چنین شرایطی برای ۶۲ درصد از شرکت ها، تاب آوری کمتر از سه ماه 
پیش بینی شد و این اتفاق اخراج و ورشکستی برخی را رقم زد. در این بین 
سازمان فناوری اطالعات ایران برای حمایت از کسب و کارها، پرداخت وام 

با بهره ۹ درصد را در دو فاز برنامه ریزی کرد.
صفحه 3

رئیس جمهور با تاکید بر مقابله موثر با افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی 
از کاالها، تصریح کرد: همزمان با تالش ها برای رونق تولید و سرعت و بهبود 
کیفیت تولید کاالها، عرضه کاال به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید به 

همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد.
حجت االسالم حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
عرضه کاالها به قیمت مناسب را از برنامه های اصلی دولت در کنار رونق تولید برشمرد و 
افزود: باید با اصالح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت 
کاالها شفاف سازی انجام گیرد.رئیس جمهور افزود: مقابله با گرانی بدون دلیل ایجاب می 
کند در کنار اعمال نظارت های تعریف شده برای دستگاه های مرتبط، با ایجاد شفافیت، 

زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم.
صفحه ۲

بخش دولتی پیشتاز مقابله با گرانی باشد

هنوز تغییری در زمان برگزاری کنکور 
به وجود نیامده 

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت که 
هنوز تغییری در زمان برگزاری کنکور سراسری ایجاد نشده و مجلس 
شورای اسالمی هم تابع نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره  زمان برگزاری 

آزمون های سراسری است.
محمد وحیدی درباره احتمال تغییر در زمان برگزاری کنکور سراسری اظهار 
کرد: در این باره همه تابع تصمیم گیری و نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم، 
البته که پیش از این زمان برگزاری کنکور سراسری از اواخر تیرماه به تعویق افتاد 
و به اواخر مردادماه موکول شد. اگر هم قرار باشد باز هم تغییری به وجود آید این 
موضوع از سوی ستاد مبارزه با کرونا اعالم می شود.وی ادامه داد: افراد نظرات و 
دغدغه های مخالف و موافقی درباره  زمان برگزاری کنکور دارند، اما تصمیم گیرنده 
نهایی ستاد ملی مبارزه با کرونا است که از مدیران اجرایی و افرادی که بیشتر این 

بیماری را می شناسند و آن را رصد می کنند، تشکیل شده است.
صفحه ۲

وزیرآموزشوپرورش:

تصویر آینده جامعه را 
می توان در آموزش و پرورش امروز دید

مهدِی آقاِی ُگل!
نام ملی پوش ایرانی ریو آوه با کسب 
عنوان آقای گلی در تاریخ لیگ برتر پرتغال 
ماندگار شد.مهدی طارمی در هفته آخر لیگ 
برتر پرتغال کاری که مد نظرش بود  را به بهترین شکل 
انجام داد و با به ثمر رساندن دو گل در دیدار شنبه شب 
مقابل بواویستا ۱۸ گله شد و به صدر جدول گلزنان 
لیگ برتر پرتغال صعود کرد و در کنار پیزی، مهاجم 
بنفیکا قرار گرفت.اما آقای گلی طارمی در لیگ برتر 
بود چراکه  بواویستا قطعی نشده  برابر  با دبل  پرتغال 
پیزی از بنفیکا با ۱۸ گل و پائولینهو)براگا( و کارلوس 
وینیسیوس)بنفیکا( هر یک با ۱۷ گل، یک مسابقه کمتر 
از ستاره ایرانی ریو آوه انجام داده بودند و این شانس را 
داشتند تا به تنهایی کفش طالی را به دست بیاورند.
صفحه 6

معاونمدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانمرکزی:

۷۰۰میلیاردریالبرایتوسعه
شهرکهایصنعتیاستانمرکزیتخصیصیافت
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برانکو استاد تحول درپرسپولیس؛

صفحه 6قهرمانی بدون بهانه!
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سالبیستودوم-شمارهمسلسل1516-دوشنبه6مرداد1399-قیمت1۰۰۰تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
احمد تجري: 

معضالت کودکان 
را در سینما روایت 

مي کنیم...

6ورزش
ساعی: سوریان 

نمی داند چطور 
حرف بزند!

هنگ 7فر

احمد تجری فيلمساز جوان و خوش فكر سينماي كشور 
این روزها مشغول ساخت فيلم سينمایی گل به خودی، 
به تهيه كنندگی علی قائم مقامی است كه فضایی عروسكی 
و موزیكال دارد.  او فيلمنامه این كار را با همراهی الله 

قهرمانی نوشته است. 

عضو هيأت اجرایی كميته ملی المپيک گفت: برخی می خواهند 
از بيرون مهر ه چينی كرده و كميسيون ورزشكاران را هدایت 
كنند. انتخابات رئيس و نایب رئيس كميسيون ورزشكاران 
كميته ملی المپيک فردا سه شنبه 7 مرداد برگزار می شود 
تا شاید این موضوع دوباره باعث رونق این كميسيون شود.

عليرضا طبایی بهترین كار را برای این كه شاعر به سارقان ادبی 
اجازه سرقت ندهد، چاپ آثار در قالب كتاب می داند و می گوید 
این سارقان نه تنها اثر ادبی را به نام خودشان می زنند بلكه 
بعد حتی مدعی هم می شوند كه این اثر برای خودشان است 

و اصال چرا اعتراض می كنيم.

در برابر سرقت های 
ادبی کاری 

نمی شود کرد

اختصاص ۱۲۴۰ میلیارد ریال برای حمایت از کسب و کارهای نوپا

WWW.YOUTHWORLD.IR

صفحه 3

فراخوان مناقصه عمومی 
با ارزیابی ساده

نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصات به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصات از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه ۹۹/۰5/۰۷ می باشد.

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ برآورد )ریال(شهرستانموضوع مناقصه
)ریال(

لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت محور 99/31/52
سبزوار-بردسکن

69.377.708.9433.468.885.447سبزوار-بردسکن

لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت در 99/31/53
محور سبزوار-دوغایی

49.772.658.6802.488.632.934نیشابور – خوشاب 

نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۰5/۱۴

مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه تاریخ ۹۹/۰5/۲5
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۰5/۲۶

نمابر:  و   ۰5۱-33۴۱۲۰۲۴-۸ تماس  تلفن   -  ۹۱۷3۶۹5۶3۶ پستی  کد   - اسالم  فدائیان  خیابان  انتهای   - مشهد  گزار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
۰5۱-33۴35۸۸۸

اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: ۰۲۱-۴۱۹3۴

جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید:
 www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

شناسه آگهی : ۹۲۴۴۲۹
ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانخراسانرضوی

آگهی
 مزایده عمومی

  خودروی فروشی )صدور سند( 

مبلغ سپرده)ریال(شماره موتورشماره شاسیشماره انتظامیمدلنوع خودرو

62S1412285004454179875315/000/000-186الف138613پراید جی ال ایکس

اداره کل تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان مازنـدران در نظـر دارد یکدسـتگاه  خـودروی  بـه شـرح مذکـور را بـا بهـره گیری از سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )www.setadiran.ir( و بـا شـماره مزایـدة : ۱۰۹۹۰۰3۲۶5۰۰۰۰۰۱ ) شـماره پارتـی ۱۱۹۹۰۰3۲۶5۰۰۰۰۰۲( بـه صـورت 

الکترونیکـی بـه فروش برسـاند .
مهلت دریافت اسناد مزایده :  از تاریخ انتشار آگهی  لغایت ۱3۹۹/۰5/۰۹  ساعت ۱۲:۰۰ 

تاریخ بازدید : ۹۹/۰5/۰۱  لغایت ۱3۹۹/۰5/۰۹ 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ۱3۹۹/۰5/۱۱  ساعت ۰۹:۰۰  

زمان بازگشایی : روز شنبه ۱3۹۷/۰5/۱۱   ساعت ۱۰:۰۰
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد. 

۱.برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت می باشـد وکلیه مراحل فراینـد مزایده شـامل خرید ودریافت اسـناد مزایده 
) درصـورت وجـود هزینـه مربوطـه ( ، پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایده ) ودیعه( ، ارسـال پیشـنهاد قیمت ، بازگشـایی پـاکات ، اعالم به برنـده ، واریز 

وجـه مزایـده وتحویل کاال در بسـتر سـامانه از ایـن طریق امکان پذیر می باشـد. 
۲. تأکیـد مـی گـردد شـرکت کننـدگان می بایسـت پـاکات مندرج در شـرایط مزایده)الـف ، ب ، ج( را عالوه بر درج در سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت بـه نشـانی)www.setadiran.ir(   ،  بـه اداره امـور مالـی ایـن اداره کل بـه آدرس : سـاری خیابان شـهبند تحویل و رسـید دریافت نمایند.

3. پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از خودروی موضوع مزایده مذکور بازدید به عمل آورید . 
۴- تاکید می گردد ترجیحًا مزایده گران استان مازندران می توانند در مزایده فوق الذکرشرکت نمایند. 

5.عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن( باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :  ۰۲۱-۴۱۹3۴ 

شماره تماس : ۰۱۱333۹33۰۶ 
ادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانمازندران

آگهی برگزاری فراخوان عمومی انتخاب مشاور )ارزیابی کیفی و فنی(
نوبتاولفراخوان شماره: 2099092421000010

شماره مجوز ۱۳۹۹.۲۱۵۳

شـرکت گاز اسـتان هرمـزگان در نظـر دارد فراخـوان خرید 
خدمـات مشـاوره طراحـی 1900 کیلومتـر گازرسـانی بـه نقـاط پراکنده 
شـرق اسـتان هرمـزگان را بـه روش QCBS و انعقـاد قـرارداد از طریـق 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت به مشـاور واجد شـرایط به شـرح 

ذیـل واگـذار نماید:
۱ موضـوع خدمات مشـاوره: ارائه خدمـات مشـاوره طراحی 
1900 کیلومتـر خطـوط انتقـال، تغذیـه، توزیـع وش بکـه نقـاط پراکنده 

شـرق اسـتان هرمزگان
۲ مدت قرارداد: 365 روز تقویمی

۳ نـام و نشـانی مناقصـه گـزار: شـرکت گاز اسـتان هرمزگان 
به نشـانی: بندرعباس - بلوار گاز - شـهرک فجر - شـرکت گاز اسـتان 

هرمزگان
۴ مهلـت زمانی دریافت اسـناد فراخـوان: 7 روز از تاریخ 

انتشـار نوبت دوم آگهی
۵ مهلـت زمانـی ارسـال پاسـخ فراخـوان: 14 روز پس از 

اتمـام مهلـت دریافت اسـناد
6 به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

7 بـه منظـور ارزیابـی مالـی پیشـنهادات از دسـتور العمـل حـذف 
پیشـنهادات نامتناسـب اسـتفاده مـی گـردد.

8  حداقـل رتبـه قابل قبـول جهت شـرکت در مناقصه: 
رتبـه دو طراحـی انتقـال خطـوط نفـت و گاز یـا رتبـه دو شـبکه توزیـع 
ایسـتگاه هـای کاهـش فشـار گاز و ارائـه گواهینامـه صالحیـت ایمنی از 

اداره کار، رفـاه و امـور اجتماعـی.
ضمنـاً کلیـه مراحـل برگزاری فارخـوان از دریافت و تحویل اسـناد 
فراخوان تا تهیه فهرسـت مشـاوران دارای صالحیت، ارسـال درخواست 
پیشـنهاد )RFP(، ارائه پیشـنهاد مشاوران و بازگشـایی پاکت ها از طریق 
www. درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس

setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مشـاوران در صـورت 
عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.

همچنیـن مناقصـه گـران مـی تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر 
بـه نشـانی شـرکت )ردیف 3( دفتـر امـور قراردادها مراجعه و یـا با تلفن 

07632197236 تمـاس حاصـل نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

فروشغیرقانونی
داروهایکمیابدریک

مغازهمتروکه
امامزاده حسن   ۱۴۹ کالنتری  رییس 
و  قرص  هزار   ۷۰۰ و  میلیون  دو  از کشف 
داروهای مسکن کمیاب به ارزش ریالی ۱5 
میلیارد ریال از یک مغازه در تهران خبر داد.

 : گفت لحی  صا ب  یو ا هنگ  سر
با  حسن  امامزاده   ۱۴۹ کالنتری  ماموران 
دریافت گزارشی مبنی بر اینکه مالک مغازه 
متروکه ای در حوالی بزرگراه سعیدی مقدار 
فراوانی دارو و قرص های مسکن کمیاب  در 
اختیار دارد، مالک مغازه شناسایی و با دستور 

قضائی دستگیر شد.

ابتالی۲۰۰نفرازکادر
درمانبیمارستانشهدای

تجریشبهکرونا
تجریش  شهدای  بیمارستان  رئیس 
گفت: از زمان آغاز شیوع کرونا تا به امروز 
این  درمان  کادر  از  نفر   ۲۰۰ به  نزدیک 

بیمارستان به کرونا مبتال شدند.
کادر  افزود:  خشنود«  جلیلی  »رضا 
و  بهیار  کمک  پرستار،  پزشک،  از  درمان 
به  نقل  و  حمل  و  اداری  کادر  همچنین 
البته  شدند.  آلوده  کرونا  ویروس  به  مرور 
این مشکل نه تنها برای بیمارستان شهدای 
تجریش بلکه در اکثر بیمارستان های کشور 
وجود دارد و این موضوع منجر به مواجه با 

کمبود نیرو خواهد شد.
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راه اندازی دانشکده داروسازی کردستان 
در دستور کار است

نماینده مردم کردستان و عضو هیئت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی از پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بازدید کرد.

دانشگاه علوم  معاونین  و  رییس  با  اندیشی  در نشست هم  فتحی  محسن 
پزشکی کردستان ضمن قدردانی از تالش ها و دلسوزی های مجموعه دانشگاه 
حوزه  کار  گفت: سختی  کرونا،  با  مقابله  سنگر  در  درمان  کادر  و  پزشکی  علوم 
سالمت در ماه های اخیر به خوبی به مردم نشان داده شد و همگی قدردان این 

زحمات هستیم.
وی با بیان اینکه کادر علوم پزشکی کردستان مطالبات به حقی دارند، افزود: 
کمیسیون بهداشت در کنار توجه به ارتقای سطح بهداشت، حمایت از کادر درمان 

را نیز وظیفه خود می داند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: فضای آموزشی دانشگاه با استانداردهای امروزی فاصله زیادی دارد و می 

طلبد در قالب سند توسعه دانشگاه به این مهم توجه ویژه ای شود.
فتحی به دیدار هفته آینده با وزیر بهداشت اشاره کرد و گفت: در این دیدار 
که استاندار کردستان و هیئتی از سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند تالش 
می کنیم مسائل کالن حوزه سالمت استان از جمله تاسیس دانشکده داروسازی 

را نهایی کنیم.
مجلس  در  کامیاران  و  دیواندره  سنندج،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی افزود: تبدیل وضعیت نیروهای دانشگاه، ارتقای سطح رشته ها، 
افزایش مراکز پژوهشی و خوابگاهی از موارد و چالش های دانشگاه است که نیاز 

به پیگیری دارد.
وی پیگیری تدوین سند توسعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان را از نقاط 
مثبت دوره مدیریت جدید این مجموعه عنوان کرد و گفت: با استفاده از نظرات 
کارشناسی و در قالب طرح هایی منسجم می توانیم ضمن بیان ظرفیت ها، رفع 

کاستی ها را نیز دنبال کنیم.

هنوز تغییری در زمان برگزاری کنکور به وجود نیامده 
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت 
که هنوز تغییری در زمان برگزاری کنکور سراسری ایجاد نشده و مجلس شورای 
اسالمی هم تابع نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره  زمان برگزاری آزمون های 

سراسری است.
محمد وحیدی درباره احتمال تغییر در زمان برگزاری کنکور سراسری اظهار 
کرد: در این باره همه تابع تصمیم گیری و نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم، 
البته که پیش از این زمان برگزاری کنکور سراسری از اواخر تیرماه به تعویق افتاد 
و به اواخر مردادماه موکول شد. اگر هم قرار باشد باز هم تغییری به وجود آید این 

موضوع از سوی ستاد مبارزه با کرونا اعالم می شود.
زمان  درباره   موافقی  و  مخالف  دغدغه های  و  نظرات  افراد  داد:  ادامه  وی 
است  با کرونا  مبارزه  ملی  نهایی ستاد  اما تصمیم گیرنده  دارند،  کنکور  برگزاری 
که از مدیران اجرایی و افرادی که بیشتر این بیماری را می شناسند و آن را رصد 

می کنند، تشکیل شده است.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: عالوه بر تاخیر در برگزاری کنکور سراسری از اواخر تیرماه به اواخر مردادماه، 
ستاد مبارزه با کرونا برگزاری کنکور دو مقطع ارشد و دکتری را هم به تعویق انداخت 
و هنوز تاریخ برگزاری آن را اعالم نکرده است، ولی به هرحال طبق آخرین اطالع، 
هنوز تغییری درباره زمان برگزاری کنکور سراسری ایجاد نشده است. تاکید مجلس 

شورای اسالمی نیز بر تصمیم گیری ستاد مبارزه با کرونا است.
یا  ارائه  طرح های دو فوریتی و  پیرامون  وحیدی درباره برخی اظهارنظرها 
استیضاح وزیر علوم برای برگزار نشدن کنکور اظهار کرد: اینها نظرات شخصی 
باشد حداقل فرآیند یک ماهه ای را طی  استیضاح  ارائه طرح  بر  اگر قرار  است، 
می کند، طرح دوفوریتی هم الزامات و شرایط خود را دارد، ولی به هرحال امسال 
تمامی تصمیمات در برگزاری مراسم ها، تجمعات و حتی بازگشایی مساجد با ستاد 
ملی مبارزه با کرونا بوده که این شامل کنکور هم می شود، پس اگر نماینده ای هم 

اظهارنظر می کند صرفا نظر شخصی خود را بیان کرده است.

بخش دولتی پیشتاز مقابله با گرانی باشد
رئیس جمهور با تاکید بر مقابله موثر با افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی از 
کاالها، تصریح کرد: همزمان با تالش ها برای رونق تولید و سرعت و بهبود کیفیت 
تولید کاالها، عرضه کاال به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید به همان اندازه 

مورد توجه و اهمیت باشد.
حجت االسالم حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، عرضه کاالها به قیمت مناسب را از برنامه های اصلی دولت در کنار رونق 
تولید برشمرد و افزود: باید با اصالح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این 

زنجیره، در روند تعیین قیمت کاالها شفاف سازی انجام گیرد.
رئیس جمهور افزود: مقابله با گرانی بدون دلیل ایجاب می کند در کنار اعمال 
نظارت های تعریف شده برای دستگاه های مرتبط، با ایجاد شفافیت، زمینه نظارت 

عمومی را نیز فراهم کنیم.
روحانی تاکید کرد: مردم باید بدانند قیمت مواد اولیه برای ساخت محصول 
و تمام شده تولید محصوالت چگونه است و وقتی کاالیی به دست مردم می رسد 
چه مسیری برای تعیین قیمت را طی کرده است این شفافیت هم موجب نظارت 
عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد.

رئیس جمهور افزود: همه تولید کنندگان به ویژه دستگاه های دولتی موظف 
هستند فرایند قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان کاالهای تولیدی به ویژه مواد 
اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند.

روحانی با بیان اینکه افزایش قیمت درمورد کاالهایی که در بخش دولتی و 
عمومی غیر دولتی تولید می شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: بخش 
عمومی باید در زمینه کنترل قیمت ها با تعریف فرایند تعیین قیمت ها و مقابله با 
گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده 

از معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.
با شفافیت عرضه  تقویت شود و  باید  تاکید کرد: بورس کاال  رئیس جمهور 
به  را  تولیدی کشور  بازانه، قیمت کاالهای  تقاضا و خارج کردن عملیات سفته  و 

سطح منطقی برساند.
روحانی با قدردانی از افزایش سطح تولید در کاالهایی مانند فوالد و پتروشیمی 
که در سالهای قبل  در فهرست کاالهای وارداتی کشور بودند و اکنون به فرصت 
صادراتی کشور تبدیل شده اند، تاکید کرد: در کاالهایی که کشور مازاد تولید دارد با 
شفاف کردن بازار می توان به قیمت منطقی دست یافت و در این رابطه دستورات 

الزم را به وزارت صمت و سازمان بورس صادر کرد.
رئیس جمهور همچنین با قدردانی از فعاالن اقتصادی کشور در همراهی با 
سیاست ها و برنامه های دولت در این زمینه ، گفت:  در شرایط خاص اقتصادی که 
با هیچ زمان دیگری در تاریخ کشور قابل مقایسه نیست، دولت  با همکاری موثر و 
مجاهدانه کارآفرینان ، تولید کنندگان و صادرکنندگان معتبر، اقتصاد بدون نفت را 

عملیاتی و در این شرایط سخت اقتصاد کشور را مدیریت کرده است.
روحانی با تبیین اهداف جنگ اقتصادی دشمن که فروپاشی کشور اصلی ترین 
محور آن بود، گفت: برنامه دشمنان این بود که تحریم ها و فشارها به گونه ای تاثیر 
بگذارد که مردم حتی برای تامین مایحتاج ضروری خود نیز با مشکل مواجه شوند 
اما امروز بعد از گذشت بیش از دو سال از تحریم ها، دولت توانسته با همکاری 
وهمراهی مردم و فعاالن اقتصادی، نه تنها در تامین کاالهای اساسی و ضروری 
جامعه بلکه در زمینه تامین مواد اولیه تولید کاالها موفقیت داشته باشد ضمن آنکه 

توانسته در این مسیر حتی به رونق و جهش تولید سرعت بدهد.     
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارش منابع و مصارف ارزی کشور 

برای سال ۹۹ را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد.
رئیس جمهور نیز بر اجرای سیاست های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید 

ابالغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تاکید کرد.
روحانی با اشاره به تداوم فشار اقتصادی دشمن اعالم کرد: دولت مصمم 
کاالهای  ارزی  نیازهای  تامین  برای  منظمی  برنامه  فشارها  تمامی  برغم  است 
تعادل  ارز  بازار  در  و  اجرا  تولیدی  واحدهای  ای  واسطه  و  اولیه  مواد  و  اساسی 

الزم را ایجاد کند.

وزیرآموزشوپرورش:

تصویر آینده جامعه را می توان در آموزش و پرورش امروز دید
گفت:  یی  ا ز میر جی  حا
و  بیشترین  پرورش  و  آموزش 
بهترین  در  را  تاثیر  حیاتی ترین 
به  و  دارد  آموزان  دانش  زندگی  دوران 
شخصیت آنها شکل می دهد و تصویر آینده 
پرورش  و  آموزش  در  می توان  را  جامعه 

امروز دید.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش 
سلسله  از  نشست  سومین  در  پرورش  و 
باهدف  که  هفته  گفتگوی  نشست های 
وزارت  بین  دوسویه  تعامل  و  ارتباط  ایجاد 
با  و  کشور  وزارت  و  آموزش وپرورش 
حضور  با  تحول  محور  بر  گفتگو  موضوع 
کشور،  وزیر  فضلی،  رحمانی  عبدالرضا 
 ۷۶۰ روسای  و  معاونان  شورای  اعضای 
برگزار  کشور  پرورش  و  آموزش  منطقه 
فرا رسیدن  مناسبت  به  تبریک  شد، ضمن 
کشور  وزیر  به  خیرمقدم  و  ذی الحجه  ماه 
به دلیل حضور در این نشست، اظهار کرد: 
وزارت کشور از کانونی ترین و راهبردی ترین 
وزارتخانه ها است که بیشترین پیوند، ارتباط 
و  اجرایی  نظام  همه  با  را  همبستگی  و 
دستگاه های دولتی برعهده دارد و مهم ترین 
سیاست های  برابر  در  مسئولیت  آن  نقش 
داخلی، خارجی و اجرایی کشور، ساماندهی 

بحران های  مدیریت  اجتماعی،  گروه های 
کشور، مدیریت منطقه ای و هماهنگی همه 
مشارکت  ساماندهی  اجرایی،  دستگاه های 
و  مدیریت  انتخابات،  برگزاری  و  اجتماعی 
نظارت بر سازمان های مردم نهاد و تشکل ها 
و احزاب می باشد که این وزارتخانه را نسبت 
به سایر دستگاه ها برجسته و متمایز می کند.

اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
آموزش و پرورش هسته مرکزی تحول است، 
ریشه ای ترین  و  بنیادی ترین  کرد:  تصریح 
نقطه آغاز تحول از آموزش و پرورش شروع 
می شود و دستگاه عظیم تعلیم و تربیت است 

که مدیران آینده کشور را تربیت می کند.
بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تاثیرگذار  جریان  مهم ترین  یادگیری  اینکه 
در تحوالت اجتماعی است، گفت: پذیرش 
و  مهم ترین  یادگیری  جریان  که  نگاه  این 
حیاتی ترین تاثیر را در آینده کشور دارد، برای 
کسانی که سطحی نگر هستند دشوار است 
ولی برای افرادی که عمیق تر فکر می کنند 
و به راه حل های پایدارتر می اندیشند، ساده 
و قابل درک می باشد. اگر خوب عمل کنیم 
بدین معنی است که خوب آموختیم و اگر 
جریان  است  الزم  نمی کنیم  عمل  خوب 

یادگیری خود را اصالح کنیم.

اندیشمندان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
معتقدند تصویر آینده جامعه را می توان در 
و  آموزش  کرد:  اذعان  دید،  مدارس  امروز 
را در  تاثیر  بیشترین و حیاتی ترین  پرورش 
بهترین دوران زندگی دانش آموزان دارد و 

به شخصیت آنها شکل می دهد.
و  آموزش  گفت:  میرزایی  حاجی 
منظر  از  بی نظیر  دستگاه  یک  پرورش 
از  و  ستاد  تا  صف  از  ارتباط  پیوستگی 
وزارتخانه تا سطح خانواده ها است. ریشه هر 
تحولی نظیر صلح، امنیت، آرامش، مسئولیت، 
مقاومت، خالقیت، نوآوری، اعتماد به نفس 
و استقالل که از ذهن افراد آغاز می شود در 
یادگیری و آموزش است و برای هم افزایی در 
جامعه باید از همان دوره ابتدایی شروع کنیم.

افزود: دانش  وزیر آموزش و پرورش 

آموزان باید از همان سال های اول آموزش 
و در دوران ابتدایی برقراری ارتباط درست، 
بحران،  مقابل  در  تاب آوری  شنیدن،  خوب 
مدارا کردن، روحیه پرسشگری و اعتقاد به 

باورهای دینی را به خوبی یاد بگیرند.
وی حضور استانداران و فرمانداران را 
در شورای آموزش و پرورش استان و مناطق 
ضروری دانست و گفت: همکاری استانداران 
و فرمانداران با شورای آموزش و پرورش به 
این معنا است که نبض آموزش و پرورش 
در درون وزارت کشور در حال تپش است 
و ما را به یک شریک راهبردی برای شما 
و وزارت کشور را به شریک راهبردی برای 

آموزش و پرورش تبدیل می کند.
گفت:  یان  پا ر  د یی  ا ز میر حاجی 
و  همراهی  نیازمند  پرورش  و  آموزش 
به  می تواند  و  است  کشور  وزارت  کمک 
آسیب های  شناسایی  در  کشور  وزارت 
 ، د ا فر ا یت  هو گیری  شکل  عی،  جتما ا
بهتر  زندگی  برای  آموزان  دانش  تربیت 
کمک  اجتماعی  مسئولیت  بیشتر  قبول  و 
کند و برگزاری این جلسات مجالی است 
دو دستگاه  و بهتر  بیشتر  همکاری  برای 
پیش  که  موفقیت هایی  به  رسیدن  برای 

روی ما قرار دارد.
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فرایند فارغ التحصیلی تسهیل می شود
رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه تدابیری برای تسهیل در فرایند 
فارغ التحصیلی دانشجویان در نظر گرفته شده است، گفت: کالس های نودانشجویان 

با یک ماه و یا ۴5 روز تاخیر آغاز می شود.
جبارعلی ذاکری  درباره برنامه های این دانشگاه برای ترم آینده با اشاره به 
شرایط کرونایی ابتدا به تشریح تمهیدات اندیشیده شده برای تابستان پرداخت و 
گفت: برنامه ریزی کرده ایم که دانشجویان ارشد و دکتری با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، بتوانند از فرصت تابستان استفاده کرده و کارهای پژوهشی و آزمایشگاهی 

خود را انجام دهند.
* اسکان 3۲۲ دانشجوی تحصیالت تکمیلی در خوابگاه

وی افزود: درحالی که در شرایط عادی، دانشجویان خوابگاهی ما حدود ۴ 
هزار و ۲۰۰ نفر هستند، تاکنون 3۲۲ نفر بصورت پراکنده در خوابگاه های دانشگاه 
مستقر شده اند. این دانشجویان افرادی هستند که به اختیار؛ هم خودشان عالقمند 
به اتمام کارهای باقیمانده بودند و هم مورد تایید اساتید قرار گرفتند و به همین 
علت این امکان را برایشان فراهم کرده ایم با وجود شرایط کرونایی، بتوانند مراحل 

پایانی دانش اموختگی و فارغ التحصیلی خود را پشت سر بگذارند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: هدف اصلی ما در برنامه تابستان این 
است که آن دسته از دانشجویان مان که در آستانه فارغ التحصیلی هستند، بتوانند 
نامه هایشان و همزمان بصورت  پایان  امور مربوط به  اندک  انجام رساندن  با به 

مجازی کار دفاع و پیش دفاع رساله دکتری خود را پیش ببرند.
ذاکری با بیان اینکه توصیه و پیشنهاد ما برای سایر دانشگاه ها این است که 
بهره مندی از اینگونه تمهیدات و امکانات را به اختیار خود دانشجو بگذارند، گفت: 
معتقدیم در صورتی که خود دانشجو عالقمند بوده و استاد مربوطه نیز در دانشگاه 
امکان راهنمایی او را داشته باشد، بهتر است که امکانی برایش فراهم کنند تا بتواند 

بموقع تحصیل خود را به اتمام برساند و دچار مشکالت تحصیلی نشود.
* پذیرش 3۱۰ دانشجو برای حضور در کالس های عملی و کارگاهی

رییس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برنامه این دانشگاه برای دانشجویانی 
که دروس عملی و کارگاهی دارند، گفت: در این رابطه حدود 3۱۰ نفر از دانشجویانی 
که الزاما باید در کارگاه حضور یافته و کار اجرایی می کردند، طی مدت ۲ هفته و 
بر اساس برنامه ای فشرده، با حضور در دانشگاه، کارهای عملی؛ مثل شرکت در 

کارگاه ها و آزمایشگاه ها را به انجام برسانند.
* آغاز کالس های نودانشجویان با ۴5 روز تاخیر

وی ادامه داد: عالوه بر این، ما تابستان سال گذشته تجربه ارائه برخی از 
دروس پایه را بصورت مجازی داشتیم تا دانشجویانی که یک بار در دروس پایه، 
افتاده بودند، بتوانند بصورت مجازی از ترم تابستانی استفاده کرده و عقب ماندگی 
خود را جبران کنند. از این رو، اکنون نیز که شرایط کرونایی است، دوباره همان 
روش سال قبل را ادامه می دهیم تا دانشجویانی که مشکالتی در دروس پایه داشته 

اند، بتوانند تا سقف ۶ واحد را در ترم تابستان جبران کنند. 

کارت کنکور دکتری 99 امروز منتشر می شود
آزمون دکتری سال ۱3۹۹ روز پنجشنبه ۹ مرداد برگزار می شود و داوطلبان 
از امروز، دوشنبه ششم مرداد به صورت اینترنتی می توانند کارت خود را با مراجعه 
 www.sanjesh.org نشانی  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  به 

دریافت کنند.
داوطلبان آزمون ، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین 
شده به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن اطالعات شناسنامه ای 
)نام خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد( و یا اطالعات ثبت نامی )شماره پرونده و 
کد پیگیری( از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه کنند و براساس تاریخ و آدرس 

تعیین شده بر روی کارت، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.
برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون 
و هم چنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. 
ضمنًا سایر اطالعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با کارت 
شرکت در آزمون بر روی درگاه این سازمان قرار گرفته قابل پرینت و دریافت است.

آزادی زندانی محکوم به اعدام پس از 2۳سال
زندانی محکوم به قصاص پس از تحمل ۲3 سال حبس با بخشش قانونی و موافقت 
دادستان آزاد شد.رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: این زندانی در سال ۱3۷۶ به اتهام 
قتل، به قصاص نفس محکوم شده بود.علی صالحی افزود: با پیگیری مسئوالن قضایی 

استان، شورای حل اختالف، واحد مددکاری و بخشش زندان، این زندانی آزاد شد.
تکلیف  تعیین  منظور  به  قضایی  دستگاه  عزم  بر  دادگستری هرمزگان  رئیس کل 
زندانیان با حبس های طوالنی مدت تأکید کرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت های 

قانونی در تعیین تکلیف این پرونده ها موجب کاهش جمعیت کیفری زندان ها می شود.

ریزش سنگ، جان کارگر معدن باجیگران را گرفت
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: ریزش 
سنگ از دیواره های معدن خاک نسوز در شهرستان کیار باعث فوت یکی از کارگران معدن 
شد.مهرداد قاسمی اظهار داشت: صبح روز شنبه، ریزش سنگ از دیواره های معدن خاک 
نسوز شهید نیلچیان منطقه دوپالن شهرستان کیار باعث فوت یکی از کارگران معدن شد.

 مسافر شیشه ای به مقصد نرسید
سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدراستان قزوین از کشف سه کیلو شیشه و دستگیری 
یک نفر در قزوین خبر داد.سرهنگ فرهاد علی بیگی گفت: جمعه شب گذشته ماموران 
گشت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مستقر در عوارضی قزوین- زنجان حین کنترل 
خودروهای عبوری یک دستگاه اتوبوس را برای بازرسی متوقف کردند و  در بازدید از 

خودرو به یکی از زنان مسافر مشکوک شده و در بازرسی از وسایل همراه او مقدار سه 
کیلو شیشه کشف کردند.

قتل یک موبد زرتشتی در کرمان
موبد آرش کسروی به دست افراد ناشناس در کرمان به قتل رسید.

موبد آرش کسروی سال گذشته برای آیین درگذشت پدر خود شادروان داریوش 
کسروی از کالیفرنیا به ایران-کرمان سفر کرده بود و برای رسیدگی به کارهای انحصار 
وراثت در کرمان سکونت گرفت. روز 3۱ تیرماه موبد کسروی به همراه دو تن از دوستانش 
ناپدید می شوند. پس از جست وجو از خانه   ی مسکونی اثری از وی پیدا نمی شود. بستگان 
پلیس آگاهی کرمان را در جریان رخداد گم شدن موبد و دو تن از همراهانش می گذراند. 
پس از 3 روز پیکر بی جان آنان در شهر ماهان پیدا می شود. بنا به گفته شاهدان، پلیس 

آگاهی قتل را تایید کرده، هویت قاتل یا قاتالن و انگیزه ی قتل نامشخص است.
موبد آرش کسروی فرزند مهربانو کاویانی و داریوش کسروی سال ۱3۴۶ خورشیدی 
در کرمان زاده شد. همسر وی گیتا نیکزاد و فرزندانشان آراد و دینا هستند. موبد آرش 
کسروی نزدیک به ده سال است که با خانواده به کالیفرنیا کوچ کرده بود و در »در مهر« 

کالیفرنیا به خویشکاری موبدی و برگزاری آیین های دینی می پرداخت.

نوجوان 1۶ساله با سقوط به چاهک آسانسور جان باخت
رییس مرکز اورژانس تهران اعالم کرد: پسری ۱۶ ساله بدلیل سقوط به چاهک آسانسور 
در محله پاسداران جان باخت.پیمان صابریان گفت: حوالی ساعت ۱۹ روز جمعه این حادثه 
در پاسداران؛ خیابان احتشامیه؛ کوچه منصور به سامانه ۱۱5 اعالم و بالفاصله تکنسین های 
اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: در داخل البی این ساختمان مسکونی چاهک 
آسانسور وجود داشت که بدالیل نامشخص پسری ۱۶ ساله در داخل چاهک سقوط کرده بود.

کشف و انهدام کارگاه تولید مشروبات الکلی 
به همت پاسداران گمنام امام زمان)عج( در سپاه شهرستان بندرعباس یک کارگاه 
تولیدی مشروبات الکلی دست ساز همراه با وسایل تقطیر و دیگ بخار کشف و ضبط شد 

و متهمان دستگیر شدند
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ساخت ترانزیستورهای بسیار کوچک توسط 
کشف ماده های جدید

کشف تازه ی دانشمندان شاید دنیای فناوری را به سمت ساخت قطعات بسیار 
کوچک تر پیش ببرد و ظرفیت های تولید را خصوصا در بخش تراشه چند برابر کند.

قانون مور  دارد که  نیمه هادی یک اصطالح طنز مرسوم وجود  دنیای  در 
را  قانون مور  افرادی که مرگ  تعداد  این اصطالح می  گوید  را پوشش می دهد. 
پیش بینی می  کنند، با گذشت هر دو سال، دوبرابر می شود. قانون مور، به نظریه ی 
گوردون مور در دهه ی ۱۹۷۰ باز می گردد. او که یکی از هم بنیان گذارهای اینتل، 
غول دنیای پردازنده است، در نظریه اش ادعا می کرد که با گذشت هر دو سال، 
تعداد ترانزیستورهای قابل جانمایی در یک تراشه ی سیلیکونی دوبرابر می شود. در 
میانه ی دهه ی ۱۹۸۰، تعداد ترانزیستورهای موجود در تراشه از یک میلیون باالتر 
رفت و برخی تصور کردند که روند رشد، کاهش پیدا می کند. در سال ۲۰۰5، تعداد 
به بیش از یک میلیارد قطعه رسید و باز هم برخی ادعای ناپایدار بودن پیشرفت 
را مطرح کردند. اکنون بیش از 5۰ میلیارد ترانزیستور در هر تراشه ی سیلیکونی 

وجود دارد و ظاهرا تولیدکننده ها در مسیر افزایش هرچه بیشتر تعداد هستند.
در وضعیت کنونی صنعت، کوچک ترین قطعات الکترونیکی یک تراشه ی 
سیلیکونی )ترانزیستورها و دیودها(، فاصله ای حدود هفت نانومتر دارند. این عدد، 
یک هزارم قطر یک سلول گلبول قرمز است. رسیدن به چنین ابعاد کوچکی، با 
چالش های بسیاری نیز همراه می شود. هرچه قطعات کوچک تر شوند، الکترون ها 
پایداری  عدم  یا  تداخل  به  منجر  و  می کنند  درز  بیرون  به  آن ها  بین   اتصال  از 
می شوند. دراین میان، طرفداران مرگ قانون مور دوباره خود را نشان داده اند، اما 
ظاهرا متخصصان علم مواد، راهکاری برای چالش کنونی دارند. محققان کره ی 
جنوبی و بریتانیا به پاسخی برای مشکل خروج الکترون ها دست پیدا کرده اند و 
ماده ای بهتر برای عایق بندی قطعات معرفی می کنند. آن ها فیلم نازکی از جنس 

نیترید بور )a-BN( بی شکل را پیشنهاد می دهند.
و  بور  می رسد.  به نظر  جالب  بسیار  بور  نیترید  ماده ی  ساخت  پس زمینه ی 
نیتروژن در جدول تناوبی در دو سمت کربن قرار دارند. درنتیجه موادی که از 
ترکیب تعداد برابر اتم های نیتروژن و بور ساخته می شوند، ساختار کریستالی شبیه 
به کربن پیدا می کنند. به بیان دیگر، موادی شبیه به الماس و گرافیت وجود دارند 
که از جنس نیترید بور هستند. همچنین گزینه های جایگزین از جنس نیترید بور 
برای ساختارهای بسیار ریز کربنی همچون فلرن و نانوتیوب هم وجود دارد. در 
سال ۲۰۰۴ هم که گرافین به عنوان یکی از آلوتروپ های جدید کربن معرفی شد 
)ساختاری شامل یک الیه از اتم های کربن که شبیه به شانه ی عسل جانمای 
شده اند(، نسخه ای از جنس نیترید بور آن نیز وجود داشت که به در اصطالح عموم 

به نام گرافین سفید شناخته می شود.
گرافین سفید در میان ماده های دوبعدی شهرت زیادی پیدا نکرد. ماده های 
دوبعدی به همان الیه های نازک اتمی گفته می شوند که گرافین و گرافین سفید 
و  باال  قدرت  به خاطر  رونمایی  زمان  در  اصلی  گرافین  هستند.  همان ها  از  هم 
توانایی انتقال مناسب گرما و الکتریسیته به عنوان ماده ای جادویی و سرنوشت ساز 
معروف شد. کارشناسان بر این باور بودند که گرافین می تواند زمانی برای ساخت 
ترانزیستورهایی بسیار کوچک تر از نمونه های سیلیکونی استفاده شود و قانون مور 
را زنده نگه خواهد داشت. البته گرافین برای چنین کاربردی با یک مشکل بزرگ 

روبه رو بود. این ماده، نوار ممنوعه ندارد.
نوار ممنوعه به زبان ساده به انرژی گفته می شود که برای عبور الکترون از 
یک ماده نیاز خواهد بود. باریک بودن نوار ممنوعه یعنی با ماده ای رسانا روبه رو 
هستیم. عریض بودن نوار نیز ماده را عایق می کند. عدم وجود نوار ممنوعه در 
گرافین که بسیار هم عجیب به نظر می رسد، آن را به یک رسانای عالی تبدیل 
می کند، اما برای تبدیل شدن به ماده ای برای ساخت ترانزیستور، باید خصوصیات 
نوار  باید  ترانزیستور  تولید  ماده ی  باشد. درواقع  داشته  ماده وجود  نیمه هادی در 
ممنوعه ای بینابینی بین حالت بسیار باریک )رسانا( و بسیار عریض )عایق( داشته 
باشد. تاکنون تالش های متعددی برای ساخت گرافین هایی انجام شده است که 
به  اما دستاوردها همیشه محدود  باشند،  را داشته  نیاز  خصوصیت جادویی مورد 

آزمایشگاه ها بوده اند.

اجتماعی  توسعه  مدیرکل 
جوانان وزارت ورزش گفت: بررسی 
آمادگی دختر و پسر برای ازدواج، 
بررسی هم کفو بودن و ارزیابی مهارت های 
زندگی مشترک ازجمله اهداف مشاوره پیش 

از ازدواج است.
و  نقش  بر  اشاره  با   ، کریمی  اعظم 
اهمیت مشاوره پیش از ازدواج گفت: هدف 
اصلی مشاوره پیش از ازدواج، کمک به افراد 
برای انتخاب زوج مناسب است، این مرحله 
مهمترین مرحله مشاوره ازدواج است زیرا جنبه 
پیشگیری دارد و در صورت هدایت صحیح، 
موجب تأمین بهداشت روانی خانواده می شود. 
اهمیت مشاوره پیش از ازدواج زمانی مشخص 
شناخت  یکدیگر  از  انسان ها  که  می شود 
کافی ندارند، بنابراین به منظور دستیابی به 

ازدواج به کمک مشاوره  برای  این شناخت 
نیاز دارند.

با  جوانان  اجتماعی  توسعه  مدیرکل 
اشاره بر اهداف مشاوره قبل از ازدواج، عنوان 
کرد: بررسی آمادگی دختر و پسر برای ازدواج، 
ارزیابی هم کف بودن و یا هماهنگی و همسانی 
زندگی  مهارت های  ارزیابی  و  پسر  و  دختر 
مشترک ازجمله مواردی است که در مشاوره ها 

انجام می شود.
دو  که  هنگامی  داشت:  اظهار  کریمی 
نفر تصمیم به ازدواج با یکدیگر می گیرند در 
موضوعاتی مانند تصمیم گیری در مسائل زندگی 
فراغت،  اوقات  مالی،  ریزی  برنامه  مشترک، 
برقراری ارتباط، اعتقادات مذهبی، فعالیت های 
لذت بخش، صمیمیت و دلبستگی، مسئولیت 
پذیری، ایجاد تغییر در یکدیگر، قضاوت منصفانه 

بر مبنای جنبه های مثبت و منفی و غیره ممکن 
است، دچار مشکل شوند.

وی افزود: از جمله مواردی که در جلسات 
مشاوره پیش از ازدواج بررسی می شود آرزوها، 
تمایالت، توقعات، خط قرمزها و رمز و رازهای 
طرفین است. در مشاوره قبل از ازدواج، مشاور 
هیچگاه به طرفین نمی گوید که این کار را 
بکنید یا نکنید بلکه وظیفه مشاور آگاه کردن 
است. مشاور تنها نتیجه ازدواج را بیان می کند 
و انتخاب با خود طرفین است. مشاور تالش 
می کند دیدگاه ها و اهداف زوجین را در زندگی 
مورد بررسی قرار دهد و طرف مقابل را با این 

دیدگاه ها و اهداف آشنا کند.
با  جوانان  اجتماعی  توسعه  مدیرکل 
برای یک مشاور  ویژگی های الزم  بر  اشاره 
از  پیش  مشاور  یک  کرد:  تصریح  ازدواج، 

ازدواج خوب، عالوه بر تحصیالتی که مرتبط 
باید  دارد،  خانواده  و  روان شناسی  حوزه  با 
ویژگی های شخصیتی مناسب را نیز داشته باشد. 
ویژگی هایی مثل صبور بودن و عجله نکردن در 
امر تصمیم گیری، حافظه خوب، گوش دادن مؤثر 
و فعال ازجمله موارد ضروری برای یک مشاور 
است. به عالوه بهتر است خود این فرد ازدواج 
کرده باشد و چالش های این انتخاب را گذارنده 
باشد تا درک بهتری از فضای همسر داری و 

ازدواج داشته باشد.
کریمی ادامه داد: روند معمول جلسات 
تا ۱۰  جلسه  پنج  از  ازدواج  از  پیش  مشاوره 
جلسه متغیر است که بسته به نوع ویژگی های 
شخصیتی طرفین و مسائل و مشکالتی که در 
بین آنها وجود دارد، این تعداد جلسات بیشتر یا 

کمتر می شود.

مدیرکلتوسعهاجتماعیجوانانوزارتورزشعنوانکرد:

اهدافمشاورهپیشازازدواجبرایزوجهایجوان
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زیرنظر:بهناممومنی

وضعیت بهداشت مراکز آموزشی و پادگان ها مطلوب است
معاون بهداد ناجا گفت: وضعیت بهداشت در این اماکن مطلوب است و تاکنون موردی 

از بستری و فوت ناشی از کرونا در بین فراگیران و کارکنان وظیفه نداشته ایم.
سردار محمدرضا حسینی اظهار داشت: با توجه به موج دوم همه گیری کرونا با ابعاد 
وسیع تری که در شدت عالئم و سرعت انتقال نسبت به موج اول دارد، جدیت در رعایت 
اصول و دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیرانه به ویژه در مراکز تجمعی نظیر پادگان ها 

و مراکز آموزش بیش از پیش ضروری و الزام آور است.
معاون بهداد ناجا با اشاره به بازدیدهای اخیر از چند آموزشگاه علمی تخصصی ناجا 
در خصوص وضعیت بهداشت و رعایت شیوه نامه و دستورالعمل های پیشگیری از کرونا 
در این مراکز عنوان کرد: طی بازدیدهایی که از آموزشگاه علمی تخصصی شهید چمران 
ناجا در کرج، آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا در اصفهان و مرکز آموزش 
محمد رسول اهلل )ص( ناجا در شهرستان بیرجند به عمل آمد، وضعیت سالمت کارکنان 

وظیفه و کیفیت اجرای ارکان شیوه نامه های بهداشتی مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: مهمترین رکن شیوه نامه بهداشتی در مراکز آموزشی و پادگان ها که رعایت 
فاصله ایمن حداقل یک متر بین افراد در آسایشگاه ها، سالن های غذاخوری و کالس های 

درس است، در مراکز مورد بازدید به خوبی رعایت می شود.
معاون بهداد ناجا تصریح کرد: با توجه به دغدغه ای که در خصوص استفاده از حمام 
و سرویس های بهداشتی وجود داشت، تمهیداتی به منظور پیشگیری از ازدحام و تجمع 
در این اماکن در نظر گرفته شد و آموزش های مرتبط در این راستا به کارکنان وظیفه و 
فراگیران ارائه شد.حسینی، استفاده از ماسک در مراکز تجمعی به ویژه پادگان ها و مراکز 
آموزش را از دیگر اصول مورد تأکید شیوه نامه بهداشتی عنوان کرد و افزود: ماسک های 
M۷5۰ به میزان کافی از سوی آماد و پشتیبانی ناجا در پادگان ها و مراکز آموزش ناجا 
توزیع شده و خوشبختانه در بازدیدهایی که از مراکز آموزش به عمل آمد شاهد بودیم 

استفاده از ماسک در این اماکن، تبدیل به هنجار و رفتار شده است.
سردار حسینی با بیان اینکه شست و شوی صحیح دست ها، مهم ترین راه پیشگیری از 
انتقال ویروس کرونا محسوب می شود، خاطرنشان کرد: در بازدیدهای نظارتی از پادگان ها 
و مراکز آموزش، توجه به رعایت بهداشت دست ها و شست و شوی مکرر با در اختیار 
داشتن صابون مایع کافی در این مراکز مورد تأکید قرار دارد.وی عنوان کرد: خوشبختانه با 
تعاملی که فرماندهان مراکز آموزش با معاونت آماد و پشتیبانی ناجا دارند در زمینه تأمین 
صابون مایع کافی در این مراکز دغدغه ای نداریم.معاون بهداد ناجا وضعیت بهداشت تغذیه 
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سالن های غذاخوری مراکز آموزشی مورد بازدید را 
مطلوب و رضایت بخش ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه ارکان شیوه نامه بهداشتی در 

آشپزخانه ها و سالن های غذاخوری این مراکز به خوبی در حال اجراست.

معصومهابتکارخبرداد:

تازهعروسودامادهادراولویتدریافتوامودیعهمسکن
جمهوری ضمن  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
ازدواج  از  حمایت  راستای  در  معاونت  این  اقدامات  تشریح 
عمل  سختگیرانه  ازدواج  در  خانواده ها  اگر  گفت:  جوانان 
کنند و بر روی شرایط خاص مادی تاکید داشته باشند ممکن 
است جوانان در شرایط دشواری قرار گیرند؛ در حال حاضر 
که برگزاری مراسم های عروسی منتفی است، خانواده ها باید 

از این فرصت استفاده کنند.
معصومه ابتکار با بیان اینکه دولت در راستای حمایت 
از ازدواج جوانان، تسهیل ازدواج و تشکیل و تحکیم خانواده 
دنبال می کند، گفت:  را  برنامه ها و سیاست های مشخصی 
ازدواج است که دولت  از این سیاست ها موضوع وام  یکی 

سعی داشته بدون تاخیر آن را در اختیار جوانان قرار دهد. 
به گفته وی، سال گذشته یک میلیون نفر وام ازدواج 
دریافت کردند که در مجموع رقمی حدود 3۰ هزار میلیارد 
نیز هر فردی که  را شامل می شود. در سال جاری  تومان 
برای دریافت وام ازدواج درخواست داده، وام خود را دریافت 
کرده و اگر فردی نیز در این زمینه با مشکل مواجه شده 
وزارت ورزش و جوانان  معاونت جوانان  از بخش  می تواند 

راهنمایی دریافت کند. 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از دیگر 
سیاست های دولت در راستای حمایت از ازدواج را وام ودیعه 

مسکن عنوان کرد و افزود: افرادی که تازه ازدواج کرده اند 
با توجه به  اولویت دریافت وام ودیعه مسکن هستند و  در 
سود ۱3 درصدی، این فرصت خوبی است تا جوانان بتوانند 

برای ازدواج شان اقدام کنند. 
اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای حمایت از 

ازدواج جوانان
ابتکار در ادامه به تشریح اقدامات معاونت امور زنان 
و خانواده برای حمایت از ازدواج جوانان پرداخت و تصریح 
کرد: معاونت امور زنان و خانواده در بحث ازدواج مصوبه ای 
با  ازدواج«  از  بعد  تحت عنوان »آموزش های قبل، حین و 
هدف تقویت مهارت مورد نیاز جوانان برای قبل از ورود به 
زندگی مشترک، در زمان ازدواج و بعد از ازدواج در ستاد ملی 
زن و خانواده داشته است که در حال حاضر این آموزش ها 
دستگاه ها  سایر  همکاری  و  بهداشت  وزارت  محوریت  با 

اجرا می شود.
وی همچنین به طرح ملی گفتگوی خانواده که توسط 
این معاونت دنبال می شود اشاره کرد و گفت: معاونت این 
طرح را برای ارتقاء مهارت های ارتباطی اعضای خانواده و 
تحکیم و تقویت خانواده دنبال می کند؛ در حال حاضر این 
طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و 
به  دولتی  غیر  تشکل های  همچنین  و  مرتبط  دستگاه های 

صورت گسترده اجرا می شود. 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: از 
دیگر فعالیت های معاونت در این راستا تصویب سند ارتقای 
وضعیت زنان و خانواده برای 3۱ استان بوده است؛ این سند 
به بحث خانواده و ازدواج اختصاص دارد و این برای اولین 
بار است که هر استانی برای بهبود وضعیت عدالت جنسیتی  
برنامه ای علمی و مبتنی بر آمار دارد. در حال حاضر هر استانی 
برای تسهیل ازدواج دارای سیاست های مصوب در آن سند 
است؛ در واقع این سند می تواند کمک کند تا هر استانی با 
برنامه ریزی درست به مسئله ازدواج و کمک به جوانان برای 

حل مشکالتشان بپردازد.
ثبت شروط ضمن عقد همزمان با واقعه ازدواج

ابتکار در ادامه درباره اقدامات حقوقی معاونت زنان و 
خانواده ریاست جمهوری در زمینه ازدواج جوانان نیز توضیح 
دفترخانه ها  از  بسیاری  گذشته  در  اینکه  به  باتوجه  داد: 
ثبت  ازدواج  سند  در  عقد  زمان  در  را  عقد  ضمن  شروط 
نمی کردند، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
با معاونت ذیربط قوه قضاییه رایزنی و مکاتباتی انجام داد 
شد  مقرر  و  بخشنامه شد  قضائیه  قوه  توسط  نهایت  در  و 
تمامی دفترخانه ها شروط ضمن عقد را در زمان عقد و در 

دفترخانه وارد سند کنند.
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شیوع کرونا در کشور باعث شد بسیاری 
از کسب و کارهای نوپا تا مرز تعطیلی پیش 
بروند، بر این اساس، برای حمایت از کسب 
و  ارتباطات  وزارت  برنامه ریزی  با  نوپا،  کارهای  و 
تابعه اش یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال  سازمان های 

هزینه شده است.
ویروس کرونا ۷۲ درصد از کسب و کارها نوپا را 
دچار مشکل کرد. مهم ترین مساله ای که آن ها را درگیر 
کرد، کاهش مشتریان بود. این کسب و کارها بیش از 
نیمی از مشتریان خود را از دست دادند. روزهای سختی 
بر آن ها گذشت و برای تامین حقوق و دستمزد کارکنان، 
پرداخت حق بیمه، اجاره بها، مالیات و بازپرداخت وام ها 

بار مالی بزرگی بر آن ها تحمیل شد.
در تازه ترین گزارشی که از سوی وزارت ارتباطات 
در  و  کرونا  ویروس  پی شیوع  در  است،  منتشر شده 
 ۱۲۴ حدود  تاکنون  هوشمند«  »ایران  تحقق  مسیر 
نوپا  کسب وکارهای  از  حمایت  برای  تومان  میلیارد 
هزینه شده است. در چنین شرایطی برای ۶۲ درصد از 
شرکت ها، تاب آوری کمتر از سه ماه پیش بینی شد و 

این اتفاق اخراج و ورشکستی برخی را رقم زد. در این 
بین سازمان فناوری اطالعات ایران برای حمایت از 
کسب و کارها، پرداخت وام با بهره ۹ درصد را در دو 
فاز برنامه ریزی کرد.در فاز اول که اسفند ۹۸ آغاز شد 
و تا پایان اردیبهشت ادامه داشت، 5۴ میلیارد و ۲3۰ 
میلیون تومان در قالب وام به شرکت هایی که استحقاق 

داشتند و درخواست دادند پرداخت شد.
 ۷۰ پرداخت  با  و  خرداد  از  وام  توزیع  دوم  فاز 
میلیارد تومان وام به شرکت های فعال IT در حوزه های 
گردشگری، برگزاری رویدادها، فروش بلیت و تخفیف، 
مشاغل خانگی و حمل و نقل و شبکه توزیع آغاز شد 

که همچنان ادامه دارد.

مدیرعاملبانکسپهخبرداد:
واگذاری بلوک مدیریتی شرکت امید از طریق بورس

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه 
از واگذاری بلوک مدیریتی شرکت گروه مدیریت سرمایه 

گذاری امید از طریق بورس اوراق بهادار تهران خبر داد.
محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم خبر فوق افزود: 
بانک سپه در نظر دارد در راستای الزامات قانونی ماده ۱۶ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور 
و همچنین تاکید ریاست محترم جمهوری و وزارت محترم 

امور اقتصادی و دارایی 5۰ درصد به عالوه یک سهم از سهام شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید را از طریق بازار بورس بهادار تهران عرضه کند . 

وی ضمن اشاره به تاسیس شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید توسط 
ترین مجموعه های  اثربخش  از  را یکی  این شرکت  در سال ۱3۸۰،  بانک سپه 

اقتصادی در سطح ملی و بین المللی خواند.

* ارزش ۱۲5 هزار میلیارد تومانی و امید در بازار سرمایه
چقازردی به هم افزایی و ارزش آفرینی شرکت امید در اقتصاد کشور اشاره و 
خاطرنشان کرد: این شرکت با نماد »و امید« با سرمایه ثبت شده 3۰ هزار میلیارد 
ریال و با ارزش بازار بدون احتساب ارزش بلوک مدیریتی ۱۲5 هزار میلیارد تومانی 
یکی از بزرگترین شرکت های هلدینگ چند رشته ای صنعتی در بازار بورس تهران 

در حال فعالیت است.
به گفته مدیرعامل بانک سپه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید در زمینه صنایع استخراج کانه های فلزی، انرژی، واسطه گری 

مالی، سیمان و.. است.

* نقش کلیدی بزرگترین شرکت معدنی ایران در زنجیره فوالد کشور
رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن تاکید بر نقش کلیدی شرکت امید در 
زنجیره تولید فوالد کشور ، تصریح کرد: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
با مالکیت 3۷.۹۰ درصد شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، 3۹۰۲۷ درصد 
کشور  معدنی  هلدینگ  بزرگترین  گهرزمین،  آهن  سنگ  درصد   ۲۶.۰۴ چادرملوو 

محسوب می شود.
وی افزود.: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با سرمایه گذاری در زنجیره 
ارزش فوالد کشور از معدن تا فوالد ضمن نقش آفرینی در اجرای طرح های ملی و 

بزرگ به اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور کمک کرده است.

* امید؛ بزرگترین شرکت در صنعت ذخیره سازی نفت خام کشور
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه شرکت امید با پشتیبانی این بانک طی 
چند دهه اخیر در زمینه تولید محصوالت استراتژیک در کشور سرمایه گذاری کرده 
است گفت: با بهره برداری از طرح مخازن ذخیره سازی نفت خام جاسک تا پایان 
سال ۱۴۰۰ ، شرکت امید با سهم بازار ۴۰ درصدی بزرگترین شرکت در صنعت 

ذخیره سازی نفت خام کشور خواهد بود . 
گروه  اندازی شرکت  راه  کارشناسان  از  بسیاری  اذعان  به   : شد  یادآور  وی 
اقتصادی  توسعه  برای  مهم  گامی  بانک سپه  توسط  امید  مدیریت سرمایه گذاری 
اشتغال زایی  و  اقتصادی  توسعه  به  و  بوده  معادن  و  نفت  در حوزه  ویژه  به  کشور 

کمک شایانی کرده است.
تدابیر مدیریتی و هماهنگی در سطوح  اتخاذ  با  وی همچنین تصریح کرد: 
قابل  و  مناسب  افزوده  ارزش  نیز  سهامداران  برای  شرکت  این  مجموعه،  کالن 

توجهی را داشته و دارد.
مدیرعامل بانک سپه در پایان اظهار داشت: آگهی عرضه بلوک مدیریتی سهام 

شرکت امید طی هفته جاری انتشار خواهد یافت.

تمهیدات موسسه اعتباری ملل در مقابله با ویروس کرونا
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل در 
راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ 
سالمتی هموطنان، مشتریان و کارکنان اقدامات ذیل از 
سوی موسسه اعتباری ملل در سطح ادارات مرکزی و شعب 

در حال انجام می باشد.
شعب  و  اداری  ساختمانهای  نمودن  عفونی  ضد 

بصورت مکرر و روزانه
الزامی شدن استفاده از ماسک توسط مشتریان و کارکنان 

تعبیه مواد ضد عفونی کننده در ادارات مرکزی و شعب
اختصاص گروه های ویژه در مبادی ورودی اداره مرکزی موسسه برای کنترل 
دمای بدن مراجعه کنندگان و ضدعفونی خودروها و تحویل ماسک و دستکش و 

روکش کفش
تشویق مشتریان به استفاده از بانکداری الکترونیکی در شبکه های مجازی

پیش بینی برگزاری جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و صوت
از 3۰میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال  انتقال وجه کارت به کارت  افزایش 
از طریق دستگاه های خودپرداز و افزایش مبلغ انتقالی از ده میلیون ریال به سی 

میلیون ریال در نرم افزار فام
تمدید مهلت انقضای کارت های اعتباری موسسه به مدت یک سال 

ده  تعداد  تهیه  به  نسبت  این  از  پیش  ملل  اعتباری  موسسه  است  گفتنی 
دستگاه ونتیالتور که از وسایل مورد نیاز بخش بهداشت و درمان می باشد اقدام و  
به بیمارستانهای استان خراسان رضوی اهدا نموده است. همچنین به منظور کمک 
به بخش بهداشت و درمان نسبت به خرید ۲۰ میلیارد ریال اوراق گواهی نیکوکاری 

۲ نیز اقدام شده است.
موسسه اعتباری ملل برای تهیه  و توزیع ماسک در بین نیازمندان به صورت 
رایگان نسبت به تخصیص مبلغ یک میلیارد ریال به گروه جهادی عماریون اقدام 

نموده است.
درمان،  و  بهداشت  کادر  به  ویروس کرونا و کمک  کنترل شیوع  منظور  به 
توصیه میشود مشتریان و مراجعه کنندگان محترم حتی االمکان کلیه فعالیتهای 
بانکی خود را از طریق بسترهای الکترونیکی موسسه مانند همراه بانک و اینترنت 

بانک ملل انجام دهند.

رپسول چشم انداز بلندمدت قیمت نفت را کاهش داد
شرکت اسپانیایی رپسول همسو با رقیبانش چشم انداز بلندمدت قیمت 

نفت را کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، شرکت اسپانیایی رپسول اسپانیا 
روز پنجشنبه )دوم مردادماه( برآورد قیمت نفت خود را کاهش داد و آن را 
مطابق چشم انداز بلندمدت دیگر رقیبان اروپایی  که برآوردشان را کاهش داده  
بودند تغییر داد، این مسئله سبب شد چشم انداز اکینور نروژ با دیگر رقبایش 

متفاوت باشد.
در حالی که رپسول پارسال 5 میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو )۶ میلیارد 
و ۶۱۰ هزار دالر( را به اختالل های دارایی های باالدست خود اختصاص 
داده بود، این شرکت برآورد نتایج سه ماه دومش را یک میلیارد و 5۰۰ هزار 

دالر کاهش داد.
رپسول پیش از این پیش بینی کرده بود که قیمت نفت ممکن است در 
سال ۲۰35 به ۸۷ دالر برای هر بشکه برسد و تورم را تعدیل کند، اما اکنون 
در قیمت گذاری امسال قیمت اصلی را تا سال ۲۰5۰ به طور میانگین 5۹ دالر 

و ۶۰ سنت برای هر بشکه اعالم کرده است.
این در حالی است که شرکت نروژی اکینور پیش بینی می کند قیمت نفت 
در سال ۲۰3۰ به حدود ۸۰ دالر برای هر بشکه و حدود قیمت های ۲۰۱۹ برسد.

در این ماه، انی ایتالیا نیز پس از بازنگری در چشم انداز بلندمدت قیمت 
نفت، اختالل ایجادشده در ارزش دارایی های خود را 3 میلیارد و 5۰۰ هزار 

یورو اعالم کرد.
این تغییر برآوردها در پی کاهش برآورد ۲۲ میلیارد دالری هفته گذشته 
شرکت انگلیسی - هلندی شل و کاهش دارایی ۱۷ میلیارد و 5۰۰ میلیون 

دالری شرکت بی پی انگلیس در ماه ژوئن به وقوع پیوستند.
بودجه  داشتن  نگه  متعادل  برای  نیاز  مورد  قیمت های  که  حالی  در 
پروژه های جدید توسعه به طور معمول با برآورد قیمت نفت در آینده محاسبه 
ریسک  درباره  نگرانی هایی  ایجاد  سبب  برآوردها  کاهش  این  می شوند، 
به وجودآمده برای دارایی ها یا منابعی شده است که به دلیل به صرفه نبودن 

اقتصادی در بخش نفت و گاز بدون استفاده باقی مانده اند.

خطوط لوله مرحله دوم فاز 1۳ پارس جنوبی
 آماده بهره برداری شد

مجری طرح توسعه فاز ۱3 پارس جنوبی از پایان عملیات پیش راه اندازی 
و راه اندازی خطوط لوله درون میدانی سکوهای A و  C این فاز خبرداد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، پیام معتمد 
با اشاره به نصب سکوهای اصلی ۱3A و اقماری ۱3C در اسفندماه پارسال 
و همچنین راه اندازی خطوط لوله دریایی ۱3B  و ۱3D در اسفندماه ۹۷ 
گفت: پس از عملیات تخلیه آب، خشک کردن و اکسیژن زدایی از خطوط 
۱۸ اینچ درون میدانی و 3۲ اینچ اصلی مرحله دوم فاز ۱3 پارس جنوبی به 
طول حدود ۱۰۰ کیلومتر، این خطوط تکمیل و آماده ارسال گاز غنی به 
پاالیشگاه خشکی این طرح با ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب در روز شدند.

وی افزود: عملیات اکسیژن زدایی از این خطوط به وسیله تزریق گاز 
خنثی نیتروژن پس از هفت روز تالش شبانه روزی هم زمان با هوک آپ و 
راه اندازی سکوها، مطابق با رویه ها و دستورعمل های فنی پروژه و همچنین 
با رعایت تمامی موارد بهداشتی و اچ اس یی مقابله با پاندومی کرونا با موفقیت 

به پایان رسید.
مجری فاز ۱3 پارس جنوبی با بیان اینکه تمامی مراحل پوشش دهی 
لوله ها، مهندسی نصب، لوله گذاری در بستر دریا و راه اندازی این خطوط از 
سوی پیمانکاران ایرانی انجام شده، گفت: این دستاورد مهم از افتخارات 
این پروژه به شمار می آید که با توجه به ماهیت گروهی عملیات راه اندازی، 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به گونه ای مدیریت شد که در عین حفظ 

سالمت افراد، این خطوط لوله آماده بهره برداری شدند.
معتمد گفت: هم اکنون روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از مرحله 
نخست طرح توسعه فاز ۱3 پارس جنوبی برداشت و به منظور فرآوری، به 
پاالیشگاه خشکی این طرح در ناحیه کنگان ارسال می شود. پاالیشگاه این 
طرح نیز اسفندماه سال ۹۷ با ظرفیت فرآورش روزانه 5۶ میلیون مترمکعب 
گاز ترش )معادل ۲ میلیارد فوت مکعب( و فرآورش محصوالت هیدروکربوری 

راهبردی به بهره برداری رسیده بود.

دست و دلبازی اقتصادهای بزرگ برای نفت و گاز
بررسی آمار نشان می دهد هزینه روی نفت، گاز و زغال سنگ در 

میان اعضای گروه جی ۲۰ باالتر از هزینه روی انرژی تجدیدپذیر است.
بروزرسانی آمار انرژی پالیسی ترکر نشان می دهد از زمان آغاز شیوع 
ویروس کرونا، دولتهای گروه جی ۲۰ حداقل ۱۶۰.۹5 میلیارد دالر سرمایه 
گذاری در سوخت فسیلی و ۱۲3.۷5 میلیارد دالر سرمایه گذاری در انرژی 
تجدیدپذیر را متعهد شده اند که به معنای سرانه 35.۱۰ دالر در هزینه نفت 

و گاز و سرانه ۲۶.۹۹ دالر هزینه برای انرژی تجدیدپذیر است.
عمده سرمایه گذاری در سوخت فسیلی برای نفت و گاز بوده و تنها 
پیدا کرده است. اگرچه  ۱۰.۲۰ میلیارد دالر برای زغال سنگ اختصاص 
هزینه ۱۰ میلیارد دالر برای آالینده ترین سوخت فسیلی ممکن است زیاد 
به نظر برسد اما دولتهای عضو جی ۲۰ حدود 3۸.۴۴ میلیارد دالر برای انرژی 

تجدیدپذیر اختصاص داده اند.
با این حال این رقم بخش کوچکتری از مجموع هزینه برای انرژی 
تجدیدپذیر است و عمده سرمایه گذاری به سیاستهایی اختصاص یافته که 
گذر از سوختهای فسیلی را حمایت می کنند. به عنوان مثال اعضای گروه 
جی ۲۰ روی برقی سازی حمل و نقل بیشتر از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر 
برای تولید برق مورد نیاز خودروهای برقی هزینه و برنامه ریزی می کنند.

از سوی دیگر، ۱۹ کشور و اتحادیه اروپا که گروه جی ۲۰ را تشکیل 
می دهند، قصد دارند عمده هزینه اختصاص یافته برای سوخت فسیلی را 
برای نفت و گاز صرف کنند. یعنی در تولید و مصرف نفت و گاز سرمایه 
گذاری می کنند بدون این که اهداف جوی یا الزامات کاهش بیشتر آالیندگی 

را داشته باشند.
این امر در زمینه مسئله تغییرات جوی خوب به نظر نمی رسد اما البته 

تفاوتهایی در اولویتهای هزینه میان کشورهای گروه جی ۲۰ وجود دارد.
اتحادیه اروپا یکی از بهترین عملکردها را داشته و هفته گذشته با برنامه 
احیای اقتصادی پسابحران کرونا موافقت کرد که شامل هزینه سنگین برای 
انرژی سبز است. از مجموع ۲.۱ میلیارد دالر شامل اعتبار احیا از بحران 
کووید ۱۹ که اتحادیه اروپا برای بودجه سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ تصویب کرده 
است، حدود یک سوم برای پروژه های مربوط به تغییرات جوی است که 
مطابق با برنامه های اتحادیه اروپا برای صفر کردن انتشار کربن در مدت 
منتهی به سال ۲۰5۰ است. به عبارت دیگر 5۷۲ میلیارد دالر برای سیاستها 

و ابتکارهای سبز هزینه خواهد شد.
چین هم وعده های قوی برای سرمایه گذاری در انرژی پاک داده و 
هممچنین برنامه هایی برای هزینه روی سوختهای فسیلی دارد. این کشور 
حدود ۲۷.۲3 میلیارد دالر سرمایه گذاری برای انرژی پاک و 3.۹۹ میلیارد 
دالر برای سوختهای غیرفسیلی اختصاص داده است. این رکورد با توجه به 
رتبه برتر چین در زمینه هزینه انرژی پاک در میان سایر کشورهای جهان 
تعجب برانگیز نیست هر چند که این کشور ۴۲ میلیارد دالر یارانه انرژی 
تجدیدپذیر معوق دارد.در میان کشورهای گروه جی ۲۰ بزرگترین هزینه در 
بخش نفت و گاز مربوط به آمریکا بوده است و این کشور ۶۸.۱۲ میلیارد 
دالر تعهد برای سرمایه گذاری در نفت و گاز در مقابل ۲۶.۹۱ میلیارد دالر 
در سیاستهای انرژی پاک داشته است. با توجه به اولویتی که دولت آمریکا 
برای امنیت انرژی و حتی برتری در حوزه انرژی قائل است، این موضوع 

تعجب برانگیز نیست.
بر اساس گزارش اویل پرایس، خارج از اروپا و آمریکای شمالی، اعضای 
گروه جی ۲۰ بیش از هر چیز روی سوختهای فسیلی هزینه می کنند و تنها 

استثنا برزیل است که تعهداتی در زمینه انرژی پاک داشته است.

تحلیلگران نفتی: 
افزایش تولید نفت شیل کوتاه مدت خواهد بود

افزایش بخشی از تولید نفت شیل ایاالت متحده نمی تواند ورای تابستان 
نیز ادامه داشته باشد.به گزارش خبرگزاری رویترز از هیوستون و نیویورک، 
بازگشایی برخی اقتصادهای مهم که به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شده 
بودند سبب افزایش قیمت جهانی نفت شده و تولیدکنندگان نفت شیل ایاالت 
متحده را ترغیب کرده است حداقل یک سوم از تولید نفت روزانه ۲ میلیون 

بشکه ای ماه آوریل خود را دوباره به بازار عرضه کنند.
اما بعید به نظر می رسد که این افزایش تولید ادامه دار باشد، زیرا چاه های 
شیل پس از سال نخست، نیمی از بازده اولیه خود را از دست داده اند و برای 
حفظ و افزایش تولید نیاز به حفاری مداوم دارند.مدیران و تحلیلگران نفتی 
اعالم کردند: با وجود توقف بیشتر حفاری های جدید و تسهیل کاهش تولید 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( که 
سبب بهبود قیمت نفت شده است، تولید نفت شیل در پاییز دوباره کاهش 
می یابد.سطح تولید چاه های نفت معمولی شیل سریع تر کاهش می یابد و این 

عاملی است که سبب کاهش تولید تا سپتامبر خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، میانگین تولید روزانه نفت در ایاالت متحده آمریکا 
برای دو تا سه سال آینده کمتر از  سطح تولید بی سابقه این کشور در سال 

۲۰۱۹ خواهد بود که معادل ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.
این کاهش به معنای آسیب بیشتر اقتصادی از سوی صنعتی است 
که تقریباً یک درصد به تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده در اوایل دهه 
گذشته کمک کرده است. با کاهش برآوردهای تولید شیل، پروژه های پایانه 
صادراتی نفت و خط لوله ایاالت متحده به تأخیر افتاده است یا لغو شده اند.

انرژی  پارسلی  تولیدکننده شیل  اوسو، مدیرعامل شرکت  دیوید دل 
)PE.N( در مصاحبه ای در این باره گفت: اگر این گونه کار را تعطیل کنیم 

و فعالیت ها را کاهش دهیم آثارش را برای مدتی احساس خواهیم کرد.

توسطوزارتارتباطاتانجامشد:
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اتحادیه  رئیس  گفته  به 
نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، با کنترل بازار 
بازار خودرو  در  قیمتی  روند  تقریبا  ارز، 
قیمت  در  چندانی  تغییر  و  مانده  ثابت 
ها ایجاد نشده است؛ نکته حائز اهمیت 
اینجاست که تعیین کننده اصلی قیمت 
و  تقاضا  و  عرضه  میزان  خودرو  بازار 

تناسب میان آن هاست.
سعید موتمنی، در رابطه با آخرین 
وضعیت بازار خودرو و مسیر قیمتی آن 
طی روزهای اخیر، آن هم در شرایطی 
به  که  است  روزی  چند  ارز  قیمت  که 
حالت کنترل در آمده، اظهار کرد: نسبت 
نرخ های  ارز  که  گذشته  هفته های  به 
باالیی داشت، قیمت خودرو در بازار تغییر 
چندانی نداشته است و همچنان مشتری 
در بازار نیست؛ فروشنده بسیار است اما 

مشتری برای خرید مراجعه نمی کند.
و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
کرد:  تاکید  تهران  خودرو  فروشندگان 
زمانی که نرخ دالر در محدوده ۲5 هزار 
تومان بود، با افزایش قیمت خودرو در 
اما حال که دالر در  بازار روبرو شدیم 
کانال ۲۰ هزار تومان قرار گرفته است. 
اختالف  که  می بینیم  بررسی ها  طبق 
گذشته  هفته  به  نسبت  چندانی  قیمت 
قیمت  فاصله  اما  نمی شود  مشاهده 

کارخانه و بازار همچنان باالست.
اختالف  این  کرد:  تصریح  وی 
قیمت کارخانه و بازار که طی سال های 
با  روز  روزبه  است،  شده  ایجاد  اخیر 

کاهش عرضه خودروسازان، بیشتر شده 
و در حال حاضر به مرحله ای رسیده که 
مشاهده می شود اختالف قیمتی برخی 

خودروها به ۱۰۰ درصد رسیده است.
افزود: برخالف آنچه که  موتمنی 
خودرو کاالی مصرفی و ضروری است 
بازار  در  که  نیازی  با  متناسب  باید  که 
برای آن وجود دارد، تامین شود، از سال 
گذشته به این نیاز به درستی پاسخ داده 
نشده و  در نهایت هم به همین فاصله 
فاحش قیمتی کارخانه و بازار منجر شده 
سرمایه ای  کاالیی  به  را  خودرو  لذا  ؛ 
تبدیل کرده که به دست مشتری واقعی 

هم نمی رسد .
اگر  این مقام صنفی،  تاکید  طبق 
بخواهیم این فاصله قیمتی کاهش یابد، 
خودرو بایستی از کاالی سرمایه ای خارج 
این  تبدیل شود؛  به کاالی مصرفی  و 
مهم نیز زمانی اتفاق خواهد افتاد  که 
بازار  به  و  تولید  اندازه کافی  به  خودرو 
بازار  در  که  کاالیی  هر  شود.  عرضه 

کاالیی  به  شود،  عرضه  کمبود  دچار 
سرمایه ای تبدیل می شود که کوچکترین 
تاثیر  را تحت  ارز هم آن  نوسان نرخ  

قرار می دهد.
و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
داد:  ادامه  تهران  خودرو  فروشندگان 
اینکه  دلیل  به  ارز  قیمت  افزایش  با 
خودرو به چشم کاالی سرمایه ای دیده 
اختیار  در  خودرو  که  افرادی  می شود، 
قیمت ها  احتماال  که  دید  این  با  دارند، 
باالتر هم خواهد رفت و سود بیشتری 
حاصل خواهد شد، از فروش خودروهای 
از سوی دیگر به  امتناع می کنند؛  خود 
دلیل باال رفتن قیمت ها به همین شیوه، 
مشتری  نیز نمی تواند خرید خود را انجام 
قیمت ها  که  است  امید  این  به  و  دهد 
نه  که  گذشته  هفته  کند.  عقب نشینی 
فروشنده ای در بازار بود و نه خریداری 
اما در حال حاضر با کاهش قیمت ارز 

فروشنده هست اما تقاضا نیست.
چنانچه  کرد:  پیش بینی  موتمنی 

احتمال  یابد،  کاهش  هم  باز  ارز  نرخ 
بازار  در  قیمت  ریزش  شاهد  که  دارد 
می کنم  تاکید  بازهم  اما  باشیم؛  خورو 
آنچه که بیشترین تاثیرگذاری را دارد، 
افزایش عرضه است. در هر صورت اگر 
قیمت ها  ریزش  باشد،  بیشتر  عرضه 
بیشتر خواهد شد. طبق روال سال های 
و  میلیون  یک  حدود  چنانچه  گذشته، 
به  خودرو  بیشتر  یا  دستگاه  هزار   3۰۰
تامین  نیازها  قاعدتا  می شد،  وارد  بازار 
شده، فاصله قیمتی کارخانه از بین رفته 

و بازار نیز متعادل خواهد شد.
ر  ما آ طبق   : شد ر  و آ د یا وی 
خودروسازان سال گذشته  حدودا ۷۰۰ 
بیشتر  خودرو  دستگاه  هزار   ۸۰۰ الی 
همین  نشد،  عرضه  بازار  به  و  تولید 
کمبود عرضه سبب شد که فاصله قیمتی 
کارخانه و بازار که زمانی به طور مثال 3 
درصد بود، در حال حاضر برای برخی 
خودروها به ۱۰۰ درصد هم رسیده باشد.

نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
تاکید  پایان  در  خودرو  فروشندگان  و 
کرد: همانطور که یاد شد، خودرو  کاال 
بایستی  که  است  ضروری  و  مصرفی 
باشد  داشته  وجود  آن  روی  بر  نظارت 
تا به میزان کافی و متناسب با تقاضا، 
فاصله  تا  شود  عرضه  بازار  به  و  تولید 
قیمتی کمتر و کمتر شود؛ در اینصورت 
تقاضا  خود  نیاز  از  بیش  کسی  دیگر 
نخواهد کرد و واسطه گری و سوداگری 
به حداقل خواهد رسید و چه بسا که از 

بین هم خواهد رفت.

کاهشقیمتدالروآرامشبازارخودرو؛

فروشندهبسیاروخریدارکم!

لت  عدا م  سها رزش  ا
پایان  در  تومانی  هزار   53۲
گذشته  شنبه  روز  معامالت 
در  بورس  معامالت  رشد  دنبال  به 
برای  و  گرفت  قرار  صعودی  مسیر 
 ۲۰ از  بیش  قیمت  به  بار  نخستین 

میلیون تومان رسید.
جمله  از  عدالت  سهام  آزادسازی 
اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود که 
در نهایت در ۹ اردبیهشت ماه اجرایی شد 
و از روز ۱۰ اردیبهشت تا هشتم خرداد 
تا  شد  داده  فرصت  سهامداران  به  ماه 
چنانچه به دنبال انتخاب روش مدیریت 
مستقیم هستند و می خواهند مالکیت و 
مدیریت سهام خود را بشکل مستقیم و 
بدون واسطه در اختیار بگیرند،  با ورود 
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این  اما  کنند،  اقدام  امر  این  به  نسبت 
استقبال مشموالن  به  توجه  با  فرصت 
روش  نتخاب  ا برای  لت  عدا سهام 
مستقیم در ابتدا تا ۱5 خرداد ماه و در 

نهایت تا ۲۹ خردادماه تمدید شد.
شیوه کار مربوط به نحوه معامالت 
معظم  رهبر  دستور  به  عدالت  سهام 
بورس  عالی  اختیار شورای  در  انقالب 
شورای  در  جلسه ای  که  گرفت  قرار 
تصمیم گیری  زمینه  در  بورس  عالی 
بشکل  عدالت  سهام  معامالت  برای 
اضطراری برگزار و تصمیمات الزم در 

این زمینه گرفته شد.
این  در  شده  اتخاذ  تصمیمات 
درصد   3۰ فروش  به  منجر  جلسه، 
این  دنبال  به  و  شد  عدالت  سهام  از 
تصمیم اعالم کردند: افرادی که روش 
مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند از 
به  توجه  با  می توانند  خرداد   ۶ تاریخ 
فروش  به  نسبت  شده  اعالم  شرایط 

سهام خود اقدام کنند.
دارایی  با  عدالت  سهام  پرتفوی 
خرداد   ۶ تاریخ  در  تومان  هزار   5۰۰
این سهام  فروش  از  روز  نخستین  که 
و  میلیون  هفت  بر  بالغ  ارزشی  بود، 
همان  از  که  داشت  تومان  هزار   ۸۰۰
اقتصادی  امور  وزارت  مسووالن  روز 
و  خصوصی سازی  سازمان  دارایی،  و 
تاکید  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
بسیاری برای نگهداری سهام داشتند و 
معتقد بودند که سهام موجود در پرتفوی 
سهام عدالت از جمله سهم های با ارزش 
بازار بورس است که هر روز می توانند 

به رشدی بیش از روز گذشته برسند.
به  عدالت  سهام  پرتفوی  ارزش   
معامالت  افزایش  با  تناسب  و  مرور 
بازار بورس  با روند افزایشی همراه شد 
و در نهایت ارزش آن در پایان معامالت 
روز چهارشنبه )۲5 تیر ماه( بازار سهام و 
برخالف شاخص بورس که روند منفی 
در پیش گرفته بود با رشد همراه شد و 
به ۱۹ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان رسید.

معامالت  روند  که  گذشته  هفته 
ارزش  بود  همراه  نوسان  با  بورس 
چندانی  تغییر  با  عدالت  پرتفوی سهام 
 ۱۹ قیمتی  محدوده  در  و  نشد  همراه 
در  بود،  معامله  در حال  تومان  میلیون 
حالی که در پایان معامالت روز شنبه 
گذشته پرتفوی سهام عدالت به دنبال 
رشد شاخص بورس در مسیر صعودی 
قرار گرفت و برای نخستین بار به قیمت 

۲۰ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان رسید.
***

 ۴ تا  مسکن  بورس  راه اندازی 
ماه آینده

گفت:  بورس  عالی  شورای  عضو 
در  گرفته  صورت  مذاکرات  براساس 
روز  که  بورس  عالی  شورای  جلسه 
است  این  بر  قرار  شد،  برگزار  گذشته 
که بورس مسکن چهار تا ۶ ماه آینده 

راه اندازی شود.
با توجه به وظیفه دولت در راستای 
تامین مسکن برای افراد کم برخوردار 
اندازی  راه  جهت  تصمیماتی  جامعه، 
تاکنون  که  شد  اتخاذ  مسکن  بورس 
تالش های بسیاری برای ایجاد و تامین 
زیرساخت های آن صورت گرفته است.

ر  قرا تصمیمی  چنین  دنبال  به 
به  کشور  در  جدید  بورس  یک  است 
شود  راه اندازی  بورس  پنجمین  عنوان 
که در این بازار، زمین، منابع، آپارتمان 

و ملک معامله خواهد شد.

این  راه اندازی  زمان  در خصوص 
بورس اخبار متفاوتی منتشر شده است.  
تهران  بورس  مدیرعامل  پیش  چندی 
اواسط  در  بورس  این  راه اندازی  از 
رخ  اتفاقی  چنین  اما  داد،  خبر  تیرماه 
نداد و همچنان فعاالن بازار در انتظار 

راه اندازی این بورس هستند.
حسین  شته  گذ شنبه  ز  و ر
سالح ورزی، عضو شورای عالی بورس 
در توییتر خود از تصویب تشکیل بورس 
امالک، مستغالت و امتیازات ایران در 
جلسه روز ۴مرداد شورای عالی بورس 
»بهمن  زمینه  این  در  که  داد  خبر 
عبدالهی« به راه اندازی بورس مسکن 
راه اندازی  و گفت: جزییات  کرد  اشاره 
اصالح  و  بررسی  حال  در  بورس  این 
است اما کلیت آن بدین صورت است که 
به دلیل شرایط موجود در بازار مسکن 
کشور به خصوص در چند ماه اخیر و 
مشکالت حاکم در حوزه مسکن به دلیل 
و  تقاضا  به  نسبت  عرضه  بودن  پایین 
خرید  برای  کننده  غافلگیر  قیمت های 
مصوبه ای  رهن،  و  اجاره  و  فروش  و 
کشور  ظرفیت های  از  تا  شد  تصویب 
در راستای توسعه و رونق بازار مسکن 
در  ظرفیت ها  این  که  شود  استفاده 
بخش های مختلف مردمی، خصوصی، 
دولتی  غیر  عمومی  و  دولتی  تعاونی، 

وجود دارد.
در  است  قرار  داشت:  اظهار  وی 
بورس  عنوان  به  بورسی  سرمایه  بازار 
امالک و مستغالت با مشارکت سازنده، 
سرمایه گذار و افراد عالقمند ایجاد شود 
تا ضمن شفافیت قیمت ها، زمینه بهبود 
سرمایه گذاری در این بازار فراهم شود.

با   : کرد خاطرنشان  لهی  عبدا
بر  عالوه  مسکن  بورس  راه اندازی 
افزایش تعداد عرضه و ساخت و ساز در 
کشور، متقاضیان خرید مسکن می توانند 

با سرمایه گذاری در این بازار به صورت 
در  مسکن  متری  خرید  با  و  تدریجی 

زمانی مشخص صاحب مسکن شوند.
هدف  بورس  عالی  شورای  عضو 
این  را  مسکن  بورس  راه اندازی  از 
گونه بیان کرد: این بازار برای شفافیت 
قیمت ها، توسعه و رونق بازار ساخت و 
مسکن  خرید  سهولت  و  مسکن  ساز 

برای عامه مردم ایجاد خواهد شد.
ن  ا ر ا مد سها کیب  تر به  ی  و
و  کرد  اشاره  بورس  این  راه اندازی 
گفت: براساس صحبت های انجام شده 
قرار است 35 درصد از بخش خصوصی 
عمومی  نهادهای  درصد   35 تعاون،  و 
به  و 3۰ درصد  بنیادها  بانک ها،  مانند 
مستقیم  عرضه  نویسی  پذیره  صورت 
تا  گیرد  قرار  مردم  عموم  اختیار  در 
همه مردم بتوانند در این پذیره نویسی 

شرکت کنند.
عبدالهی خاطرنشان کرد: به دنبال 
بتواند  مسکن  بورس  تا  هستیم  این 
فرصتی برای خانه دار شدن مردم باشد.

***
عرضه  آستانه  در  شرکت  چهار 

اولیه
معاون بازار فرابورس با بیان اینکه 
اولیه در  چهار شرکت در صف عرضه 
فرابورس هستند، گفت: سهام یکی از 
چهار شرکت مذکور، اواخر همین هفته 

عرضه می شود.
اینکه  به  اشاره  با  اروجی،  افسانه 
دوم  بازار  در  شده  درج  شرکت  چهار 
فرابورس وجود دارند، اظهار کرد: این 
برق  توسعه مسیر  چهار شرکت شامل 
گیالن، شرکت تهیه و توزیع غذای دنا 
افرین فدک، شرکت پتروشیمی ارومیه 
دامپروری  و  کشاورزی  یک شرکت  و 

می شود.
اقداماتی  طبق  داد:  ادامه  وی 
شده  انجام  ها  شرکت  و  فرابورس  در 
و  گیالن  برق  مسیر  دو شرکت  است، 
پتروشیمی ارومیه در آستانه عرضه اولیه 
نهایی  نتیجه  به  هرکدام  و  دارند  قرار 
برسد و ارزش گذاری شود، چهارشنبه 
شد.  خواهد  اولیه  عرضه  جاری  هفته 
سایر شرکت ها نیز در هفته های آتی 

عرضه می شوند.
بر اساس این گزارش، رافزا آخرین 
نمادی بود که در تاریخ ۲۴ تیرماه در 

فرابورس عرضه اولیه شد.

چندخبربورسی؛
ارزشسهامعدالتبیشاز۲۰میلیونتومانشد
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هن  آ ب  و ذ کت  شر
نخستین  عنوان  به  اصفهان 
ایران  در  فوالد  تولیدکننده 
در راستاي خط مشي زیست محیطي و 
تعهد مدیریت عالي شرکت مبني بر حفظ 
و صیانت از محیط زیست با صرف هزینه 
تعریف و  به  اقدام  هاي بسیار هنگفت 
در  محیطي  زیست  هاي  پروژه  اجراي 
و  بهسازي  بازسازي،  هاي  طرح  قالب 
نوسازي در بخش هاي هوا، آب، پساب، 
پسماند و انرژي نموده است که این خود 
بیانگر اعتقاد راسخ مسئوالن شرکت به 
مقوله حفاظت از محیط زیست است  . 
نتیجه اجرای برنامه های مذکور ارتقاء 
شرکت  محیطی  زیست  های  شاخص 
در کلیه بخش های هوا، آب ، پساب ، 
پسماند و انرژی می باشد. نمونه هاي بارز 
این اقدامات شامل موارد زیر می باشد.

اجرا و راه اندازی بیش از 3۶ پروژه 
بر  بالغ  ای  هزینه  با  محیطي  زیست 
میلیون   5۶/ 5 و  ریال  میلیارد   ۱۷۰۰
یورو و تعداد قابل توجهي پروژه دیگر 

تا انتهای سال ۹۶
از  بیش  نگهداري  و  ایجاد    ،
 ۸۴ )حدود  سبز  فضاي  هکتار   ۱۶5۰۰
مربوط  سبز  فضای  برابراستانداردهای 

به صنایع(
،بهره برداري از تعداد قابل توجهي 
 ۲۲( شامل  هوا  تصفیه  هاي   سیستم 
 3۶ اي،  کیسه  فیلتر   ۷5 الکتروفیلتر، 
اسکروبر، ۱۰ سیکلون )خشک، مرطوب(  

و ... در خطوط مختلف تولید.
،بهره برداري از واحدهاي تصفیه 

آب و فاضالب و شبکه هاي فاضالب 
مجزا در سرتاسر کارخانه شامل انساني، 
ایجاد  همچنین  و  صنعتي  بیولوژیکي، 
تعداد ۱۴ عدد استخرهاي ذخیره )کامل 
هاي  پساب  نگهداري  جهت  ایزوله( 
انجام  با  حاضر   حال  در  که  تولیدي  
پروژه هاي مختلف در حوزه مدیریت 
توجه   قابل  کاهش  و  پساب  و  آب 
 ۱۰ تعداد  از  تولیدي   پساب  میزان 
استخر مربوط به پساب های صنعتی، 
تعداد قابل توجهی از آن ها خشک مي 
تصفیه  احداث  پروژه  انجام  با  باشند. 

و  شرکت  این  صنعتي  تکمیلي  خانه 
حوضچه  حاصل  پساب  بازچرخاني 
شد.  خواهند  خشک  نیز  یادشده  هاي 
گیري  اندازه  از  حاصل  نتایج  پایه  بر 
هاي انجام گرفته بر روي پساب هاي 
پارامترهاي  کلیه  شرکت  این  تولیدي 
محدوده   در  آن  شیمیایي  فیزیکي، 

مجاز زیست محیطي قرار دارد.
با  مقابله  هاي  پروژه  مجموعه   ،
باهزینه  پروژه   ۸ تعداد  )به  آب  بحران 
سنگین مالی( به منظور تأمین آب برای 
تولید پایدار کارخانه از محل پساب های 

شهرهای اطراف )زرین شهر، فوالدشهر، 
تکمیل  ازجمله  آباد(  نجف  و  ایمانشهر 
تصفیه  و  فاضالب  آوری  جمع  شبکه 
خانه فاضالب شهرستان های یاد شده، 
ایجاد ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال 
تکمیلی  تصفیه خانه  احداث  و  پساب  
پساب صنعتي کارخانه به ظرفیت ۸5۰  
مترمکعب در ساعت به منظور استفاده 
قابل  کاهش  و  تولید  فرآیند  در  مجدد 

توجه  برداشت آب خام از رودخانه
،صرفه جویی 5۰ درصدی مصرف 

آب کارخانه در طی ۱5 سال گذشته

ذوب آهن اصفهان در اوج دوران فعالیت های زیست محیطی تحقق 9۷ درصدی اهداف شرکت پاالیش گاز ایالم 
در سال 9۸

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از تحقق ۹۷ درصدی اهداف این 
پاالیشگاه در سال گذشته خبر داد و گفت: در حوزه پایداری و ارتقای تولید 
و فروش محصوالت در سال گذشته، شرکت پاالیش گاز ایالم عملکرد 

موفقی داشته است.
دکتر “روح اهلل نوریان”  در جمع خبر نگاران افزود: این عملکرد در 
مقایسه با سال ۹۷، با رشد ۷ درصدی در گاز ترش بعنوان خوراک ورودی، 
پایداری تولید و کاهش توقفات، گاز شیرین تزریقی به خط  ضمن حفظ 
سراسری۱۰ درصد، میعانات گازی یک درصد و تولید گوگرد نیز ۷ درصد 

افزایش داشته است.
وی در ادامه، افزود: در حوزه فروش محصوالت تولیدی نیز، میعانات 
گازی 5 درصد و گوگرد دانه بندی شده )پاستیلی( ۲۰ درصد افزایش داشته 
و حتی با توجه به اعالم نیاز برق منطقه ای غرب و عقد قرارداد با مدیریت 
شبکه برق، ضمن استفاده از ظرفیت مازاد نیروگاه این شرکت، فروش برق 

نیز ۷5 درصد رشد داشته است.
این  تولید  تعهدات  و  اهداف عملیاتی  تحقق  به  اشاره  نوریان ضمن 
باالتر  تولید گوگرد  در سال گذشته، خاطرنشان کرد: خوشبختانه  شرکت 
از تعهد تولید بوده و تعهدات شرکت در بخش تولید گاز شیرین و دیگر 

محصوالت نیز، حدود ۹۷ درصد محقق شده است.
ستاره   5 تقدیرنامه  کسب  به  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
تعالی سازمانی با رتبه ۹ در بین شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی گاز 
ایران، بعنوان یک دستاورد مهم در حوزه مدیریت و ارتقاء سازمان اشاره و 
اظهار داشت: کسب رتبه دوم سالمت اداری، احراز رتبه نخست پژوهش و 
فناوری بین شرکت های پاالیشی گاز، دریافت تندیس سیمین مسئولیت های 
اخذ ممیزی  مدیریتی همچون  گواهینامه  های  اخذ  و همچنین  اجتماعی 
انرژی و دریافت گواهینامه استاندارد معیار مصرف انرژی نیروگاه، استاندارد 
ایزو ۱۶۰۰۰ در حوزه موتورخانه ها و اخذ گواهینامه استاندارد آزمایشگاه  ایزو 
۱۷۰۲5 که توفیقی منحصر به فرد بوده و آزمایشگاه این پاالیشگاه را بعنوان 
یک آزمایشگاه مرجع در بین پاالیشگاه های گاز کشور معرفی کرده، از دیگر 

موفقیت های این شرکت در سال گذشته محسوب می شوند.
مهم ترین  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  مسئول  مقام  این 
پروژه های انجام شده در سال ۹۸ که در ارتقای کمی و کیفی پاالیشگاه بسیار 
تأثیر گذار بوده، اشاره کرد و گفت: نصب مبدل حرارتی پیچیده کلدباکس 
)Cold Box( و همچنین ریبویلر برج دی متانایزر و نیز یک مبدل حرارتی 
پشتیبان از نوع پوسته لوله با تکنولوژیTube Insert ساخت داخل در 
جریان تعمیرات اساسی سال قبل، مهم ترین پروژه کاری شرکت بوده که 
با انجام آن، بهبود عملکردی قابل توجهی در واحد استحصال اتان حاصل 
شده و این تجهیزات تأثیر بسیار خوبی در ارتقا کمی و کیفی محصوالت و 
تولیدات پاالیشگاه گاز ایالم داشته است.نوریان همچنین با اشاره به کاهش 
با تدابیری که در حوزه  انرژی در پاالیشگاه، تصریح کرد:  شدت مصرف 
کاهش مصرف انرژی در کنار افزایش تولید به کار گرفته شده، مصرف ویژه 
انرژی که بیانگر میزان انرژی مصرفی به ازای یک تن تولید محصوالت 

است، درسال ۹۸ در مقایسه با سال قبل، ۱۲ درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه، افزود: پیگیری و رفع مشکالت دمایی واحدهای آمین 
کنترل  ارتقاء سیستم  و  نیروگاه ها  ناپایداری  مشکل  رفع  اتان،  بازیافت  و 
کمپرسورهای زیمنس و بویلرهای فشار پایین و راه اندازی واحد شیرین سازی 
اتان، از پروژه های مهم در حال پیگیری در راستای افزایش هرچه بیشتر 
کیفیت محصوالت و کاهش توقفات ناخواسته  و هزینه های تولید، می باشد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در پایان ابراز امیدواری کرد که 
با راه اندازی کامل پتروشیمی ایالم در سال جاری و به تبع آن امکان پمپاژ 
و ارسال اتان، گاز مایع خام و میعانات به آن مجتمع، پاالیشگاه گاز ایالم 

از لیست شرکت های آالینده هوا خارج شود.

مدیرکلامورمالیاتیاستانایالم:
گامی دیگر در جهت الکترونیکی شدن 

امور مالیاتی
ارائه  برخط  سامانه  اندازی  راه  از  ایالم  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در جهت ارتقای 

الکترونیکی امور مالیاتی خبر داد.
ارائه  ارتقای  این سامانه در راستای توسعه و  “سعید کریمی” گفت: 
رضایتمندی  افزایش  و  مالیاتی  خوداظهاری  تسهیل  الکترونیکی،  خدمات 
مؤدیان مالیاتی ایجاد و توسعه یافته و امکان بهره برداری از آن در پرتال 
 tax.gov.ir :عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس
فراهم شده است. وی استفاده از بستر وب و عدم نیاز به دانلود و نصب 
برنامه اظهارنامه بر روی رایانه کاربر، امکان ویرایش اظهارنامه و ارسال آن 
تا پایان مهلت قانونی، تسهیل در ارائه اظهارنامه اصالحی در صورت لزوم، 
صدور قبوض مالیاتی برای مؤدیان ثبت نام شده در سامانه مالیاتی، تسریع 
در تکمیل، ثبت و ارسال اظهارنامه و در نتیجه افزایش رضایتمندی مؤدیان 
مالیاتی را از مزایای این اقدام عنوان کرد و افزود: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، با استفاده از این سامانه نیازی به مراجعه مردم به ادارات نبوده و این 
اقدام تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مالیاتی را به دنبال دارد. مدیرکل امور 
مالیاتی استان ایالم در پایان با یادآوری اینکه مهلت ارائه اظهارنامه عملکرد 
منتهی به اسفند ماه ۱3۹۸ اشخاص حقوقی، تا 3۱ شهریور ماه تمدید شده 
است، از مؤدیان مالیاتی خواست با ارائه به موقع اظهارنامه و انجام تکالیف 

مالیاتی از مزایا و تسهیالت مربوطه برخوردار شوند.

مدیرکل اوقاف: ورود به مساجد ایالم بدون ماسک 
ممنوع است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم گفت: با توجه به شیوع کرونا، 
ورود تمامی افراد به مساجد استان بدون داشتن ماسک در جهت حفظ سالمت 

همگانی ممنوع است.
حجت االسالم مرتضی عزیزی افزود: با توجه به تاکید و دستورالعمل های 
ستاد استانی کرونا به تمامی هیات های امنای مساجد اعالم شده تا از ورود 

افراد به مساجد بدون زدن ماسک جلوگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه مراجعان به مساجد باید فاصله گذاری اجتماعی 
را رعایت کنند، ادامه داد: نمازهای جماعت در مساجد این استان با حداقل 

نمازگزاران و با حضور کمتر از ۱۰ نفر برگزار می شود.
وی بیان کرد: بر اساس ابالغ ستاد استانی کرونا برگزاری هرگونه آیین 
مذهبی، عزاداری و تجمع در مساجد ممنوع و از اسفندماه سال گذشته این 
مساله به تمامی مساجد ابالغ شده است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایالم اظهار 
کرد:به منظور حفظ سالمت مراجعان به مساجد این اماکن مذهبی در فواصل 
زمانی مناسب ضدعفونی می شوند.وی همچنین در خصوص بقاع متبرکه استان 
نیز گفت: این اماکن متبرکه نیز به طور مستمر ضدعفونی شده و زائران نیز 
با زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در این مراکز حضور می یابند.

به گفته حجت االسالم عزیزی، در دوره نخست شیوع کرونا کارگاه تولید 
ماسک در سه مسجد استان راه اندازی و در این کارگاه ها با مشارکت سپاه 
امیرالمومنین)ع( بالغ بر 5۰ هزار ماسک تولید و بین مردم توزیع شد.یک هزار 
مکان مذهبی شامل مسجد، حسینیه و بقعه متبرکه در استان ایالم دایر است.

رشد ۷ درصدی تولید محصوالت سیکل سرد
 فوالد مبارکه 

با تالش کارکنان ناحــیۀ نورد ســرد فـوالد مبارکه، در سـه ماهـۀ 
اول سـال »جهش تولید«، تولید محصوالت سیکل سرد خطوط نورد این 

شرکت با ۷ درصد رشد به ۲۶۲ هزار تن رسید.
بهزاد بهادرانی مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه ضمن تأیید این 
محصوالت  تولید  خط  در  بازار،  نیاز  به  پاسخ گویی  به منظور  گفت:  خبر 
قلع اندود نیز با تولید 3۰ هزار تن و ثبت یک رکورد تولید در اردیبهشت ماه 
بسته بندی صنایع  در حوزة  بازار  نیاز  از  قابل توجهی  سال جاری، بخش 

تأمین شد. غذایی 
وی در بخـــش دیگری از سخــنان خود به دستاوردهای فــوالد 
کرد  اشاره  کالف  بسته بندی  موردنیــاز  ورق  تولیــد  حــوزة  در  مبارکه 
در  که  تسمه ها  نوع  این  واردات  به  وابستگی  از  رهایی  به منظور  گفت:  و 
بسته بندی کالف های تولیدی کاربرد زیادی دارد، پیش از این با همکاری 
واحدهای مختلف شرکت، موفق به بومی سازی این محصول شده بودیم 
و به طور مشخص در سه ماهۀ اول سال جاری، با تولید یک هزار  و  5۰۰  
تن از این نوع محصوالت، ضمن بی نیازی از واردات و تأمین نیاز شرکت، 

از خروج مقادیر قابل توجهی ارز    جلوگیری  شده است.
مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه در ادامه از تولید هزار  تن ورق 
رنگی موردنیاز در صنعت لوازم خانگی در فوالد مبارکه طی سه ماهۀ اول 
سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در پی تأکید مدیریت ارشد سازمان بر 
پاسخ گویی مناسب به صنایع لوازم خانگی، تولید محصوالت پیش رنگ نیز 
این  تا  بلندهمت شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت  در دستور کار کارکنان 
شرکت به عنوان تنها تولیدکنندة این محصول استراتژیک در کشور، ضمن 
ایجاد  بی نیازی از  واردات، به میزان قابل توجهی صرفه جویی ارزی برای 

کشور به ارمغان آورده باشد.
بهادرانی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن قدردانی از حمایت های 
ادامۀ  الهی و  الطاف  امیدواری کرد در سایۀ  ارشد شرکت، اظهار  مدیریت 
حمایت ها و تالش مستمر کارکنان ناحیۀ نورد سرد، موفقیت های این ناحیه 

همچنان ادامه یابد.

حوزهارتباطصنعتودانشگاهاستانآذربایجانشرقی،
دفتر همکاری صنعت گاز و دانشگاه صنعتی سهند 

افتتاح شد
آیین افتتاح دفتر همکاری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و دانشگاه 
صنعتی سهند در محل دانشگاه یادشده و در راستای ارتقای تعامالت فی 

مابین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، مدیرعامل 
این شرکت در آیین افتتاح این دفتر همکاری که با حضور ریاست، معاونت 
پژوهشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند و مسؤولین ذیربط 
نهاد علمی و  به عنوان یک  برگزار گردید،  گفت: دانشگاه ها  شرکت گاز 
فرهنگی با در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و ابزار علمی و پژوهشی، 
نقش غیر قابل انکاری در همراهی سازمان ها و نیل به  بهره وری و تعالی 

را دارند.
سّید رضا رهنمای توحیدی ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب دانشگاه 
صنعتی سهند در اجرای پروژه های پژوهشی شرکت گاز تصریح کرد: عالوه 
بر ۴ قرارداد پژوهشی مهم بین دانشگاه صنعتی سهند و شرکت گاز، نیاز 
دانشجویی مورد حمایت  نامه های  پایان  قالب  در  پژوهشی شرکت  های 

قرار گرفته است.
وی به اهمّیت بحث آموزش از طریق دانشگاه پرداخته و تصریح کرد: 
با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، 
امسال بحث آموزش مجازی بیش از پیش مورد تأکید و اجرا بین دانشگاه 

و شرکت خواهد بود.
دکتر قره باغی، رئیس دانشگاه صنعتی سهند نیز در این آیین، شرکت 
گاز را یکی از شرکت های موفق در داشتن نگاه علمی به حل مسائل و اجرای 
فرآیندهای سازمانی دانست و اظهار داشت: هدف از ایجاد دفتر همکاری 
مشترک در محل دانشگاه صنعتی سهند، برگزاری جلسات مدّون، امکان 
بهره گیری از حضور اساتید برجسته، سهولت ارتباطات دانشگاهی و ارتقای 

تعامالت فی مابین بوده است.
قرارداد  افتتاح،  مراسم  این  برگزاری  در حاشیه  گردد  خاطرنشان می 
غیرمخرب  تست  سامانه  سازی  صنعتی  عنوان  تحت  جدیدی  پژوهشی 
سرجوش های الکتروفیوژن لوله های پلی اتیلنی بین شرکت گاز و دانشگاه 
صنعتی سهند منعقد گردیده و در پایان، 5 امین جلسه شورای پژوهش شرکت 

نیز به میزبانی دانشگاه صنعتی سهند برگزار گردید.

رشد ۷ درصدی تولید محصوالت سیکل سرد فوالد 
مبارکه 

با تالش کارکنان ناحــیۀ نورد ســرد فـوالد مبارکه، در سـه ماهـۀ 
اول سـال »جهش تولید«، تولید محصوالت سیکل سرد خطوط نورد این 

شرکت با ۷ درصد رشد به ۲۶۲ هزار تن رسید.
بهزاد بهادرانی مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه ضمن تأیید این 
محصوالت  تولید  خط  در  بازار،  نیاز  به  پاسخ گویی  به منظور  گفت:  خبر 
قلع اندود نیز با تولید 3۰ هزار تن و ثبت یک رکورد تولید در اردیبهشت ماه 
بسته بندی صنایع  در حوزة  بازار  نیاز  از  قابل توجهی  سال جاری، بخش 

تأمین شد. غذایی 
وی در بخـــش دیگری از سخــنان خود به دستاوردهای فــوالد 
کرد  اشاره  کالف  بسته بندی  موردنیــاز  ورق  تولیــد  حــوزة  در  مبارکه 
در  که  تسمه ها  نوع  این  واردات  به  وابستگی  از  رهایی  به منظور  گفت:  و 
بسته بندی کالف های تولیدی کاربرد زیادی دارد، پیش از این با همکاری 
واحدهای مختلف شرکت، موفق به بومی سازی این محصول شده بودیم 
و به طور مشخص در سه ماهۀ اول سال جاری، با تولید یک هزار  و  5۰۰  
تن از این نوع محصوالت، ضمن بی نیازی از واردات و تأمین نیاز شرکت، 

از خروج مقادیر قابل توجهی ارز    جلوگیری  شده است.
مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه در ادامه از تولید هزار  تن ورق 
رنگی موردنیاز در صنعت لوازم خانگی در فوالد مبارکه طی سه ماهۀ اول 
سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در پی تأکید مدیریت ارشد سازمان بر 
پاسخ گویی مناسب به صنایع لوازم خانگی، تولید محصوالت پیش رنگ نیز 
این  تا  بلندهمت شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت  در دستور کار کارکنان 
شرکت به عنوان تنها تولیدکنندة این محصول استراتژیک در کشور، ضمن 
ایجاد  بی نیازی از  واردات، به میزان قابل توجهی صرفه جویی ارزی برای 

کشور به ارمغان آورده باشد.
بهادرانی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن قدردانی از حمایت های 
ادامۀ  الهی و  الطاف  امیدواری کرد در سایۀ  ارشد شرکت، اظهار  مدیریت 
حمایت ها و تالش مستمر کارکنان ناحیۀ نورد سرد، موفقیت های این ناحیه 

برنامهریزیواجرایفعالیتهایپایگاهبسیجشهیداخالقیشرکتگازدرسال99
بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
عمومی؛ مصطفی ادب فرمانده 
شهید  بسیج  مقاومت  پایگاه 
اخالقی شرکت گاز استان سمنان ضمن 
گرامیداشت سالروز عملیات حماسه آفرین 
مرصاد در این نشست گفت: بر اساس 
ابالغی شرکت ملی گاز و  برنامه های 
سازمان بسیج کارمندان استان و با توجه 
چهلمین  بزرگداشت  بودن  رو  پیش  به 
سالگرد هفته دفاع مقدس، برنامه های 
این پایگاه بسیج در دو بخش فعالیت هاي 
عمومي و تخصصي است که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و مقابله و مبارزه 
با بیماری کرونا تا پایان سال جاری برنامه 

ریزی آن صورت پذیرفته است.
توزیع  و  تهیه  اظهارداشت:  وی 
و  دست  ضدعفونی  مواد  و  ماسک 
بسیجیان  ساماندهی  و  جذب  سطوح، 
عادی و فعال، تشکیل حلقه هاي تعالي 
کنفرانس،  ویدیو  صورت  به  صالحین 
مذهبي  و  ملي  هاي  مناسبت  تکریم 
شهدا،  هاي  آرمان  با  میثاق  تجدید  و 
سبک  مجازی  کالسهاي  برگزاري 
همچنین  و  اسالمي،اخالقي  زندگي 
آگاهی و آشنایی بیشتر با فضاي مجازي، 

برگزاري منظم جلسات شوراي بسیج به 
عنوان اقدامات انجام شده در حوزه فعالیت 
هاي عمومي است که به نحو شایسته اي 

در حال اجراست.

های  دوره  کرد:  خاطرنشان  وی 
آموزشي مصرف بهینه گاز ویژه ادارات 
خدمات رسان از طریق فضای مجازی، 
تشکیل کارگروه تخصصي بسیج، بازرسي 

رعایت  درخصوص  وسازمانها  ادارات  از 
الگوي مصرف درفصل سرما را در قالب 
مقاومت  پایگاه  فعالیت هاي تخصصي 

بسیج گازاستان برشمرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی 1292 مرزنشینان محور اورامان 
نوبت اول

به اطالع کلیه نمایندگان مرحله اول تمام حوزه ها می رساند : پیرو آگهی دعوت به مرحله اول به شماره ۱۲۹۲/۲۰۰ مورخ ۱3۹۹/۴/۱ مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله 
دوم نوبت اول شرکت تعاونی ۱۲۹۲ مرزنشینان محور اورامان بنا به تصمیم هیئت مدیره تعاونی در ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۱3۹۹/۶/۶ در محل شهر سروآباد – خیابان 

آموزش و پرورش کوچه نیروی انتظامی دفتر تعاونی مرکزی تشکیل می گردد.
بدین وسیله از کلیه نمایندگان منتخب حوزه های شرکت تعاونی در مرحله اول دعوت می شود که در مکان و موعود مقرردر جلسه متشکله حضور بهم رسانندتا نسبت 

به موضوعات زیر اخذ تصمیم به عمل آید .
الزم به ذکر است که وکالت از طرف هیچ نماینده ای پذیرفتنی نیست و تاکید می گردد نمایندگان برای حضور در مجمع کارت شناسایی معتبربهمراه داشته باشند 
.توضیح اینکه : جلسه مجتمع عمومی در نوبت اول با حضور حداکثر نمایندگان رسمیت یافته و برگزار میگردد مدارک الزم برای متقاضیان سمت بازرسی بشرح زیر می باشد: 
۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی برای بازرس فوق دیپلم ۲- داشتن توانایی کافی برای انجام ماموریت هیئت مدیره و بازرسی که الزم است یک برگ کپی از کلیه 
سوابق فعالیتهای اقتصادی مرتبط ارسال شود . 3- کپی برگ اول شناسنامه ۴- کپی از کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان 5- کپی کارت ملی۶- اصل 

کلیه مدارک در پنج مورد باال ۷- یک عدد پوشه وگیره ۸- دو قطعه عکس ۴*3 برای هر کاندیدا تور ۹- تکمیل فرم ثبت نام که در دفتر شرکت تعاونی موجود است.
کلیه متقاضیان برای سمت بازرسی شرکت تعاونی باید مدارک خود را کامل و تا تاریخ ۹۹/5/۲5 به دفتر شرکت تعاونی ۱۲۹۲ مرزنشینان محور اورامان مستقل در 

روستای سلین تحویل و رسید دریافت نمایند ضمنا قبل از مراجعه با شماره همراه ۰۹۱۲۴۲۶۱353 تماس حاصل نمایند 
دستورات جلسه :

 ۱- انتخاب بازرسان برای یک سال مالی ۲- تصمیم گیری درباره پرداخت حق عضویت سالیانه اتحادیه و اتاق تعاون استان 
3- طرح وتصویب صورتهای مالیسال ۱3۹۸ و گزارش های هیئت مدیره و بازرسان و تصمیم گیری در مورد 

۴- طرح وتصویب برنامه و بودجه سالیانه سال ۱3۹۹ 
5- تصمیم گیری در مورد واگذاری سهمیه ارزی سال ۱3۹۹ 

۶- سرمایه گذاری جهت درآمد زایی با در نظر گرفتن مجوز اداره کار .تتعاون ورفاه اجتماعی شهرستان سروآباد 
محسنادوایی-مدیرعاملشرکتتعاونی1۲9۲مرزنشینانمحوراورامان

آموزش  و  عمومي  روابط  دفتر  گزارش  به 
گیالن  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  همگاني 
، مدیر امور آبفاي فومن از تعویض الکتروپمپ 
راه  با  گوشلوندان   روستاي  چاه  مخزن،  داخل 
آبرساني  به خطوط  آن  مجدد  اتصال  و  اندازي 
افزایش  با  سر  حلقه  و  گوشلوندان  روستاهاي 
آبدهي به ۱۱ لیتر درثانیه نسبت به قبل از آن خبر 

داد وحید مهجور مدیر آبفاي فومن افزود : با توجه 
به نیاز به تعویض الکتروموتور داخل مخزن چاه 
روستای گوشلوندان، با بررسي انجام شده و تهیه 
الکتروموتور   تعویض  به  نسبت  نیاز،  لوازم مورد 
مدیر  شد  اقدام   ۲33.۴ پمپ   و  کیلووات   ۷.5
تعویض  عملیات   ، اینکه  بیان  با  فومن  آبفاي 
الکتروپمپ چاه مذکور  ۶ ساعت بطول انجامید 

ادامه داد: پس از مراحل تست و تخلیه، این چاه 
با آبدهي حدود ۱۱ لیتر در ثانیه به خطوط انتقال 
روستاهاي گوشلوندان و حلقه سر که داراي ۴۰۰ 
فقره اشتراک مي باشد تزریق گردید وی یادآور 
الکتروپمپ  تعویض  اجراي  برآورد  هزینه  شد: 
مذکور حدود مبلغ  ۲3۰ میلیون ریال بود که از 

محل جاري و موجودي انبار تامین شده است

شکلافتفشارآب4۰۰مشترکروستايگوشلوندانفومن
رفعشد
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مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

ابزار  تعمیرات  مسئول 
دقیق آب، برق و بخار شرکت پاالیش 
اجراي  ز  ا د  نژا هاشمي  شهید  گاز 
و  جدید  کنترلي  سامانه  ارتقاي  پروژه 
این  چهارم  گازي  مولد  برداري  بهره 

پاالیشگاه در سال جاري خبر داد.
خبر  این  اعالم  با  سیدي  جعفر 
سامانه  بروزرساني  و  ارتقاء  افزود: 
هدف  با  گازي  مولد  جدید  کنترلي 
پایداري  و  اطمینان  ضریب  افزایش 
تولید در چارچوب سیاست هاي اقتصاد 
منویات  تحقق  و  مقاومتي، خودکفایي 
جهش  سال  در  رهبري  معظم  مقام 

تولید انجام گرفته است.
اجراي  در  اینکه  به  اشاره  با  وي 
طرح مذکور از ظرفیت ها و توانمندي 
خلي  دا بنیان  نش  دا هاي  شرکت 
استفاده شده است تصریح کرد: تحقق 
بخش  در  درصدي   ۱۰۰ سازي  بومي 
استفاده  حداکثر  و  افزار  نرم  طراحي 
تجهیزات  بخش  در  داخلي  منابع  از 
پروژه  اجراي  به  منجر  افزاري  سخت 

شده است.
به  دستیابي  داد:  ادامه  سیدي 
دانش فني کنترل توربین هاي گازي 
ویژگي  از  سایبري  الزامات  تحقق  و 

هاي بارز این پروژه مي باشد.

ابزار دقیق آب،  مسئول تعمیرات 
برق و بخار پاالیشگاه خانگیران بیان 
کرد: این پروژه در مدت ۲۴۰ روز به 
نتیجه رسیده و هم اکنون مولد گازي 

در مدار تولید قراردارد.

گفتني است: اجراي پروژه توسط 
شرکت هاي دانش بنیان داخلي عالوه 
بر بومي سازي دانش و تکنولوژي آن 
به  ارزي  جویي  صرفه  زیادي  مبلغ 

همراه داشته است.

بهره برداري از پروژه بروزرساني سامانه کنترلي مولد گازي 
در پاالیشگاه خانگیران

در  سفید  نفت  الکترونیکی  توزیع   آزمایشی  طرح  اجرای 
منطقه شاهرود

 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود از اجرای طرح 
آزمایشی توزیع  الکترونیکی نفت سفید در استان سمنان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
شاهرود ، حسین عبدلی معاون  بازرگانی منطقه گفت : با توجه به تغییر فرایند 
توزیع کاال برگ از کاغذی به الکترونیکی و ایجاد بستر الزم و هماهنگیهای 
صورت گرفته با فروشندگیها، نواحی ، منطقه و ستاد و اجرایی شدن این 
مهم در سطح منطقه ، سری سوم توزیع نفت سفید بصورت الکترونیکی و 
آزمایشی انجام شد .عبدلی افزود : با توجه به اینکه در جهت رفع مشکالت 
احتمالی دو سری سهمیه برای مصرف کنندگان اسکان دائم و اسکان موقت 
در سیستم فروش تغذیه شده است ، نواحی چهارگانه  مرکزی ، دامغان 
، سمنان و گرمسار می بایست هماهنگیهای الزم با فروشندگیهای تحت 
پوشش خود را جهت خرید و انجام ترکنشهای مورد نظر جهت برداشت 
سهمیه انجام داده و نواقص و مشکالت را با ذکر نوع خطاها اعالم کنند.

عبدلی هدف از اجرای این طرح را افزایش رفاه مصرف کنندگان نفت 
سفید  و جلوگیری از توزیع و عرضه خارج از شبکه این فرآورده اعالم کرد 
و افزود ، به زودی طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع نیز در سطح منطقه 
اجرا خواهد شد .الزم به ذکر است تاریخ اعتبار سهمیه اعالم شده تا ۱5 

مرداد ماه سال جاری می باشد .
 

پویش آجر به آجر و ساخت یک مدرسه توسط خیر نوجوان 
در شازند

مرکزی - حامد نوروزی :جوان ترین خیر مدرسه ساز کشور با ۱3 سال 
سن به پویش »آجر به آجر« در ساخت فضای آموزشی پیوست و ۲5 میلیارد 

ریال تعهد ساخت یک واحد آموزشگاهی در شازند داد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان 
مرکزی، »امیر عباس علی بخشی«خیر نوجوانی است که با تقبل ساخت 
یک واحد آموزشی ۶ کالسه و امضا تفاهم نامه، به جمع خیران مدرسه ساز 

شازند از توابع استان مرکزی پیوسته است.
بر اساس این تفاهم نامه  که بین اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس و این خیر منعقد شده است، یک مدرسه با زیر بنای ۷۸۰ متر مربع در 
زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع با ۶ کالس درس در شازند ایجاد می شود.

الزم به ذکر است، به دلیل قانونی نبودن سن این نوجوان در دادن 
تعهد، پدر وی به نمایندگی این تفاهم نامه را امضا کرده است.

این خیر نوجوان هدف از ساخت مدرسه را ادای دین به مردم منطقه 
زادگاه پدری و تشویق نسل جوان به تقویت زیرساخت های آموزشی بیان 
کرده است.گفتنی است، سال گذشته، ۱۹هزار متر مربع شامل ۱۴۰ کالس 
با  درس  به فضاهای آموزشی استان مرکزی افزوده شد که ۲۶ طرح و 
و تجهیز  نوسازی  اداره کل  از سوی   ریال  میلیارد  بر ۴۷۰  بالغ  اعتباری 
مدارس استان، یک هزار و ۹۹۸ مترمربع از این فضاها در قالب ۲ طرح و 
۱۸ کالس درس توسط خیران، ۱۰ هزار و ۹۸3 متر مربع در قالب ۱۷طرح 
و ۹۲ کالس درس به صورت مشارکتی و ۶ هزار و ۲۷ متر مربع در قالب 
هفت طرح با 3۰ کالس درس از محل اعتبارات دولتی ساخته و به آموزش 

و پرورش استان تحویل شد.

درسهماههنخستامسالانجامشد؛
انسداد ۵0 حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی 

مرکزی - حامد نوروزی :  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مرکزی 
از شناسایی و مسدود کردن 5۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان مرکزی در 

سه ماهه نخست امسال خبر داد.
عزت اهلل آمره ای  اظهار کرد: مسلوب المنفعه کردن این 5۰ حلقه چاه 

صرفه جویی 3 میلیون متر مکعب آب زیر زمینی را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: اکنون در استان مرکزی حفاری چاه غیرمجاز به ندرت 
اتفاق می افتد و می توان گفت در سال های اخیر با تالش دستگاه های نظارتی، 
مجموعه آب منطقه ای، دستگاه قضائی، دستگاه انتظامی و همچنین مردم 
به حفر چاه کم عمق  اشاره  با  به حداقل رسیده است.آمره ای  حفاری ها 
توسط کشاورزان و استفاده از دستگاه های غیر مجاز تراکتور در این خصوص 
عنوان کرد: به منظور جلوگیری از این امر با حضور به موقع اکیپ های گشت 

و بازرسی ۱۴ دستگاه حفاری غیر مجاز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
وی تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای با هرگونه تخلف در زمینه آب های 

سطحی و زیر زمینی برخورد می کند.

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی

با نماینده مردم  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 
شهرستان های سمنان، مهدی شهر و سرخه دیدار کرد.

و  شبکه  وضعیت  تشریح  با  دیدار  این  در  زاده  موسوی  محمد  سید 
تاسیسات توزیع برق استان گفت: تلفات برق یک شاخص بهره وری بسیار 
مهم در صنعت برق محسوب می شود و این استان با حدود شش درصد، 

یکی از استان های ممتاز در عرصه کمترین میزان تلفات برق است.
وی با اشاره به این که شاخص شدت مصرف انرژی، معیار کلی برای 
میزان بهره وری انرژی است اظهار داشت: به منظور مدیریت سمت تقاضا، 
پیگیری قوانین ارزشمند مرتبط با اصالح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه 
ها بسیار اثرگذار است.وی با عنوان این که این شرکت هم اینک به حدود 
۴۰۰هزار انشعاب برق، خدمات ارائه می نماید افزود: یک سوم تاسیسات 
به سه شهرستان  استان،  انرژی مصرفی  و  برق، مشترکان  توزیع  صنعت 

سمنان، سرخه و مهدی شهر اختصاص دارد.
موسوی زاده تصریح کرد: در سال گذشته قریب ۲۱۰ میلیارد ریال در 
حوزه پروژه های عمرانی این شهرستان ها سرمایه گذاری شده و برای سال 
جاری، حدود 3۶ درصد بودجه این شرکت، برای شهرستان های سمنان، 

سرخه و مهدیشهر پیش بینی شده است.
برنامه های مهم  یا خاموشی صفر، جزء  یادآور شد: طرح ۰۹۹  وی 
صنعت برق به منظور گذر موفق از پیک بار تابستانی است که امیدواریم با 
مشارکت حداکثری مشترکان، این طرح به نحو شایسته ای در این استان 
نیز عملیاتی شود.نماینده مردم شـهرستان های سمنـان، مهدی شهر و 
سرخه در این نشست بیان داشت: حاصل دستـرنج کارکـنان صنعت برق، 
به صـورت شبانه روزی در اختیار مردم است و افرادی که در این عرصه 

فعالیت می نمایند، تالش آنان بسیار ارزشمند و مقدس است.
 عباس گلرو با بیان این که به لحاظ برق، خوشبختانه وضعیت بسیار 
بایست به عنوان  نیازمنـدی های بـرق را می  خوبی داریم تصریح کرد: 
مطالبه مردمی تامین نموده و موضوع دیگر مصرف بهینه از این انرژی است 

که همواره می باید توسط مشترکان رعایت شود.
شود،  بهینه  برق  مصرف  چنانچه  ساخت:  خاطرنشان  همچنین  وی 
اصالح الگوی مصرف به معنای واقعی تحقق یافته و در این عرصه، استفاده 

از تکنولوژی هم می تواند راهگشا باشد.

حکایتهاییاززندگیموالنا
برایانسانامروز

کتاب »مقیِم دل )حکایت هایی از زندگی موالنا برای انسان زمانه ما(« نوشته 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر  معین  انتشارات  توسط  به تازگی  خاکی  غالمرضا 

شده است.
نویسنده این کتاب معتقد است موالنا به مخاطبش می آموزد که پوست 
و ظاهر قصه را رها کند و به مغز و عمق بپردازد. او می گوید به گفته موالنا 
انسان خردمند دانه معنی را می گیرد و به پوسته مشغول نمی شود. خاکی 
با همین رویکرد سراغ برخی از داستان ها و حکایاتی رفته که درباره زندگی 
موالنا جالل الدین محمد بلخی هستند و آن ها را برای کاربرد زندگی انسان 

امروز، جدا کرده است.
شامل  اول  بخش  است؛  اصلی  بخش   ۲ دارای  دل«  »مقیم  کتاب 
نوشتارهای مقدماتی و بخش دوم نیز دربرگیرنده حکایت هاست. حکایت های 
انتخاب شده اند. »مناقب العارفین«  از »مناقب العارفین«  بخش دوم کتاب، 
نوشته شمس الدین محمد اَفالکی العارفی است که جامع ترین کتاب درباره 
زندگی و سیره موالنا، خاندان و اساتید اوست. سبک نوشتاری این کتاب، 

مانند »تذکرة االولیا«ی عطار نیشابوری است.
خاکی در کتاب خود، با استخراج برخی حکایات و پیام هایی که در خود 
دارند، موالنا را نه انسانی اسطوره ای و دست نیافتنی بلکه فردی انسانی و 
عادی معرفی کرده است. به بیان دیگر، موالنای این حکایت ها، کسی است 
باشد و به عنوان راهنمای  الگو  انسان های روزگار فعلی  برای  که می تواند 
در  که  بگیرد  قرار  افرادی  استفاده  مورد  عرفانی  و سلوک  معنویت  کسب 

جستجوی معنویت و معنای زندگی هستند.
این کتاب با  ۲۹۶ صفحه و قیمت 3۷ هزار تومان منتشر شده است.

کروناخریدتلفنیکتابرادرزنجان
رونقداد

»تلفـن کتـاب« که نخسـتین بار اسـت در زنجان راه اندازی می شـود، 
بـا توجـه به سـازوکاری که در پیش گرفتـه و محدودیت های تـردد در ایام 
کرونا، اسـتقبال شـهروندان را از خرید تلفنی کتاب به دنبال داشـته اسـت.

 از اواخـر سـال گذشـته شـیوع ویـروس کرونـا موجـب وارد آمـدن 
ضررهـای جبران ناپذیـری بـه اقتصاد شـده اسـت. برای مشـاغل فرهنگی 
کـه قبـل از شـیوع ایـن ویـروس هـم درآمـد مناسـبی نداشـتند، وضعیـت 

بُغرنج تـر بـوده اسـت.
کتابفروشـی ها ازجمله مشـاغلی هسـتند کـه در ایـام تعطیلی مدارس 
کـه بـه دلیـل شـیوع کرونـا اتفـاق افتـاد، متحمـل ضربه هـای اقتصـادی 
شـدیدی شـدند. ایـن وضعیـت در اسـتانی هماننـد زنجـان مشـهودتر بود؛ 
به طوری کـه تنهـا در چهـار مـاه ابتدایـی سـال، پنـج کتابفروشـی به علت 
مسـائل و مشـکالت اقتصـادی ناشـی از کرونـا، تعطیل شـدند و متصدیان 

فـروش آنهـا در حرفه هایـی دیگـر مشـغول به کار شـدند.
هرچنـد کـه فعالیت یک کتابفروشـی در ظاهر جـذاب و ُپرزرق و برق 
و پرمخاطـب اسـت، امـا به جـرات می تـوان گفت کـه در شـرایط اقتصادی 
موجود، بسـیاری از کتابفروشـی های فعال هم اگر هنوز سـقفی باالی سـر 
خـود دارنـد و چراغـی روشـن به زیر آن سـقف، ایـن، از ِقَبل فـروش کتاب 
نیسـت؛ بلکـه عمدتـا به خاطـر اقالمی اسـت کـه در کنار کتاب بـه فروش 

می رسـانند؛ از لوازم التحریـر گرفتـه تـا لوح های فشـرده، فیلـم و غیره.
بـا این حـال در بحبوحه همین تعطیلی ها و شـرایط اقتصادی سـخت 
کـه کتابفروشـی های زنجـان بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، یـک 
شـهروند زنجانـی اقـدام بـه راه انـدازی »تلفن کتـاب« کرده اسـت؛ خبری 

خـوش بـرای کتابخوانان این شـهر.
فرآینـد فعالیـت »تلفـن کتـاب« به این صورت اسـت که شـهروندان 
می تواننـد به صـورت تلفنـی، کتـاب مـورد نظر خـود را سـفارش داده و آن 

را جلـوی دِر منـزل تحویـل بگیرند.
»تلفـن کتـاب« بـرای نخسـتین بـار اسـت کـه در اسـتان زنجـان 
و  گرفتـه  پیـش  در  کـه  سـازوکاری  بـه  توجـه  بـا  و  شـده  راه انـدازی 
ممنوعیت هـای موجود در شـرایط کرونایی، اسـتقبال شـهروندان از فعالیت 

ایـن مرکـز مطلـوب بـوده اسـت.
هرچنـد کـه مراجعـه حضوری نیز به این کتابفروشـی وجود دارد، اما با 
توجـه بـه کارکـردی که بـرای آن در نظر گرفته شـده، تعداد سـفارش های 

تلفنی به گفته مسـئوالن آن، بیشـتر از مراجعات حضوری بوده اسـت.
مجتبـی اعتمـادی، مسـئول »تلفـن کتاب« زنجـان درباره شـیوه کار 
ایـن کتابفروشـی بـه خبرنـگار ایبنا گفـت: »تلفن کتاب« از دو مـاه قبل در 
میدان قائم زنجان، آغاز به کار کرده اسـت و خوشـبختانه اسـتقبال خوبی از 
آن بـه عمـل آمده اسـت. ایده راه انـدازی این مجموعه قبل از شـیوع کرونا 

مطـرح بـود، البتـه شـیوع کرونا تحقق این ایده را قوت و شـدت بخشـید.
وی افـزود: در سـفارش تلفنی کتاب عالوه بـر اینکه نیازی به مراجعه 
حضـورِی متقاضیـان کتـاب وجـود نـدارد، تخفیـف 3۰ تـا ۴۰ درصدی نیز 
بسـته بـه نـوع کتـاب، مشـمول مشـتریان می شـود؛ طبـق نیاز مشـتریان 
همـه کتاب هـای عمومـی و کمـک درسـی در تلفـن کتاب موجود اسـت و 

تقریبـا از همـه نوع کتاب درخواسـت فـروش داریم.
مسـئول تلفن کتاب زنجان با اشـاره به اسـتقبال خوب کتابخوانان از 
راه اندازی این مجموعه، افزود: در صورتی که روند فعالیت این کتابفروشـی 
به همین شـکل ادامه داشـته باشـد و شـاهد اسـتقبال مشـتریان باشیم، در 
یـک شـهر دیگر نیز »تلفـن کتاب« را راه انـدازی خواهیـم کرد.اعتمادی با 
بیـان اینکـه اغلب سـفارش ها در تلفن کتاب به صورت تلفنی اسـت، اضافه 
کـرد: البتـه بـا توجـه بـه محلی کـه »تلفن کتـاب« در آن واقع شـده که از 
نقاط پرتردد شـهر اسـت، مراجعه حضوری به این مجموعه نیز وجود دارد.

وی با اشـاره به اینکه فروش تلفنی کتاب یک شـیوه جدید در شـرایط 
کنونـی محسـوب می شـود، افـزود: بـا توجه بـه شـرایط کرونایـی موجود، 
بسـیاری از افـراد ترجیـح می دهنـد کـه کتـاب خـود را دِر منـزل تحویـل 

بگیرنـد، از همیـن رو اسـتقبال از ایـن شـیوه فعالیـت مطلوب بوده اسـت.

معاونمدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانمرکزی:
۷۰۰میلیاردریالبرایتوسعهشهرکهایصنعتیاستانمرکزیتخصیصیافت

 مرکــزی  - حامــد 
ون  معــا   : وزی  ر نــو
کت  شــر مــل  عا یر مد
ســتان  ا صنعتــی  شــهرک های 
مرکــزی گفــت: ۷۰۰ میلیــارد ریــال 
اعتبــار امســال از منابــع داخلــی برای 
شــهرک های  زیرســاخت   توســعه 
ــت.  ــص یاف ــتان تخصی ــی اس صنعت
محمدصــادق قائمــی در نشســت 
بررســی تامیــن آب شــهرک صنعتی 
ــهابیه  ــی ش ــه صنعت ــن و ناحی خمی
ــزود:  ــتان، اف ــن شهرس ــع ای از تواب
ــرای  ــات زیرســاختی ب اجــرای عملی

ــه  ــتان ک ــی اس ــهرک های صنعت ش
واحدهــای صنعتــی از آن ها اســتقبال 
ــای  ــور برنامه ه ــتری دارد، مح بیش
ــاری اســت. ــاد در ســال ج ــن نه ای

شــهرک  کــرد:  بیــان  وی 
صنعتــی خمیــن بــا یک هــزار و 
ــر  ــه ۲3۰ لیت ــار مســاحت ب 3۷ هکت
آب در ثانیــه نیــاز دارد و به دلیــل 
ــدن  ــذار ش ــه در واگ ــکالتی ک مش
بخشــی از ایــن شــهرک وجــود دارد، 
ایــن میــزان آب مــورد نیازتخصیــص 

ــت. ــه اس نیافت
معــاون مدیرعامــل شــرکت 

شــهرکهای صنعتــی اســتان مرکزی 
ادامــه داد: پیش بینــی مــی شــود 
ــال  ــن در س ــی خمی ــهرک صنعت ش
آینــده بــا مشــکل تامیــن آب بــرای 
ــن  ــال در ای ــی فع ــای صنعت واحده

ــود. ــه ش ــهرک مواج ش
ــه  ــه هزین ــاره ب ــا اش ــی ب قائم
بــاالی ایجــاد خــط انتقال آب از ســد 
ــی  ــهرک صنعت ــرای ش ــری ب کوچ
ــاه آب  ــداری چ ــت: خری ــن گف خمی
تغییــر کاربــری آن  کشــاورزی و 
می توانــد مشــکالت حــوزه آب را 

ــد. ــش ده ــهرک کاه ــن ش در ای

ــر آب  ــد: ۲5 لیت ــادآور ش وی ی
مــورد نیــاز واحدهــای صنعتــی فعال 
در ناحیــه صنعتــی روســتای شــهابیه  
از توابــع خمیــن نیــز از ســد کوچری 

تامیــن مــی شــود.
ــن  ــز در ای ــن نی ــدار خمی فرمان
ــی  ــه پیش بین ــاره ب ــا اش ــت ب نشس
ــری  ــد کوچ ــه از س ــر در ثانی ۴۰ لیت
بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز صنعــت 
ایــن شهرســتان گفــت: ایــن میــزان 
آب جــدای از ۱۸۲ لیتــر در ثانیــه 
ــن  ــه ای آب آشــامیدنی اســت کــه ب
شهرســتان تخصیــص یافتــه اســت.

عمران  پروانه  موضوع  حقیقی(رشته  کاردانی)شخص  کار  به  اشتغال  پروانه 
اشتغال  پروانه  شماره   ۱۲۲3۰۰۰۰۰۶۷ عضویت  شماره  به  معروفی  آزاد  اینجانب 
ملی  به شماره کد  نظارت  پایه سوم   ۲۱33۲ پروانه  ۱۲۲3۰۰۰۰۰۴۲ شماره سریال 
ساقط  اعتبار  درجه  از  گردیده  مفقود  کردستان  پروانه  صدور  3۸۲۱۲۷۲۷۸3محل 

مریوان است. 

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

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۲۹۰۱۲۰۰۱۶۰۸ هیئت اول /دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم عباس قاسمیان فرزند 
علی محمد به شماره شناسنامه 53 صادره از گرمسار به میزان سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱۴۹۷۹/۴۰متر مربع از پالک 3 فرعی از ۱۲ اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 3 فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه  فرور گرمسار خریداری از مالک 
رسمی آقای /خانم مرحوم محمد صادقی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مردم عموم مراتب در دو نوبت با فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسیدظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور به عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.سه دانگ مشاع از ششدانگ
نوبت اول ۲۱: /۹۹/۴
نوبت دوم:  ۶/5/۹۹

حسن رامه رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار
میم الف :3۰۷

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۴۹۲ شناسنامه  شماره  دارای  محمودی  آزاد  آقای 
۹۹۰۰3۹۸/۹۹ ش 5/ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود محمودی به شناسنامه ۴۸ سردشت در تاریخ ۹۹/۴/۶ اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به پنج پسر، دو دختر و یک زوجه:

عایشه ابراهیم زاده فرزند محمد دارای شماره شناسنامه ۱53 زوجه متوفی
آزاد محمودی فرزند محمود دارای شماره شناسنامه ۴۹۲ پسر متوفی

سهراب محمودی فرزند محمود دارای شماره شناسنامه 533 پسر متوفی
داود محمودی فرزند محمود دارای شماره شناسنامه ۲۸۸۰۱۱۴۱5۲ پسر متوفی

یوسف محمودی فرزند محمود دارای شماره شناسنامه ۲۸۸۰3۲3۸5۷ پسر متوفی
یونس محمودی فرزند محمود دارای شماره شناسنامه ۲۸۸۰۰۹35۶۲ پسر متوفی

سعدی محمودی فرزند محمود دارای شماره شناسنامه ۴۹3 دختر متوفی
هاجره محمودی فرزند محمود دارای شماره شناسنامه ۴۹۱ دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

شماره: ۲۰۹/۱۱۱/۹۹/3۸۸5
تاریخ: ۹۹/5/۴

آگهی فقدان سند مالکیت
اعالم  و  مصدق  محلی  استشهادیه  و  تقاضانامه  ارائه  با  کاکلی  فرزین  آقای 
5۴۸ فرعی  دارای پالک  زمین  دانگ یک قطعه  مالکیت تک برگ شش  اینکه سند 
بخش  مهاباد  در شهر  واقع  فرعی   ۲3/۱۹۴ از  و مجزی شده  مفروز  اصلی   ۲3۷۷ از 
الکترونیکی  امالک  دفتر  شماره  با   ۹۶ ب   ۲۸۷۱۶3 چاپی  شماره  به  مهاباد   ۱5
۱3۹۸۲۰3۱3۰۰۷۰۰۷5۱۰ به نام ایشان صادر و تسلمی گردیده، در اثر سهل انگاری 
مفقود شده و درخواست صدور المثنای آنها را نموده، لذا در اجرای تبصره یک ماده 
انجام  تا هر کس مدعی  آگهی می شود  نوبت  ثبت، مراتب یک  قانون  آئیننامه   ۱۲۰
انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  باشد  خود  نزد  در  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله 
نماید.  دریافت  و رسید  نموده  تسلیم  مهاباد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  آگهی  این 
یا در صورت  اعتراض،  قانونی و عدم وصول  انقضای مهلت  از  بدیهی است که پس 
المثنی  اداره ثبت صدور  ارائه نشده باشد،  اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله 

سند مالکیت را برابر مقررات صادر خواهد نمود.
صدیق رنجبر

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰5/۰۸

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم آمینه محمدی دارای شناسنامه شماره ۲۰۹۴۸ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۹۰۰3۷۱/۹۹ ش 5/ ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یوسف تومانی به شناسنامه ۱۸۰۴3 مهاباد در تاریخ ۹۹/۰3/۲۹ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: یک زوجه، دو پسر و مادر

آمینه محمدی فرزند علی دارای شماره شناسنامه ۲۰۹۴۸ زوجه متوفی
عبدالخالد تومانی فرزند یوسف دارای شماره شناسنامه ۲۸۶۰۰3۹۸5۶ پسر متوفی
عبدالواحد تومانی فرزند یوسف دارای شماره شناسنامه ۲۸۶۰۲۹۶3۶ پسر متوفی

منیجه محمدی فرزند مولود دارای شماره شناسنامه ۴53 مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

آگهی مفقودی 
برگ سبزموتور سیکلت احسان مدل ۹5 رنگ سفید به شماره انتظامی ۷۷۶-3۹۱55 
بنام علی غیاثی شهرکی فرزند غالمحسین کدملی ۰۹۲3۴۹۲۰۸۹ شماره موتور ۹۱۸3۷۸ 

تنه ۹55۱۲3۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./۶۲۴ م الف
تربت حیدریه  

 آگهی مفقودی 
برگ سبزموتور سیکلت پرواز مدل ۹5 رنگ سبز به شماره انتظامی  ۷۷۴-۹۷۸۹۷  
 ۴3۱5۴۹ موتور  شماره   ۰۷۰35۸۰۹5۷ کدملی  محمدرضا  فرزند  داوطلب  حسین  بنام 

تنه۹5۱5۴۰۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./  ۶۲3م الف
تربت حیدریه  

آگهی مفقودی
برگ سبزپژو۲۰۷ مدل ۹۷رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ۶۲5ج۴۹-ایران 5۲ 
بنام فاطمه صادقی فرزند محمدحسن شماره موتور۱۲3۷۰ شماره شاسی ۶۴۱۹53 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./۶۲5 م الف
تربت حیدریه  

ن  ســتا شهر ه  و گــر
باقــرزاده ســمیه  مشــهد 

بــا  مشــهد  شــهردار 
اشــاره بــه مــوج جدیــد و شــدت 
دوبــاره شــیوع ویــروس کرونــا در 
ــتفاده از  ــوع اس ــت: موض ــهد گف مش
ــی از  ــل عموم ــل ونق ــک در حم ماس
ــار  ــرانی و قط ــاوگان اتوبوس ــه ن جمل
شــهری و حتــی تاکســیرانی بایــد مورد 
توجــه و تاکیــد ویــژه قــرار گیــرد و بــه 
صــورت جــدی تــری پیگیــری شــود.

ــه  ــی  در جلس ــا کالئ محمدرض
ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا ویروس 
کرونــا که بــا حضــور معاونان شــهردار 
برگــزار شــد، افــزود: در حــال حاضــر 
ــهروندان  ــردن ش ــاس ک ــد حس نیازمن
نســبت بــه جــدی بــودن شــیوع 
هســتیم،  کرونــا  ویــروس  مجــدد 
بنابرایــن بایــد اطــالع رســانی بیشــتر 
ــتفاده  ــنتی و اس ــق س ــه طری ــی ب حت
ــانی و  ــش نش ــای آت از بلندگوخودروه
غیــره در دســتور کار قــرار داده شــود.

معاونــت  کــرد:  تصریــح  وی 
ــک و  ــل و ترافی ــل ونق ــران، حم عم

ــد  ــز بای ــهری نی ــات ش ــت خدم معاون
ــتفاده  ــه اس ــبت ب ــا را نس ــارت ه نظ
عمرانــی،  هــای  پــروژه  کارگــران 
ــان  ــبز و پاکبان ــای س ــران فض کارگ
ــورد  ــه صــورت جــدی م از ماســک ب

ــد. ــرار دهن ــه ق توج
ــت  ــر رعای ــد ب ــا تاکی ــی ب کالئ
فاصلــه گــذاری اجتماعــی گفــت: بــر 
ایــن اســاس بایــد از اطراق شــهروندان 
در بوســتان هــای کوچــک و فضاهــای 
ــات بوســتان  بســته ممانعــت و انتظام
ــرای  ــر ب ــه تذک ــبت ب ــز نس ــا نی ه

اســتفاده کــردن مراجعــان از ماســک و 
حفــظ رعایــت فاصلــه اجتماعــی اقدام 
کننــد و فضاهــای بــازی کــودکان نیــز 

بایــد همچنــان بســته بمانــد.
ــا  ــه داد: ب ــهد ادام ــهردار مش ش
ــراق در  ــودن اط ــوع ب ــه ممن ــه ب توج
بوســتان هــای کوچــک و بولوارهــای 
ــد اطــالع  ــرودگاه بای ــد ف ــی مانن اصل
رســانی بــه شــهروندان بــا نصــب بنــر 
بــه ســرعت در دســتور کار قــرار گرفته 

و اجرایــی شــود.
کاری  دوری  خصــوص  در  وی 

ــرای  ــهد ب ــهرداری مش ــان ش کارکن
ــا  ــروس کرون پیشــگیری از شــیوع وی
ــری بیشــتر  ــرای جلوگی ــزود: ب ــز اف نی
بــه  شــهرداری  کارکنــان  ابتــالی 
ــه  ــا دوری کاری روزان ــروس کرون وی
حداکثــر یک ســوم از پرســنل ســتادی 

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــز در دس نی
ــی  ــد عفون ــرد: ض ــه ک وی اضاف
ــه  ــر خطــر ک ــا و مناطــق پ ــکان ه م
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــال ش احتم
آنهــا بیشــتر اســت از ســوی معاونــت 
ــازمان  ــه س ــهری از جمل ــات ش خدم
ــای  ــروه ه ــایر گ ــانی و س ــش نش آت
مردمــی ماننــد گــروه هــای دوام ثامن 

ــود. ــی ش عملیات
ــم  ــوص تصمی ــی در خص کالئ
فعالیــت  کاهــش  بــرای  گیــری 
خطــوط  و  اتوبوســرانی  نــاوگان 
قطــار شــهری گفــت: بــه نظــرم 
بایــد ســرویس دهــی در خطــوط کــم 
مســافر محدودتــر و نــاوگان خطــوط 
ــت شــود  ــردد تقوی ــر ت محــوری و پ
کــه در ایــن خصــوص بــه زودی 

ــرد. ــم ک ــری خواهی ــم گی تصمی

شهردارمشهدتاکیدکرد؛

استفادهازماسکدرحملونقلعمومیجدیگرفتهشود

آموزش  و  عمومي  روابط  دفتر  گزارش  به 
گیالن  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  همگاني 
، مدیر امور آبفاي فومن از تعویض الکتروپمپ 
راه  با  گوشلوندان   روستاي  چاه  مخزن،  داخل 
آبرساني  به خطوط  آن  مجدد  اتصال  و  اندازي 
افزایش  با  سر  حلقه  و  گوشلوندان  روستاهاي 
آبدهي به ۱۱ لیتر درثانیه نسبت به قبل از آن خبر 

داد وحید مهجور مدیر آبفاي فومن افزود : با توجه 
به نیاز به تعویض الکتروموتور داخل مخزن چاه 
روستای گوشلوندان، با بررسي انجام شده و تهیه 
الکتروموتور   تعویض  به  نسبت  نیاز،  لوازم مورد 
مدیر  شد  اقدام   ۲33.۴ پمپ   و  کیلووات   ۷.5
تعویض  عملیات   ، اینکه  بیان  با  فومن  آبفاي 
الکتروپمپ چاه مذکور  ۶ ساعت بطول انجامید 

ادامه داد: پس از مراحل تست و تخلیه، این چاه 
با آبدهي حدود ۱۱ لیتر در ثانیه به خطوط انتقال 
روستاهاي گوشلوندان و حلقه سر که داراي ۴۰۰ 
فقره اشتراک مي باشد تزریق گردید وی یادآور 
الکتروپمپ  تعویض  اجراي  برآورد  هزینه  شد: 
مذکور حدود مبلغ  ۲3۰ میلیون ریال بود که از 

محل جاري و موجودي انبار تامین شده است

شکلافتفشارآب4۰۰مشترکروستايگوشلوندانفومنرفعشد

مفقودی
برگ سبز وانت پیکان به رنگ سفید روغنی مدل ۱3۸5 به 
شماره پالک انتظامی ۶۱۴ ص ۲۹ ایران ۶5 به شماره موتور 
11285019090 و شماره شاسی 12189634 بنام رضا 

نعمتی مفقود گردیده است

مفقودی
ل  مد غنی  و ر سفید  نگ  ر به  ید  ا پر سبز  گ  بر
 ۷۱ ایران   ۹5 د   ۷۲۲ انتظامی  پالک  شماره  به   ۱3۹5
شاسی  شماره  و   M13/5628754 موتور  شماره  به 
NAS412100G1235408 بنام صادق قربانیان  مفقود 

گردیده است



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1516- دوشنبه 6 مرداد 61399 ورزش دنیای 

پایان کار معروف در بایک موتورز

پاسور و کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به کار خود در لیگ چین خاتمه داد.
رقابت های لیگ والیبال چین قرار است از 3۰ مرداد ماه با حضور ۱۴ تیم به 
صورت متمرکز آغاز شود. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این مسابقات ۱۲ شهریور 

ماه خاتمه پیدا خواهد کرد.
این مسابقه در شرایطی پس از حدود ۷ ماه توقف از سر گرفته خواهد شد که در 
دور جدید مسابقات تیم ها نمی توانند از بازیکنان خارجی خود استفاده کنند و بازی ها 
هم بدون حضور تماشاگران برگزار می شود. لیگ چین همچون سایر کشورهای جهان 

به دلیل شیوع ویروس کرونا نیمه کاره مانده بود.
سعید معروف، پاسور و کاپیتان تیم ملی والیبال ایران برای فصل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ 
لیگ چین و تیم بایک موتور را انتخاب کرده بود که به این ترتیب بدون حتی یک 

بازی برای این تیم به کار خود در این فصل از رقابت ها خاتمه داد.

ساعی: سوریان نمی داند چطور حرف بزند!
ملی  کمیته  اجرایی  هیأت  عضو 
المپیک گفت: برخی می خواهند از بیرون 
مهر ه چینی کرده و کمیسیون ورزشکاران 

را هدایت کنند.
نایب رئیس  و  رئیس  نتخابات  ا
کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
فردا سه شنبه ۷ مرداد برگزار می شود تا 
شاید این موضوع دوباره باعث رونق این 

کمیسیون شود.
تعویق  خصوص  در  ساعی  هادی 
المپیک، انتخابات کمیسیون ورزشکاران، 
حاشیه های این کمیسیون و برنامه ها برای 

 )IOC( حمایت از نامزد ایران در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک
صحبت هایی انجام داد که در زیر می خوانید.

*المپیک یک سال به تعویق افتاد. شما خودتان در المپیک مبارزه کرده اید. این 
شرایط را برای ورزشکاران چطور می بینید؟

تاخیر در برگزاری المپیک برای ورزشکار حرفه ای که برنامه ریزی کرده بسیار 
سخت است حتی این موضوع برای ورزشکارانی که سهمیه گرفته اند هم فرسایشی 
شده و آنها را از نظر روحی روانی از بین می برد. شرایط تمرینی خوب نیست و تمرینات 
انفرادی هم از نظر روحی بچه ها را اذیت می کند.تنهایی تمرین کردن سخت است 
و چند مشکل دارد: از نظر روحی خسته کننده  است، با توجه به عدم حضور مربی 
ورزشکار احساس خالء می کند و در نهایت اینکه حریف تمرینی نیست چون حضور 

این حریف هم کمک می کند هم انگیزه می دهد.
*به  نظر می رسد در این شرایط روانشناس ورزشی می تواند کمک زیادی به 

ورزشکاران ما داشته باشد.
بله رشته های مختلف روانشناس دارند چون تکواندو را می دانم در این خصوص 
صحبت می کنم. روانشناس ورزشی با بچه ها ارتباط دارد اما این ارتباط از راه دور و 

آنالین است. ما هم با بچه ها در ارتباط هستیم. 
*سه شنبه انتخابات رئیس و نائب رئیس کمیسیون ورزشکاران برگزار می شود. 

عالقه ای برای نامزدی ریاست دارید؟
بحث عالقه نیست. من نیازی ندیدم کاندیدا شوم به این دلیل که بچه های 

دیگر این کار را انجام می دادند.
و  کرده  امضا  نامه ای  مرام  اعضا  گفته  و  داشته  مصاحبه ای  سوریان  *حمید 
گفته اند این تقسیم بندی وظایف صورت گرفته که یک نفر رئیس باشد، یک نفر 

عضو هیأت اجرایی و...
برخی  بیاورد.  دارد  نامه  مرام  کسی  هر  نکردیم  امضا  نامه ای  مرام   هیچ 
دو  سوریان  کنند.حمید  چینی  مهره  و  هدایت  را  کمیسیون  بیرون  از  می خواهند 
نمی داند  بوده  کمیسیون  رئیس  که  کسی  است  تاسف  جای  نیامد.  بیشتر  جلسه 
چطور حرف بزند. او بنای کمیسیون را بد گذاشت و با بچه بازی کمیسیون را به 
اینجا کشاند. او همان اوایل انصرافش را اعالم کرده بود. نمی دانم حاال چرا این 

کمیسیون مهم شده است. 
 IOC صحبت های من در باره انحالل کمیسیون و نامه کمیته ملی المپیک به*

مطرح بود جواب این نامه چه شد؟
IOC با انحالل مخالفت کرد حتی گفت اگر همه اعضا انصراف دهد و یک نفر 

بماند چون برای ۴ سال انتخاب شده باید تا پایان دوره بماند. 
به حاشیه  اما کم کم  ابتدا جلسات کمیسیون خیلی خوب پیش می رفت  در 

کشیده شد. 
وقتی جلسات برگزار می شد همه چیز خوب بود و ما هم یکسری کارها را انجام 
دادیم اما شرایط به گونه ای پیش رفت که درخواست کمیته تعطیلی کمیسیون بود. ما 
هم به احترام رئیس کمیته جلسات را تعطیل کردیم تا اینکه قرار شد اساسنامه اصالح 

شود. همه چیز حل شده و قرار است روز سه شنبه انتخابات برگزار شود.
*دو عضو جدید هم توسط رئیس کمیته به کمیسیون اضافه شدند، نظرتان 

در این باره چیست؟
ما از این موضوع استقبال می کنیم. در اساسنامه جدید این موضوع گنجانده 
شده است. پیشنهاد من این بود از این دو عضو یک نفر خانم باشد تا تعداد آنها در 
کمیسیون بیشتر شود. بهداد سلیمی و حمیده عباسعلی جزو قهرمانان خوب ما هستند.

* ریاست کمیسیون را هم به ۲ سال افزایش دادند.
ساله   ۲ میراسماعیلی  آرش  حکم  اما  بود  یکساله  ریاست  دوره  آیین نامه  در 

خورده شد.
*آیا کمیسیون برنامه ای برای حمایت از سعید معروف برای حضور در کمیسیون 

ورزشکاران IOC دارد؟
ما برای انتخاب نماینده ایران جلسه گذاشتیم تا ببینیم چه کسانی شرایط دارند. 
از بین این ورزشکاران با انتخاب نفرات واجد شرایط مصاحبه را برگزار کردیم، برخی 
گفتند عالقه ای نداریم و انصراف دادند، شرایط آنها که باقی ماندند را بررسی کردیم 
و در نهایت سعید معروف معرفی شد. االن بحث ما باید کار روی معروف باشد که 

در انتخابات رای بیاورد.
*دلیل انتخاب معروف چه بود؟

او هم می تواند انگلیسی صحبت کند و هم اینکه در رشته مهمی ورزش می کند. 
من خودم دو بار کاندیدا شدم اما تکواندو در المپیک ۹۲ شرکت کننده دارد در حالی که 
در والیبال تعداد نفرات بیشتر است. به همین دلیل شانس معروف می توان زیاد باشد از 
طرفی هم خیلی از والیبالیست های جهان او را می شناسند. بچه ها هم می توانند تبلیغ 

کنند. ما باید کاری کنیم تا معروف انتخاب شود.

درخواست دوچرخه سواری ایران
 برای حضور در مسابقات جاده جهان

قهرمانی  جاده  مسابقات  برگزاری  لغو  هنوز  دوچرخه سواری  جهانی  اتحادیه 
جهان را اعالم نکرده و ایران هم در خواست دعوت نامه برای حضور در این رقابت 

ها را داشته است.
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری رویدادهای خود را در سال ۲۰۲۰ به جز مسابقات 
قهرمانی جاده جهان لغو کرده است. تاریخ برگزاری مسابقات جاده قهرمانی جهان 
هم چنان سر جای خود قرار دارد و این رویداد طبق تقویم اتحادیه جهانی ۲۰ تا ۲۷ 

سپتامبر)3۰شهریور تا ۶ مهر( در سوییس برگزار می شود. 
بر این اساس فدراسیون دوچرخه سواری ایران درخواست دعوت نامه برای حضور 

در این رقابت ها را داشته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
فدراسیون ایران در صورتی که مسابقات برگزار و تیم اعزام شود در نظر دارد 
رکابزنانی از دو تیم سپاهان و دانشگاه آزاد به همراه دو بانوی دوچرخه سوار را به 

مسابقات اعزام کند. 
با این حال فدراسیون ایران احتمال برگزاری مسابقات جاده را بسیار کم می داند 
چراکه رقابت اکثر رشته ها به دلیل شیوع ویروس کرونا تا پایان سال ۲۰۲۰ کنسل 
شده است. از طرفی کشورهای اروپایی در شرایط شیوع ویروس کرونا به سختی ویزا 

صادر می کنند.

زلزلهتابستانیدربارسا؛
هفت بازیکن جدید در راه نیوکمپ

بارتومئو رئیس باشگاه بارسلونا در گفتگویی 
اختصاصی با روزنامه موندو دپورتیوو به سواالت 
باشگاه  این  مبتالبه  مختلف  مسائل  درباره 

صحبت کرد.
یوسپ ماریا بارتومئو رئیس باشگاه بارسلونا 
که مدتی است هدف موج سنگین انتقادها قرار 
دارد در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامه کاتاالن 
موندو دپورتیوو شرکت کرد. مهمترین اظهارات 
بارتومئو در سه حوزه نقل و انتقاالت تابستانی، 
مساله جذب نیمار و الئوتارو، و کاهش دستمزد 

بازیکنان این تیم بود. بارتومئو گفت بارسا تا همینجا هفت بازیکن جدید به خدمت 
گرفته. در مورد نیمار ، بارتومئو گفت اگر قرار نباشد بین دو باشگاه معاوضه انجام شود 
بازگشت نیمار به بارسا دشوار است. در مورد الئوتارو هم رئیس بارسا گفت درباره او 

با اینتر مذاکراتی انجام شده که فعاًل متوقف شده است.
*تمدید قرارداد مسی؟ مسی بارها گفته که می خواهد در بارسلونا بازنشسته 

شود و من هیچ شکی ندارم که او تمدید خواهد کرد.
*رابطه خوب با مسی؟ بله. من با کاپیتان ها رابطه خیلی خوبی دارم.

*اولویت بارسا برای تمدید قراردادها؟ مهمترین تمدید قرارداد برای ما به نظر 
من مارک آندره تراشتگن است. نه تنها به خاطر کیفیت او به عنوان دروازه بان بلکه 
به خاطر شخصیتی که به عنوان یک بازیکن دارد. او یکی از دارایی های باارزش 

رختکن و آینده ما است. او حاال یکی از سه دروازه بان بزرگ دنیا است.
*قراردادهای جدید دوران پساکرونا. بازیکنان ما درک می کنند که در این بحران 
در جامعه چه خبر است و با توجه به کاهش درآمد باشگاه ها از جمله بارسا بازیکنان 
ما می دانند که باید دستمزدشان را تطبیق بدهند. همه بازیکنان در حال انجام این 

کار هستند و ما هم روی این موضوع کار می کنیم.
*میزان کاهش دستمزدها. من عدد و رقم نمی دهم ولی می گویم با توجه 
به میزان درآمد فعلی باشگاه آنها دستمزدهایشان را تطبیق خواهند داد. همه این را 

درک می کنند و مشغول کار روی این موضوع هستند.
*درخواست جدید برای کاهش دستمزد بازیکنان؟ نه. ما در ماه مارس و آوریل 
و مه از بازیکنان درخواست کردیم و آنها دستمزدشان را ۱۲ درصد کم کردند. ما در 

حال حاضر هنوز تصمیم جدیدی نگرفته ایم.
*تمدید قرارداد لوئیس سوارز بعد از ۲۰۲۱؟ لوئیس قراردادی دارد که بسته 
به بازی هایی که انجام می دهد می تواند برای فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به صورت 

اتوماتیک تمدید شود.
حد  از  بیش  نقش  درباره  بارسلونا  سابق  رئیس  راسل  ساندرو  *صحبتهای 
پررنگ ستاره ها در تصمیمات بارسلونا. من ساندرو را خیلی خوب می شناسم و معنای 
حرف هایش را می فهمم. ما همیشه نظر کاپیتان ها و مدیران اجرایی باشگاه را در 
مسائل مختلف جویا می شویم. ولی در نهایت تصمیمات نهایی را فقط و فقط هیات 

مدیره می گیرد.
*جذب نیمار. ما در حال تصمیم گیری در این باره هستیم ولی اگر قرار نباشد 

بین دو باشگاه معاوضه صورت بگیرد این انتقال خلی دشوار خواهد بود.
* مذاکره با اینتر برای جذب الئوتارو مارتینز. بله ما با اینتر صحبت کرده ایم 

ولی مساله فعاًل متوقف شده.
*جذب الئوتارو هنوز اولویت است؟ تمرکز بخش ورزشی باشگاه در حال حاضر 

روی این است که بهترین مهره های ممکن جذب شوند.
*اضافه شدن بازیکنان جوان در فصل آینده؟ بله ما همین حاال هفت بازیکن 
جوان را در نظر داریم. بارسا در ماه ژانویه برای آینده سرمایه گذاری هایی کرد و 
مردم کیفیت آن جوانها را دیده اند. پدری که بازیکنی جوان و بسیار بااستعداد است. 
ترینکائو که وقتی ما در ماه ژانویه جذبش کردیم کاماًل ناشناخته بود ولی االن یکی 
از بهترین بازیکنان زیر ۲۱سال اروپا است. ماتئوس فرناندس که البته به دلیل بعضی 
مشکالت کم بازی کرده ولی در وایادولید نشان داده چقدر باکیفیت است. پیانیچ هم 
بازیکنی است که از بدو ورودش به تیم اصلی تاثیر مثبت خود را نشان خواهد داد. 
دیدن اینکه بازیکنان تیم ب بارسا در حال رسیدن به تیم اول هستند خیلی دلپذیر 
است. بازیکنانی مثل آراخو، دفاع وسطی که مسلماً شانس پیوستن به تیم اول را 

دارد. یا ستاره هایی مثل ریچی پوچ و آنسو فاتی.

ام باپه پاریسی ها را امیدوار کرد
به نظر می رسد که مهاجم پاری سن ژرمن 
به دیدار برابر آتاالنتا در یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان اروپا خواهد رسید.
به گزارش لوپاریزین، پاری سن ژرمن در 
فینال جام حذفی فرانسه توانست با یک گل سن 
آتین را شکست دهد و به قهرمانی دست پیدا کند.

آسیب دیدگی شدید ام باپه در این بازی کام 
هواداران پاری سن ژرمن را تلخ کرد. کاپیتان سن 
آتین خطای عمدی و شدید را روی مهاجم جوان 
پاری سن ژرمن انجام داد تا او نتواند به بازی ادامه 

دهد.در دقایق پایانی بازی ام باپه به کمک عصا به نیمکت پاری سن ژرمن برگشت تا 
در جشن قهرمانی تیم شرکت کند. پیش بینی می شد که آسیب دیدگی این بازیکن 
جوان بسیار جدی باشد و او لیگ قهرمانان اروپا را از دست دهد اما ظاهرا این گونه 
نیست.باشگاه پاری سن ژرمن در بیانیه ای رسما اعالم کرد که ام باپه دچار کشیدگی 
از ناحیه مچ پاری راست شده است بدون آن که از زمان دوری او از میادین سخنی 
به میان آید.اما روزنامه لوپاریزین اعالم کرد که آسیب دیدگی ام باپه جدی نیست و 

او برای بازگشت به میادین تنها به ۱۰ تا ۱5 روز زمان نیاز دارد.
طبق اعالم لوپاریزین، این مهاجم جوان به فینال جام اتحادیه فرانسه نخواهد 
رسید اما می تواند برای آتاالنتا در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیمش را 

همراهی کند که این خبر بسیار خوبی برای تیمش پاریسی است.

ماروتا: مسی یک خیال برای اینتر است
پیوستن  اینتر شایعه  باشگاه  مدیر ورزشی 

مهاجم بارسلونا به این تیم را رد کرد.
به گزارش آس، در روزهای اخیر به خاطر 
حضور پدر لیونل مسی در ایتالیا شایعه پیوستن 
ستاره آرژانتینی به اینتر در میان هواداران این تیم 
به وجود آمد. نراتزوری از دوران موراتی عالقه مند 
به امضای قرارداد با مهاجم بارسا بوده است. با 
این حال جوزپه ماروتا، مدیر ورزشی اینتر به این 
شایعات پایان داد و گفت: مسی تنها یک خیال 
است و در میان اهداف مان قرار ندارد. او می خواهد 

فوتبال و زندگی اش را در بارسلونا ادامه دهد.
ماروتا در پایان به وضعیت الکسیس سانچس اشاره کرد و گفت: درست 
اما اکنون یک شرایط  پایان می رسد  بازیکن به  این  که پنجم آگوست قرارداد 
بازیکنان حضور نخواهند داشت.  از  اروپا خیلی  لیگ  خاص حکم فرماست. در 
این موضوع هنوز حل نشده است و در تالش بودیم تا سانچس حداقل تا پایان 

فصل با ما بماند.

ژسوس: مصدومیت آگوئرو کمک کرد خودم را پیدا کنم
مهاجم برزیلی منچسترسیتی عنوان کرد فیکس بازی کردن در این تیم به او 

کمک می کند مهاجم بهتری شود.
به گزارش دیلی تلگراف، گابریل ژسوس مهاجم برزیلی در حال آماده سازی 
برای بازی آخر فصل لیگ برتر لیگ برتر سیتی است و اگر یکشنبه در مقابل نوریچ 
گلزنی کند ، می تواند تاریخ سازی کند. او با یک گل به رکورد ۴۰ گل فیلیپه کوتینیو 
خواهد رسید و اگر دو کل به ثمر برساند  به دومین گلزن برتر برزیلی در این رقابت 

ها تبدیل می شود.
مهاجم برزیلی با توجه به مصدومیت سرخیو آگوئرو بالفاصله در ترکیب اصلی 

تیم قرار گرفت و برای نهمین بازی پیاپی امید اول گلزنی سیتی است.
گابریل ژسوس مهاجم برزیلی گفت: همواره تالش کرده ام تا وظیفه خود را در 
میدان به خوبی انجام دهم. کار من گل زدن است و باید از فرصت های که به دست 
می آورم استفاده کنم. آگوئرو معموال در هر دیداری گل می زند. باید از این بازیکن 
چیزهای زیادی یاد بگیرم. تالش می کنم تا وقتی فرصت بازی به من می رسد گلزنی 
کنم. االن که سرخیو آگوئرو مصدوم شده است کار من سخت تر است و باید بتوانم 
از این فرصت استفاده کنم و تیمم را به پیروزی برسانم. در واقع مصدومیت آگوئرو 

به من کمک کرده است فرم خودم را پیدا کنم.
منچسترسیتی در هفته آخر لیگ برتر انگلیس در خانه به دیدار نوریچ سقوط 

کرده می رود و امیدوار است شکست دور رفت برابر این تیم را جبران کند.

شرایطی  در  پرسپولیس 
ارمغان  به  را  لیگ  قهرمانی 
آورد که شاگردان یحیی گل 
محمدی عملکرد بسیار خوبی را در چهار 
شایستگی  با  و  کردند  ارائه  اخیر  سال 

پوکر قهرمانی را به ارمغان آوردند.
جمعه شب گذشته در فاصله چهار 
شاگردان  نوزدهم،  لیگ  پایان  تا  هفته 
مقابل  پیروزی  با  محمدی  گل  یحیی 
نفت مسجدسلیمان قهرمانی را مسجل 
کردند تا این بار در شهری جدید جشن 
در  تر  پیش  کنند.  برپا  را  پایکوبی  و 
تبریز، مشهد و جم قهرمان شده بودند 
و حاال مسجدسلیمان را نیز به این لیست 

اضافه کردند.
حاال شاید قهرمانی برای عده ای 
از طرفداران پرسپولیس امری تکراری 
باشد اما بدون تردید آن ها رنج و سختی 
نکرده  فراموش  را  گذشته  سال  چهار 
برانکو  با  که  پراسترس  روزهایی  اند. 
یحیی  و  کالدرون  گابریل  ایوانکوویچ، 
گل محمدی به سر رسید و سرانجامش 
که  افتخاری  بود؛  قهرمانی«  »پوکر 
تاکنون هیچ تیمی کسب نکرده و البته 
در پس آن نکته های جالب توجه زیادی 

وجود دارند:
که  بازی   ۱۱۶ در  پرسپولیس   *
شد،  متوالی  قهرمانی  چهار  به  منجر 
بیاورد.  دست  به  پیروزی   ۷5 توانست 
یعنی در ۶۴.۶5% بازی ها پیروز شدند 
و  است  ای  العاده  فوق  آمار  این  که 
که  می شود  مشخص  زمانی  ارزشش 
و  شانزدهم  لیگ  در  ها  سرخ  بدانیم 
هفدهم نیز پیش از پایان فصل قهرمانی 
را قطعی کردند و شاید اگر یکی از رقبا 
تا خط پایان آن ها را همراهی می کرد، 
می توانستند این آمار را به ۸۰ برد هم 

برسانند.
شکست  بار   ۱3 تنها  ها  سرخ   *
از مسابقات.  یعنی در %۱۱.۲  خوردند؛ 
ثبت  به  حالی  در  استثنایی  آمار  این 
رسیده که پرسپولیس در لیگ چهاردهم 
۱۲ باخت را 3۰ بازی داشت اما پس از 
سرخپوشان  ایوانکوویچ  برانکو  حضور 
متحول شدند و توانستند این آمار فوق 
جاری  فصل  در  کنند.  ثبت  را  العاده 
نفت  و  سپاهان  تراکتور،  شهرخودرو، 
پیروزی  یک  کدام  هر  مسجدسلیمان 
به دست آوردند اما در نهایت نتوانستند 
باالتر از پرسپولیس بایستند. پرسپولیس 
مقابل  باخت  یک  تنها  گذشته  فصل 
این  از  و  داشت  قطبی  افشین  فوالِد 

حیث رکورددار است.
* قرمزپوشان تهرانی در این مدت 
۱۶۹ گل به ثمر رساندند. بهترین خط 

بود  لیگ هفدهم  در  پرسپولیس  حمله 
که به خاطر محرومیت نقل و انتقاالتی، 
مهدی طارمی از این تیم رفته و علی 
علیپور در نوک پیکان خط حمله حضور 
در  و  رساند  ثمر  به  گل  او ۱۹  داشت. 
پایان فصل نیز پرسپولیسی ۴۸ گل زده 
داشتند. نکته جالب این که سرخ ها در 
فصل جاری و در فاصله چهار هفته تا 
گذشته  فصل  از  بیشتر  گل  سه  پایان 
ها  پرسپولیسی  گلزنی  میانگین  دارند. 
در چهار سال گذشته عدد ۱.۴5 به ازای 

هر بازی است.
سرخپوشان  خورده  گل  آمار   *
نسبت به آمار این تیم در لیگ چهاردهم 
است.  آمیز  کنایه  شدت  به  پانزدهم  و 
اخیر  سال  چهار  در  ها  پرسپولیسی 
مجموعا 55 گل خورده اند که این رقم 
به معنای کمتر از یک گل به ازای دو 
بازی است! این در حالی است که سرخ 
ها در دو فصلی که ذکر شد، ۶۹ گل 
دریافت کردند و دوران تلخی را پشت 
آمار  اخیر  سال  چهار  در  گذاشتند.  سر 
تیم  این  به  پرسپولیس  گلزنی حریفان 
اعداد ۱۲، ۱۴، ۱5 و ۱۴ را نشان می دهد 
که این ها رای به قدرت خط دفاعی و 

دروازه پرسپولیس می دهند.
 3 ها  سال  این  در  پرسپولیس   *
سرمربی مختلف )برانکو، کالدرون و گل 
محمدی( را بر مسند هدایت خود داشت 
گرشاسبی،  )طاهری،  مدیرعامل   5 و 
نیز  پناه(  رسول  و  فرد  انصاری  عرب، 
اما  کردند.  جلوس  مدیریت  بر صندلی 
باوجود این تغییرات پرتعداد، پرسپولیسی 
که  رسیدند  قهرمانی  پوکر  این  به  ها 
تیمی  مرهون  را  آن  از  بزرگی  بخش 

ساخت  ایوانکوویچ  برانکو  که  هستند 
را  تیمش  به خوبی  نیز  او  جانشینان  و 

حفظ کردند.
پوکر  در  پرسپولیس  گل  آقای   *
که  کسی  است؛  علیپور  علی  قهرمانی 
شمار  تا  کرد  گلزنی  نیز  گذشته  روز 
گل هایش در لیگ نوزدهم به عدد ۹ 
برسد. او در چهار سال اخیر ۴5 گل برای 
سرخ ها زده و سهم ۲۶.۶۲ درصدی از 
مجموع گل های تیم سرخپوش پایتخت 
دارد. او در لیگ شانزدهم ۴ گل زد، در 
را  با ۱۹ گل کفش طال  لیگ هفدهم 
تصاحب کرد، فصل گذشته ۱3 گل به 
ثمر رساند و در فصل جاری نیز تاکنون ۹ 
گل زده و امیدوار است که برای سومین 
سال متوالی لیگ را با گل های دو رقمی 

به پایان برساند.
* تیم هایی که موفق به شکست 
استقالل  از:  عبارتند  پرسپولیس شدند 
نفت  بار(،  )دو  آهن  ذوب  بار(،  )دو 
 ، ر کتو ا تر ن،  ها سپا ن،  مسجدسلیما
جامگان،  سیاه  پیکان،  شهرخودرو، 
آبادان.  نفت  صنعت  و  سایپا  فوالد، 
هدایت  با  بار  یک  پایتخت  های  آبی 
با سرمربیگری  دیگر  بار  و  منصوریان 
ذوب  و  شدند  غلبه  به  موفق  شفر 
آهن نیز یک مرتبه با شوت استثنایی 
احسان پهلوان و بار دیگر با کامبک به 
یادماندنی تیم امیر قلعه نویی پیروزی 

را به دست آوردند.
پوکر  ثبت  برای  پرسپولیس   *
قهرمانی، آمار صدرنشینی بسیار خوبی 
 ۱5 گذاشت:  جای  به  خود  از  هم  را 
)لیگ  هفته   ۱۴ نوزدهم(،  )لیگ  هفته 
و  هفدهم(  )لیگ  هفته   ۲5 هجدهم(، 

۲5 هفته )لیگ شانزدهم(. در واقع آن 
ها ۷۹ هفته از ۱۲۰ ممکن را در صدر 
جدول سپری کردند که این آماری فوق 

العاده برای آن هاست.
ادعا  پرسپولیس  رقیبان  اگرچه   *
می کنند که این تیم با بردهای ناپلئونی 
بررسی  اما  رسیده  قهرمانی  پوکر  به 
بار  تیم ۲۱  این  ها نشان می دهند که 
با برد  را  بازی حریفان خود  در جریان 
سه، چهار یا پنج گله بدرقه کرده است. 
متحمل  پرسپولیس  مقابل  ها  تیم  این 
بار(،  )دو  پیکان  شدند:  پرگل  شکست 
شهرخودرو، ذوب آهن )دو بار(، شاهین، 
سایپا، سپیدرود )دو بار(، پارس جنوبی، 
استقالل  نفت،  صنعت  بار(،  )دو  فوالد 
خوزستان، گسترش فوالد، نفت تهران 
)دو بار(، پدیده، تراکتور و سپاهان. این 
برابر   ۰-3 برد  اگر  که  است  حالی  در 
و  انضباطی  کمیته  حکم  با  سپاهان 
حضور  نخست  فصل  نتایج  همچنین 
آمار محاسبه شود، عدد  این  برانکو در 

به نزدیکی 3۰ خواهد رسید.
* پرسپولیسی ها موفق شدند ۲53 
امتیاز را در طول این ۴ سال به دست 
بیاورند و فرصت این را دارند که امتیازات 
خود را به عدد ۲۶5 نیز برسانند. تاکنون 
۷۲.۷% از امتیازهای ممکن را به دست 
میانگین قهرمانی  از  این  اند که  آورده 
قهرمانی  آمار  بهترین  است.  بهتر  هم 
پرسپولیس در لیگ شانزدهم بود که ۶۶ 
امتیاز به دست آورد اما حاال در صورت 
برد در چهار بازی آینده شاگردان یحیی 
گل محمدی فرصت رساندن امتیازات 
خود به ۷۴ را هم دارند که در آن صورت 
رکوردشان فوق العاده تر هم خواهد شد.

برانکو استاد تحول درپرسپولیس؛

قهرمانی بدون بهانه!

در  تهران  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
واکنش به شایعه مذاکره با سرمربی ایتالیایی 
فرهاد  گفت:  تیم  این  نخست  فصل  نیم 
مجیدی سرمربی استقالل است و ما از روند کاری او 

حمایت خواهیم کرد.
احمد سعادتمند اعالم کرد: تیم فوتبال استقالل 
تهران به عنوان پرافتخارترین تیم ایرانی قاره آسیا باید 
به جایگاه واقعی خود در فوتبال برگردد. این تیم بزرگ 
و همیشه مدعی بوده است. به هواداران قول می دهم که 
اتفاقات خوبی در راه و شادی به اردوگاه آبی ها بر خواهد 
گشت. در چند ماه گذشته تیم مدیریتی باشگاه درگیر 
یک سری از مشکالت اقتصادی و مدیریتی بودند که با 
تشکیل یک تیم حقوقی آشنا به مسائل در حال حل این 
مشکالت هستیم. تمام تالش ما این است تا با اقدامات 

سنجیده دل هواداران را به دست آوریم.
سعادتمند در ادامه با اشاره به شایعه مذاکره با 
»آندره آ استراماچونی« سرمربی سابق این تیم گفت: 
در حال حاضر »فرهاد مجیدی« سرمربی رسمی و 
مهمی  بازی های  تیم  این  و  است  استقالل  قانونی 
در لیگ برتر و جام حذفی دارد. ما تالش داریم که 
در لیگ سهمیه را کسب کنیم و در جام حذفی نیز 

نیز  مسابقات  این  از  بعد  برسیم.  قهرمانی  عنوان  به 
شهریورماه در کشور قطر باید در لیگ قهرمانان آسیا 
به میدان برویم. صحبت از مذاکره با مربی ایتالیایی 

در شرایط کنونی اصال حرفه ای نیست.
به  اشاره  با  تهران  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
ناکامی های این تیم در چند سال گذشته افزود: متاسفانه 
از سال ۱3۹3 این باشگاه به طور متوسط هر سال یک 
تیم مدیریتی را به خود دیده است و این یک آسیب به 
شمار می رود. برای تعیین هر هدفی نیاز به زمان اجرای 
برنامه است امیدوارم بتوانیم با این زمان برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را اجرایی کنیم. 
من مایل به تغییر گسترده در کادر مدیریتی نیستم زیرا 

تغییرات زیاد اهداف و برنامه های اصلی باشگاه را با 
مشکل مواجه و آنها را کمرنگ می کند.

مشکالت مالی و محرومیت استقالل از پنجره 
نقل و انتقاالت از دیگر مباحث مورد نظر سعادتمند 
بود. وی در این زمینه تصریح کرد: چند سال پیش 
بازیکنی به نام بویان در باشگاه استقالل به خدمت 
آن  نداشت.  خوبی  عملکرد  متاسفانه  که  شد  گرفته 
با  نیز  امروز  و  نکردند  پرداخت  را  او  بدهی  زمان 
بدهی  یک  به  او  درخواستی  مبلغ  ارز  نرخ  نوسانات 
سنگین تبدیل شده است. تا کنون بیش از ۹۰ درصد 
مبلغ قرارداد بویان تامین شده و تا آخر هفته به این 

بازیکن پرداخت خواهد شد.
سعادتمند ادامه داد: یکی دیگر از بدهی های سنگین 
باشگاه استقالل تهران پرونده »وینفرد شفر« سرمربی 
فصل پیش استقالل است. این مربی ۶۰۰ هزار دالر 
طلب از استقالل دارد و ما برای پرداخت آن کمتر از ۲۰ 
روز زمان داریم. قرار است با او در آلمان یا دبی مذاکره 

کنیم تا بتوانیم به یک توافق کلی برسیم.
او همچنین گفت: ۱5 بازیکن استقالل به ویروس 
کرونا مبتال شدند که پس از بهبودی به تمرینات بازگشتند 

و االن هیچ کرونایی نداریم.
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محمدرضاهاشمیکهندانی

استقاللهمیشهمدعیبودهاست؛

سعادتمند:بامجیدیادامهمیدهیم!

با  آوه  ریو  ایرانی  ملی پوش  نام 
کسب عنوان آقای گلی در تاریخ لیگ 

برتر پرتغال ماندگار شد.
مهدی طارمی در هفته آخر لیگ برتر پرتغال 
شکل  بهترین  به  را  بود   نظرش  مد  که  کاری 
دیدار  در  دو گل  رساندن  ثمر  به  با  و  داد  انجام 
شنبه شب مقابل بواویستا ۱۸ گله شد و به صدر 
جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال صعود کرد و در 

کنار پیزی، مهاجم بنفیکا قرار گرفت.
اما آقای گلی طارمی در لیگ برتر پرتغال با 
دبل برابر بواویستا قطعی نشده بود چراکه پیزی 
از بنفیکا با ۱۸ گل و پائولینهو)براگا( و کارلوس 
وینیسیوس)بنفیکا( هر یک با ۱۷ گل، یک مسابقه 
کمتر از ستاره ایرانی ریو آوه انجام داده بودند و 
این شانس را داشتند تا به تنهایی کفش طالی 

را به دست بیاورند.
رقابت های هفته سی و چهارم لیگ برتر پرتغال از 
ساعت ۰۰:۴5 بامداد روز یکشنبه)به وقت ایران( ادامه 
بهره مندی  با  حساس  دیداری  در  بنفیکا  و  کرد  پیدا 
به مصاف  بودند،  رقیب طارمی  گلزن خود که  دو  از 
از  بهره مندی  با  براگا  و  رفت  لیسبون  اسپورتینگ 

وینیسیوس ۱۷ گله مقابل پورتو قهرمان قرار گرفت.
بنفیکا که نایب قهرمانی اش در لیگ برتر پرتغال 
بر  با تساوی یک  پایانی  تا لحظات  بود،  قطعی شده 
ارسال  اما در دقیقه ۸۸  ادامه می داد،  به کارش  یک 

دقیق پیزی، بهترین پاسور و گلزن این تیم و لیگ را 
وینیسیوس تبدیل به گل کرد تا در نهایت بنفیکا به 

برتری ۲ بر یک دست یابد.
و  طارمی  همانند  نیز  وینیسیوس  که  شبی  در 
لیگ  در فصل ۲۰۱۹-۲۰  تعداد گل های خود  پیزی 
برتر پرتغال را به عدد ۱۸ رساند، پائولینهو نتوانست در 
جریان برتری ۲ بر یک براگا مقابل پورتو کار خاصی 

انجام دهد و به سه گلزن برتر این رقابت ها برسد.
برتر  لیگ  گلزنی  مدعیان  بازی های  پایان  با 
پرتغال، مهدی طارمی به صورت مشترک با پیزی و 

وینیسیوس، دو بازیکن بنفیکا که هر یک ۱۸ گل 
به ثمر رساندند، به عنوان آقای گلی این رقابت ها 

دست یافتند.
به  تبدیل  جهانبخش  علیرضا  قبل  سال  دو 
اروپا  فوتبال  در  که  شد  ایرانی  بازیکن  نخستین 
به همراه آلکمار هلند در لیگ اردیویسه به عنوان 
سردار  نیز  قبل  شب  چهار  و  می رسد  گلی  آقای 
آزمون موفق شد با ۱۷ گل و به صورت مشترک 
با آرتم زیوبا بهترین گلزن لیگ برتر روسیه شود 
که این روند درخشان ستاره های ملی پوش فوتبال 
در صدر  توانست  و  کرد  تکمیل  طارمی  را  ایران 
جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال بایستد و افتخاری 

بی نظیر رقم بزند.
طارمی عالوه بر ۱۸ گلی که در لیگ برتر 
پرتغال به ثمر رساند، او توانست در این فصل 
پنالتی،   ۷ گرفتن  با  و  بدهد  هم  گل  پاس   ۲
مدافعان  از  رقابت ها  این  در  را  پنالتی  بیشترین 

بگیرد. حریف 
مهدی طارمی در شرایطی موفق به کسب افتخار 
بزرگ با آقای گلی در لیگ برتر پرتغال شد که در دو 
فصل ۹5-۹۴ و همچنین ۹۶-۹5 که در پرسپولیس 
عضویت داشت، توانسته بود به آقای گلی در لیگ برتر 
ایران برسد و حاال برای سومین بار در طول دوران بازی 
خود به این مهم دست یافته است؛ این بار با شرایطی 

جدید و در فوتبال اروپا.

فصلطارمیرویاییتمامشد؛

مهدِیآقاِیُگل!
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از راست حسین اسرافیلی، محمدرضا سهرابی نژاد و کامران شرفشاهی 
اختصاصی دنیای جوانان

گفتم:گناهکردم
اگرعاشقتشدم...

نجمهزارع

 خود را اگرچه سخت نگه داري از گناه
گاهی شرایطی است که ناچاري از گناه

هر لحظه ممکن است که با برق یک نگاه
بر دوش تــو نهاده شود باري از گناه

گفتم: گناه کردم اگر عاشقت شدم...
گفتی تو هم چه ذهنیتی داري از گناه !

سخت است این که دل بکنم از تو، از خودم
از این نفس کشیدن اجباری، از گناه

باال گرفته ام سِر خود را اگرچه عشق
یک عمر ریخت بــر سرم آواری از گناه

دارند پیله های دلم درد می کشند
باید دوباره زاده شوم عاری از گناه

دولت آبادی  محمود  حضور  با  ادبیات«  خالق  »تجربه 
برگزار می شود.

وبینار »تجربه خالق ادبیات« در روز شنبه ۱۱ مردادماه 
ساعت ۱۹، به مدت سه جلسه دوساعته تا ۱3 مردادماه با حضور 
محمود دولت آبادی، نویسنده پیش کسوت توسط یونیتک و با 

همکاری کمیسیون ملی یونسکو برگزار می شود.
جایزه »یان میخالسکی« برای رمان زوال کلنل ۲۰۱3 
میالدی، نشان »شوالیه هنر و ادب« از دولت فرانسه ۲۰۱۴ 
میالدی، جایزه »بیست سال ادبیات داستانی انقالب اسالمی« 
۱3۷۷، جایزه ادبی »یلدا« برای یک عمر فعالیت ادبی ۱3۸۱ 
و نامزد »بوکر« آسیا برای رمان »زوال کلنل« ۲۰۱۲ میالدی 

در کارنامه محمود دولت آبادی دیده می شود.
کشف توانایی، دشواری خالقیت، یادگیری و پرورش از 

جمله سرفصل هایی است که در این وبینار مطرح می شود.
https://عالقه مندان می توانند از طریق نشانی اینترنت

وبینار  این  در  شرکت  eseminar.tv/wb۱۱3۱5  برای 
ثبت نام کنند.

محموددولتآبادیازتجربیاتشخواهدگفت

جایزه  نخستین  دبیر   
ضمن  »تارنا«  سال  کتاب 
برگزاری  روند  درباره  توضیح 
این جایزه می گوید: شاعری که در یک 
شهر دورافتاده زندگی می کند مشخص 
است که نمی تواند به مافیای نشر تهران 

راه پیدا کند.
نخستین  دبیر  چشم آور،  حمید 
جایزه کتاب سال »تارنا« از آغاز داوری 
آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره خبر 
داد و اعالم کرد که ۲5۰  کتاب  و در 
به دبیرخانه  مجموع ۶۲۴5 قطعه شعر 

این جشنواره ارسال شده است.
او با اشاره به این که در چند سال 
اخیر صنعت نشر با مشکالتی مانند عدم 
پرداخت یارانه کاغذ، افزایش هزینه های 
چاپ کتاب، کم تر شدن مخاطبان جدی 
کتاب شعر و...  رو به رو شده است گفت: 
که  جوانی  موجود شاعران  در  شرایط 
قصد دارند کتاب اول خود را وارد بازار 
کنند با مشکالتی از جمله عدم اعتماد 
و سرمایه گذاری ناشران تخصصی این 
این  من  نگاه  از  هستند.  مواجه  حوزه 
سرمایه گذار  خود  مولف  که  کار  و  ساز 
است  اشتباه  بسیار  باشد  خود  کتاب 
دهیم  حق  کمی  هم  ناشر  به  باید  اما 
چون آن قدر تعداد شاعران کتاب اولی 
افزایش یافته که گزینش کیفی این آثار 
توان  ناشر  و  است  دشواری   بسیار  کار 
ارزیابی تمام این مجموعه ها را ندارد و 
توان بررسی تمام آثار  شاعران هم در 
حال حاضر وجود ندارد مگر با برگزاری 
چنین جشنواره هایی که بشود به ارزیابی 

درستی از نگاه کیفی رسید. 
سال  کتاب  جایزه  نخستین  دبیر 
»تارنا« هدف اصلی این جایزه را حمایت 
از شاعران جوانی  که به دلیل دورافتاده 
عدم  کرج(،  و  )تهران  مرکز  از  بودن 
تشکل های  و  انجمن ها  در  حضورشان 
مرکزی، دوری از رسانه ها و به دالیل 
چاپ  امکان  الزم،  ارتباطات  نداشتن 
کتاب با سرمایه گذاری نشرها را ندارند، 
دانست و بیان کرد: به همین دلیل این 
جایزه بستری را برای شاعرانی مستعد 
که دارای مجموعه ای منسجم و آماده 
که  هستند  این  مستحق  و  چاپ  به 
شود،  دیده  درست  شکل  به  آثارشان 

فراهم می کند.
رویکرد  به  اشاره  با  سپس  او 
من  نگاه  از  گفت:  ادبی  جشنواره های 
این رویه ای که در جشنواره های کشور 
به جریان  مرسوم است کمک چندانی 
برگزاری  صرفا  و  نمی کند  شعر  جدی 
متاسفانه خروجی  و  است  مسابقه  یک 

خاصی ندارد. کمتر مشاهده می شود که 
جشنواره های این چنینی باعث شده باشد 
شاعری که برگزیده شده به بدنه اصلی 
شعر امروز معرفی شود یا اتفاقی فراتر 
از برنده شدن وجهی نقدی رخ بدهد. 

تمام  متاسفانه  افزود:  چشم آور 
امکانات، تریبون ها، رسانه ها و ظرفیت ها 
در تهران و کرج متمرکز شده و شاعرانی 
در استان ها و شهرهای دورافتاده هستند 
قابلی  و  توانمند  شاعران  بسیار  که 
دورند  به  پایتخت  از  چون  و  هستند 
شاعرها  این  ندارند.  شدن  دیده  مجال 
همان افرادی هستند که باید در چنین 
که  شاعری  شوند.  دیده  جشنواره هایی 
می کند  زندگی  دورافتاده  در یک شهر 
مشخص است که نمی تواند به مافیای 
نشر تهران راه پیدا کند، معلوم است که 
هیچ نشری برای او هزینه ای نمی کند 
خود  باید  اجبار  به  شاعرانی  چنین  و 
شوند  متقبل  را  آثارشان  چاپ  هزینه 
و در بهترین حالت در نمایشگاه کتاب 
آثارش را در یک ناکجاآباد پیشخان رها 
می کنند و کوچک ترین تبلیغی برای او 
ویترین  بدترین قسمت  در  و  نمی کنند 
از  یکی  این  می خورد.  خاک  انتشارات 
است  ما  نشر  آفت های صنعت  بدترین 
که شاعری که هزینه چاپ را خودش 

می پردازد آن گونه که باید کتابش دیده 
نمی شود. 

رییس انجمن شعر کرج در ادامه 
درباره جشنواره های ادبی در ایران گفت 
که در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ 
ادبیات  در  ویژه ای  جایگاه  جشنواره ها 
اعمال  دلیل  به  رفته رفته  اما  داشتند 
جایگاه شان  داوری ها  بحث  در  سلیقه 

تنزل پیدا کرد.
داوری  بحث  است  معتقد  که  او 
ن  بیا نیست  سلیقه  ما  تما شعر  در 
باید  جایزه ای  هر  علمی  هیئت  کرد: 
وری  ا د ی  برا معین  یی  شاخصه ها
در  سلیقه ای  قضاوت  باشد.  داشته 
در  نتخاب ها  ا که  شده  باعث  شعر 
جایزه های مختلف به شکل عجیبی با 
دیده  گاهی  حتی  و  باشد  متفاوت  هم 
دو  بین  در  انتخاب  معیارهای  می شود 
نیز  توارد  کمترین  از  حتی  جشنواره 
در  حتی  که  گویی  نیست .  برخوردار 
از  شعری  اولیه  استاندارهای  تعریف 
جمله اختیارات وزنی نیز بین نظر علمی 
دو جشنواره تمایز وجود دارد. متاسفانه 
و  فستیوال  یک  حاضر  حال  در  ما 
جایزه ای ادبی که همه  ژانرها و اندیشه 
بر بگیرد  را بدون حب و بغض در  ها 
و  در کنار هم داوری بشوند و از همه 

اعتماد  و  کنند  آن شرکت  در  طیف ها 
نداریم  بگیرد  بر  در  را  نگرش ها  همه  
ما  ادبیات  در  و جای  چنین جایزه ای 
میدان  بتواند  که  است  خالی  بسیار 
شاعران  جدی  محک  برای  معتبری 

معاصر باشد. 
 چشم آور افزود: باید اعتراف کنم 
رسمی  نهادهای  که  ره هایی  جشنوا
فرهنگی بانی آن ها هستند دچار سلب 
تنها  و  شده اند  ادبیات  دنیای  اعتماد 
جایزه ها  این  به  محدودی  طیف های 
جایزه های  همچنان  و  دارند  اعتماد 
را  شاعران  اعتمادسازی  بار  مستقل 
اصیل  در جریان  و  به دوش می کشند 
ادبیات ثابت قدم هستند و بی هیچ گونه 
و  ادبی  گذاری  ارزش  به  مالحظه ای 

علمی آثار می پردازند.
بنا بر اعالم دبیر جشنواره، لیست 
سال  کتاب  جایزه  نخستین  داوران 
»تارنا« در بخش های مختلف به شرح 

زیر است: 
 شعر کالسیک:

مهدی  سید  وند،  کا کا رشید   
احسان  و  معارف وند  مجید  موسوی، 

افشاری
 شعر آزاد : 

هرمز علیپور ، فخرالدین سعیدی، 
صابر ساده و داوود سوران

 بخش ترانه:
نیلوفر الری پور، حسن علیشیری، 

صابر قدیمی و هما سعادت 
 چشم آور در ارتباط با مراسم پایانی 
در  مراسم  این  شد:  یادآور  جایزه  این 
نیمه  دوم مردادماه طی سه شب برنامه  
به صورت آنالین در اینستاگرام »تارنا« 
تلویزیون های  از  زنده  پخش  با  همراه 
اول،  شد. شب  خواهد  برگزار  اینترنتی 
داوران بخش کالسیک  با  گو  و  گفت 
بخش،  این  نامزد  پنج  شعرخوانی  و 
با داوران بخش  شب دوم، گفت و گو 
این  کاندیدای  پنج  شعرخوانی  و  آزاد 
با  به همین شکل  و شب سوم  بخش 
حضور داوران بخش ترانه و شعرخوانی 
برگزیدگان بخش ترانه خواهد بود. اما در 
مورد مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان 
نهایی به دلیل مسائل ایجادشده کنونی 
اگر  با ویروس کرونا  و درگیری کشور 
شرایط مساعد شود نامزدهای هر بخش 
به تهران دعوت و طی مراسمی معرفی 
عمل  به  تقدیر  آن ها  از  و  شد  خواهند 
برگزاری حضوری  اگر  اما  آمد،  خواهد 
مراسم میسر نشود طی برنامه ای زنده 
اسامی  اعالم  اجتماعی  شبکه های  در 

برگزیدگان انجام خواهد پذیرفت.

شاعرانی که نمی توانند به مافیای نشر راه یابند

»اژدهای خوش اقبال« وارد کتابفروشی ها شد
خوش اقبال«،  »اژدهای  کتاب 
داستان های  از مجموعه  اثر  تازه ترین 
کوتاه برگزیده جایزه اُ. هنری )۲۰۱۸( 

منتشر شد.
دربرگیرنده  که  مجموعه  این 
ترجمه  با  است  کوتاه  داستان   ۱3
کتاب  انتشارات  توسط   فامیان  علی 

نیستان راهی بازار شده است. 
داستان های این مجموعه فرصتی 
که  واقعیت  این  یادآوری  برای  است 

تنوع آدم ها، ماجراها و احساسات بی انتهاست.
داستان های این کتاب با توجه به زمانه تالیف و انتشار خود روایت هایی 
دست اول و تامل برانگیز از روابط انسانی در سال های اخیر در نقاط مختلف 
این که  وجود  با  کتاب  این  در  حاضر  نویسندگان  می کند.  بازگو  جهان 
داستان هایشان برای نخستین بار در کانادا و آمریکا و در یکی از نشریات 
این منطقه منتشر شده، اما راوی قصه هایی هستند که مخاطب خود را به 
مناطق مختلف جهان از ایتالیا تا ژاپن می برند. این اتفاق از سویی نشان از 
بی مرزی در ساختار فکری و زیستی جهان مدرن دارد و از سوی دیگر نمایشی 
است از این مساله که داستان نیز به عنوان ابزاری برای بازگوکردن پیام ها 
و منویات فکری انسان، در ساختار مرزی و جغرافیایی خاصی نمی گنجد. 
از جهان می تواند مخاطبانی  نقطه ای  داستان همچون یک رسانه در هر 

متنوع از نظر زبانی و ادراکی داشته باشد
از  اخیر بیش  این مجموعه در سال های  از سوی دیگر داستان های 
انتزاعی و صرفا داستانی خارج و به داستان هایی با  پیش از موقعیت های 
شانیت اجتماعی فلسفی و رخ داده در موقعیت هایی معمولی و قابل لمس 
مبدل شده است. آن چه در این مجموعه نیز خود را به خوبی نشان داده است 
توجه به همین مساله است. استفاده صحیح از فضای شهری و خلق نکردن 
گوشه ای دنج و رویایی و انسان هایی عجیب که شاید در مسیر زندگی هیچ 
کدام از شخصیت های مخاطب کتاب قرار نگیرند هنر اصلی نویسندگان این 
مجموعه است. کتاب »اژدهای خوش اقبال« به طور مشخص سعی کرده 
چنین کارکردی داشته باشد: روایتی معمولی از اتفاقاتی نه چندان معمولی 
و بازخوانی چرایی حرکت در مسیری که به چنین رخدادی منجر شده است.

نمایشگاهمجازیبایدبهناشرانضعیف
همامکاندیدهشدنبدهد

احمدجواهری گفت: در نمایشگاه مجازی جستجوی کتاب ها به گونه ای 
باشد که مراجعه مخاطبان به نمایشگاه تنها محدود به آن ها نشود و امکان 

دیده شدن ناشران ضعیف تر در این نمایشگاه تقویت شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به 
برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب عنوان کرد: فروشگاه مجازی با نمایشگاهی 
که ما به عنوان یک رویداد فیزیکی برگزار می کنیم، تفاوت زیادی ندارد و 
اگر در شرایط موجود قرار است نمایشگاه مجازی برگزار شود، پارامترهایی 
که در نمایشگاه فیزیکی داشتیم نیازمند تغییرند. مثال در برگزاری نمایشگاه 
مجازی، کنترل بر کتاب های عرضه شده طبیعتا باید شکل آن عوض کند.

 
جواهری با بیان اینکه شکل و کلیات برگزار نمایشگاه مجازی باید 
به گونه ای باشد که همه از آن منتفع شوند، گفت: در نمایشگاه مجازی هم 
ناشران کتاب های خود را عرضه می کنند اما در این میان آنچه فرق می کند 
این است که شاید خریداران هنگام خرید همه ناشران را نبینند، زیرا امکان 
قدم زدن در راهروهای مختلف وجود ندارد تا کتاب ناشران مختلف را ببیند.

و  کتاب  مجازی  نمایشگاه  اجرای  شکل  در  باید  شد:  یادآور  وی   
که  کنند  استفاده  ابزارهایی  از  برنامه نویسان  و  طراحان  آن،  برنامه های 
شناخته شده  و  برند  ناشران،  از  برخی  شود.  دیده  ناشران  همه  کتاب های 
هستند و باید جستجوی کتاب ها به گونه ای باشد که مراجعه مخاطبان به 
نمایشگاه تنها محدود به آن ها نشود و امکان دیده شدن ناشران ضعیف تر 

در این نمایشگاه تقویت شود.
 وی همچنین درباره میزان اثرگذاری این نمایشگاه بر رشد نقدینگی 
ناشران نیز گفت: این اولین بار است که نمایشگاه مجازی برگزار می شود و 
باید منتظر نتیجه برگزاری آن بمانیم؛ همانطور که تجربه برگزاری نمایشگاه 
کتاب در شهرآفتاب، متفاوت بود. این تحلیل وجود داشت که مردم به دلیل 
بعد مسافت، از نمایشگاه شهرآفتاب استقبال نمی کنند اما چون این جابجایی 
برای مردم تازگی داشت در سال اول از آن استقبال کردند؛ هرچند در سال 

دوم استقبال خوب از آن نشد.
 جواهری تاکید کرد: اگر از همین زاویه به موضوع نگاه کنیم؛ فکر 
مردم  نسبی  استقبال  با  مجازی  نمایشگاه  برگزاری  اول  سال  در  می کنم 
روبه رو می شود. آن ها به نمایشگاه رجوع می کنند تا ببیند چه خبر است و از 
آن استقبال می شود. البته وضعیت اقتصادی جامعه و بیماری کرونا نیز در 

میزان مراجعات و خریدها، بی تاثیر نخواهد بود.
 وی با بیان اینکه معتقدم نمایشگاه مجازی کتاب در بهترین حالت تا 
3۰ درصد نقدینگی دوره های گذشته نمایشگاه کتاب را برای ناشران تامین 
برنامه نویسی  در  که  پیشنهاد می دهم  زمینه  این  در  کرد:  عنوان  می کند، 
کارهای اجرایی نمایشگاه مجازی عجله نکنیم و نخواهیم که سریع به مرحله 
اجرایی برسیم. بهتر است ابتدا نقاط ضعف؛ حتی نقطه ضعف های پیش پاافتاده 
در این مسیر شناسایی شوند و بعد در صدد رفع و اجرای نمایشگاه برآیند.
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در برابر سرقت های ادبی کاری نمی شود کرد
علیرضا طبایی بهترین کار را 
برای این که شاعر به سارقان ادبی 
اجازه سرقت ندهد، چاپ آثار در 
قالب کتاب می داند و می گوید این 
سارقان نه تنها اثر ادبی را به نام 
حتی  بعد  بلکه  می زنند  خودشان 
اثر  این  که  می شوند  هم  مدعی 
برای خودشان است و اصال چرا 

اعتراض می کنیم.
سرقت  درباره  شاعر  این 

ادبی و وضعیت رسیدگی به آن اظهار داشت: داستانی درباره انوری بین اهالی 
ادب معروف است که می گویند انوری به شهری سفر کرده بود، در آن جا 
دید که مردی روی چهارپایه ایستاده و شعر می خواند. انوری به او گفت که 
این شعر انوری است، آن مرد پاسخ داد که من انوری هستم؛ آن جا انوری 
می گوید که ما شعردزد دیده بودیم اما شاعردزد ندیده بودیم. این داستان در 
حقیقت به شکل تلمیحی بر این حقیقت استوار است که از گذشته های دور 
هم شعرها را می دزدیدند و سرقت ادبی صورت می گرفت و سارقان حتی 

گاهی خودشان را جای شاعر جا می زدند.
او افزود: بحث مفصلی در نقد و بررسی شعر تحت عنوان سرقت های 
ادبی وجود دارد، یعنی اصال شکل های سرقت ادبی از گذشته را شرح داده 

که این خود بحثی را در ادبیات باز کرده است.
طبایی با اشاره به سرقت ادبی در روزگار حاضر گفت: اما در دو سه 
دهه اخیر، به قول معروف »مسلمان نشنود، کافر نبیند«؛ نور علی نور شده 
است، رسانه های مجازی به عوام و هر کسی که جویای نام و شهرت است، 
دسترسی داده و امکاناتی که فضای اینترنت در اختیار این ها گذاشته، باعث 

شده هر چیزی را که دوست دارند به نام خودشان ثبت کنند.
این شاعر سپس به موضوع نشر جعلیات اشاره و بیان کرد: اخیرا به 
نام چهره های  به  را  از شعرها  برخورد کرده ام، خیلی  موضوع دیگری هم 
مشهور منتشر می کنند؛ مثال یک مثنوی یا غزل یا نیمایی بسیار سست را با 
امضای فروغ فرخزاد یا نادر نادرپور یا احمد شاملو منتشر می کنند. اخیرا به 
این شکل خیلی برخورد کرده ام یعنی نه تنها آثار دیگران را به نام خودشان 
می زنند بلکه به نام دیگران هم آثاری بسیار سخیف، ساده و بی ارزش به 
متاسفانه  که  است  و منتشر می کنند. این ها همه ضایعاتی  وجود می آورند 
ادبیات ما با آن مواجه شده.علیرضا طبایی همچنین گفت که بارها و بارها 
آثارش به سرقت رفته و توضیح داد: خودم دسترسی نداشته ام اما دوستانی 
که کارهایم را می شناختند به من گفته اند. من چون در همه کانال ها، سایت ها 
و گروه ها که نیستم اما کسانی که با من در ارتباط هستند، گاهی شعرم را 
برایم فرستاده  و گفته اند که شعر شما به نام فالن کس در جایی منتشر شده 
و متاسفانه کاری هم نمی شود کرد. حتی من چند مرتبه در این زمینه شاهد 
بوده ام که در کار ما دخل و تصرف می کنند؛ یعنی به شعر چند خط اضافه 

یا از آن کم و به نام خودشان منتشر می کنند.
او در ادامه برای جلوگیری از سرقت شعرها به انتشار کتاب توصیه کرد و 
گفت: تصور می کنم در این زمینه بهترین کار این است که شاعر مجموعه ای 
از آثارش را در یک کتاب به صورت مکتوب چاپ کند تا اقال سندی داشته 
باشد. چون نه تنها اثر ادبی انسان را به نام خودشان می زنند بلکه بعد حتی 
مدعی هم می شوند که »این اثر برای ماست و شما بی خود داری اعتراض 
می کنی«، برای این که این مسائل پیش نیاید، من تصور می کنم بهترین 
کار این است که مجموعه ای از کارها چاپ شود که دیگر اجازه سرقت به 
متشاعران و سارقان ادبی ندهد؛ البته این هم خیلی موثر نیست ولی چاره ای 

نیست. این کار به وجدان و شخصیت آدم ها برمی گردد.
طبایی در پایان بیان کرد: کسی که شعر دیگری را به نام خودش ثبت 
می کند و می دزدد، اصال نه شاعر است و نه نویسنده و نه حتی جزء اهالی 
ادب است؛ این آدم فرصت طلبی است که می خواهد از فضای آشفته و بلبشوی 

موجود، ماهی دلخواهش را از آب گل آلود بگیرد.

محمد منصورنژاد
در دهـه هـای اخیـر، سـوم مـرداد هر سـال، با سـالروز 
درگذشـت زنـده یـاد اسـتاد دکتر »حمیـد عنایـت« )والدت 
۱3۱۱ خورشـیدی و وفـات سـال ۱3۶۱( مقـارن اسـت. از 
آنجـا کـه هـم نگارنده کتـاب مسـتقلی تحت عنـوان »دکتر 
حمیـد عنایـت« در سـال ۹3 )نشـر جوان پویا( درباره ایشـان 
منتشـر نمـوده و هـم از سـوی انجمن علوم سیاسـی ایران و 
برخـی دیگـر از پژوهشـگران در وصف مرحوم اسـتاد مطلب 
نوشـته شـده، در ایـن یادداشـت کوتـاه تـالش بر آن اسـت 
کـه از زاویـه جدیـدی بـه نکاتی درباره ایشـان اشـاره گردد. 
البتـه خـوب اسـت کـه در همـان ابتدا اقـرار کنم که دانشـم 
بـرای معرفـی اسـتاد دکتر حمید عنایت، بسـیار اندک اسـت 
ف، باید ، اوضح  و گفتـه انـد و درسـت هم گفته اند که »معـِرّ
و اجلـی از معـَرف باشـد«؛ و در اینجا قطعا چنین نیسـت و از 
ایـن رو ایـن معرفی، به ویژه زمانی که در حد یک یادداشـت 

کوتـاه اسـت، را نباید جامع انگاشـت.
دکتـر عنایـت را »پـدر علم سیاسـت ایـران« می نامند. 
پرسشـی کـه جـای طـرح دارد آن اسـت کـه چرا شـخصیت 
فـردی، محبـوب و مطلـوب دیگران، قرار مـی گیرد؟ اگر این 
دیگـران؛ عموم مردم باشـند، در برجسـته سـازی شـخصیت 
فـرد )مثـل سـلیبریتی ها(، رسـانه های جمعـی و شـبکه های 
اجتماعـی نقـش بـی بدیلـی ایفـا مـی کننـد. البتـه اصحاب 
قدرت هم در شـخصیت سـازی از طرفدارنشـان سـنگ تمام 
مـی گذارنـد. امـا اگـر مـراد از دیگـران؛ تحصیل کـردگان، 
نخبگان و خواص باشـند، موضوع قدری پیچیده تر می شـود. 
زیـرا گرچـه اینـان نیـز از کیش شـخصیت سـازِی خداوندان 
زر و زور و تزویـر مصـون نیسـتند و نیـز از رسـانه های تاثیر 
مـی پذیرنـد، اما چـون در اجتماعات علمـی و در میان اهالی 
اندیشـه، نقـد تفکـر و گاه شـخصیت افراد نیز در دسـتور کار 
قـرار مـی گیـرد، از ایـن رو این احتمـال زیاد وجـود دارد که 
اگـر بـرای فـردی زمینه سـازی مصنوعـی صـورت پذیرد تا 
از او چهـره بسـازند، امـا این سـاختمان سسـت بنیـاد، با نقد 
و نظـری، از هـم فروپاشـد و حتی شـخصیتی، در میان اهالی 

فرهنـگ، )بـه ویـژه در طـول زمان( مفتضـح گردد.

دربـاره ایـن مدعـا که در شـکل گیری و تاسـیس علوم 
سیاسـی ایـران مرحـوم عنایـت، نقـش مهـم و بـی نظیـری 
از سـوی چهره هـای  اشـکاالتی آن هـم  داشـت هـم گاه 
سرشـناس علـوم سیاسـی ایـران مطـرح شـد، تالش شـد تا 
مثـال یافته هـای علمـی او مخـدوش معرفی شـود، اما دانش 
آموختـگان علـوم سیاسـی ایـران بـه ایـن ُخـرده گیری هـا 
اعتنـای جـدی نداشـته و یـاد و نام اسـتاد همچنان بدرسـتی 
و روشـنی می درخشـد. امـا چرا چنین اتفاقـی رخ داد؟ آن هم 
در جامعـه ای کـه برخی فکـر می کنند فرهنـگ حاکم بر این 
سـامان »نخبه کشی« )»جامعه شناسـی نخبه کشی«(است! 
به نظرم نکات زیر سـبب شـد تا حمید عنایت برای همیشـه 

پـدر علم سیاسـت ایـران بماند:
۱. اگـر برخـی بـه آب و آتـش می زننـد تا مطرح شـوند 
و بـه عنوان مرجع اقتدار علمی شـناخته شـوند، اسـتاد حمید 
عنایـت بـرای شـناخته شـدن و محبوبیتـش هیـچ برنامه ای 
را در دسـتور کار نداشـت. اهـل تشـکیل بانـد و تیـم بـرای 
مقابلـه بـا دیگـران و باال بـردن محبوبیـت خویش نبـود. به 
عبـارت دکتـر حمیـد عنایـت به صـورت طبیعی و بـا فعالیت 
از طریـق مجـاری معقـول و موجـه، انـدک انـدک ذهـن ها 
و دل هـا را تسـخیر نمـود )نـه با مهندسـی و اقدامـات دفعی، 
پمپـاژ رسـانه ای و....(. پـس خیلـی غیـر طبیعی هم نیسـت 

کـه در دل هـا و جان هـا پایـدار بماند؛
۲. نکتـه دوم آنکـه محبوبیـت دکتـر عنایـت بـه جهت 
گـره خوردنـش بـه اصحاب قـدرت نبود. به عبـارت واضحتر 
او بـه صـورت بادکنکـی بزرگ نشـده بود که بـا ضربه ای به 
تناسـب ایام هم فروپاشـد و مثال با تغییر »نظام پهلوی«، بر 
اقتـدارش خدشـه ای وارد آیـد. او آزاد اندیش بـود و به اهالی 
فکـر از هـر قشـری یاری می رسـاند. دوسـتی )کـه اکنون از 
چهـره های سرشـناس علـوم سیاسـی ایران اسـت(، تعریف 
مـی کـرد کـه از طبقه ممتـاز نبودم و در فضـای خاص پیش 
از انقالب، در دانشـکده حقوق و علوم سیاسـی در رشته علوم 
سیاسـی پذیرفته شـدم. اول بار که وارد کالس درس شـدم، 
دیدم فرد میانسـالی هم در کالس حضور دارد و با هم مدتی 
دوسـتانه و در کنـار هـم صحبـت کردیم و از خـودم، برایش 

زیـاد گفتـم. با آمـدن شـاگردان، فهمیدم ایشـان همان دکتر 
حمید عنایت و اسـتاد همین کالس ماسـت. استاد با پرسشی 
از دانشـجویان بحـث را آغـاز کـرد: شـما علوم سیاسـی می 

خوانیـد که چکاره شـوید؟
بچه هایـی کـه از خانـدان »مقامـات« بودنـد،  پاسـخ 
هـای جـذاب و مشـاغل زیبایـی را برشـمردند. نوبـت به من 
کـه رسـید؛ چـون پیشـتر خـودم را نـزد اسـتاد لـو داده بودم، 
نمی دانسـتم چـه بایـد بگویم! در این وانفسـا، اسـتاد به دادم 
رسـید و فرمود شـما بنشـینید که چیزی نمی شـوید! دلخور 
شـده بـودم. در پایـان کالس اسـتاد گفـت: امـا شـما بمانید. 
در نهایـت فرمودنـد: اینکـه گفتـم چیـزی نمی شـوید؛ مرادم 
ایـن بـود که مثـل اینان، فـردی گزافـه گویی نمی شـوید و 
شـما اتفاقـا اهـل تفکـر و اندیشـه می شـوید و آینـده خوبی 
در ایـن رشـته داریـد! او نـه تنهـا جیـره خـوار و قلم بدسـت 
حکومتـی نبـود، بلکـه منتقدی نسـبت به جریـان حاکم  بود 
کـه البتـه »تقیه« هم می کرد؛ به نظرم این اسـتقالل اسـتاد 
از اصحـاب قـدرت، در ایجـاد اقتدار معنـوی و ماندگاری آن، 

بسـیار موثـر بوده و هسـت؛
3. اسـتاد مطالعـات خـوب و آثـار مفیـدی در زمینـه 
فرهنـگ دینـی و جریـان هـای مهم، و به صورت مشـخص 
اسـالمی داشـتند. درمیان آثار ایشـان کتاب »اندیشه سیاسي 
در اسـالم معاصر« به خوبی از اشـراف دکتر، بر تاریخ اسـالم 
و فراز و فرود آن از جهت اندیشـه سیاسـی حکایت می کند. 
در آنجا نیز نه مثل برخی ره افراط پیمود که اندیشـه اسـالم 
را بـه صـورت مطلـق تخریب کند و سـبب امتناع اندیشـه و 
سـکوت تفکـر ایرانیـان بینـگارد و نـه در مقابل مثـل برخی 
از نویسـندگان، تنها از امتیازات سیاسـی در میان مسـلمانان 
گفتـه و بـه تطهیـر شـخصیت هـای اسـالمی بسـنده نمود!. 
او متفکـری آزاد اندیـش بـود. از ایـن رو به عنوان شـاهد در 
کتـاب »سـیری در اندیشـه سیاسـی عرب« وقتـی به معرفی 
شـخصیت »سـید جمـال الدین اسـد آبـادی« می پـردازد، از 
سـویی چنان تجلیلی از او دارد که دیگر شـیفتگان سید وقتی 
دربـاره او می نویسـند به حمید عنایـت و همین اثرش ارجاع 
می دهند، و در عین حال در مقابل، از ایام حضور سـید جمال 

در تشـکیالت »فراماسونری« در این کتاب گزارش می کند، 
کـه نقطـه ضعفی غیـر قابل انکار برای سـید اسـت. اینگونه 
تاریخ اندیشـه سیاسـی نوشـتن، یعنی دغدغه اصلی نویسنده 
بیان حقیقت، بدور از شـخصیت زدگی اسـت. حقیقت جویی، 

فـرد حقیقـت جـو را بر دلها می نشـاند؛
۴. در کنـار مشـی متواضعانـه، معتدالنـه و مصلحانـه 
بایـد افـزود کـه همه دانـش اموختـگان علوم سیاسـی ایران 
مسـتقیم و یـا غیر مسـتقیم به نحوی مدیـون خدمات علمی 
ایـن اسـتاد فرزانـه بـه علم سیاسـت این سـامان انـد. از این 
اسـتاد فرزانه، که در کنار زبان فارسـی، بر سـه زبان فرانسـه، 
انگلیسـی و عربی کامال اشـراف داشـت، آثار متعـدد به جای 
مانده اسـت. او با تالیف )۱۰ جلد کتاب ارزشـمند مثل فلسـفه 
سیاسـی غـرب از هراکلیـت تـا هابـز و....( و ترجمه هایـش 
)ترجمـه ۱۲ جلـد کتـاب هـای مهـم، مثل سیاسـت ارسـطو 
....( در عصـری کـه متـون سیاسـی در ایـران بسـیار محدود 
بـود، هـم اندیشـه سیاسـی »غربی« و هم اندیشـه سیاسـی 
»عربـی« را به عالقـه مندان ایرانی آموخـت. مقاالت متعدد 
و متنوعـش بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی از منابـع خـوب 
پژوهشـگران علـم سیاسـت اند. همیـن که پـس از چند دهه 
هنـوز آثارش مورد نقد و بررسـی اسـت، نشـان مـی دهد که 
اندیشـه اسـتاد جـدی، زنـده و تاثیر گذار اسـت. معرفی و نقد 
کتـاب هـای اسـتاد  )مثال کتاب »شـش گفتار دربـاره دین و 

جامعـه«( هـم بسـیار عمیق، دقیق و رهگشـایند.  
 5. دربـاره تـالش های سـنجیده، حکیمانـه، آرام و بی 
بدیـل اسـتاد، در شـکل گیری هسـته های علمـی در دانش 
سیاسـی و هویت بخشـی به رشـته علوم سیاسـی ایـران نیز 
بـه قـدر کفایـت گفتـه و نوشـته شـده اسـت و نیاز بـه تکرار 

مکررات نیسـت؛
سیاسـت  علـم  در  اسـتاد  مانـدگاری  رمـز  پـس،   .۶
ایـران در اوج، هـم دانـش قابـل توجـه و عمیقـش بـود؛ 
بـدون اینکـه ادعایی داشـته باشـد  و هـم مشـی منصفانه، 
مصلحانـه و اخالقـی اسـتاد در پـرورش شـاگردان، زنـده 
نگـه داشـتن محیـط علمـی و شـکل گیـری و رشـد رشـته 

علـوم سیاسـی ایـران.

چراحمیدعنایتپدرعلمسیاستایرانباقیماند؟
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اجرای»زمستان،داخلی،خانهعروسک«فعاًل
میسرنیست

»زمستان،  نمایش  کارگردان 
به  اشاره  با  عروسک«  خانه  داخلی، 
فراهم نبودن شرایط برای از سر گیری 
این اجرا عنوان کرد تولید تله تئاتر در 

وضعیت بحران کرونا نیازمند نگاه های تازه 
و تعاریف معاصرتری است. پگاه طبسی نژاد 
کارگردان این نمایش که پیش از تعطیلی تماشاخانه های تئاتری در اسفند 
ماه تنها شش اجرا در تماشاخانه ایرانشهر داشت درباره وضعیت ادامه اجراهای 
این اثر گفت: با از سرگیری فعالیت های تئاتری در تیرماه از طرف تماشاخانه 
ایرانشهر نیز با من تماس گرفتند اما طبق صحبت هایی که با آقای حسین 
مسافر آستانه و گروهمان داشتم به این نتیجه رسیدم که اجرای این نمایش 
در شرایط فعلی امکان پذیر نیست چون عالوه بر وضعیتی که بحران کرونا به 

وجود آورده مسایل اقتصادی هم در اجرای این نمایش موثر است.

سختیهاِی»گذرازرنجها«بهروایتنگینمرتضوی

روزها  این  که  معتضدی  نگین 
سریال »گذر از رنج ها« با حضور وی 
دوباره روی آنتن سیما رفته،  در باره 
ویژگی های نقش خود در این سریال 
به  خیلی جذاب  مرجان  نقش  گفت: 

نظر می رسید چون او شبیه دیگر زن هایی که 
با توطئه یک زن دیگر، خانه و زندگی خود را 
از دست داده اند نیست. درواقع نه تنها خیلی معصوم و مظلوم نیست که 
در حد توانش تالفی می کند. اصواًل جنگ را هم خود او آغاز کرده است. 
مرجان با شیطنت »دنیا« را وارد زندگی »کتایون« و همسرش می کند 
که صاحب فرزند پسر نمی شوند. بعد از آن مرجان قربانی توطئه های اولیه 

خودش می شود و خیلی مظلوم نیست.
از تهران فیلمبرداری شد و  این سریال در خارج  وی اضافه کرد: 
یکی از این سختی های آن دوری از خانواده بود که بسیار مشکل است.

بههنرمند فرهنگی مسئوالن توجهی کم
پیشکسوتموسیقی

ویدئوی  خیر  ا روزهای  طی 
منتشر  مجازی  فضای  در  کوتاهی 
عاشق«  »حیدرعلی  آن  در  که  شد 
عرصه  پیش کسوت  هنرمندان  ز  ا

کم  به  نسبت  خراسان،  منطقه  سرنانوازی 
توجهی مسئوالن فرهنگی استان خراسان 
رضوی و شرایط نامطلوبی که به لحاظ معیشتی داشته است، گالیه هایی 
را مطرح کرده بود.بعد از انتشار این ویدیو جعفر مروارید مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در تماس تلفنی و یوسف امینی، قائم مقام 
اداره کل به اتفاق محمدرضا محمدی، معاون هنری این اداره با حضور 
در بیمارستان از این هنرمند عیادت کرده اند. انتشار این ویدئوی کوتاه 
موجب حرف و حدیث هایی در فضای مجازی شد که عمده آن ها بر کم 
توجهی مدیران ذی ربط نسبت به وضعیت درمانی هنرمندان داللت داشت.
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»نرگسمست«تجربهایکهالگونداشت

کارگردان فیلم سینمایی »نرگس 
مست« بیان کرد هفت دقیقه از این 
حذف  سینمایی  سازمان  توسط  فیلم 

شده است.
سیدجالل الدین دری گفت: قبل 
از ورود به سینما، موسیقی را آموخته ام 

و دغدغه ام بوده است. همچنین پیش از این 
فیلم، چندین اجرای نمایش داشتم که مرتبط با موسیقی بودند و »نرگس 
مست« اولین فیلمی است که من درباره موسیقی در ایران ساخته ام. البته 
باید به این نکته توجه کرد که مقوله ای که این فیلم به آن ورود کرده، 
صرفا موسیقی نیست چرا که یک بُعد از شخصیت عارف قزوینی، موسیقی 
بوده است.دری افزود: فیلم »نرگس مست« تجربه ای ست که الگو نداشته 
 است. فیلمنامه این فیلم روایت گر چند قصه است که معادلش در زمان 

حال را نیز به تصویر می کشد. 

ما
سین

 

رونقدوبارهژانرکودکدرسینما

احمدتجري:معضالتکودکانرادرسینماروایتميکنیم...

چاپ:کاروکارگر/تهران-بزرگراهفتح
)جادهقدیمکرج(خ.فتح۲1-پ.15

نشانی:رسالت-خیابانمنصوری-خیابانمظفری-پالک1۰8-واحد9
تلفن:۲63۰58۲4-فکس:۲63۰58۲4 صندوقپستی:19558-115

سازمانشهرستانها:۰91۲۲۷5۲19۰
امورمشترکین:کلینیکرسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل       www.youthworld.ir:سایت
سرویسشهرستانها:وحید ملک 

در حالي که در اولین روزهاي تیرماه امسال 
فکر  همه  سینماها  مجدد  بازگشایي  واسطه  به 
اما  بگیرند،  رونق  بازهم  سینماها  شاید  مي کردند 
بار دیگر در آخرین روزهاي تیرماه و در شرایطی 
که کرونا جنب و جوش را از سالن های سینمایی 
نمایش  شبکه  سمت  به  نگاه ها  بیشتر  و  گرفته 
رسید  خبر  برگشت،  آنالین  اکران  و  خانگی 
نسخه وی او دی فیلم مسخره باز، ساخته همایون 
فیلمی  است،  شده  منتشر  پلتفرم ها  در  غنی زاده 
که غنی زاده سال ۱3۹۷ آن را به عنوان نخستین 
تجربه کارگردانی اش در سینما روانه سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر کرد. علی نصیریان، صابر ابر، 
موفق،  داریوش  کیانیان،  رضا  حمیدیان،  بابک 
محسن حسینی و هدیه تهرانی بازیگرانی هستند 
که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. داستان 
این فیلم درباره جوانی است که رویای بازیگری در 
سر دارد. این جوان در یک سلمانی به همراه شاپور 
تمرین  به  کار  اتمام  از  بعد  کار می کند و شب ها 

بازیگری می پردازد.
بودن  نزدیک  و  مسخره باز  متفاوت  اجرای 
که  به خصوص  غنی زاده  تئاتر های  فضای  به 
به روی  نیز  قبل تر  نمایشی آن یک سال  نسخه 
و  مثبت  نقدهای  زمان  همان  بود  رفته  صحنه 
منفی بسیاری را با خود به همراه داشت. اما نحوه 
اجرای آن در سینمای ایران به دلیل استفاده خاص 
برانگیخت.  را  از جلوه های ویژه تحسین همگان 
فیلم مهرماه سال ۹۸ روی پرده رفت و موفق به 
فروش 3 میلیارد و 3۹۸ میلیون تومان شد و حاال 
انتشار  به  پلتفرم ها  در  فیلم  این  وی او دی  نسخه 

رسیده است.
هنوز چند ساعتی از انتشار این نسخه نگذشته 
بود که همایون غنی زاده در صفحه خود نوشت این 
نسخه مخدوش بوده و مورد تایید او نیست و از 
تماشاگران خواست تا آن را نبینند. او همچنین بیان 
کرد که این موضوع را به لحاظ حقوقی نیز پیگیری 
می کند! درست یک روز بعد یعني چهارشنبه اول 
مردادماه نیز روابط عمومی این فیلم، توضیحی را 
درباره این وضعیت منتشر کرد. در آن متن آمده 
بود: ضمن تائید توقف نمایش نسخه مخدوش و 
ناقص مسخره باز توسط فیلیمو، نمایش نسخه مورد 
تائید کارگردان جایگزین شده است. متاسفانه این 
سایت هنوز مسئولیت خود را نپذیرفته و عذرخواهی 
نکرده است. مشکل فنی و مخدوش بودن فیلم 
چنان واضح و مبرهن بوده که با تذکر و اعتراض 

مخاطبان مواجه شده و یک بار تماشای فیلم قبل 
از نمایش که حداقل کار حرفه ای آن سایت محترم 
است، می توانست جلوی وقوع این مسئله را بگیرد. 
تالش  نتیجه  متعاقبا  است  ذکر  قابل  درنهایت 
عوامل برای جمع آوری کامل نسخه های مخدوش 
دیگر در فضای مجازی و دی وی دی اعالم خواهد 
شد. پخش مادر این فیلم بر عهده سایت فیلیمو 
بوده و همین نسخه در دیگر سایت های پخش و 

فضای مجازی منتشر شده است...
در ادامه و پس از چند ساعت از متن ارائه شده 
روابط عمومی فیلم، این بار روابط عمومی فیلیمو 
وارد عمل شد و در متنی که در اختیار خبرگزاري ها 

و  دخل  هیچگونه  بدون  فیلیمو  نوشت:  داد  قرار 
مسخره باز  تیم  سوی  از  ارسالی  نسخه  تصرفی 
و  صوت  ناهماهنگی  وجود  )با  کرده  منتشر  را 
تیِم  اعالم  با  که  فیلم(  پایانی  5دقیقه  در  تصویر 
تولید مسخره باز مبنی بر خطا در ارسال محتوای 
درست و ارسال مجدد فیلم سینمایی با تالش این 
مجموعه، به سرعت نسخه مورد تایید آقای همایون 
ناهماهنگی  هیچ  بدون  اثر(  )کارگردان  غنی زاده 
منتشر شد.  و تصرف  و دخل  و تصویری  صوتی 
ماست. چه خوب که  از حرفه   بخشی  مسئولیت، 
مسئول باشیم و مسئولیت حرفه ای خود را به دور 

از هر جنجالی بپذیریم.

غنی زاده  اعتراض های  که  اینجاست  نکته 
مسبوق به سابقه بوده است و اصوال او فیلمسازي 
جنجالی است و برخی اعتقاد دارند شاید این اقدام 
تولید  تیم  سوی  از  برنامه ریزی شده  جنجالی  نیز 
زبان ها  سر  بر  مسخره باز  نام  دیگر  بار  تا  باشد 
هفتم  و  سی  جشنواره  در  که  همانطور  بیفتد. 
که  سیمرغی  و  بود  نوشته  که  اعتراضی  نامه  با 
که  هنگامی  او  افتاد!  زبان ها  نامش سر  داد  پس 
جایزه بخش  برنده  به عنوان  فیلم مسخره باز،  نام 
نگاه نو اعالم شد، در سالن نبود که روی صحنه 
را  افغان  مهاجر  به جای خود یک  و  حاضر شود 
به روی صحنه فرستاد. برای دریافت این جایزه، 
خیال محمد یک مهاجر افغان روی صحنه آمد و 
نامه ای از غنی زاده را به این شرح خواند: نامه ای از 
همایون غنی زاده که باید موفق شده باشد نگاهی 
نو به جشنواره تزریق کرده باشد. من که این نامه 
را می خوانم حاکی از آن است که این اتفاق رخ داده 
است. لذا با ابراز خرسندی از ایجاد فرصت حضور 
در جشنواره امسال، اینجانب همایون غنی زاده از 
پذیرفتن این جایزه معذورم امید که در دوره های 
دیگری کارگردان مقبول تری برای جشنواره باشیم.

در ادامه این جشن بود که نام غنی زاده بار 
سیمرغ  دریافت  برای  بار  این  شد.  اعالم  دیگر 
بلورین بهترین فیلم هنر و تجربه! این کارگردان 
که جایزه نخست خود در بخش نگاه نو را نپذیرفته 
بود، این بار روی صحنه آمد و پس از دریافت جایزه 
بهترین فیلم هنر و تجربه گفت: خیلی خوشحالم 
که امشب در جمع شما هستم. آقای نصیریان عزیز 
گفتند که بعد از ۴۰ سال جایزه شان را گرفتند. به 
من در یک شب دو سیمرغ دادند. سیمرغ اول را 
نگرفتم چون جایزه اش را دوست نداشتم. معادالت 
را  نو  نگاه  سیمرغ  ولی  پذیرفتم  هم  را  جشنواره 
دوست نداشتم چون در پایان دیدم فیلم من موفق 
نشده نگاه نویی به جشنواره تزریق کند، اما این 

جایزه را دوست دارم و می گیرم.
در مجموع این فیلم موفق به دریافت ۴ جایزه 
از جشنواره فیلم فجر شد و 3 جایزه بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی و همچنین جایزه ویژه هیات 
داوران جشنواره بین المللی فیلم ورشو را نیز دریافت 
کرد. حال باید دید با توجه به حواشی به وجود آمده 
آیا این نسخه از مسخره باز نیز مورد توجه مخاطبان 
قرار می گیرد یا این روزهای سرد کرونایی موجب 
به  خود  با  مخاطبی  باید  که  آنطور  فیلم  می شود 

همراه نداشته باشد.
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احمد تجری فیلمساز جوان و خوش فکر سینماي 
گل  سینمایی  فیلم  مشغول ساخت  روزها  این  کشور 
به خودی، به تهیه کنندگی علی قائم مقامی است که 
این  فیلمنامه  او  دارد.   موزیکال  و  فضایی عروسکی 
کار را با همراهی الله قهرمانی نوشته است. داستان 
در  که  است  کودک  تعدادی  درباره  خودی،  به  گل 
پرورشگاه زندگی می کنند و به کمک چند عروسک 
ابوالفضل  و جذاب می شوند.  فانتزی  ماجراهایی  وارد 
رجبی، رایان سرلک، آل آی بشارت و آرینا تجری با 
فیلم  این  بازیگران کودک  علی نیا  معرفی محمدرضا 
شادی  فراهانی،  شقایق  تاکنون  و  هستند  سینمایی 
اکرمی  ایرانیان، غزاله  عزیزی، ستاره حسینی، مهسا 
به همراه علی رهبری و آرین بهاری )خوانندگان گروه 
رفته اند. درواقع  بند( جلوی دوربین علی رنجبر  پازل 
در سال هاي اخیر و بعد از وقفه اي طوالني در تولید 
آثار کودک حاال برخي از فیلمسازان به سمت این ژانر 
رفته اند و به نظر مي رسد که استقبال نسبي مخاطب از 
این آثار باعث شده تا فیلمسازان نسبت به ژانر کودک 

بار دیگر دلگرم شوند.
درباره  جوانان  دنیاي  با  گفتگو  در  تجری  احمد 
وضعیت فیلمبرداری این کار گفت: تاکنون حدود ۸۰ 
درصد از فیلمبرداری کار انجام شده است و چیزی در 
حدود ۲۰ درصد باقی مانده که فیلمبرداری لوکیشن 
اصلی ما پرورشگاه به اتمام رسیده و این روزها مشغول 
کار در منزل پدر اشکان هستیم که علی رهبری ایفاگر 
این نقش است. گل به خودی، یک قصه فانتزی دارد 
بودیم.  درگیر  سال  یک  آن  طرح  نگارش  برای  که 
و  شده  به روزتر  بازنویسی  ها  در  فیلمنامه  درنهایت 
معضالت کودکان را در قالب طنز در این فیلم روایت 
کردیم. قصه درباره چند کودک پرورشگاهی است که 
در پی یافتن پدر و مادرشان با همراهی دو عروسک از 

پرورشگاه فرار می کنند و ماجراها از اینجا آغاز می شود.
همینطور  و  عروسک ها  درباره  کارگردان  این 
بیان کرد:  نیز  آنها در طول داستان  از  استفاده  نحوه 
عروسک ها تن پوش هستند و فانتزی! عالوه بر این ما 
چند عروسک چهره شخصیت های مهم را هم ساختیم 
که برای اولین بار در یک فیلم سینمایی دیده می شوند. 
یکی از آ نها عروسک کریس رونالدو فوتبالیست است، 
ضمن اینکه صداپیشه عروسک  شخصیت های ایرانی 

نیز خود چهره ها هستند.
تا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  تجری 
چه اندازه به واقعی بودن قصه و قابل باور بودن آن 
برای کودکان فکر کرده، اظهار کرد: به واسطه تجربه 
دوستان و کارهایی که در این سال ها برای کودکان 
ساخته شده است سعی کردم در عین فانتزی بودن کار 
با کاراکترها  بتواند  را به رئال نزدیک کنم تا کودک 
فیلم  عروسک های  از  هیچ یک  کند.  همزادپنداری 
کارهای عجیب و غریبی انجام نمی دهند و همه چیز 
خیلی رئال پیش می رود، در واقع عروسک ها تنها ایده 
می دهند و همپای بچه ها پیش می روند و این ارتباط 
قطعا با مخاطب نیز برقرار می شود. در سینمای ایران 
به خاطر نبود تجهیزات در بخش جلوه های ویژه اغلب 
بچه ها با آثار ارتباط برقرار نمی کنند به همین دلیل ما 
پیش  بودن  واقعی  سمت  به  چیز  همه  کردیم  سعی 
برود که فکر می کنم مورد توجه و استقبال واقع شود. 
ما در این کار از موقعیت های طنز استفاده کردیم تا 
کاراکترها وارد چالش شوند که همین اتفاقات جدید و  

جذابی را پیش می آورد.
چرایی  درباره  همچنین  جوان  فیلمساز  این 
پرداختن به سینمای مهجور و کوچک شده کودک و 
نوجوان گفت: ما در کودکی مان با فیلم هایی چون دزد 
عروسک ها، الو الو من جوجوام و کاله قرمزي مواجه 

شدیم که بسیار پررونق بودند و از آنها استقبال شد، 
اما چندین دهه است که دیگر فیلم کودکی نداریم که 
به خاطر آن مخاطبان صف بکشند و از آن استقبال 
این سینما،  به  کنند. به واسطه حس نوستالژی خودم 
سعی کردم وارد این فضا شوم تا شاید بتوانم مانند آن 
اگر  بازگردانم که  به سینمای کودک  را  دوران رونق 
موفق شوم قطعا این مسیر را ادامه خواهم داد و دوران 
طالیی را به سینمای کودک برمی گردانم. تجربه کار با 
کودکان سخت اما شیرین و جذاب است. ما ۴ بازیگر 
کودک و یک بازیگر عروسکی داریم که به دلیل شرایط 
کرونایی باید بسیار از آنها مراقبت کنیم و این مسئولیت 
اضافه تری بر دوش ما گذاشت.  تهیه ماسک و دستکش 
و تعویض آن کلی زمان از ما می گیرد. ضمن اینکه 
در پرورشگاه نیز حدود ۱5۰ کودک بین 5 تا ۱۲ سال 
داشتیم و این کار را سخت تر می کرد، اما خروجی خوب 

قطعا این خستگی را از ما خواهد گرفت.
درباره  صحبت هایش  پایان  در  تجري  احمد 
با  کار  داد:  توضیح  کرونا  در  فیلمبرداري  وضعیت 
و  ماسک  مداوم  تعویض  بهداشتی،  پروتکل های 
ما  کاری  اولویت  در  بچه ها  از  مراقبت  و  دستکش 
رخ  اتفاق  این  به درستی  می کنیم  سعی  و  دارد  قرار 
تغییر  را  ما  پیش بینی های  حتی  که   حدی  تا  دهد 
روز   5۰ به  فیلمبرداری  روز   ۴۰ از  کار  و  است  داده 
رسیده است. امیدوارم شرایط هم در تولید و هم در 
اکران تغییر کرده و امسال بتوانیم به شرایط مطلوب 
در اکران برسیم. تمام برنامه ریزی ما اکران در نیمه 
خواهند  دوست  را  کار  بچه ها  قطعا  و  بود  دوم سال 
با  که  دارد  اجتماعی  الیه های  اینکه  ضمن  داشت، 
بزرگ ترها نیز می تواند  ارتباط برقرار کند. دست به 
بتوانیم همه  و  بهتر شود  این شرایط  تا  دعا هستیم 

چیز را به خوبی پیش ببریم.

حواشيعجیبیککارگردان

همایونغنيزادهومسخرهباز...!
محمد حسین زاده

به نظر مي رسد که شیوع کرونا و البته موج دوم این 
بیماري باعث شده تا اکران آنالین در کشورمان به یک 
رقیب اصلي براي سینما تبدیل شود و قطعا این روزها 
با اتفاقاتي که رخ مي دهد، زیرساخت هاي این موضوع 
نیز قوي تر از گذشته خواهد شد و در آینده و حتي در 
دوران پساکرونا نیز شاهد رونق اکران آنالین خواهیم 
بود، موضوعي که در سراسر جهان چند سالي هست 
که به شدت موردتوجه مخاطبان قرار گرفته است. فیلم 
سینمایی هفت و نیم، به کارگردانی و نویسندگی نوید 
محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی از چهارشنبه 
هشتم مرداد در سامانه های فیلیمو و نماوا نمایش داده 
و  ایران  مشترک  محصول  که  نیم،  و  هفت  می شود. 
افغانستان است، ماجرای زندگی ۷ دختر افغانی و ایرانی 
را در ۷ اپیزود به صورت سکانس پالن روایت می کند، 
این فیلم قصه دخترانی است که جمعه شب قرار است 
آنها  از  کدام  هر  اما  شود  برگزار  آنها  عروسی  مراسم 

به نوعی درگیر مسئله ای هستند...
نوید محمودی در گفتگو با دنیاي جوانان درباره 
دلیل پذیرش اکران آنالین این فیلم بیان کرد: با توجه 
در  اکران  و  دارد  وجود  حاضر  حال  در  که  فضایی  به 
کردیم  احساس  ندارد،  مشخصی  تکلیف  تقریبا  سینما 
بهتر است فیلم اکران آنالین شود. چون این فیلم تولید 
سال ۹۷ است و در شرایطی هستیم که اگر امسال و 
در این شرایط اکران نشود، ۲ سال از زمان ساخت آن 
می گذرد. بنابراین منطقی بود که فیلم را اکران کنیم 
به این نوع مخاطب نیز باید خوش بین باشیم و اکران 
آنالین چیزی است که در همه دنیا مرسوم است و ما هم 
به مرور به آن عادت خواهیم کرد. در بحث قاچاق فیلم 
در اکران آنالین، نه ما، بلکه متاسفانه هیچ کسی فعال 
نمی تواند کاری انجام دهد و تنها کاری که می توانیم 
بکنیم این است که اگر جایی به شکل غیرقانونی اثری 
را نشر داد، اعالم کنیم تا جلوی آن گرفته شود. اما تا 
وقتی در ایران قانون کپی رایت مصوب نشود و آدم ها 
احساس نکنند که به سادگی می توانند حقوقی را ضایع 
کنند، نمی توان کاری کرد. جلوی صد کانال تلگرامی 
را شاید بتوانید بگیرید اما جلوی همه آنها را نمی توان 
گرفت. به همین دلیل احساس می کنم نه تنها ما بلکه 
هستند،  ناراحت  بسیار  مسئله  این  از  فیلمسازان  تمام 
چرا که آزاردهنده است، اما کاری نمی توان کرد. همین 
موضوع نیز روند اکران آنالین را مسئله دار کرده است 
و شاید کمتر فیلمسازی رغبت به اکران آنالین داشته 
باشد، اما چاره ای هم نیست و نمی توان جلوی اکران 

فیلم را گرفت، باید رفت به دل موضوع و آن را انجام داد.
این فیلمساز در پاسخ به این سوال که آیا با این 
به دل موضوع زدن باید همه چیز را به مخاطب واگذار 
کرد تا رفته رفته و با تعدد نمایش آثار این فرهنگسازی 
در او شکل بگیرد که قانونی به تماشای آثار بنشیند، 
توضیح داد: فکر می کنم پرداخت ۱5 هزار تومان برای 
تولید  که  سینمایی  فیلم  نوع  از  فرهنگی  کاالی  یک 
معمولی ترین اثر در شرایط حال حاضر میلیاردها تومان 
هزینه دربر دارد، چندان رقم زیادی نباشد. اگر فردی 
که سراغ دانلود غیرقانونی یا تماشای غیرقانونی می رود 
به این فکر کند که اگر در جایگاه اجتماعی و شغلی او 
هم این ظلم اتفاق می افتاد و در چنین حالتی ممکن بود 
چه بالیی سر زندگی اش بیاید، حتما قانونی به تماشای 
اثر می نشست و این رفته رفته تبدیل به یک فرهنگ 
می شد. تصور کنید یک کارمند در اداره ای مشغول به کار 
است و به او بگویند پول تو را نمی دهیم. در اصل شبیه 
به اتفاقی است که برای ما می افتد. وقتی اضافه کاری 
او را ندهند متوجه ظلمی که به نوعی در حق ما می کند 
که می توان نام آن را دزدی گذاشت، چون حقی را از 
کسی ضایع کرده است، متوجه خواهد شد که با دانلود 
غیرقانونی چه بالیی بر سر فیلمساز می آورد. اگر این 
فرهنگ جا بیفتد بسیاری از مشکالت حل می شود و 
باالخره این اتفاق نیز خواهد افتاد. در چنین شرایطی 
از آنجا که سالنی برای نمایش وجود ندارد و اگر هم 
باشد باید با نصف آن فعالیت کنند یا از ترس کرونا که 
هرروز حادتر نیز می شود مخاطبان به سینما نروند، باید 
بستری برای ارائه به مردم وجود داشته باشد که اکران 

آنالین بهترین گزینه خواهد بود.

اکرانآنالینهفتونیم...

نویدمحمودي:نميتوانمقابلقاچاقفیلمهاکاريکرد!


