
دالر در سرازیری!
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: 
تولید خودروی ارزان با شرایط کنونی این صنعت امکانپذیر نبوده 
و نیازمند استفاده بهینه از امکانات و مزیت های موجود کشور و 

همچنین رفع برخی مشکالت است.
این روزها به خصوص پس از حذف دو خودروی پرتیراژ پراید و پژو 
۴۰۵ جی. ال. ایکس از خط تولید ایران خودرو و سایپا به دلیل ناتوانی در 

پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه و افزایش هزینه ها، ایده تولید خودروهایی 
در بازه قیمتی خودروهای یاد شده به عنوان »خودروی ارزان« در دستور 

کار قرار گرفته است.
میکروکارها  تولید  گزینه  سه  صنعت  وزارت  است  حاکی  شنیده ها 
موتورسیکلت های  و  کم مصرف  موتور  با  خودرو  تولید   ،)Micro Car(
خانواده های  برای  را  مناسبی  گزینه  تا  دارد  بررسی  در دست  را  چهارچرخ 

ایرانی برگزیند.
در این زمینه، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
می گوید: ۸۰ درصد قیمت یک خودرو مواد اولیه و قطعات آن تشکیل می 
دهد، بنابراین تا زمانی که نتوان تامین مواد و قطعات را انجام و همچنین نرخ 

ارز پایه را کنترل کرد، شاهد تولید خودروی ارزان نخواهیم بود.
صفحه 3

پیش بینی می شود آمار فوتی های کرونا 
طی هفته های آینده کاهش یابد

حجت االسالم حسن روحانی در جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: پس از مطالعات دقیق صاحبنظران و بهره گیری از نظرات همه 
دستگاه ها درباره نحوه و روند برگزاری کنکور و مراسم سوگواری حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع(، جمع بندی این مطالعات ابتدا در کمیته های امنیتی و اجتماعی و درمانی 

و سپس ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی شده است.
روحانی اظهارداشت: پس از اینکه اعالم شد با ایجاد برخی محدودیت ها و رعایت 
کنکور  و  سیدالشهدا  حضرت  سوگواری  مراسم  برگزاری  امکان  بهداشتی،  پروتکل های 
هست، ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز اصل برگزاری این مراسم را با حفظ و رعایت کامل 

دستورالعمل های بهداشتی تصویب و این دستورالعمل ها را ابالغ کرد.
بر  منطبق  کاماًل  نیز  ابالغی  دستورالعمل های  این  که  کرد  تاکید  جمهور  رئیس 

استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی است.
صفحه 2

تغییر زمان برگزاری کنکور سراسری
 منوط به مصوبه ستاد ملی کرونا است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اگر قرار باشد تاریخ برگزاری 
آزمون های سراسری از جمله ارشد و کنکور تغییر کند، تنها مرجع مصوبه ستاد 

ملی مبارزه با کرونا است.
دکتر ابراهیم در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری آزمون دکتری مجوزی برای برگزاری 
کنکورسراسری است یا خیر؟ گفت: در مواجهه با برگزاری کنکور، افراد مرتبط و غیرمرتبط 

اظهارنظر می کنند اما آنچه برای ما مهم است، قانون است.
وی افزود: قانون برای سازمان سنجش مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است و این موضوع 
صحیح نیست که یک نفر عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا باشد و برخالف مصوبه صحبت کند 

و در مقابل، وزارت علوم و سازمان سنجش را تحت فشار قرار دهد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: اگر قرار است تاریخ برگزاری آزمون ها 
بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تغییر کند، ما به عنوان سازمان اجرایی حتماً به آن 

عمل می کنیم.
صفحه 2

وزیر آموزش وپرورش:

 با حل مشکل نیروی انسانی شاهد تحول 
در آموزش وپرورش خواهیم بود

۲۱درصد دانش آموزان اضافه وزن دارند
وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
آموزش و پرورش با بیان اینکه 2۱درصد دانش 
آموزان دچار اضافه وزن و چاقی هستند از اجرای 
دانش آموزان  چاقی  و  وزن  اضافه  کنترل  پروژه 

برای سال تحصیلی آینده خبر داد.
با  اخیر   مهرزاد حمیدی اظهار داشت: در سال های 
تالش های فراوان توانستیم جمعیت چند صدهزار نفری دانش 
آموزان در برنامه های ورزشی را به جمعیت کل دانش آموزان 
افزایش دهیم.وی با بیان اینکه از سال ۹2اجرای سند تحول  را 
دنبال و کنترل چاقی و تغذیه سالم دانش آموزان  را در دستور 
کار داریم، اظهار کرد: بر اساس گزارش های رسمی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۶۰درصد ابتال به دیابت 
و ۱۸درصد ابتال به بیماری های قلبی عروقی بر اثر اضافه 
وزن و چاقی است. همچنین 2تا ۹درصد هزینه های سالمت 

صرف پیامدهای چاقی افراد جامعه می شود.
صفحه 2

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا اصفهان:

مدیریت مصرف راهکار رفع کمبود 
2.5 مترمکعب آب شرب در اصفهان است

4

6 برد و 6 باخت؛ 

صفحه 5آمار شش تایی قلعه نویی و استقالل 

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1520- شنبه 11 مرداد  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
منوچهر محمدي: 

با این وضعیت 
سینماها بار دیگر 
تعطیل مي شوند!

6ورزش
قلی پور: نمونه 

آزمایش من 
دستکاری شده!

هنگ 7فر

اين روزها وضعيت سينماهاي كشور اصال وضعيت خوبي نيست 
و حتي بازگشايي مجدد سالن هاي سينما باعث نشد كه مخاطبان 
بار ديگر راهي سالن ها شوند و پروتكل هاي بهداشتي شديد 
هم نتوانست مخاطب را مطمئن كند كه در سينما از سالمت 

جاني برخوردار است.

قهرمان ووشوی جهان گفت: قطعا با دستور يک 
فرد ايرانی، ماده ممنوعه وارد نمونه دوپينگ 

من شده و من برايش سند دارم.

علی اصغر حداد با اشاره به برخی از داستان های 
كوتاه ترجمه اش كه به گفته او، بدون اجازه  در 
راديو خوانده شده اند می گويد: راديو و تلويزيون 

سرقت ادبی می كنند.

رادیو و تلویزیون 
سرقت ادبی 

می کنند

تولید خودروی ارزان، از شعار تا عمل!

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهي
 مزایده عمومی

نوبت دوم 
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئيات 

مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد.

 مدت اعتبار
پيشنهادات

توضيحات مدت شماره مزايده  مبلغ تضمين
)ريال(

 مبلغ
)ريال(

موضوع  مزايده

ف
ردي

سه ماه
 مزايده/كارتابل
اموال  منقول /

سامانه ستاد
 - 1099004224000002 20,000,000  -

 تجديد مزايده
 فروش يک دستگاه
 خودرو سواری پژو
جی ال ايكس 405

1

    زمان و محل دریافت اسناد مزایده و آگاهي از سایر شرایط: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مزايده عمومی 
مذكور را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاری مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و 
بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم 
عضويت قبلی ,مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مزايده محقق سازند.زمان دريافت اسناد مزايده  
و مهلت بازديد از خودرو از تاريخ 99/05/07 ساعت 8 صبح لغايت ساعت 14ظهر مورخ  99/05/15 در سامانه ستاد )setadiran.ir( می باشد . مهلت، 
زمان و محل تحویل پیشنهادات:  در سامانه ستاد و تحويل ضمانت نامه  به دبيرخانه اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در قبال دريافت 
رسيد  از تاريخ 99/05/07  لغايت 99/05/20  تا ساعت 14 ظهرروز  دوشنبه  می باشد.. به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه بعد از 
انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. تاریخ جلسه بازگشایي پاکات: روز سه شنبه مورخ 99/05/21 ساعت 9صبح  
)حضور نماينده شركت با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است(. ارسال اسناد  فقط از طريق سامانه ستاد  می  باشد. پيشنهاد دهنده مكلف است 
تضمين معتبر مطابق مقررات تهيه و تسليم اداره كل نمايد.  . ) اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده: 
آدرس: كرج-گوهردشت -رجائی شهر خيابان چهارم شرقی پالک 11شماره تماس:3-34203400 - 026  داخلی 176-135 *ساير شرايط، اطالعات و 
جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و هرگونه مشكل در بارگزاری اسناد : مركز 

تماس 02141934    
شناسه آگهی : 926324

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

»آگهی مناقصه«

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال ۱399 پروژه هاي ذیل را  با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه 
واگذار نماید اشخاص حقوقي واجد شرایط در صورت تمایل به همکاري مي توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره پیمان و 

رسیدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : سمنان - بلوار سعدي -  شهرداري مرکزي سمنان -  طبقه همکف مراجعه نمایند. 

مبلغ تضمين )ريال(برآورد اوليه)ريال(صالحيت و رتبهعنوان پروژهرديف

6.750.000.000337.500.000حداقل ابنيهمرمت انهار پارك شقايق1

6.000.000.000300.000.000حداقل ابنيهمرمت و احداث بوستان فرهنگ2
1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ  50,000ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانک شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 22/ 5/ 99 مي باشد.
3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 23/ 5 / 99 و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 22/ 5 / 99 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.
5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 26/ 5/ 99 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شهرداری مهديشهر درنظر دارد نسبت به تجديد آگهی مناقصه عمومی پروژه بستر سازی كف رودخانه ، اجرای ديوار 
حفاظتی و دال بتنی مسلح پل و اجرای جدوال پرسی اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه متقاضيان  واجد الشرايط دعوت ميشود برای 
دريافت اسناد و شرايط مناقصه ظرف مدت 7 روز پس از درج در روزنامه به واحد دبير خانه اين شهرداری واقع در بلوار كارگر، 

ساختمان شهرداری مهديشهر مراجعه نمايند.
)هزينه آگهي به عهده برنده مي باشد0(

سیدمحمدجعفر حسیني-شهردار مهدي شهر

سیدجالل فیاضی
وام ودیعه مسکن گام جدید دولت برای کمک به مستاجران با توجه به افزایش 
شدید قیمت اجاره بهاست که تاکنون حدود ۴/۱میلیون نفر برای دریافت آن ثبت نام 

کرده اند این وام با سود۱3 درصد پرداخت می شود.
برای این وام که برای تهران ۵۰ کالنشهرها3۰ و برای سایر شهرها ۱۵ میلیون 
تومان است مستاجران تهرانی باید ماهیانه ۵۴۰ هزار تومان، کالنشهرها 32۵ هزار 
تومان و دیگر شهرها ۱۶۰ هزار تومان بابت سود وام پرداخت کنند و بانک در پایان 
سال اصل پول خود را برداشت می کند ولی اگرقسط کامل وام در دو و نیم سال 
پرداخت شود وام ودیعه مسکن متعلق به مستأجر می شود. اگرچه تاکنون بحث های 
زیادی در خصوص شبهه شرعی  سود این وام_ شبیه آنچه در مورد وام یک میلیون 
تومانی یارانه کرونایی مطرح شدومنجر به حذف سودشد_ مطرح گردیده است اما 
به هر حال این وام می تواند کمکی به مستاجران برای تامین ودیعه مسکن خود 

باشد. اما این روی اول سکه است!
با توجه  این واقعیت است که  بیانگر  اینکه ودیعه مسکن    روی دوم سکه 
به رشد نجومی قیمت مسکن خانه دار شدن برای جوانان و مستاجران دیگر به 
یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است و بی خانه ها باید عطای مسکن را به 

لقای آن ببخشند!
مسکن سهم عمده ای از سبد هزینه های خانوار را تشکیل می دهد به طوری 
که برخی کارشناسان سهم مسکن را تا ۵۰ درصد می دانند و برخی دیگر معتقدند در 
بعضی از خانوارها ممکن است تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار به مسکن اختصاص 
قیمت  ارزان  قیمت مسکن وعرضه مسکن  کنترل  در  دولتها  نقش  بنابراین  یابد. 

نقشی بسیار تعیین کننده است.
 شاید یکی از بحث انگیزترین طرح های مسکن دولت ها را بتوان»طرح مسکن 

مهر« دولت نهم و دهم دانست که اگرچه در مورد آن نقدهای جدی وجود دارد ولی 
توانست در مقطعی ضمن کنترل قیمت مسکن بسیاری از خانواده ها را با قیمت کم 
صاحب خانه کند. متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم  این روندحتی بارفع 
نواقص طرح ادامه نیافت .به طوری که اخیراً رئیس جمهور به عقب ماندگی دولت 
در بخش مسکن اذعان کرده است و البته دلیل آنرا گرفتاری های ناشی از اجرایی 
نشدن برخی طرح های دولت و ضرورت تکمیل مسکن های ناتمام و بدون خدمات 
دانسته است که احتماال اشاره روحانی باز هم به نقدهای وارده به مسکن مهر است. 
اما رئیس جمهور قطعًا باید دالیل روشن این عقب ماندگی و سهل انگاری ها و یا 
ترک اقدام هایی که منجر به آن شده است باوضوح بیشتری توضیح دهد و  اگر 
الزم باشد با خطاکاران و سهل انگاران در این زمینه برخورد شود.اما هیچیک از 
این اقدامات در واقعیت امروز جامعه یعنی افزایش نجومی قیمت مسکن و دور از 
دسترس کردن آن تغییری ایجاد نمی کند و دیگر باید اقشار ضعیف و متوسط جامعه 
رویای مسکن را دست نیافتنی تلقی کنند .این وضعیت ممکن است افزایش اجاره 
بها را دامن بزند وبه همین دلیل وام ودیعه مسکن می تواند گامی برای کاهش این 
مشکل تلقی گردد. اگرچه جابجایی »وام خرید و ساخت مسکن «با »وام ودیعه 
مسکن« یک جا به جایی تلخ  در جامعه به شمار می آید. البته کاهش نرخ جمعیت 
، که این نیز یک روند ناخوشایند است، ممکن است روند تقاضای مسکن را در 

آینده کاهش دهد.
 قیمت های نجومی مسکن چالش دولت کنونی و شاید دولت های آینده باشد و 
انتظار می رود از هم اکنون دولت و مجلس در گام نخست برای مهار روند افزایشی 
مسکن و اجاره بهاتدبیری بیندیشندو درمراحل بعدی درجستجوی راهکارهایی برای 
کاهش قیمت و خانه دار شدن مردم باشند تا مسکن به رویایی تبدیل نشود که 

آرزوی آن دیگر برای جوانان عیب باشد!

سرمقاله

آرزویی که دیگر بر جوانان عیب است !
مهرداد خدیر

 شوخی مجری سرشناس و پرسابقۀ برنامۀ تلویزیونی »صبح به خیر ایران« با قهرمانی 
چهار بارۀ تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر و انتساب آن به حمایت های وزیر ورزش و جوانان، 

به کام هواداران و مدیریت باشگاه خوش ننشست و خشم آنان را برانگیخت.
تا جایی که باشگاه پرسپولیس اعالم کرد مادام که شبکۀ اول سیما عذرخواهی نکند، 
مدیران و بازیکنان این تیم در برنامه های تلویزیونی شرکت نمی کنند. همچنین خواستار 
مسابقات  برگزاری  محل  استادیوم های  به  تلویزیون  ضبط  های  دوربین  ورود  از  ممانعت 

پرسپولیس شدند.
در برنامۀ بعدی البته مجری )عبدالرضا امیر احمدی( گفت به خواست یا دستور رییس 
شبکه، عذرخواهی می کند اما در عین حال این را هم گفت که خدا مرحوم گالیله را هم بیامرزد!

گالیله، استعاره ای است از این که هر چند ناچار است سخن خود را تکذیب کند ولی 
در دل همچنان به آن باور دارد. )گاله ئو گالیله دانشمند ایتالیایی بر نظریۀ کوپرنیک صحه 
گذاشت و در مقابل دیدگاه کلیسا ایستاد که زمین را ساکن و خورشید را در حال حرکت 
پیرامون آن می دانست و ثابت کرد این زمین است که به گرد خورشید می چرخد. کلیسا اما 
فشار آورد تا نظر خود را انکار کند و گالیله برای حفظ جان خود چنین کرد ولی هنگام خروج 

از دادگاه گفت: البته زمین خود می داند که می چرخد!(
رضا امیر احمدی به شوخی یا جدی داستان »باباها در تابستان« و حمایت از فرزندان شان 
را گفت و در پایان از تعبیر »بابا مسعود« استفاده کرد که بر پایۀ شایعۀ راست یا ناراسِت عالقه 
یا نفوذ فرزند مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به قهرمانی پرسپولیس و نقش او در 

انتقال یحیی گل محمدی در نیمۀ فصل از شهر خودرو به تیم سابق خود رایج شده است.
امیر احمدی در فضای  یا ممنوع التصویری عبدالرضا  برکناری  به همین خاطر شایعۀ 
مجازی شکل گرفته که هر چند داریوش دلیری تهیه کنندۀ برنامۀ »صبح به خیر ایران« 
تکذیب کرده اما به نظر می رسد دست کم تا مدتی معلق خواهد بود و برنامه اجرا نکند. کما 

این که صبح امروز غایب بود.
 )مشاور مدیر شیکه یک سیما نیز این توییت را گذاشته است: با توجه به تکرار یک 
اشتباه در دو روز متوالی، مجری برنامه صبح به خیر ایران تغییر کرد. رعایت اخالق حرفه ای 

و احترام به مردم، سرلوحۀ شبکه یک سیماست(.

به این بهانه چند نکته را می توان یادآور شد:
۱. در این که استقالل و پرسپولیس تیم های بسیار پرهواداری هستند و رسانۀ رسمی 
باید به احساسات آنها احترام بگذارد تردیدی نیست اما به نظر نمی رسد آنچه امیر احمدی 
گفته از جنس توهین باشد و بیشتر شوخی است و از جنس حرف های دوستانۀ هواداران و 

لطف و مزۀ فوتبال به همین ُکری خوانی هاست.
پیش تر از زبان مجریان دیگری دربارۀ استقالل هم شنیده شده که گاه تا مرز تمسخر 
لوگو هم پیش رفت. در توهین، تحقیر مستتر است و اینجا بیشتر به وزیر ورزش طعنه زده اند.

2. اگر شایعۀ ممنوع التصویری مجری درست باشد، بیشتر به خاطر تعبیر گالیله است 
و تشبیه مدیریت شبکه به کلیسایی که تحمیل می کند و او اگرچه تن می دهد اما در دل 

باور ندارد.
اگر واقعا درست باشد اتفاقا تشبیه به گالیله درست بوده است و ماجرا دیگر به باشگاه 

پرسپولیس ربط ندارد و چالش او با مدیر شبکه یک است.
3. این انتقاد از جانب هواداران استقالل به وزیر ورزش همواره وارد بوده که چرا پول 
مربیان استقالل را دیر آماده می کند و هنگامی می پردازد که عمال نوش دارو بعد از مرگ 

سهراب است ولی دربارۀ رقیب رفتار متفاوتی داشته است.
درست است که اشکال اصلی کار به خاطر تعلق دو باشگاه رقیب و پرهوادار به دولت و 
تأثیر پذیرفتن از تغییر دولت هاست و به رغم ادعای غیر دولتی بودن به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا عمال همه کارۀ این دو باشگاه وزیر ورزش است و مشکل را باید ریشه ای حل کرد 

ولی به هر حال این تصور وجود دارد.
از این رو آیا بهتر نبود که آقای مسعود سلطانی فر یا همان بابامسعوِد مورد نظر مجری 
در برنامه حاضر می شد و خود را به پرسش های امیر احمدی و هواداران استقالل می سپرد 
و یک گفت و گوی داغ و چالشی را رقم می زدند یا با یک مجری دیگر که چنین باوری 

ندارد بحث می کردند؟
از شکایت و ممنوعیت چه نتیجه ای حاصل می شود جز این که تلویزیون خود را از 
یک مجری پر سابقۀ دیگر با کارنامۀ موفق اجرای برنامه هایی چون تابستانه، زمستانه، به 
رنگ پاییز و چند برنامۀ مسابقه و سرگرمی محروم کند؟ ضمن این که پرسیده خواهد شد 

مگر با احسان علیخانی و علی ضیا این گونه رفتار شد که با امیر احمدی؟

نگاه و نظر

ماجرای بابا مسعود، گالیله و برکناری مجری تلویزیون
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برگزاری کنکور در جلسه یکشنبه مجلس تعیین تکلیف می شود 
رئیس کمیسیون آموزش مجلس یازدهم، اعالم کرد در روز یکشنبه آتی 
جلسه فوق العاده این کمیسیون با حضور نمایندگان مجلس و سایر دستگاه های 

ذی ربط در ارتباط با موضوع برگزاری کنکور برگزار می شود.
علیرضا منادی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع برگزاری کنکور برای 
تعدادی از خانواده ها و فرزندان آنها به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده ، مجلس 
سایر  و  علوم  بهداشت،  وزارت  نمایندگان  حضور  با  هفته  این  یکشنبه   روز 
دستگاه های ذیربط در بحث برگزاری کنکور جلسه فوق العاده خواهد داشت و 
در مورد برگزاری کنکور سراسری رایزنی می شود و اگر زیرساخت های الزم 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی وجود داشته باشد احتمااًل طبق برنامه اعالم 
شده از سوی ستاد کرونا این امتحانات در موعد اعالم شده برگزار خواهد شد.

بخش صنعت وضعیت مناسبی ندارد
نماینده آستارا در مجلس با اشاره اینکه وضعیت صنعت کشور چندان خوش 
تولیدکنندگان و صنعتگران در  از  نیست، گفت: مسئوالن دستگاه های متولی 

حوزه های مختلف ویژه حمایت کنند.
غالمرضا مرحبا در جریان بازدید از شهرک صنعتی آستارا با بیان اینکه 
احیای واحدهای راکد در شهرک صنعتی آستارا با قوت پیگیری می شود، اظهار 
صنعتی  شهرک  در  راکد  واحد  هفت  احیای  برای  ریال  میلیارد   ۵۰۰ داشت: 

شهرستان مرزی بندر آستارا مورد نیاز است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت صنعت ماسب نیست و باید مسئوالن امر از 
تولیدکنندگان و صنعتگران در حوزه های مختلف حمایت کنند، افزود: شهرک 
و  فعال  واحد  دارای 2۱  حال حاضر  در  آستارا  بندر  مرزی  صنعتی شهرستان 
نیمه فعال است و هشت واحد نیز در این مجموعه فعال در حال ساخت است 
و نامناسب بودن راه دسترسی و کمبود زمین برای ساخت واحدهای جدید از 

جمله مشکالت موجود و مهم در این شهرک صنعتی است.

مناطق  عمران  صرف  نفتی  فرآورده های  فروش  از  درصدی 
همجوار شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: درصدی از فروش 
فرآورده های نفتی در داخل کشور باید صرف عمران مناطق همجوار شود.

را  این مسئولیت  باید  نفت کشور  اظهار داشت: صنعت  فریدون عباسی 
عهده دار باشد که شرایط خاص ناشی از جنگ را که به دالیلی همچون نبود 

سکنه در آبادان و خرمشهر ماهشهر و اهواز به وجود آمده است، جبران کند.
وی بر اینکه باید بودجه بیشتری به مسئولیت های اجتماعی نفت اختصاص 
یابد، تأکید کرد و افزود: از جمله این موارد می توان درصدی از فروش فرآورده های 
نفت در داخل کشور که شامل بنزین و گازوئیل است با روش معقوالنه به عمران، 

فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و هنری اختصاص پیدا کند.

تمهیدات آموزشی در شرایط کرونا اندیشیده شود
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی گفت: تمهیدات آموزش 
در شرایط کرونا اندیشیده شود و اگر این تمهیدات اندیشیده نشود، بار دیگر 

شاهد افت در حوزه آموزش خواهیم بود.
و  آموزش  حوزه  در  کشور  کلی  آمار  در  داشت:  اظهار  حسنوند  فریدون 
پرورش در اندیمشک و استان خوزستان از شرایط کمال مطلوب برخوردار نیست.

هزار  چند  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اندیمشک  مردم  نماینده 
دانش آموز که امید نظام و کشور هستند، تحصیل آنها و آمادگی برای سازندگی 
آینده کشور به نشست های آموزش و پرورش و پیگیری و اجرای صحیح و 

کامل مصوبات وابسته است.
وی، کوتاهی در پیگیری مصوبات جلسه شورای آموزش را خسران به 
آموزش  برای  نیاز  مورد  زیرساخت  باید  و تصریح کرد:  دانست  نظام و کشور 
مجازی فراهم شود و اگر تمهیدات ویژه کرونا انجام نشود خسران برای کشور 

به دنبال خواهد داشت.

پیش بینی می شود آمار فوتی های کرونا طی هفته های آینده 
کاهش یابد

حجت االسالم حسن روحانی در جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: پس از مطالعات دقیق صاحبنظران و بهره گیری از نظرات همه دستگاه ها 
درباره نحوه و روند برگزاری کنکور و مراسم سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، 
جمع بندی این مطالعات ابتدا در کمیته های امنیتی و اجتماعی و درمانی و سپس ستاد 

ملی مقابله با کرونا بررسی شده است.
با ایجاد برخی محدودیت ها و  اینکه اعالم شد  از  روحانی اظهارداشت: پس 
رعایت پروتکل های بهداشتی، امکان برگزاری مراسم سوگواری حضرت سیدالشهدا 
و کنکور هست، ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز اصل برگزاری این مراسم را با حفظ و 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی تصویب و این دستورالعمل ها را ابالغ کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد که این دستورالعمل های ابالغی نیز کاماًل منطبق بر 
استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی است.

روحانی با بیان اینکه همه دستورالعمل های ضروری بهداشتی برای برگزاری 
این دستورالعمل ها ضروری است  ابالغ شده است، گفت:  عزاداری های مسئوالنه 
که به عنوان بخشی از الزامات شرعی و قطعی مراسم عزاداری از سوی متولیان 
مراسم رعایت شود چرا که رعایت این دستورالعمل ها حق الناس است و محیط های 

عزاداری امام حسین )ع( نمی تواند جایی باشد که حق الناس در آنها رعایت نشود. 
رئیس جمهور همچنین نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی را ضروری 
خواند و تاکید کرد: نهادهای نظارتی باید کاماًل بر روند اجرای دستورالعمل ها نظارت 

و اگر الزم بود با متخلفان در راستای حفظ سالمتی مردم، برخورد کنند.
روحانی با اشاره به برگزاری موفق مراسم ماه مبارک رمضان و همکاری و 
همراهی خوب رسانه ملی و شبکه های مجازی در انتقال آن فضای روحانی و معنوی 
به جامعه، گفت: باید در مراسم عزاداری محرم نیز با بهره گیری از ابتکارات جدید 
و همسو با شرایط خاص کشور در موضوع کرونا، بخشی از عزاداری ها در فضای 

مجازی و در حسینیه های مجازی انجام گیرد.
رئیس جمهور اظهارداشت: روحانیون، مداحان، متدینین و متولیان هیأت های 
عزاداری بی تردید دارای ابتکارات، طراحی ها و نوآوری های زیادی در این حوزه هستند 

که آنها را باید اجرایی و عملیاتی کنند.
روحانی با بیان اینکه باید شیوه های تازه ای برای عزاداری امام حسین را تجربه 
ایمان حفظ شود، گفت:  تبیین  و  تقویت  کنیم و هم سالمت جسم و جان و هم 
سوگواری ها را چنان برگزار کنیم که بعد از ایام محرم کسی سوگوار عزیزانش نشود.

رئیس جمهور با قدردانی از برگزاری جلسات همفکری و توجیهی که کمیته 
و  متولیان  مذهبی،  دستگاه های  مسئوالن  با  بهداشت  وزارت  و  ملی  ستاد  درمان 
برگزارکنندگان هیأت های مذهبی، وعاظ و مداحان کشور برگزار کرده است، اظهار 
داشت: بی تردید با همراهی و همفکری میان دستگاه های متولی سالمت و عزیزان 
متولی مراسم مذهبی و با همکاری رسانه های کشور و صدا و سیما و استفاده از 
فضای مجازی می توان نوآوری ها و ابتکاراتی را به کار گرفت که ضمن برگزاری با 
شکوه عزاداری ها، شاهد کاهش تجمعات و برگزاری عمده مراسم در فضاهای باز، 

با هدف ارتقای استانداردهای حفظ سالمت عمومی باشیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف از افزایش شمار مبتالیان 
به کرونا و آمار فوتی ها، گفت: موج جدید شیوع بیماری کرونا پیش از آنکه به تغییر 
رفتار ویروس مرتبط باشد، به رفتار خود ما با این ویروس باز می گردد و بررسی ها 
نشان می دهد کاهش مراقبت ها و روند رعایت پروتکل های بهداشتی، نقش مهمی در 
افزایش شیوع این بیماری داشته که با توجه به باال رفتن حساسیت مردم و افزایش 
مراقبت ها و رعایت پروتکل های بهداشتی، پیش بینی می شود ظرف دو هفته آتی 

شمار مبتالیان و آمار فوتی ها کاهش یابد.
روحانی اظهار داشت: ضروری است که سبک زندگی را با هدف سازگاری با 
شرایط کنونی بیماری کرونا تغییر داده و رعایت دستورالعمل های بهداشتی را بخشی 

الزام آور در هر برنامه زندگی قرار دهیم.
آمار  و  مبتالیان  شمار  آتی  هفته های  در طی  می شود  پیش بینی  افزود:  وی 

فوتی ها به طور قابل توجهی کاهش یابد.

با حل مشکل نیروی انسانی شاهد تحول در آموزش وپرورش خواهیم بود
آموزش وپرورش  وزیر 
همه  جایگزین  معلم  گفت: 
تربیت  و  تعلیم   در  نداشته ها 
اشاره  با  میرزایی  حاجی  است.محسن 
در  انسانی  نیروی  موضوع  اهمیت  به 
آموزش وپرورش اظهار کرد: اگر مسئله 
آموزش وپرورش  در  انسانی  نیروی 
برای  بلندی  گام  برسد  سامان  به 
دین  بنیا تحول  سند  یی سازی  جرا ا

آموزش وپرورش را برداشته ایم.
بیان  با  آموزش وپرورش  وزیر 
وضعیت  گزارش  تهیه  برای  ینکه  ا
نیروی انسانی در آموزش وپرورش ابتدا 
برنامه های توسعه آموزش وپرورش قبل 
و بعد از انقالب مورد تحلیل و بررسی 

طبق  کرد:  اظهار  است،  قرارگرفته 
از  بعد  و  قبل  انجام شده  بررسی های 
پیروزی انقالب اسالمی همواره موضوع 
آموزش وپرورش  در  انسانی  نیروی 
اولویت دار  به عنوان یک مسئله مهم و 
مطرح بوده است که متأسفانه همچنان 
این موضوع به طور کامل حل نشده است.

نقالب  ا لی  عا ی  ا ر شو عضو 
با اشاره به تأکید سند تحول  فرهنگی 
معلم  مهم  نقش  و  جایگاه  به  بنیادین 
معلم  واقع  در  گفت:  تعلیم وتربیت  در 
جایگزین همه ندا شته ها در تعلیم وتربیت 
نیروی  است و در صورت حل مشکل 
انسانی در آموزش وپرورش، قطعًا شاهد 
تحول در آموزش وپرورش خواهیم بود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

بازیکن استقالل از شرکت در کنکور دکتری محروم شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بازیکن استقالل به دلیل تخلف و 
همراه داشتن تلفن همراه در جلسه کنکور دکتری و تصویر گرفتن از آزمون محروم شد. 
فاطمه زرین آمیزی افزود: مجازات وی به دلیل وهن اذهان عمومی، براساس 

قانون تخلفات آزمون های سراسری تشدید خواهد شد.
آزمون دکتری تخصصی )نیمه متمرکز( سال ۱3۹۹ روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹ 

در ۱۴3 حوزه امتحانی و با حضور ۱۷۹ هزار داوطلب برگزار شد.

تعداد کالس های مجازی در ترم آینده بیشتر می شود
معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی کالس های 
پوشش  برای  اینترنت  باند  پهنای  نگران  گفت:  ها  دانشگاه  آینده  ترم  در  مجازی 

کالس های مجازی هستیم.
سید حسین حسینی از بررسی مشکل پهنای باند اینترنت، به عنوان یکی از 
چالش های اساسی در ترم آینده عنوان کرد و گفت: این موضوع در نشست اخیر 
معاونان آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور مطرح شد و از آنجایی که مسئله پهنای 
باند اینترنت برای آموزش الکترونیکی سال تحصیلی آینده حائز اهمیت است، موضوع 

بسیار جدی به شمار می رود.
در  اصلی  گلوگاه  داد که  نشان  نیمسال تحصیلی گذشته،  تجربه  افزود:  وی 
استفاده از روش های یادگیری الکترونیکی و مجازی، نبود دسترسی به پهنای باند 
مناسب از جانب دانشجویان بوده است. در شرایطی که زیر ساخت های ما در دانشگاه 
ها به خوبی فراهم شده بود، ولی نبود پهنای باند مورد نیاز دانشجویان و کاربران، 
آنها را در روند آموزش با مشکالت عدیده روبرو ساخت. به طوری که در بسیاری از 
دانشگاه ها، تعداد کالس های کافی برگزار نشد و برخی کالس های برگزار شده نیز 

از کیفیت الزم برخوردار نبود.

ملی  به مصوبه ستاد  منوط  کنکور سراسری  برگزاری  زمان  تغییر 
کرونا است

برگزاری  تاریخ  باشد  قرار  اگر  گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
آزمون های سراسری از جمله ارشد و کنکور تغییر کند، تنها مرجع مصوبه ستاد ملی 

مبارزه با کرونا است.
دکتر ابراهیم در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری آزمون دکتری مجوزی 
برای برگزاری کنکورسراسری است یا خیر؟ گفت: در مواجهه با برگزاری کنکور، 
افراد مرتبط و غیرمرتبط اظهارنظر می کنند اما آنچه برای ما مهم است، قانون است.

وی افزود: قانون برای سازمان سنجش مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است و 
این موضوع صحیح نیست که یک نفر عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا باشد و برخالف 
مصوبه صحبت کند و در مقابل، وزارت علوم و سازمان سنجش را تحت فشار قرار دهد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: اگر قرار است تاریخ برگزاری 
آزمون ها بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تغییر کند، ما به عنوان سازمان 

اجرایی حتماً به آن عمل می کنیم.
خدایی بیان کرد: به شخصه برگزاری کنکور سراسری را ساده تر از کنکورهای 
ارشد و دکتری می دانم چرا که اکنون در آزمون دکتری، متوسط در هر حوزه ۴۰۰ نفر 

حضور دارند اما این تراکم در کنکور سراسری به ۱۵۰ نفر می رسد.
وی گفت: کنکور سراسری در ۴۰۰ شهر و 3۰۰۰ نقطه برگزار می شود و تعداد 
عوامل اجرایی از ۷۸هزار نفر به ۱۱۵هزار نفر افزایش می یابد بنابراین فرآیند اجرایی 

آن ساده تر است و مسافرتی برای داوطلبان وجود ندارد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: در هر صورت، سازمان سنجش 
به هر نوع تغییری که مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا باشد، عمل می کند و از داوطلبان 
می خواهیم که تنها به اطالعیه های رسمی سازمان سنجش آموزش کشور توجه کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شرایط کرونا زمینه را برای حذف کنکور 
سراسری فراهم می کند یا خیر؟ گفت: ۹۱2هزار ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش بدون 
آزمون وجود دارد و اکثریت مطلق ظرفیت دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه های 
غیرانتفاعی به »بدون آزمون ها« اختصاص دارد. همچنین 2۰ درصد دوره های روزانه 

و بیش از ۵۰ درصد دوره های شبانه پذیرش بدون آزمون دارند.

حادثه رانندگی جان نوجوان ۱۲ ساله را گرفت
با  از تصادف یک دستگاه سواری پراید  رئیس پلیس راهور استان بوشهر 

موتورسیکلت و کشته و مجروح شدن دو نفر در این حادثه خبر داد.
سرهنگ قدرت اهلل کشکولی افزود: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در شهر خورموج، حوالی فلکه خالو حسین بالفاصله 
با حضور ماموران در محل  ماموران و عوامل امدادی به محل اعزام شدند و  
مشخص شد یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد که 
در این حادثه ترک نشین موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات وارده در محل 

فوت و راکب توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.
رئیس پلیس راهور بوشهر علت حادثه را عدم رعایت حق تقدم عبور از ناحیه 

موتورسیکلت عنوان کرد

قاتل فراری پس از ۷ سال زندگی مخفیانه دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری قاتل فراری پس از ۷ سال زندگی 

مخفیانه توسط ماموران انتظامی در بوشهر خبر داد.
سردار خلیل واعظی گفت: با وصول خبری مبنی بر اینکه قاتل فراری که 
در سال ۹2 در شهرستان نیریز استان فارس دست به قتل زده و در شهر چغادک 
مخفی می باشد، اکیپ ویژه ای از ماموران انتظامی شهرستان بوشهر، بررسی 

موضوع را در دستور کار قرار دادند. 
وی افزود: با تحقیقات و بررسی های انجام شده و اشراف اطالعاتی ماموران 
پلیس، مکان اختفاء قاتل فراری در منزلی واقع در شهر چغادک شناسایی و پس از 
هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات غافلگریانه دستگیر شد ودر بازجویی های 

به بزه ارتکابی اعتراف  کرد.

دستگیری سارق مسافرکش نما با 30 فقره سرقت
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری یک سارق مسافرکش و 

کشف 3۰ فقره سرقت در شهرستان بهارستان خبر داد.

سردار محسن خانچرلی گفت: ماموران انتظامی حین گشت زنی در شهرستان 
بهارستان به یک سواری پراید مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند و 
پس از اخذ استعالم مشخص شد، خودرو مسروقه و از شهرستان رباط کریم سرقت 
شده است.متهم دستگیر شده پس از انتقال به کالنتری و در تحقیقات پلیس به 

3۰ فقره سرقت تحت عنوان مسافر کش در شهرستان  بهارستان اعتراف کرد.

کالهبرداری میلیاردی با فروش خودروهای چپی
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران از دستگیری سه متهم که با فروش 

خودروهای چپی و تصادفی ۵۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی گفت: اوایل خرداد ماه سال جاری پرونده 
ای با موضوع کالهبرداری در بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران تشکیل و به 
دستور مرجع قضائی پرونده برای کشف و دستگیری متهمان پرونده به پایگاه 
هشتم پلیس آگاهی ارجاع شد و شاکی اظهار داشت، ششم خردادماه به قصد خرید 
یک دستگاه اپتیما به ارزش هشت میلیارد ریال به بررسی سایت های خرید و 
فروش پرداختم که به یک آگهی برخورد کردم و با توجه به وضعیت تعریف شده 
از خودرو قیمت آن را مناسب اعالم کرده بود و با مالک خودرو تماس گرفته و 
قرار گذاشتم در آدرس او خودرو را بازدید و در صورت فاقد ایراد بودن آن را بخرم.

مراجعه  آباد  یافت  در  واقع  مالک خودرو  آدرس  به  ادامه گفت،  در  شاکی 
کردم و پس از حضور در محل مشاهده کردم چند نفر تحت عنوان خریدار با 
لباس تعمیرکار در محل هستند و عنوان می کردند خریدار خودرو بوده و مرتبا از 
محاسن خودرو و اینکه قیمت بسیار مناسب و بیشتر از این قیمت ها ارزش دارد 
اعتماد من را جلب کردند و در نهایت وقتی خواستم خودرو را به کارشناس رنگ 
نشان دهم بالفاصله یک نفر از آنها فردی که مدعی بود، کارشناس رنگ است 
و لباس مخصوص به تن داشت، دعوت کردند که پس از بررسی خودرو اعالم 
کرد خودرو کامال سالم و بی رنگ می باشد در نهایت با این ترفندها من را فریب 
داده و با مراجعه به دفترخانه سند خودرو را به من انتقال و کل مبلغ خودرو را 
تمام وکمال دریافت کردند که متاسفانه پس از چند روز از خرید خودرو متوجه 
شدم خودرو چپی و کامال دور رنگ می باشد و ارزش خودرو ۱۰۰ میلیون کمتر 

از قیمت پرداختی من می باشد .
با ثبت اظهارات شاکی دستگیری متهمان به طور ویژه در دستور کار تیم 
مبارزه با جعل و کالهبرداری پایگاه قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات اولیه 
پاتوق کالهبرداران واقع در دهکده المپیک محاصره و هر سه متهم دستگیر و 
دو دستگاه خودرو النترا و پرشیا کامال تصادفی که هر دو به عنوان خودرو بی 

رنگ در سایت آگهی شده بودند کشف و توقیف شد. 
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 VRAM چهار گیگابایت حافظه AMD
برای بازی های امروزی کافی نیست.

و  بررسی ها  گرافیکی  پردازنده های  قدرت  و  کارایی  درزمینه ی   AMD
مقایسه هایی انجام داده و معتقد است پردازنده های گرافیکی چهارگیگابایتی به نوعی 
منسوخ شده اند و درمقایسه با پردازنده هایی با حافظه ی VRAM بیشتر، ضعف های 
اساسی دارند. تیم قرمز با انتشار نموداری مقایسه ای، به نوعی روی ادعای خود تأکید 
می کند و بهره وری پردازنده هایی با بیش از چهار گیگابایت حافظه را به صورت میانگین 

حدود 2۰ درصد بهتر از پردازنده های چهارگیگابایتی می داند.
بررسی های متفرقه و شخصی نیز تا حدودی ادعای AMD را تأیید می کنند. 
 ۵۵۰۰ RX به عنوان مثال، آن ها نشان می دهند با خرید پردازنده ای گرافیکی همچون
XT، کارایی و قدرت چندانی تجربه نخواهیم کرد. اگرچه فاصله ی قدرت و بهره وری 
پردازنده ها با حافظه های متفاوت آن چنان نیست، همین کم بودن میانگین فاصله 
نکته ی مهمی را نشان می دهد: بازی هایی که بیشترین تفاوت بهره وری و قدرت را 
تجربه می کنند، بازی های جدیدتر هستند. به عنوان مثال، بررسی های AMD و 
رسانه های مستقل فناوری نشان می دهد تفاوت پردازنده ی گرافیکی چهار و هشت 
 Call of Duty: Modern ۵۵۰۰ در بازی جدیدی همچونXT RX گیگابایتی

Warfare به 22 درصد می رسد.
در بخش پایین رده ی بازار، اهمیت حافظه ی VRAM برای مصرف کنندگان 
 VRAM نهایی آن چنان مشهود نیست. تولیدکنندگان عموما پردازنده های مجهز به
بیشتر را با قیمت گران تر به بازار عرضه می کنند و درمقابل، مصرف کنندگان نیز به 
خرید حافظه ی رم بیشتر از توان مصرف پردازنده تمایلی ندارند. درواقع برخی اوقات، 
حافظه ی رم موجود در پردازنده ی گرافیکی بیش از نیاز پردازنده ی گرافیکی برای 
انجام فرایندهای پردازشی مدنظر کاربر می شود. به عنوان مثال، اگر کارت گرافیک 
شما به  اندازه ای قدرتمند نباشد که بتواند سطوح جزئیات موردنیاز برای پرکردن چهار 
گیگابایت رم را انجام دهد، خرید پردازنده  با هشت گیگابایت VRAM، کامال 
بی معنی خواهد بود. به هرحال، تولیدکنندگان تمایل دارند حافظه ی رم بیشتری به 
مشتری بفروشند؛ چون حاشیه ی سود VRAM اضافه بسیار بیشتر از هزینه ی تولید 
آن خواهد بود.با عرضه ی ایکس باکس سری ایکس و پلی استیشن ۵ درادامه ی سال 
جاری، ظرفیت پیش فرض رم کنسول های بازی به ۱۶ گیگابایت می رسد. پردازنده های 
گرافیکی لزوما به رقابت در چنین سطحی نیازی ندارند؛ چون حافظه ی رم در کنسول ها 
بین CPU و GPU تقسیم می شود و طبیعتا باید بیشتر از حافظه ی رم کامپیوتر 
شخصی باشد. کامپیوترهای شخصی برای هریک از پردازنده ها رم جداگانه دارند 
)RAM و VRAM(. البته درنهایت فاصله ی بین بهره وری و سرعت پردازنده های 
 VRAM چهار و هشت گیگابایتی بیشتر می شود.همان طورکه گفته شد، دلیل نیاز به
بیشتر این است که کامپیوترهای شخصی برای هریک از پردازنده ها به رم جداگانه 
نیاز دارند. زمانی که GPU نتواند داده ی مدنظر را در VRAM پیدا کند، به ناچار 
 .PCIe مجبور می شود. دراین میان، اگرچه پهنای باند PCIe به استفاده از باس
۴.۰ سریع است؛ اما با GDDR۶ یا HBM مقایسه کردنی نخواهد بود و رابط آن 
 VRAM نیز برای تأخیر اندک بهینه سازی نشده است. درنتیجه، داشتن حافظه ی
کمتر از نیاز تأثیری بسیار منفی بر بهره وری و قدرت پردازنده ی گرافیکی خواهد 
گذاشت. در چنین مواقعی، به  وضوح می توان تأخیر و کاهش عملکرد پردازنده ی 

گرافیکی در مدیریت جزئیات همچون نقشه ها و بافت های بازی را مشاهده کرد.
مقایسه های کنونی نشان می دهد افزایش حافظه ی VRAM موجب بهبود 
جزئیات و سرعت بازی ها می شود. البته با اینکه مثال در یک بازی با چهار گیگابایت 
VRAM نرخ فریم ۱۰ فریم برثانیه و با هشت گیگابایت VRAM نرخ فریم ۱۵ 
فریم برثانیه را تجربه می کنیم )۵۰ درصد بهبود(، بازهم مصرف کننده ی نهایی تفاوت 
خاصی حس نمی کند؛ اما مسئله پیچیده تر از مقایسه ی صرف نرخ فریم خواهد بود.

استفاده  حافظه  گیگابایت  چهار  با  گرافیکی  پردازنده ی  از  درحال حاضر  اگر 
می کنید، قطعا جایی برای نگرانی ندارید. در آینده ی نزدیک، گیمرها با همین میزان 
مقایسه ها،  در  نکنید  فراموش  می کنند. همچنین،  تجربه  موفقی  عملکرد  حافظه 
جدیدترین بازی ها با بیشترین جزئیات گرافیکی بررسی می شوند تا بیشترین فشار به 
VRAM وارد شود. درنتیجه، بازی های آینده را هم می توان با کمی کاهش جزئیات 

با کیفیت مناسبی در پردازنده ی گرافیکی چهارگیگابایتی تجربه کرد.

سازمان پژوهش و برنامه 
ریزی آموزشی وزارت آموزش 
شیوع  به  توجه  با  پرورش  و 
بیماری کرونا و بازگشایی مدارس از ۱۵ 
شهریورماه، تقویم زمانی ثبت سفارش و 
توزیع کتب درسی را تغییر داده و اعالم 
کرده است که بازماندگان ثبت سفارش 
)شنبه   امروز،  از  توانند  می  پایه  میان 
مربوطه  سامانه  به  مردادماه(  یازدهم 

مراجعه کنند. 

بر این اساس دانش آموزان میان 
ثبت  از  مقرر  زمانی  مهلت  در  که  پایه 
سفارش کتاب های درسی جامانده اند، 
می توانند از یازدهم تا بیستم مرداد ماه 
به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 
مراجعه و به صورت فردی یا گروهی اقدام 
به ثبت سفارش کتاب های درسی کنند.

همچنین از چهارم مرداد مهلتی تعیین 
شد تا افرادی که به دلیل تکرار پایه، تغییر 
رشته یا محل تحصیل یا زندگی نیاز به 

اصالح سفارش کتاب های درسی دارند 
نسبت به اصالح ثبت سفارش های خود 
دوم شهریور  تا  مهلت  این  کنند.  اقدام 
سفارش  ثبت  است.همچنین  برقرار 
فردی و گروهی پایه های ورودی مقاطع 
تحصیلی نظیر آمادگی مقدماتی )پیش 
دبستانی استثنایی(، پایه های اول، هفتم 
و دهم دانش آموزان عادی و استثنایی 
که از هشتم تیرماه شروع شده بود تا 2۰ 

مرداد ماه ادامه می یابد.

عالوه بر این، توزیع کتابهای درسی 
تمامی دوره های تحصیلی از منطقه به 
تا ۱۴  مرداد  زمانی 2۰  بازه  در  مدرسه 

شهریورماه صورت خواهد پذیرفت.
وزارت آموزش و پرورش از دانش 
آموزان خواسته است با توجه به فرصت 
باقی مانده، در اسرع وقت نسبت به ثبت 
اقدام  درسی  کتاب  ثبت سفارش  و  نام 
کنند تا کتاب درسی به موقع در اختیار 

آنها قرار گیرد.

ثبت سفارش کتب درسی جاماندگان میان پایه از فردا

میزبانی  به  شیمی  جهانی  المپیاد  پنجاه ودومین 
 ۹۹ مرداد   ۴ با  مطابق   ،2۰2۰ جوالی   2۵ روز  ترکیه 
برگزار شد. این دوره از مسابقات جهانی به دلیل شیوع 
مجازی  طور  به  موجود  محدودیت های  و  کروناویروس 
به  هم  با  کشور   ۶۰ از  آموز  دانش   23۴ و  شد  برگزار 

رقابت پرداختند.
تیم ملی ایران هم با گروه چهار نفره خود متشکل 
از محمد شهاب الدین دانشور، محمد آریان تقوائی عربی، 

رامین عاصم پور و امیر محبوبی در این مسابقات شرکت 
از  دوره  این  مجازی  اختتامیه  مراسم  در  امروز  و  کرد 
سهم  شد.  مشخص  مدال آوران  اسامی  جهانی  المپیاد 
دانش آموزان ایرانی از این دوره از رقابت ها، یک طال، دو 

نقره و یک برنز بود.
در این دوره از مسابقات محمد شهاب الدین دانشور، 
مدال طال، محمد آریان تقوایی عربی و رامین عاصم پور، 

مدال نقره و امیر محبوبی، مدال برنز دریافت کردند.

این نتیجه مشابه نتیجه کسب شده در دوره  قبلی این 
مسابقات است. تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسالمی 
المپیاد شیمی که  ایران در پنجاه ویکمین دوره  مسابقات 
در فرانسه برگزار شد، نیز موفق به کسب یک مدال طال، 

دو مدال نقره و یک مدال برنز شد.
امیررضا باقری دلویی، امیرعلی اهرابی، علی جهرمی 
و مصطفی مقیمی خیرآبادی اعضای این تیم بودند. تیم 

ایران در این رقابت ها در جایگاه ششم جهانی ایستاد.

کسب ۴ مدال رنگارنگ توسط تیم ملی ایران در المپیاد جهانی شیمی

نی  بد بیت  تر ن  و معا
و  آموزش  وزارت  سالمت  و 
اینکه 2۱درصد  بیان  با  پرورش 
وزن  اضافه  دچار  آموزان  دانش 
کنترل  پروژه  اجرای  از  هستند  چاقی  و 
اضافه وزن و چاقی دانش آموزان برای سال 

تحصیلی آینده خبر داد.
مهرزاد حمیدی اظهار داشت: در سال 
های اخیر  با تالش های فراوان توانستیم 
جمعیت چند صدهزار نفری دانش آموزان در 
برنامه های ورزشی را به جمعیت کل دانش 

آموزان افزایش دهیم.
۹2اجرای  سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
سند تحول  را دنبال و کنترل چاقی و تغذیه 
سالم دانش آموزان  را در دستور کار داریم، 
اساس گزارش های رسمی  بر  اظهار کرد: 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
۶۰درصد ابتال به دیابت و ۱۸درصد ابتال به 
بیماری های قلبی عروقی بر اثر اضافه وزن 
و چاقی است. همچنین 2تا ۹درصد هزینه 
افراد  های سالمت صرف پیامدهای چاقی 

جامعه می شود.
با  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
بیان آمارهایی در مورد شاخص های توده 
بدنی دانش آموزان گفت: ۹،۵درصد دانش 
آموزان دارای اضافه وزن و بیش از۱۱درصد 
دانش آموزان چاق هستند. البته علت چاقی 
است  متفاوت  بزرگساالن  با  کودکان  در 

اختیار  در  آموزان  دانش  چاقی  کنترل  لذا 
خانواده و مسئولین است.وی چاقی را مادر 
همه بیماری ها دانست و عنوان کرد: امروز 
باید به کمک فرزندانمان بیاییم و متغیرهای 
محیطی که باعث چاقی دانش آموزان می 

شود را اصالح کنیم.
دانش  ارجاع  غربالگری،  حمیدی 
آموزان چاق دارای بیماری، مشارکت موثر 
و...   خانواده در کنترل چاقی و اضافه وزن 
را از جمله برنامه های مدارس عنوان کرد 
دقیق  اجرای  با  تواند  می  مدرسه  گفت:  و 
آموزان  دانش  چاقی  سالمت،  های  برنامه 

را پایان دهد.
* آغاز طرح غربالگری دانش آموزان 

از ۱۵آبان ماه
سه  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
عامل آموزش، اجبار و کمک کردن را در 
موثر  را  آموزان  دانش  چاقی  مشکل  رفع 
و  آموزش  کل  ادارات  گفت:  و  دانست 
پرورش استان ها باید موضوع چاقی را در 
دستور کار شوراهای آموزش و پرورش قرار 
دهند؛ بنابراین در سال تحصیلی آینده و در 
اولین مرحله غربالگری دانش  ۱۵آبان ماه 
بدنی  توده  ثبت  و  دهند  انجام  را  آموزان 
دانش آموزان را در اسفند ماه داشته باشند. 
همچنین بارگذاری وتلفیق مسائل آموزشی 
تربیت  معاونت  انتظارات  از  شاد  شبکه  در 
بدنی از ادارات کل آموزش و پرورش استان 

ها است.حمیدی با بیان اهمیت رسیدگی به 
سرویس های بهداشتی و آبخوری مدارس 
در سالمت دانش آموزان گفت: انتظار داریم 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
سرویس های بهداشتی و آب خوری های 

مدارس را استاندارد سازی کند.
وی با تاکید بر اینکه ریشه تمام فعالیت 
های تربیت بدنی و سالمت در داخل مدرسه 
غالب  ریشه  کودکان  چاقی  گفت:  است، 
و  است  بزرگسالی  و  میانسالی  در  امراض 
 ... و  خانوادگی  اجتماعی،  فرهنگی،  عوامل 
نیز در آن دخیل است. معاون تربیت بدنی 
اضافه  کنترل  پروژه  نیازهای  سالمت،  و 
وزن و چاقی دانش آموزان را؛ حمایت ملی و 
وزارتخانه ها  حمایت  و  مشارکت  حاکمیتی، 
و  دانست  پروژه  این  موفق  اجرای  در 
اظهار کرد: با اتکا به ادارات کل آموزش و 
پرورش استان ها، پروژه کنترل اضافه وزن 
تحصیلی  سال  در  را  دانش آموزان  چاقی  و 
جدید کلید زده ایم تا با تعیین شاخص توده 
بدنی دانش آموزان ابتدایی توسط آموزگاران 
یکی  توسط  متوسطه  دانش آموزان  و  پایه 
متخصص  معلمان  نظارت  با  و  دبیران  از 
درس تربیت بدنی یک اقدام ارزشمند برای 
سالمت دانش آموزان دارای چاقی و اضافه 
وزن را رقم بزنیم تا در پایان سال تحصیلی 
کاهش3درصدی دانش آموزان دارای اضافه 

وزن را داشته باشیم .

آغاز طرح غربالگری دانش آموزان از 15آبان ماه

21درصد دانش آموزان اضافه وزن دارند

و  آموزش  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو  یک 
در حال  که  اسالمی گفت  تحقیقات مجلس شورای 
حاضر ادارات آموزش و پرورش در استان ها در حال 
تولید محتوا و برگزاری کارگروههای تخصصی برای 
استاندارد  براساس  آنالین  آموزش  تا  هستند  معلمان 

خاصی انجام گیرد.
شیوا قاسمی پور اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا 

دانش آموزان  تدریس  گذشته عمال  اسفندماه سال  از 
وارد فاز جدیدی شد و آنها به صورت آنالین آموزش 
سال  شروع  تا  باقی مانده  زمان  در  اکنون  می دیدند. 
تا  گرفته  برنامه ریزی هایی صورت  و  تدابیر  تحصیلی 
با تولید محتوا و کارگروه های تخصصی استانداردهای 
مشخصی تعیین شده تا معلمان با یک شیوه، روش و 

متد تدریس کنند.

وی ادامه داد: اکثر مراکز آموزش و پرورش در 
استان ها در حال تولید محتوا و یا برگزاری کارگروه های 
تخصصی هستند تا از این طریق محتوای مورد نیاز 
تدریس در سال جاری برای آموزش آنالین را آماده 
کرده و در اختیار معلمان قرار دهند. اقدامی که همه 
تا  می گیرد  صورت  آموزشی  استانداردهای  براساس 

معلمان براساس آن تدریس کنند.

تشکیل کارگروه های تخصصی برای آموزش معلمان جهت تدریس آنالین
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تنظیم: مجتبی کاشی
زندگان  سا نجمن  ا بیر  د
خودرو  مجموعه های  و  قطعات 
گفت: تولید خودروی ارزان با شرایط کنونی 
این صنعت امکانپذیر نبوده و نیازمند استفاده 
بهینه از امکانات و مزیت های موجود کشور و 

همچنین رفع برخی مشکالت است.
این روزها به خصوص پس از حذف 
دو خودروی پرتیراژ پراید و پژو ۴۰۵ جی. 
ال. ایکس از خط تولید ایران خودرو و سایپا 
به دلیل ناتوانی در پاس کردن استانداردهای 
تولید  ایده  هزینه ها،  افزایش  و  گانه   ۸۵
یاد  خودروهای  قیمتی  بازه  در  خودروهایی 
شده به عنوان »خودروی ارزان« در دستور 

کار قرار گرفته است.
صنعت  وزارت  است  حاکی  شنیده ها 
 Micro ( میکروکارها  تولید  گزینه  سه 
و  موتور کم مصرف  با  تولید خودرو   ،)Car
دست  در  را  چهارچرخ  موتورسیکلت های 
برای  را  مناسبی  گزینه  تا  دارد  بررسی 

خانواده های ایرانی برگزیند.
در این زمینه، دبیر انجمن سازندگان 
می گوید:  خودرو  های  مجموعه  و  قطعات 
و  اولیه  مواد  خودرو  یک  قیمت  درصد   ۸۰
تا  بنابراین  دهد،  می  تشکیل  آن  قطعات 
زمانی که نتوان تامین مواد و قطعات را انجام 
و همچنین نرخ ارز پایه را کنترل کرد، شاهد 

تولید خودروی ارزان نخواهیم بود.
ارزان ترین  بیگلو«،  »مازیار  گفته  به 
خودروی حال حاضر جهان در هند با قیمت 
با  که  می شود  عرضه  دالری  هزار  چهار 
روزها،  این  تومانی  هزار   23 دالر  احتساب 
حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.

از  حتی  خودرو  این  داد:  ادامه  وی 
ابتدایی ترین امکانات نظیر شیشه باالبر برقی 
و کولر هم برخوردار نیست و در صورتی که 
بخواهد در ایران عرضه شود قیمت بیش از 

۱۱۰ میلیون تومان خواهد یافت.
ارزانی  داشت:  بیان  صنفی  مقام  این 
مواهب  از  ما  که  یابد  می  معنی  زمانی 
ز  ا کشور  موجود  رقابتی  مزیت های  و 
جمله معادن، چاه های نفت و محصوالت 
متخصصان،  و  ارزان  انرژی  پتروشیمی، 
به  خود  تحصیلکرده  جوانان  و  مهندسان 

درستی استفاده کنیم.
وی گفت: این در حالی است که امروز 
آهن تولیدی کشورمان گران تر از سایر نقاط 
جهان عرضه می شود و مشابه این وضعیت 
در خصوص محصوالت پتروشیمی، مس و 

آلومینیوم نیز وجود دارد.
بیگلو تاکید کرد: تا زمانی که بحران 
مواد اولیه درست نشود و برای تولیدکنندگان 
شده  تمام  و  پایه  قیمت  با  را  مواد  داخلی 
عرضه نکنیم، صحبت کردن از خودرو ارزان 

قیمت بی فایده است.
قیمتی  با  که  پرایدی  داد:  ادامه  وی 
حدود چهار هزار دالر با امکاناتی نظیر کولر، 
شیشه باالبر برقی، کیسه هوا و غیره عرضه 
می شد، با فشار رسانه ها، فشارهای اجتماعی 
و مردمی به ناچار از خط تولید سایپا خارج 
شد، در حالی که یکی از ارزان ترین خودرو 

های جهان به شمار می آمد.
و  قطعات  سازندگان  انجمن  دبیر 
مجموعه های خودرو اظهار داشت: پراید با 
نرخ دالر 23 هزار تومانی حدود ۹۰ میلیون 
چنین  کس  هیچ  اما  داشت   قیمت  تومان 
سود  عوض  در  کرد،  نمی  قبول  را  قیمتی 
برخی  و  دالل  ای  عده  جیب  به  آن  تولید 
تولیدکنندگان مواد اولیه می رفت که بدون 
هیچ ریسکی در بورس سودهای 2۰ تا ۴۰ 
درصدی کسب می کردند، اما خودروسازان با 

زیان 2۰ تا ۴۰ درصد مواجه بودند.
چنین  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید  وی 
مشکالت حل نشود، مطرح کردن مسائلی 

از این دست فرار رو به جلو است.
قیمت گذاری دستوری خودرو

این مقام صنفی همچنین درخصوص 
اجرای قیمت گذاری دستوری از سوی شورای 
رقابت، گفت: قیمت گذاری دستوری نه فقط 
دیگری  کاالی  هر  برای  که  خودرو  برای 
فساد  و  رانت  ایجاد  سبب  و  است  اشتباه 
شده و نمی توان مشکل عرضه را حل کرد.

و  قطعات  سازندگان  انجمن  دبیر 
قیمت گذاری  افزود:  خودرو  های  مجموعه 
دستوری سال هاست که در سطح دنیا تجربه 
اش را پس داده و باید با کنار گذاشتن آن 
به سمت عرضه خودرو در حاشیه بازار و هم 

زمان آزادسازی واردات پرداخت.

همین  به  فقط  کرد:  خاطرنشان  وی 
کار  و  رقابت  گردونه  در  توان  می  ترتیب 
و  قیمت ها  اصالح  به  و  ماند  باقی  درست 

متعادل سازی عرضه و تقاضا اقدام کرد.
***

تولید خودروی ارزان، از حرف تا عمل
تولید  یپا  سا که  دیروز  همین  تا 
برنامه  در  را  دالر  هزار  سه  قیمت  با  پراید 
هزار   2۰ متوسط  نرخ  فرض  با  داشت، 
تومانی  میلیون   ۶۰ قیمت  و  دالر  تومانی 
یکی  جزو  و  ارزان  خودرویی  کارخانه ای، 
از ارزان ترین خودروهای تولیدی در جهان 
محسوب می شد، اما بهرحال الزام بر رعایت 
و همچنین  و ۸۵ گانه  ایمنی  استانداردهای 
لزوم دگرگونی و نوگرایی در خودروسازان، 
حال  و  زد  رقم  را  آن  تولید  خط  از  خروج 
قیمتی  جانشین  دنبال  به  خودروسازان 

مناسبی برای آن هستند.
برای  مشابه  طور  به  وضعیت  چنین 
داشت،  وجود  ایکس  ال.  جی.   ۴۰۵ پژو 
از  یکی  جزو  خودرو  این  که  تفاوت  این  با 
تاریخ  خانوادگی  خودروهای  محبوب ترین 

ایران محسوب می شود.
صنعت  وزارت  است  حاکی  شنیده ها 
 Micro ( میکروکارها  تولید  گزینه  سه 
و  موتور کم مصرف  با  تولید خودرو   ،)Car
دست  در  را  چهارچرخ  موتورسیکلت های 
برای  را  مناسبی  گزینه  تا  دارد  بررسی 

خانواده های ایرانی برگزیند.
گذشته  از  که  سوابقی  به  توجه  با 
است،  موجود  ارزان  خودرورهای  تولید  در 
می تواند  خودروها  این  تولید  چقدر  اینکه 
بحث  محل  بگیرد،  خود  به  واقعیت  رنگ 

و بررسی است.
کارشناسان  از  تن   2 زمینه  این  در 

صنعت خودرو به گفت وگو نشستیم.
اسبق  مدیرعامل  مدنی«    »سعید 
داخلی  خودروهای  برخی  می گوید:   سایپا 
که با حداقل امکانات و در تیراژ باال تولید 
به  ارزان قیمت  خودروهای  جزو  می شوند، 

حساب می آیند.
وی به پروژه ال ۹۰ اشاره کرد و گفت: 
این پروژه از سوی رنو به عنوان خودرویی 
و  جاده ها  در  حضور  برای  ساده  و  ارزان 
روسیه،  همچون  کشورهایی  خیابان های 
و  کلید خورد  رومانی  و  ایران  برزیل،  هند، 
تمام شود،  ارزان  بود  مقرر  ابتدا  در  هرچند 
اما بعدها به دالیلی همچون طوالنی شدن 
اجرای پروژه، نوسان های ارزی و وابستگی 
به واردات، تبدیل به خودرویی شد که قیمتی 

معمولی داشت.
مدنی تاکید کرد:  آنچه سبب می شود 
یک خودرو ارزان قیمت لقب بگیرد، شمارگان 
تولید و صرفه اقتصادی دانش ساخت قطعات 

آن در داخل کشور است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، 
از  حال  عین  در  که  ارزان  خودروی  تولید 
ویژگی های ایمنی و راحتی برخوردار باشد، 
نیاز به طراحی و مهندسی بسیار قوی دارد 
و این طور نیست که هرچقدر ساده تر باشد، 

طراحی ساده تری هم داشته باشد.
تفکر  اثرات  ال۹۰  در  ادامه داد:  وی 
و  رزش  ا مهندسی  همچون  مهندسی 
نشان  که  بودیم  شاهد  را  قیمت  مهندسی 
انجام  آن  روی  سختی  بسیار  کار  می دهد 
تا در  شده است و همین مساله سبب شد 
سایر نقاط جهان خودرویی ارزان قیمت به 
حساب آید، اما در ایران به دالیل یاد شده 

قیمتی معمولی پیدا کرد.
را  ال۹۰  یادآورشد:  می خواستیم  وی 

با قیمت هفت هزار دالری )با دالری هزار 
تومانی( عرضه کنیم، اما وقتی وارد بازار شد 
۱3 میلیون تومان قیمت داشت در حالی که 

دالر همان قیمت باقی مانده بود.
وزارت  منظور  بیان داشت:  اگر  مدنی 
ارزان،  خودروی  از  خودروسازان  و  صنعت 
چهار  یا  سه  دو،  میکرو  خودروهای  تولید 
نفره باشد، همانند خودروهایی تحت عنوان 
اسمارت )smart( که در سال های گذشته 
توسط شرکت بنز تولید شد و با اقبال چندانی 
نیز مواجه نشد، باید گفت این خودروها ارزان 
پیشرفته تری  فناوری  زیرا  نمی شوند،  تمام 

نیاز دارند.
لزوم تمرکز بر تولید خودروهای برقی

وی گفت:  شاید بهترین راه این باشد 
زیرا  برویم،  برقی  خودروهای  سراغ  به  که 
اجزای  از  یکی  عنوان  )به  باتری  فناوری 
مهم خودروهای برقی( این روزها در جهان 
هنوز  طرفی  از  و  داشته  خوبی  پیشرفت 
خودروسازان ما حرکت جدی در این عرصه 

آغاز نکرده اند.
مدیرعامل اسبق سایپا، همچنین ادامه 
با  موتورهای  با  کنونی  خودروهای  ساخت 
مصرف سوخت پایین )مثل سه سیلندر( را به 
عنوان راهکاری دیگر در این زمینه عنوان و 
تاکیدکرد:  می توان با افزایش شمارگان تولید، 
ارتقای بهره وری و انجام یک سری کارهای 

مهندسی، قیمت ها را کاهش داد.
»مفهومی  را  ایران  در  ارزانی  وی، 
فضایی  در  گفت:  و  کرد  توصیف  غریب« 
تحت الشعاع  اقتصاد  کل  و  کسب وکار  که 
نرخ ارز قرار دارد، به چه چیز می توان ارزان 

اطالق کرد؟
در  نکنیم  فراموش  اضافه کرد:  مدنی 
این مسیر با هزینه های به ظاهر ریالی )مثل 
غیره(  و  پلیمری  مواد  مس،  فوالد،  تولید 
تغییر  دچار  ارزی  نوسانات  با  که   مواجه ایم 
مسائل  این  همه  کردن  لحاظ  و  می شوند 
نشان می دهد در تولید خودروی ارزان با چه 

مشکالتی مواجه ایم.
پارادوکس ارزانی در ایران

»امیرحسن کاکایی« دیگر کارشناس 
معتقد  زمینه  این  در  نیز  خودرو  صنعت 
از  که  است  مبهم  کلمه ای  »ارزان«  است:  
معنایی  مشتریان  دید  از  و  خودروساز  دید 
که  است  سال ها  ابهام  این  دارد؛  متفاوت 

برطرف نشده است.
وی گفت:  روزی که خودروی ال۹۰ 
در دو کالس ساده  بود  قرار  تولید می شد، 
E۰ و فول آپشن E2  عرضه شود، پیش بینی 
می شد بیش از ۹۵ درصد متقاضیان به سمت 
E۰ و بقیه پنج درصد به E2 تمایل نشان 
دهند، اما در زمان پیش ثبت نام عکس آن 

اتفاق افتاد.
کاکایی بیان داشت: »ایرانی ها دوست 
ندارند کاالیی ارزان بخرند، اما دوست دارند 
را  کاال  بهترین  هزینه  و  قیمت  کمترین  با 
خریداری کنند« و به همین دلیل آنچه می 

خرند با آنچه در نظر دارند تناسبی ندارد.
دیدگاه  از  که  حالی  در  افزود:   وی 
چیز  کنونی  شرایط  در  مصرف کنندگان 
ارزان بی معنی است، اما خودروساز به دنبال 
ارائه محصولی است که با حذف یک سری 
آپشن ها، امکانات، قطعات و ریزه کاری های 
فنی تولید شود یا در آن از قطعات با کیفیت 

پایین ترین استفاده شده باشد.
استاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه 
که  چینی  خودروهای  از  صنعت  و  علم 
خودروهای  مقابل  در  آنها  قطعات  بسیاری 
کارکرد  و  عمر  ژاپنی  و  اروپایی  آمریکایی، 

پایین تری دارند یا دو خودروی لکسوس و 
تویوتا که هر دو متعلق به یک شرکت بوده، 
ارزان  و  معمولی  دومی  و  لوکس  اولی  اما 
که  مفاهیمی  گفت:   و  زد  مثال  است،  تر 
ارزان سازی در ذهن خودروسازان است،  از 

چنین مفاهیمی است.
»نیسان  تولید  تداوم  به  اشاره  با  وی 
آبی« در گروه سایپا، گفت:  این خودرو اگر 
پاس  را  جهان  روز  استانداردهای  بود  قرار 
قیمت  برابر  پنج  کم  دست  قیمتی  کند، 
به  مصرف کننده  دیگر  اما  داشت،  فعلی 
این  مقطعی  در  حتی  نمی رفت؛  آن  سراغ 
وانت با رنگ سفید عرضه شد و مردم از آن 

استقبال نکردند!
کاکایی اظهارداشت: نکته اصلی این 
خودرو در ارزان بودن آن، همچنین قیمت 
بهره برداری و هزینه های اندک آن است که 
در نظر مصرف کنندگان مهم تلقی می شود.

وانت  نظیر  خودرویی  داد:  ادامه  وی 
با  دیروز  تا  که  فردی  برای  هم  پراید 
موتورسیکلت به امور زندگی خود رسیدگی 
می کرد، خودرویی به درد بخور و حتی ایمن 

تلقی می شود.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین 
به تولید پژو ۴۰۵جی. ال. آی در سال های 
گذشته اشاره کرد که هرچند با حذف برخی 
قطعات و آپشن ها ارزان تر تولید می شد، اما 
با استقبال مواجه نشد و مردم یک بار دیگر 
ارزان  برچسب  ثابت کردند هر کاالیی که 
بودن به آن بخورد مورد توجه قرار نمی دهند.

بود  قرار  یادآوری کرد:  روزی  وی 
و  شود  پراید  جایگزین  »کوئید«  خودروی 
پکیج آن با هفت هزار و 3۰۰ دالر در اختیار 
برای  رنو  که  خودرویی  بگیرد،  قرار  سایپا 
کاهش هزینه های تولید حتی طراحی آن را 
در هند انجام داد، اما این مهم اتفاق نیفتاد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در 
هر حال اینکه خودرویی چقدر تمام شود و آیا 
مورد استقبال جامعه قرار بگیرد یا خیر، دو 
باید همزمان مورد  بحث متفاوت است که 

توجه قرار گیرد.   
و  دوکس ها  را پا بیان داشت:  وی 
وجود  در صنعت خودروسازی  تناقض هایی 
دارد که حتی طراحان داخلی را دچار مشکل 
خودروساز  از  نمونه  عنوان  به  است،  کرده 
در  اما  داریم،  انتظار  را   ۵ یورو  استاندارد 
تغییر نکند،  عین حال می خواهیم قیمت ها 
همین مساله سبب شده تا صنعت طراحی 

در کشورمان به خوبی رشد نکند.
شاید  اضافه کرد:   دانشگاه  استاد  این 
تولید  ما  خودروسازان  برای  ارزانی  معنی 
از  البته  )که  کوچکتر  ابعاد  با  خودروهای 
و  بوده  برخوردار  پیشرفته تری  فناوری 
تولید  شاید  و  دارند(  هم  مناسبی  ایمنی 
موتورسیکلت های چهارچرخ )که فقط حق 
خاصی  های  محدوده  در  آنها  با  رانندگی 
است(  فرهنگ سازی  نیازمند  و  دارد  وجود 
باشد و باید دید در کدام زمینه به جمع بندی 

می رسند.
این  همه  کرده  اعالم  وزارت صنعت 
مطالب اکنون به عنوان گزینه های پیش رو 
اما هنوز هیچ گزینه ای نهایی  مطرح است 

نشده است.
برای  نیرو  وزارت  با  اینکه  ضمن 
نفت  وزارت  با  شارژ،  جایگاه های  تامین 
محل  از  نیاز  مورد  نه  یارا تامین  برای 
همچنین  سوخت،  مصرف  در  صرفه جویی 
برای  بالعوض  صورت  به  مبالغی  تامین 
سایر  با  غیره  و  تسهیالت  سود  خریداران، 
دستگاه ها رایزنی هایی در حال انجام است.

دالر در سرازیری!
عملکرد شوکه کننده اقتصاد آمریکا، دالر را بار دیگر عقب راند.

به گزارش رویترز، همان طور که انتظار می رفت سه ماهه دوم امسال 
شاهد ثبت پایین ترین رشد فصلی ثبت شده در طول تاریخ آمریکا تاکنون 
بود و طبق اعالم وزارت بازرگانی آمریکا، نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی 
32.۹ درصد اندازه گیری شده که این رقم 2۴.۵ درصد کمتر از رشد سه 
ماهه قبل و 2.2 درصد بیشتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است.

با وجود بازگشایی کسب و کارها در ایالت های مختلف، سرعت شیوع 
کرونا به ویژه در ایالت های جنوبی و غربی در سطح باالیی باقی مانده 
است. بانک مرکزی آمریکا در تازه ترین نشست خود همان طور که انتظار 
می رفت اعالم کرد نرخ بهره را در سطح کنونی حفظ خواهد کرد. با این 
حال نیاز بازارهای مالی به نقدینگی کماکان در سطح باالیی باقی مانده 
است و فدرال رزرو به همین خاطر احتماال تا پایان سال به برنامه خرید 

اوراق قرضه خود ادامه خواهد داد. 
از سوی دیگر انتظار می رود شاهد روزهای تیره و تارتری در روابط 
پکن و واشنگتن باشیم. وانگ یی- وزیر خارجه چین در گفت وگو با همتای 
فرانسوی خود، آمریکا را به تالش برای سلطه بر جهان متهم کرده و گفته 
است اگر در برابر زورگویی های آمریکا مدارا کنیم، تنها این کشور جسورتر 
خواهد شد. وزیر خارجه چین هم چنین آمریکا را به تفرقه افکنی بین دولت 
و مردم این کشور متهم کرده و افزوده است: چین همواره ترجیح می دهد 
برابر یکجانبه گرایی  در  اما  نشان دهد  از خود  را  داری  حداکثر خویشتن 

آمریکا پاسخ متناسب و منطقی خواهد داد. 
توسط  چینی  های  بانک  از  برخی  تحریم  احتمال  دیگر  سوی  از 
آمریکا، باعث نگرانی معامله گران شده است. پیشتر کنگره و سنای آمریکا 
کرده  بانک های چینی  تحریم  به  مکلف  را  دولت  ای  تصویب الیحه  با 
بودند که با مقامات چینی در خصوص الیحه جنجالی امنیتی هنگ کنگ 

همکاری داشته اند. 
ادوارد مویا- تحلیل گر بازار ارز در موسسه اواندا گفت: به نظر می 
رسد شاهد روزهایی هستیم که تاج پادشاهی از سر دالر افتاده است و با 
تداوم این وضع، انتظار ما این است که بانک مرکزی آمریکا برای توقف 
روند فعلی دست به کار شود. اخبارهای رسیده، احتماال بیانگر این هستند 
که خبری از یک احیای رشد اقتصادی سریع هم در سطح اتحادیه اروپا و 

هم در آمریکا نخواهیم بود. 
کمیسیون اروپا اعالم کرد ۷۵۰ میلیارد یورو به مجموع اعتبارات قبلی 
خواهد افزود که این منابع صرف حمایت از بخش های مختلف اقتصادی 
به شکل وام یا کمک هزینه خواهد شد و میزان تخصیص آن به هر کشور 
نیز بستگی به شدت شیوع کرونا در آن خواهد داشت. بدین ترتیب مجموع 
با پیامدهای کرونا به  اعتبارات تخصیص یافته اتحادیه اروپا برای مقابله 

رقم دو تریلیون یورو رسید.
با این حال اوضاع در کشورهای اروپایی هنوز تا سطح مطلوب فاصله 
بسیار زیادی دارد: مرکز آمار آلمان در گزارشی اعالم کرد بزرگ ترین اقتصاد 
اروپا در سه ماهه دوم سال 2۰2 به میزان ۱۰.2 درصد کوچک شده که این 
رشد ، ضعیف ترین رشد اقتصادی آلمان از زمان ثبت داده های رشد در سال 
۱۹۷۰ میالدی تاکنون محسوب می شود. هم چنین در مقایسه با رشد مشابه 

فصل قبل نیز رشد اقتصادی ۵.۵ درصد کمتر شده است.
روند نرخ تورم و بیکاری در بیشتر کشورهای اروپایی رو به صعود است. 
طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، در ماه ژوین نرخ بیکاری به قله پنج 
ماه اخیر خود رسیده و وضعیت به خصوص برای جوانان وخیم شده است. 
خوان پرز، معامله گر ارزی در واشنگتن گفت: از مدت ها پیش همه 
منتظر نهایی شدن این بسته محرک بودند و حاال که در خصوص اجرایی 
شدن و بازه زمانی آن بین کشورهای اروپایی وحدت نظر به وجود آمده 
است، کسانی که روی یورو شرط بسته بودند خوشحال هستند. این بسته از 
این جهت هم اهمیت دارد که کشورهای اروپایی بار دیگر بر سر مساله ای 
مهم و بزرگ با یکدیگر به اشتراک نظر رسیدند و وحدت خود را نشان دادند.

در آسیا، هر چند رشد اقتصادی چین در سطح مثبت باقی مانده است، 
اما آمارهای منتشر شده نشان می دهد که برای پنجمین ماه متوالی، رشد 
بخش خرده فروشی در سطح منفی باقی مانده است و این مساله می تواند 
بر ضعیف باقی ماندن سطح تقاضا در یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرفی 

جهان و در نتیجه تجارت جهانی اثر منفی بگذارد.  
بانک«  گفت:  »کامرتس  در  ارزی  استراتژیست  لویشتمان،  اولریخ 
چشم انداز دالر با توجه به خبرهای نه چندان مطبوع از اقتصاد آمریکا خیلی 
روشن نیست و همین مساله فشار عرضه روی دالر را سنگین کرده است. 
تا زمانی که شیوع کرونا به مرحله کنترل نرسد بعید است دالر به روزهای 

اوج خود در معامالت باز گردد. 
اخبار مربوط به پیشرفت در ساخت واکسن کرونا نیز دیگر خبر مهم 
در صدر کانون توجه معامله گران بوده است. دانشگاه آکسفورد اعالم کرده 
که واکسنش با موفقیت، سطح ایمنی افراد آزمایش شده در آفریقای جنوبی، 
انگلیس و برزیل را افزایش داده و حاال قرار است کار آزمایش روی یک 
نمونه نسبتا بزرگ در آمریکا انجام شود که در صورت موفقیت آمیز بودن 
برای عرضه  این محصول  انبوه  تولید  امسال شاهد  اواخر  از  احتماال  آن، 
انگلیس، هلند، فرانسه و آمریکا خواستار  جهانی آن خواهیم بود. تاکنون 

دریافت این واکسن شده اند.
تاکنون بیش از ۱۷ میلیون و 3۴۶ هزار و 3۵۷ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین ۶۷3 هزار و 2۰2 نفر جان خود را از دست 
داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۵۴ 
هزار و ۶۴۱ نفر، برزیل با ۹۰ هزار و 3۸3 نفر، انگلیس با ۴۵ هزار و ۹۹۹ 
نفر، مکزیک با ۴۵ هزار و 3۶۱ نفر و ایتالیا با 3۵ هزار و ۷۸۶ نفر بوده است.

واسیلی سربریاکوف، استراتژیست مسائل ارزی در بانک یو بی اس 
گفت: معامله گران نسبت به چشم انداز دالر در کوتاه مدت مردد هستند 
و تداوم درگیر بودن آمریکا با کرونا در سطح وسیع می تواند احیای رشد 
اقتصادی این کشور را در مقایسه با چین و اروپا به تاخیر بیاندازد. کاستن 
از سرعت شیوع کرونا در آمریکا، نقشی کلیدی در اوج گیری مجدد دالر 

خواهد داشت. 
شاخص دالر

شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی 
با ۰.۵۵ درصد کاهش  اندازه می گیرد، در معامالت روز گذشته)جمعه(  را 
نسبت به روز قبل و در سطح ۹2.۸۹۵ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک 

سوئیس معادل ۱.۱۰ دالر اعالم شد.  
ارزهای اروپایی

در مساله برگزیت انگلیس پالس مثبتی را به بازارها مخابره کرده و 
بوریس جانسون- نخست وزیر انگلیس گفته است کشورش قصد دارد هر 
چه زودتر شاهد حصول توافق با طرف اروپایی باشد. با وجود گذشت هفت 
ماه از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دو طرف هنوز به چارچوب مشخصی 
بر سر روابط آینده خود نرسیده اند. کنترل مرزها، واردات گمرکی، دسترسی 
به بازارهای مالی و بانکی اتحادیه اروپا و مساله ماهیگیری در آب های 
بین دو طرف محسوب می شود که  اختالف  ترین کموارد  اصلی  داخلی 

هنوز نیز پابرجا هستند.
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۸3 درصد افزایش نسبت به 
روز قبل خود و به ازای ۱.2۹۴ دالر مبادله شد. یورو ۰.۴۴ درصد باال رفت 

و با عبور کردن از  کانال ۱.۱۸  به ۱.۱۸۴ دالر رسید.
ارزهای آسیایی

در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۱۷ درصد کاهش به 
۱۰۴.۷۵۴ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.3۸۹ 
دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۷.۰۰۸ یوان چین اعالم شد.

معاون تولید شرکت ملی نفت ایران:
طرح ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه های نفت 

وارد فاز تکمیلی شد
طرح ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه های نفت که با هدف استفاده 
فاز  وارد  دارد،  قرار  کار  در دستور  پارس جنوبی  گازی  میعانات  از  بهینه 

تکمیلی شد.
فرخ   ایران،  نفت  ملی  از شرکت  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
علیخانی، معاون تولید این شرکت با اشاره به اینکه طرح ملی ارسال نفت 
سنتزی به پاالیشگاه های نفت در فاز تکمیلی خود قرار گرفت، اظهار کرد: 
موفقیت در به نتیجه رسیدن طرح تهیه و انتقال نفت سنتزی به عنوان 
بین  گروهی  خوب  کار  نتیجه  آبادان  و  اصفهان  پاالیشگاه های  خوراک 
شرکت های ملی نفت ایران، پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و مجتمع 

گازی پارس جنوبی با محوریت شرکت ملی  نفت بوده است.
وی با اعالم خبر ارسال روزانه 2۰ هزار بشکه نفت سنتزی به عنوان 
خوراک پاالیشگاه آبادان از چهارشنبه، )هشتم مردادماه(، گفت:عمده تولید 
از پارس جنوبی صورت می گیرد که همراه آن میعانات گازی  گاز کشور 
نیز تولید می شود؛ میعانات گازی در برخی از پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
به ویژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس استفاده می شود اما مازاد آن باید 

مدیریت شود تا خدشه ای به تولید پایدار گاز کشور وارد نشود.
معاون تولید شرکت ملی نفت ایران با اشاره به راه کارهای پیش رو 
برای مدیریت میعانات گازی، گفت: تولید نفت سنتزی یکی از روش های 
به کارگیری میعانات مازاد بود که در واقع ترکیب نفت خام فوق سنگین و 
میعانات گازی با نسبتی مشخص برای استفاده در پاالیشگاه ها به عنوان 

خوراک است.
علیخانی از برگزاری جلسات متعدد و برنامه ریزی  برای به کارگیری 
این روش یاد کرد و گفت: ابتدا برنامه ریزی برای استفاده از آن به عنوان 
بخشی از خوراک  پاالیشگاه های شمال کشور از مبدا پاالیشگاه اصفهان 
صورت گرفت و پس از عملیاتی شدن و تثبیت شرایط، در فاز تکمیلی، 
تامین بخشی از خوراک  پاالیشگاه آبادان نیز از این نوع نفت در دستور 

کار قرار گرفت و اجرایی شد.
وی از انجام کار خوب گروهی برای اجرای این طرح ملی یاد کرد و 
گفت: همکاری شرکت های ملی نفت ایران، پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی و مجتمع گازی پارس جنوبی )SPGC( در این موضوع با محوریت 
شرکت ملی نفت ایران منجر به اجرای صحیح طرح در زمان بسیار کوتاهی 
شد؛ از طرفی در شرکت ملی نفت ایران نیز همکاری شرکت های عملیاتی 
از جمله شرکت نفت فالت قاره، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت 
ایران در کنار مدیریت های نظارت بر تولید و امور بین  پایانه های نفتی 
الملل، با حمایت و پیگیری مدیریت ارشد شرکت ملی نفت ایران، منجر 

به تسریع و صحت انجام طرح شد.
به گفته معاون تولید شرکت ملی نفت ایران، نفت سنتزی از بهرگان 
با استفاده از خطوط لوله شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به تلمبه خانه 
امیدیه و بعد به سمت پاالیشگاه اصفهان ارسال می شود و با تثبیت شرایط 
و ایجاد هماهنگی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی، اجرای طرح برای پاالیشگاه آبادان نیز کلید خورد.

علیخانی افزود: از آنجایی که خط لوله مورد نظر برای انتقال نفت 
سنتزی به پاالیشگاه آبادان وجود نداشت، نزدیک ترین نقاط شناسایی و 
ظرف مدت ۱۶ روز از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، خط 
لوله مورد نظر بین دو خط ایجاد شد و ۸ مردادماه انتقال نفت سنتزی به 

پاالیشگاه آبادان با دبی روزانه 2۰ هزار بشکه آغاز شد.
وی تولید و ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه های اصفهان و آبادان را 
نتیجه همدلی و چاالکی بخش های مختلف شرکت های تابعه وزارت نفت 
دانست و گفت: متناسب با ظرفیت خوراک پاالیشگاه ها امکان افزایش 
میزان نفت سنتزی ارسالی وجود دارد، اما در حال حاضر ۵۰ هزار بشکه 
در روز برای اصفهان و 2۰ هزار بشکه به سمت آبادان ارسال می شود و 
بعد از دریافت بازخورد پاالیشگاه آبادان قصد داریم جمع ارسال خوراک 
نفت سنتزی به 2 پاالیشگاه را در مجموع بین ۸۰ تا ۹۰ هزار بشکه در 

روز برسانیم.
وی در خصوص برنامه ارسال نفت سنتزی برای دیگر پاالیشگاه های 
کشور نیز گفت: ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه اصفهان به معنای ارسال 
این خوراک به رینگ پاالیشگاه های شمال کشوراست، که پاالیشگاه های 

تهران و تبریز را نیز در بر می گیرد.
معاون تولید شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به اینکه اگر در آینده 
خریدار بین المللی برای میعانات گازی پارس جنوبی بیشتر شود، تکلیف 
این خوراک چیست، گفت: مشکلی از این بابت نیست و تولید نفت سنتزی 
برای خوراک پاالیشگاه های کشور، یک گزینه به گزینه های پیش روی 
ما اضافه کرد که در شرایط مختلف بتوانیم انعطاف الزم و قدرت مانور 

بیشتری داشته باشیم.
علیخانی با بیان اینکه نفت سنتزی همچون خوراک پاالیشگاه ها است، 
گفت: نفت سنتزی ترکیبی است که با مشخصات خوراک اصلی پاالیشگاه ها 
نزدیک بوده  و به حجم خوراک موجود اضافه می شود و بر همین اساس 
ما هر میزان که بخواهیم می توانیم نفت سنتزی تهیه و به خوراک اصلی 

پاالیشگاه ها اضافه کنیم و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
تیمی  نتیجه تالش  بزرگ  موفقیت  این  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
متشکل از شرکت های مختلف وزارت نفت و نظارت شخص مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران و همچنین پیگیری های وزیر محترم نفت بوده 

است.

روند کنونی صادرات نفت آمریکا به آسیا کوتاه مدت است
افزایش خیره کننده صادرات نفت خام آمریکا به آسیا که انتظار می رود 
در ماه اوت از رقم روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه فراتر رود، روندی 

پایدار نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از النسستون استرالیا، آسیا در ماه جاری 
میالدی حجم بی سابقه ای از نفت خام ایاالت متحده آمریکا را وارد کرده و  
چین بزرگترین واردکننده نفت خام آمریکا بوده است، این روند صعودی 
به احتمال زیاد کوتاه مدت خواهد بود و نمی توان به عنوان روندی پایدار 

روی آن حساب باز کرد.
نقل  و  حمل  ردیابی  و  ایکون  رفینیتیو  مؤسسه  داده های  براساس 
ایاالت  خام  نفت  بشکه  هزار  و ۷۰۰  میلیون  انتظار می رود ۵۷  دریایی، 
متحده آمریکا در ماه ژوئیه وارد آسیا شود. این رقم معادل معادل حدود 

یک میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه در روز است.
اینکه این رقم ممکن است به دلیل دیرکرد محموله های  با وجود 
این  با وجود  اما حتی  یابد،  ماه جاری میالدی کاهش  اواخر  در  ارسالی 
کاهش، رقم صادرات ماه ژوئیه آمریکا از مقدار صادرات ماه اکتبر پارسال 
یعنی یک میلیون و 3۶۰ هزار بشکه در روز، بیشترین مقدار صادرات نفت 

آمریکا به آسیا، بیشتر خواهد بود.
سطح باالی صادرات نفت خام ایاالت متحده آمریکا به آسیا در ماه 
اوت نیز ادامه می یابد و برآورد می شود که رقم آن در این ماه حدود یک 
میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در روز باشد، این درحالی است که صادرکنندگان 

نفت ایاالت متحده به ادامه این روند خوش بین نیستند.
برآوردها درباره پایدار نبودن این روند به این دلیل خواهد بود که 
تولیدکنندگان  دیگر  نفت  مشابه  انواع  برابر  در  آمریکا  خام  نفت  قیمت 

مناسب نیست.
محموله های وارداتی به آسیا در ماه جاری و آینده میالدی به احتمال 
زیاد در ماه های مارس و آوریل خریداری شده اند، نفت خام آمریکا از لحاظ 

قیمت نسبت به دیگر رقیبانشان مقرون به صرفه تر بوده است.

قیمت گذاری دستوری خودرو موجب فساد می شود؛

تولید خودروی ارزان، از شعار تا عمل!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

جهان  مهم  بورسی  های  شاخص  بیشتر 
قرمز شدند.

به گزارش بلومبرگ، رییس جمهوری آمریکا 
در اظهاراتی جنجالی خواهان به تعویق افتادن تاریخ انتخابات 
غیر  را  آن  وی  چه  آن  دلیل  به  آمریکا  جمهوری  ریاست 
قابل اطمینان بودن نتایج آرای صندوق های پستی خوانده، 
شده است. از طرف دیگر اما نانسی پلوسی- رییس مجلس 
نمایندگان آمریکا در واکنش به اظهارات ترامپ گفته است 
بر عهده  انتخابات  تاریخ  در خصوص  گیری  اختیار تصمیم 
کنگره است و انتخابات در تاریخ مقرر خود برگزار خواهد شد.

 جو بایدن- معاون اول دوره ریاست جمهوری اوباما و 
نامزد دموکرات ها در بیشتر نظرسنجی ها از ترامپ پیش است 
و با توجه به رویکردهای کامال متفاوت وی در مسایل بودجه 
ای و سیاست خارجی، پیروزی وی می تواند تاثیر بسیار زیادی 

روی عملکرد شاخصهای مالی بگذارد. 
دور تازه تنش های بین دو اقتصاد نخست جهان بار دیگر 
باعث نگرانی معامله گران شده است. آمریکا از طرف چینی 
خواسته است که کنسولگری خود در شهر هوستون را تعطیل 
کند و دونالد ترامپ از احتمال تعطیل شدن تعداد بیشتری از 
کنسولگری های چین خبر داده است. از طرف دیگر چین در 
اقدامی متقابل دستور تعطیلی کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو 
را صادر کرد و دیپلمات های آمریکایی این مرکز را ترک کردند. 
کوین گدیس- استراتژیست ارشد درآمدی در موسسه 
ریموند جیمز گفت: اگر تنها یک مساله باشد که فکر و ذهن 
معامله گران را مشغول کند، آن مساله همین خواهد بود که 
قرار است دو اقتصاد نخست جهان تا کجا به این کش مکش 
ادامه دهند. از زمانی که این بحران ها شدت گرفته است معامله 
گران نگران آینده رشد اقتصادی جهان شده اند به ویژه حاال 
که ویروس کرونا، اقتصاد جهانی را در وضعیت بسیار شکننده 

ای قرار داده است. 

از سوی دیگر هر چند که اخبار مثبتی در زمینه دارویی و 
کاهش سرعت شیوع کرونا در جهان به گوش می رسد اما به 
نظر می رسد هنوز تا تولید و عرضه انبوه واکسن موثر مقابله با 
کرونا مسیری طوالنی در پیش است. سازمان بهداشت جهانی 
در پاسخ به سواالت ایجاد شده در خصوص پیشرفت های 
دارویی مقابله با کرونا گفته است تولید انبوه واکسن تا پیش از 
سال آینده میسر نخواهد بود و این بدان معناست که دست کم 
در کوتاه مدت، جهان کماکان با پیامدهای اقتصادی و بهداشتی 

ناشی از شیوع ویروس کرونا دست به گریبان خواهد بود. 
تاکنون بیش از ۱۷ میلیون و 3۴۶ هزار و 3۵۷ مورد ابتال 
به کرونا گزارش شده است که در این بین ۶۷3 هزار و 2۰2 
نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، 
باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۵۴ هزار و ۶۴۱ نفر، برزیل 
با ۹۰ هزار و 3۸3 نفر، انگلیس با ۴۵ هزار و ۹۹۹ نفر، مکزیک 
با ۴۵ هزار و 3۶۱ نفر و ایتالیا با 3۵ هزار و ۷۸۶ نفر بوده است.

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

وضعیت آینده دشوار ساخته است.
بورس آمریکا

بانک مرکزی آمریکا اعالم کرده است که به حضور 
پررنگ خود در بازارهای مالی ادامه خواهد داد و برنامه خرید 
اوراق قرضه شرکت های مختلف و بخش دولتی نیز کماکان 
اجرا خواهد شد. انتظار می رود این برنامه در سطوح مختلف 
دست کم تا پایان سال جاری میالدی ادامه یابد هر چند که با 
توجه به نگرانی ها از خروج تورم از سطح دو درصدی هدف 
گذاری شده، این بانک احتماال نرخ بهره را در محدوده کنونی 

حفظ خواهد کرد. 
نرخ بهره اکنون در بسیاری از کشورهای جهان نظیر 
ژاپن و سوییس و هم چنین در سطح منطقه یورو در محدوده 
منفی قرار دارد و شماری از مقامات آمریکایی خواستار اتخاذ 
رویکرد مشابهی توسط فدرال رزرو هستند. با این حال بسیاری 
از مقامات بانک مرکزی آمریکا معتقدند چنین اقدامی فشار 
بسیار سنگینی در بازار اوراق خواهد داشت به ویژه حاال که 
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری نسبت به زمان 
قبل از بحران حدودا سه برابر شده است و انتظار می رود این 

روند صعودی ادامه دار باشد. 
در وال استریت، بیشتر شاخص ها ریزشی بودند تا جایی 
که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین 
تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با ۰.۸۶ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح 2۶ 

هزار و 3۱۱.۷2 واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.3۹ درصد کاهش تا 
سطح 32۴۵.۸۰ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی 
آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۴۵ درصد صعود در سطح 

۱۰ هزار و ۵۹۰.۴۸ واحدی بسته شد.
بورس های اروپایی

و  اروپا  اتحادیه  درون  مرزهای  بازگشایی  وجود  با 
فعالیت  میزان  بازگشت  تا  هنوز  کارها،  و  بازگشایی کسب 
های اقتصادی به سطوح پیش از بحران فاصله زیادی وجود 
دارد و شاخص اطمینان مدیران خرید در اقتصادهای بزرگ 
اروپایی نظیر آلمان و فرانسه نشان می دهد آن ها نسبت به 
یک رشد سریع اقتصادی دست کم در کوتاه مدت چندان 
خوش بین نیستند.صورت های سود و زیان شرکت های بزرگ 
اروپایی به ویژه برندهای لوکس، خطوط هوایی و گردشگری 
نیز نشان دهنده آن است که این شرکت ها تحت تاثیر شیوع 

کرونا با کاهش محسوس درآمدهای خود مواجه شده اند. 

سقوط آزاد بورسهای جهانی بعد از سخنرانی ترامپ!
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و  برداری  بهره  معاون 
توسعه آب شرکت آبفا استان 
اصفهان با توجه به کمبود 2.۵ 
مترمکعب بر ثانیه آب شرب و بهداشتدر 
راه  حاضرتنها  حال  در  گفت:  اصفهان، 
برای جبران این کمبود، مدیریت مصرف 
در  همواره  آب  عادالنه  توزیع  و  است 
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  کار  دستور 

قرار دارد. 
ناصر اکبری گفت: متاسفانه ظرفیت 
تامین آب اصفهان با نیاز آبی آن یکسان 
نیست و نیاز آبی اصفهان نسبت به تیر ماه 
بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته 
و این نیاز، مازاد آبی است که به شبکه 
توزیع آب اصفهان تحمیل شده استو این 
امر بعضا موجب افت فشار آب در طبقات 
باالی ساختمان هامی شود. وی با اشاره 
به افزایش دمای هوای اصفهان و آخرین 
وضعیت تامین آب شرب، اظهار کرد: تا 
اصفهان  هوای  دمای  ماه  تیر   3۰ روز 
بین 3۵ تا 3۶ درجه بوده استو از ابتدای 
مرداد ماه تاکنون دمای هوای اصفهان 
با رسیدن به 3۸ تا 3۹ درجه، سه درجه 
افزایش  درجه  هر  و  است  شده  گرمتر 
دمای هوا بین 2۵۰ تا 3۰۰ لیتر بر ثانیه 
معادل 2 تا 3 درصد بر مصرف آب  شرب 

اضافه می کند.
آب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
شرکت آبفا استان اصفهان همچنین با 
بیان اینکه روزانه به طور متوسط حدود 
۱۰ لیتر برای شستشوی میوه و سبزیجات 
از سوی خانواده ها مورد استفاده قرار می 
گیرد، تاکید کرد: ساکنان منازل ویالیی 

آب  طریق  از  توانند  می  اصفهان  در 
خاکستری نسبت به آبیاری باغچه های 
خود اقدام کنند، همچنین در صورتی که 
کولرهای آبی سایبان داشته باشد حدود 
3۰ لیتر مصرف آب آن کاهش می یابد.

حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
۱۰ درصد منابع آبی اصفهان از چاه های 

فلمن و چاه های متفرقه شهرها و۹۰در
صدازتصفیهخانهباباشیخعلیتامینمیشود،

تصریحکرد: درتوزیععادالنه آب اختالط 
دو منبع آبی با یکدیگر انجام می شود، 
از سوی دیگر آب چاه ها با تایید شبکه 
بهداشت استان وارد مدار توزیع شرب و 

بهداشت می شود.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا اصفهان:

مدیریت مصرف راهکار رفع کمبود ۲.5 مترمکعب آب شرب در اصفهان است
شهردار کرج:

قطار خدمات رسانی به شهروندان 
از حرکت نمی ایستد

 عدم توقف پروژه های شهری کرج در شرایط سخت اقتصادی کنونی 
نشان از عزم شورا و مجموعه مدیریت شهری برای خدمت رسانی مطلوب 
به شهر و شهروندان دارد.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی 
زاده در آئین بهره برداری از پارک هاشمی در هشتمین هفته از شنبه های 
جهادی اظهار داشت: کار احداث این پارک 2 هکتاری در اکبرآباد بعد از دو 
سال تالش به اتمام رسید. وی با اشاره به اینکه عدالت فضایی در ساخِت 
پارک هاشمی رعایت شده است، گفت: این مجموعه نخستین پارک است 
که شهرداری زمین آن را تملک کرده است.شهردار کرج در ادامه با تاکید 
بر اینکه پیگیر موضوع انتقال بهداشتی فاضالب در این محدوده هستیم، 
افزود: هدف ما این است تا شبکه فاضالب در این محله و محله های مجاور 
عملیاتی شود. وی بیان کرد: برنامه های شهرداری کرج در برهه ای در 
حال تحقق یافتن است که به لحاظ اقتصادی با چالش های جدی روبرو 
هستیم.به گفته کمالی زاده؛ عدم توقف پروژه های شهری کرج در شرایط 
سخت اقتصادی کنونی نشان از عزم شورا و مجموعه مدیریت شهری برای 

خدمت رسانی مطلوب به شهر و شهروندان دارد

شهرداری  شهری  قطار  برداری  بهره   شرکت  عامل  مدیر 
مشهد خبرداد؛

شهری  قطار  دو  خط  و  یک  خط  کاری  ساعت  تغییر 
مشهد از ۱۱ مرداد ماه

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
مدیر عامل شرکت بهره  برداری قطار شهری شهرداری مشهد از تغییر 
ساعت کاری خط یک و خط دو قطار شهری مشهد از ۱۱ مرداد ماه خبر داد.

وحید مبین مقدم با بیان این مطلب، اظهار کرد:، با توجه به بخشنامه 
استانداری خراسان رضوی در خصوص تغییر ساعات کار ادارات و بانک  ها 
از روز شنبه ۱۱ مرداد تا پایان مرداد ماه، به منظور رفاه حال همشهریان و 
در راستای مدیریت بار شبکه برق و بهینه  سازی مصرف انرژی در فصل 
گرما، سرویس دهی خط ۱ و خط 2 قطار شهری مشهد از شنبه ۱۱ مرداد 

ماه تا پایان مرداد از ساعت ۵:3۰ صبح آغاز می شود.
وی افزود: بدین ترتیب سرویس  دهی خط یک و دو در روزهای شنبه 
تا پنجشنبه از ۵:3۰ صبح تا 22 و در روزهای تعطیل از ساعت ۷ تا 22 

صورت می پذیرد.

دومین کنتور آلتراسونیک در ایستگاه CGS شهر ایالم 
نصب و راه اندازی گردید

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم از نصب و راه اندازی دومین کنتور 
آلتراسونیک در ایستگاه CGS شهر ایالم خبر داد و گفت: با نصب کنتور 
آلتراسونیک ۱2 اینچ در ایستگاه CGS شهر ایالم و باال رفتن دقت در ثبت 
ارقام، خطای اندازه گیری گاز ورودی شهر ایالم به کمتر از یک درصد رسید.

مهندس “عباس شمس اللهی” اظهار کرد: از مزایای نصب این کنتور، 
دقت اندازه گیری باال نسبت به کنتورهای توربینی ، امکان ثبت آرشیو برای 
چند سال، امکان تحلیل و پایش مصارف در بازه های زمانی مختلف و نیز 
تأثیر مثبت در کاهش هدر رفت گاز در ایستگاه CGS شهر ایالم می باشد.

وی افزود: ظرفیت این کنتور ۱۰۰/۰۰۰ متر مکعب بر ساعت بوده که با 
هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال خریداری، نصب و راه اندازی گردیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: این نوع کنتور به دلیل عدم 
وجود قطعات دوار مکانیکی، نیاز به انجام تعمیرات مداوم و دوره ای ندارد و 
نیاز به کالیبراسیون این کنتور نیز در یک بازه زمانی ۸ ساله است که نسبت 
به کالیبراسیون هر ساله در کنتورهای توربینی، صرفه جویی قابل توجهی 

در زمان و هزینه تعمیر و نگهداری در پی خواهد داشت.
 شمس اللهی در ادامه  تصریح کرد: اولین کنتور آلتراسونیک شرکت 
گاز استان ایالم در سال ۹۴ در ایستگاه گاز ورودی پتروشیمی ایالم نصب 

گردیده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:
کرونا ۲۹۴ میلیارد تومان به بخش گلخانه ای و شیالت 

مرکزی خسارت زد
استان مرکزی گفت: در مجموع خسارات  رییس سازمان جهاد کشاورزی   
ناشی از کرونا به 2 بخش واحدهای گلخانه ای و شیالت استان نزدیک به 2۹۴ 
میلیارد تومان برآورد شده است. مجید آنجفی اظهار کرد: امسال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در بخش کشاورزی حوزه گل و گیاهان زینتی، گلخانه های سبزی و 
صیفی، شیالت، صنایع تبدیلی، تکمیلی متحمل خسارت شدند به طوری که برآورد 
خسارت ها انجام و به وزارت کشور و جهاد کشاورزی اعالم و پیشنهاد بسته حمایتی 
به تهران و مراجع اعالم شد. وی افزود: در هیأت دولت بسته حمایتی گلخانه ها و 
شیالت مصوب و سامانه ای از طریق وزارت کشور اعالم شده تا پرداخت جبران 
خسارات ها در قالب تسهیالت با بهره کم از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام 
شود. به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خسارات وارده از شیوع 
کرونا در بخش کشاورزی برای 2۶۵ واحد گلخانه ای در شهرستان های محالت و 
خمین مبلغ ۷۶ میلیارد تومان و در بخش شیالت نیز واحدهای ماهی زینتی، سرد 
آبی و تولید بچه ماهی 2۱۸ میلیارد تومان برآورد شده است. آنجفی از دیگر اقدامات 
در این حوزه را استمهال بدهی ها، تعویق سه ماهه انشعابات آب، برق و گاز برای 
گلخانه داران و واحدهای شیالت برشمرد. وی با توجه به نامگذاری امسال به نام 
جهش تولید از سوی رهبر معظم انقالب اظهار کرد: امیدواری در کشور برای تحقق 

شعار جهش تولید بیشتر از بخش کشاورزی است.

مشارکت موثر شهروندان و نظارت عالیه شورای اسالمی 
شهر ضرورتی است انکارناپذیر

مشارکت موثر شهروندان، شفافیت امور، مدیریت پاسخگو و نظارت عالیه 
شورای اسالمی شهر ضرورتی است انکارناپذیر، تا کالنشهر اراک در مسیر 

امید، نشاط و آبادانی قرار گیرد.
خداوند سبحان را شاکرم که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف اراک، 
در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به بنده حقیر عنایت فرمود و از 
مهر و محبت همشهریان عزیزم که این فصل همدلی را رقم زدند تا با هدایت 
اعضای شورای اسالمی شهر و همراهی دستگاه های نظارتی، اجرایی، خدماتی و 
مدیریت شهری، مجموعه شهردای اراک در مسیر توسعه همه جانبه و شکوفایی 

شهر پیش رود، کمال تقدیر و تشکر را دارم.
بی شک زمان و فرصت انجام فعالیت های شهرداری،گر چه کم است، 
لیکن با غنیمت شمردن این فرصت و تالش مضاعف 2۴ ساعته کارکنان 
شهرداری، سعی خواهیم کرد در کنار تدابیر اعضای شورای اسالمی کالنشهر 
اراک در مسیر خدمت به شهر اراک و شهروندان فهیمش گام برداریم .همچنین 
الزم به تاکید است، شهرداری و شورای محترم اسالمی شهر در جهت توسعه 
هرچه بیشتر اراک، نیازمند حمایت و همراهی شهروندان بزرگوار اراکی می 
زمینه های مختلف  ایشان گام های موثری در  با پشتیبانی  باشند و قطعا 
آبادانی شهر برداشته خواهد شد. محمد کریم  در جهت توسعه ، عمران و 

شفیعی- شهردار کالنشهر اراک.

مدیرعامل آبفای استان مرکزی:
تنش آبی ساوه با ارتقای تصفیه خانه برطرف می شود

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت: تنش آبی شهر 
ساوه با ارتقای تصفیه خانه آب برطرف می شود. یوسف عرفانی نسب در جریان 
بازدید نماینده مردم ساوه و زرندیه و فرماندار از تصفیه خانه آب ساوه ، اظهار 
کرد: با تخصیص اعتبارات ملی برای ارتقای تصفیه خانه آب ساوه و تکمیل 
احداث دو مخزن پنج هزار متر مکعبی به منظور ذخیره سازی پایدار منابع آبی 
در این شهرستان، تنش آبی این شهر به طور کامل برطرف خواهد شد. وی 
تکمیل مجتمع آبرسانی سردار شهید سپهبد سلیمانی به عنوان بزرگترین طرح 
آبرسانی برای ۱۵ روستای کوهپایه ساوه و نیز طرح آبرسانی مجتمع آبرسانی 
روستای ویدر از توابع بخش خرقان زرندیه برای تامین آب ۱۱ روستا را از 

برنامه های مهم آبفای مرکزی در این دو شهرستان اعالم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در ادامه گفت: در حال 
حاضر میانگین ضریب بهره مندی شهروندان استان از آب شهری ۹۹.۹ درصد 
است که تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در حوزه 
مندی جمعیت  بهره  میانگین ضریب  افزود: همچنین  شهری هستند. وی 
روستایی از خدمات شرکت آب و فاضالب استان ۸۵ درصد است در حالی که 
میانگین کشوری ۸2 درصد است. این رقم در شهرستان ساوه ۸۷ و زرندیه 
۸۵.۷ است، که بیانگر وضعیت مناسب استان در حوزه پوشش خدمات آب و 
فاضالب در روستاهاست. البته در برخی از شهرستانها ضریب بهره مندی تا 
۹۵ درصد هم رسیده و تالش می کنیم که این ضریب بهره مندی با تحت 

پوشش قرار دادن روستاها به ۱۰۰ درصد برسد.

زمینه ساز  مالیاتی  پنهان  و  بزرگ  منابع جدید،  کشف 
عدالت مالیاتی

در دیدار مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل با آیت اهلل سید حسن عاملی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان اردبیل، امام جمعه اردبیل 
گفت:کشف منابع جدید، بزرگ و پنهان که از پرداخت مالیات تا حاال به نحوی 
اجتناب کرده و گریز نموده اند زمینه را برای اجرای عدالت مالیاتی ایجاد می کند.

امام  اردبیل  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جمعه اردبیل با تاکید بر گسترش جریان فرهنگ سازی مالیاتی گفت: باید از 
ظرفیت های مراکز علمی و فرهنگی و حوزه های علمیه در این خصوص یاری 
جسته تا با طرح مسائل و چالش های فراروی سازمان امور مالیاتی و تعامل و 
همراهی آنها نسبت به رفع مشکالت در سطح ملی گام برداشته در دراز مدت 

شاهد توسعه ایده آل در این زمینه باشیم.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی در شرایط تحریم و 
اهمیت پرداخت مالیات خواستار صیانت از حقوق مودیان مالیاتی در راستای 
تحقق عدالت اجتماعی و اعمال سیاست های حمایتی و مشوق های قانونی 
برای مودیان شده افزود: توجه به مشکالت مردم و رفع قانونی آنها و رعایت 

حال کارآفرینان و تولیدکنندگان در این مقطع زمانی امری ضروری است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل حمایت از اصناف و کسبه را در شرایط 
کرونا از اولویت برنامه های کاری سازمان امور مالیاتی اعالم نموده اظهار داشت: 
اجرای عدالت مالیاتی سرلوحه کارهای سازمان خواهد بود و سعی ما براین است 
با اجرای عدالت مالیاتی زمینه عدالت اجتماعی را فراهم نماییم.امام جمعه اردبیل 
پرداخت عوارض از محل ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان 
را مثبت ارزیابی نموده و خواستار توجه بیشتر به مناطق محروم به منظور رفع 

کاستی ها و مشکالت موجود شد.

گازسوز کردن خودروهای حمل و نقل عمومی رایگان است
جایگاه های  امور  باقرزاده:رئیس  سمیه  مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی از 

دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی، تاکسی و وانت بارها خبر داد.
محمد حسین مدبر گفت: متقاضیان برای ثبت نام باید به سامانه اطالعات 

جامع gcr.niopdc.ir خودروهای دوگانه سوز کشور مراجعه نمایند.
وی افزود: با مراجعه به این سامانه و ثبت کد ملی، شماره تلفن همراه و 
سایر مشخصات، می توان نزدیکترین کارگاه و زمان مراجعه را نیز انتخاب کرد.

مدبر ادامه داد: این سامانه از اواخر اردیبهشت ماه راه اندازی شده و اولویت 
گازسوز کردن با خودروهایی است که ثبت نام آنها زودتر انجام شده است.

رئیس امور جایگاه های سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰ کارگاه مجاز دوگانه 
سوزکردن خودروها در خراسان رضوی فعال است و انجام این کار با هزینه 
شخصی حدود ۵۰ میلیون ریال می باشد. گفتنی ست: ۱2 هزار و ۵۰۰ دستکاه 

تاکسی در شهر مشهد در حال تردد می باشد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

رئیس جمهور ، تولید کنندگان را برای جهش تولید دلگرم کرد
ه  د ا ز دی  یز ر  منصو
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  
که در  نشست صمیمی رئیس 
جمهور با تولید کنندگان و فعاالن صنایع 
فوالد و پتروشیمی کشور حضور داشت 
بابت   ، جمهور  رئیس  از  تقدیر  ضمن 
زمانی که برای گفتگو با تولید کنندگان 
بزرگ فوالد کشور اختصاص داد ،گفت 
: در این جلسه گزارشی از فعالیت های 
ذوب آهن ارائه شد و از حجت االسالم 
در  حضور  برای  روحانی  المسلمین  و 
افتتاحیه پروژه PCI و راه اندازی کوره 

شماره یک دعوت گردید.
اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
تولید  برای  را  جهور  رئیس  سخنان   ،
جهت  کشور  فوالد  صنعت  کنندگان 
دستیابی به جهش تولید ، بسیار دلگرم 
جلسات  این  برگزاری  و  دانست  کننده 
را برای بررسی مشکالت بخش تولید 

کشور بسیار مهم ارزیابی کرد .
جمهور  رئیس  ویژه  توجه  وی 
صدور  و  کنندگان  تولید  مشکالت  به 
حل  گیری  پی  جهت  الزم  دستورات 
نتایج مثبت  جمله  از  را  مشکالت  این 
پی  نتایج   : گفت  و  دانست  جلسه  این 
گیری این مشکالت به زودی اعالم می 
شود که می تواند برای رفع موانع بخش 

تولید کشور بسیار مهم باشد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر 
ششم  دوشنبه  عصر  روحانی  حسن 

مردادماه در نشستی با تولید کنندگان و 
فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد کشور 
با تاکید بر اینکه خوداتکایی در تولیدات 
ارزشمند بخش های پتروشیمی و فوالد، 
است،  کشور  برای  مهم  دستاوردی 
پیشبرد  برای  دالر  میلیارد   ۱۴  : گفت 
پتروشیمی  بخش  در  توسعه  دوم  گام 
میلیارد   ۸ و  ایم  کرده  گذاری  سرمایه 
دالر هم تاکنون برای جهش سوم که 
سال ۱۴۰3 به نتیجه می رسد،سرمایه 

گذاری نمودیم.  
 : داشت  اظهار   ، جمهور  رئیس 

در  خود  پیشرفت  برای  فوالد  صنعت 
عنوان  به  همچنین  و  آهن  راه  توسعه 
مصرف کننده در صنعت آب کشور هم 

نقش خوبی ایفا نموده است   .
دکتر روحانی با قدردانی از تالش 
و  فوالد  بخش  دو  در  فعاالن  همه 
پتروشیمی اظهارداشت : این دو بخش 
به موقع ارز خود را برگردانده اند و اگر 
دولت افتخار می کند که در برابر آمریکا، 
است،  ایستاده  خارجی  فشار  و  تحریم 
این ایستادگی در سایه کمک و تالش 
و  گذاران  سرمایه  تولیدکنندگان،  همه 

کارآفرینان مخصوصا در زنجیره فوالد 
و پتروشیمی امکان پذیر شده است.

دکتر روحانی تکمیل بودن زنجیره 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  تولید 
مصرف  تا  محصول  تولید  روند  در 
باشد  کامل  باید  تولید  زنجیره  نهایی 
اعظم  بخش  در  امروز  خوشبختانه  و 
محصوالت بخش پتروشیمی و فوالد در 
کشور بی نیاز هستیم و روی پای خود 
ایستاده ایم و خود اتکایی و خودکفایی از 
دستاوردهای مهم این تولیدات ارزشمند 

در کشور بوده است.
شدن  بر  برا دو  روحانی  دکتر 
پتروشیمی  محصوالت  تولید  میزان 
را  گذشته  سال  هفت  در  فوالدی  و 
بزرگ  هنر  و  ارزشمند  اقدام  نتیجه 
و  متخصصان،کارشناسان  تولیدگران، 
کارگران کشور برشمرد و اظهار داشت: 
در  بزرگی  تحول  تولید  افزایش  این 
صنایع فوالد و پتروشیمی کشور ایجاد 

کرده است.
رئیس جمهور بر ضرورت جلوگیری 
از خام فروشی تاکید کرد وگفت : امروز 
در پتروشیمی و فوالد از خام فروشی جدا 
شده و به ارزش افزوده رسیده ایم که 
می تواند موجب رونق اشتغال و توسعه 
صنایع پایین دستی شود. وقتی محصولی 
را خام عرضه می کنیم ، قیمت بسیار 
کمی دارد در حالی که ارزش افزوده آن 

در محصول نهایی است .

تعالي بسمه 
اي مرحله  یک  عمومي  مناقصه  فراخوان  آگهي 

نوبت  اول)۹۹/05/0۷(
انقالب اسالمي استان چهار محال و بختیاري به آدرس : شهرکرد-دروازه سامان-خیابان پیروزي در نظر دارد اجراي پروژه های ذیل را در قالب  بنیاد مسکن     
ثبت  و  کاری  صالحیت  دارای  شرکتهای  کلیه  از  لذا  نماید  واگذار  واجدالشرایط  پیمانکاران  به  اي  مرحله  یک  عمومي  مناقصه  طریق  از  مسکن  تامین  ملی  اقدام  طرح 
مسکن   بنیاد  بنام   ۴97۴9۴139 حساب  به  500.000ریال  مبلغ  واریز  ضمن   1399/05/15 لغایت   تاریخ1399/05/11   از   ، آید  می  بعمل  دعوت  ساجات  سامانه 
آدرس فوق  به  استان  بنیادمسکن  قراردادهای  امور  به واحد  مناقصه  اسناد  ارایه رسید مربوطه جهت دریافت  و  میدان جهاد شهرکرد  بانک کشاورزی شعبه  نزد  استان 

اداره کل  بنیاد مسکن استان واقع در ساختمان  دبیر خانه حراست  به   1399/05/25 اداري روز شنبه مورخ  آخر وقت  تا  را  پیشنهاد قیمت خود  اسناد مربوطه  از تکمیل  را دریافت و پس  مناقصه  اسناد  و  مراجعه 
گردد. مراجعه  مناقصات  اطالع رساني  پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  .در صورت  نمایند  دریافت  و رسید  تحویل  استان  بنیاد مسکن 

محل اجراعملیات مورد مناقصهردیف
برآورد اولیه طبق 
فهرست بها پایه 

سال1399
اعتبار پروژه

مدت 
پیشنهادی 

پیمان

صالحیت و 
رتبه مورد 

نیاز

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

2/۷23/۰۰۰/۰۰۰ ریالرتبه ۴ ابنیه۱۸ ماهتسهیالت بانکی+آورده متقاضیان۱3۵/۵۴۱/2۵۵/۹۰۹ ریالشهربروجناجرای عملیات سفتکاری و نما پروژه ۴۸ واحدی اقبال بروجن۱
۱/۰۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ریالرتبه ۵ ابنیه۱۸ماهتسهیالت بانکی+آورده متقاضیان۵۴/۰۶۶/33۴/۰۷۸ ریالشهرگندماناجرای عملیات سفتکاری و نما پروژه 3۴  واحدی فرجام گندمان2
۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ریالرتبه ۵ ابنیه۹ ماهتسهیالت بانکی+آورده متقاضیان2۱/۶۴۹/۵۶3/۶۵۷ ریالشهر لردگاناجرای عملیات سفتکاری و نما پروژه ۹ واحدی پیام لردگان3
روستای سندگان- اجرای عملیات سفتکاری و نما پروژه 2۰ واحدی آراز سندگان۴

۸3۴/۰۰۰/۰۰۰ ریالرتبه ۵ ابنیه۱2 ماهتسهیالت بانکی+آورده متقاضیان۴۱/۰۵۰/۰۰۸/۹۰۴ ریالشهرستان لردگان

۱/۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالرتبه ۵ ابنیه۱۸ ماهتسهیالت بانکی+آورده متقاضیان۸۸/۶۰2/۸۰3/۱۴3 ریالشهر اردلاجرای عملیات سفتکاری و نما پروژه ۵۴ واحدی عماد اردل۵

بختیاری و  چهارمحال  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط 

مزایده فروش 
یک دستگاه کامیون زباله کش

دهیاری روستای پائین لموک بر اساس مصوبه شماره ۵ مورخ ۱3۹۹/2/2۵ شورای 
دارد  نظر  در  قائمشهر  اسالمی و مجوز شماره ۵۰۸ مورخ ۱3۹۹/۴/2۶ بخشداری مرکزی 
نسبت به فروش یک دستگاه کامیون زباله کش مدل ۸۹ به شماره شهربانی 23۶ ع ۶۶ 
ایران ۶2 و شماره شاسی 3۷۴۰۵۱۱۶۴3۸۸۷3 از طریق مزایده با نرخ کارشناسی دادگستری 

طبق شرایط ذیل به فروش برساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ ۱3۹۹/۵/۱۱ لغایت ۱3۹۹/۵/۱۵ نسبت به بازدید و تحویل 

قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.
به مبلغ پیشنهادی کمتر از مبلغ پایه ترتیب اثر داده نمی شود پیشنهادات باید هیچ 

گونه ابهام و قلم خوردگی نداشته باشد.
روز بازگشایی پاکت های مزایده تاریخ ۱3۹۹/۵/۱۶ می باشد پس از بازگشایی پاکت 

ها باالترین نرخ پیشنهادی به عنوان برنده تعیین می شود.
شرکت کنندگان باید جهت بازدید ماشین همه روزه به جز ایام تعطیل به دهیاری مراجعه 

و پس از بازدید نسبت به دریافت فرم قیمت اقدام نمایند.
پیشنهاد دهندگان می بایست ۵ درصد از قیمت مزایده را به عنوان سپرده شرکت در 
مزایده به صورت فیش بانکی به حساب دهیاری واریز نموده و اصل فیش را همراه با قیمت 

پیشنهادی در پاکت الک و مهر شده به دهیاری تحویل و رسید دریافت نمایند.
تأمین هزینه کارشناسی، درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد نقل و انتقال سند، 

خالفی، بیمه بر عهده انتقال دهنده می باشد.
برنده می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری از اعالم نتیجه مزایده اقدام به 
پرداخت بهای خود نماید در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت مقرر دهیاری حق دارد ضمن 

ضبط سپرده شرکت در مزایده از برنده بعدی دعوت به عمل آورد.

بـر  تاکیـد  بـا  تولیـده 
سـرافراز  آزادگان  از  تجلیـل 
در  بازنشسـته  و  مشـغول 
بـا  همزمـان  اجرایـی  هـای  دسـتگاه 
سـالروز ورود آزادگان به کشـور، گفت: 
آئین تجلیل از آزادگان سرافراز در سال 
جاری در بسـتر فضای مجـازی برگزار 
مـی شـود. مدیرکل بنیاد شـهید و امور 
ایثارگان اسـتان ایـالم، در چهاردهمین 
جلسـه شورای استانی توسـعه و ترویج 
فرهنـگ ایثار و شـهادت اسـتان ایالم، 
اظهـار کرد: ویـژه برنامه های سـالروز 
ورود افتخـار آفریـن آزادگان به کشـور 
در سـال جـاری بـا توجـه بـه شـیوع 
ویـروس کرونا با رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی و در بسـتر فضـای مجـازی 

برگـزار می شـود.
» اسـداهلل تولیـده« با بیـان اینکه 
ایـن برنامـه هـا بـا فـداکاری و ایثـار 

جامعه پزشـکی اسـتان و ایثار اجتماعی 
مـردم از طریـق کمـک هـای مومنانه 
مصـادف اسـت، افـزود: بـا توجـه بـه 
روز  بزرگداشـت  اهمیـت  و  شـرایط 
ورود آزادگان بـه کشـور، بـا همـکاری 
ارگان ها و دسـتگاه های اجرائی استان 
برنامـه هایی جایگزین بـرای تجلیل از 
ایسـتادگی و مقاومت آزادگان سـرافراز 
استان در دوران اسارت متفاوت از سال 

هـای گذشـته برگـزار می شـود.
وی بـا بیـان اینکه پخش مسـتند 
از زندگـی آزادگان و برگـزاری میزگـرد 
خاطـره گوئـی بـا حضـور تعـدادی از 
طریـق  از  اسـتان  سـرافراز  آزادگان 
رسـانه اسـتانی و شـبکه ایالم، از مهم 
ترین برنامه های گرامیداشـت سـالروز 
ورد آزادگان بـه میهن اسـالمی اسـت، 
گفـت: برگزاری موفق یـادواره مجازی 
گرامیداشـت بمباران هوائی شـهرهای 

ملکشـاهی و ایـوان نشـان داد کـه می 
تـوان از ظرفیـت فضـای مجـازی در 
زمینه تجلیل و تکریم آزادگان سـرافراز 

اسـتان نیـز اسـتفاده کرد.
امـور  و  شـهید  بنیـاد  مدیـرکل 
ایثارگـران اسـتان ایالم افـزود: کنگره 
ملـی الماس های درخشـان به صورت 
ویدئـو کنفرانـس و همزمان با سراسـر 
کشـور در اسـتان ایالم برگزار می شود 
و دیـدار بـا آزادگان سـرافراز و ارسـال 
پیـام تبریک بـه این عزیـزان، تبلیغات 
محیطـی در سـطح شـهر و برگـزاری 
مسـابقات فرهنگی ورزشی نیز از دیگر 

برنامـه هـای این روز اسـت.
تولیـده بـا تاکیـد بـر  تجلیـل از 
آزادگان سـرافراز مشـغول و بازنشسـته 
در دسـتگاه هـای اجرایـی همزمـان با 
سـالروز ورود آزادگان به کشـور، یادآور 
شـد: مراسـم گرامیداشت سـالروز ورود 

آزادگان سـرافراز بـه میهـن اسـالمی 
در فضـای مجازی اسـتان در راسـتای 
تجلیـل و تکریم از ایـن عزیزان برگزار 
خواهـد شـد.وی خاطرنشـان کـرد: از 
دسـتگاه هـای اجرایی درخواسـت می 
شـود که تجلیل از آزادگان مشـغول در 
دسـتگاه هـای مربوطـه را بـه عنـوان 
اسـوه های صبر و اسـتقامت به مناسبت 
گرامیداشـت این روز در دستورکار خود 

قـرار دهند.
گفتنـی اسـت ایـن نشسـت بـه 
اسـتاندار  ریاسـت سـلیمانی دشـتکی، 
ایالم و دبیری اسـداهلل تولیده، مدیرکل 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان 
ایـالم بـا هـدف برنامـه ریـزی ویـژه 
سـی اُمین  گرامیداشـت  هـای  برنامـه 
سـالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی 
در سـالن شهید رجائی استانداری ایالم 

شـد. برگزار 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگان استان ایالم:

آئین تجلیل از آزادگان سرافراز در فضای مجازی برگزار می شود
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جعفری،مسئول  مهدی 
واحد بازرسی فنی و نشت یابی 
شرکت گاز استان هرمزگان به 
تشریح  عملکرد این واحد در سال ۱3۹۸ 
و اهداف تعیین شده در سال ۱3۹۹ برای 

خود و همکارانش، پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
جعفری،  مهدی  هرمزگان،  استان  گاز 
مسئول واحد بازرسی فنی و نشت یابی 
شرکت گاز استان هرمزگان در خصوص 
افزود:   ۹۸ سال  در  واحد  این  اقدامات 
در زمینه بازرسی فنی در سال گذشته 
میتوان به انجام بازرسی بیش از۴۵۰۰ 
کاال، انجام بالغ بر ۱۴ تست نیوماتیک 
پلی اتیلن درون شهری، بازرسی از 2۰ 
پروژه در سطح استان و همچنین انجام  
۷ تست هیدرواستاتیک وتست پوشش 
خطوط فلزی برون شهری، اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در سال ۹۸ و به 
این  پرسنل  روزی  شبانه  همت تالش 
واحد ،موجب گاز دار شدن  بیش از 3۵۰ 
کیلومتر خطوط گاز دار در سطح استان 
شده ایم .جعفری بیان کرد: در راستای 
تجهیزات  و  تاسیسات  بهینه  نگهداری 
طبق  هرمزگان،  استان  گاز  شرکت 
ایستگاه  مشخص  بندی  زمان  برنامه 
هایCGS،TBS،MRS و همچنین 
ایستگاه هایCPSبازرسی دوره ای از  
به  قابل اصالح  انجام و موارد  آن ها  

واحد های ذی ربط ابالغ شد .
مسئول واحد بازرسی فنی و نشت 

یابی شرکت گاز استان هرمزگان افزود: 
هایی  هماهنگی  با   و   ۹۸ سال  در 
 ۴ برگزاری  به  موفق  شد،  انجام  که 
زمینه  در  تخصصی  آموزشی  دوره 
سیستم  و  تدی  کا حفاظت  پوشش،
ارتینگ جهت ارتقا سطح اطالعات  فنی 
کارکنان شرکت گازاستان هرمزگان در 

واحد های مختلف شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در 
سال۹۸   در  یابی  نشت  عملکرد  زمینه 
کیلومتر   3۶۰۰ انجام  به  میتوان  نیز 
کشف  و  استان  سطح  در  یابی  نشت 
بیش از  ۱۵۶۹ مورد نشتی نام برد که 
این امر موجب جلوگیری از هدر رفت 
دادن سرمایه  از دست  و  منابع طبیعی 

های ملی شده است .  
*اهداف واحد بازرسی فنی و نشت 

یابی در سال۱3۹۹*
مسئول واحد بازرسی فنی و نشت 

در  هرمزگان  استان  گاز  شرکت  یابی 
خصوص اهداف این واحد در سال ۱3۹۹ 
استان  گاز  شرکت  قرارگرفتن  افزود: 
هرمزگان در بین ۵ شرکت گاز استانی 
برتر یکی از این اهداف است و بی شک 
این امر  با برنامه ریزی و پشتکار پرسنل 
متخصص،مجرب و همچنین مدیریت 
هرمزگان  استان  گاز  شرکت  منسجم 

محقق خواهد شد.
جعفری به اهداف دیگر این واحد 
بازرسی  زمینه  در  و  جاری  سال  در 
زمینه  در  کرد:  تصریح  و  اشاره  فنی 
بازرسی فنی، مکانیزه کردن تست های 
در  پوشش  و  نیوماتیک،هیدرواستاتیک 
حال برنامه ریزی است و همچنین در 
راستای کنترل مدیریت خوردگی و پیاده 
سازی نظام دارای های فیزیکی استفاده 
از   Advance NDT روشهای   از 
 Corrosion Mapping  ، جمله

Phased Array و...  بتوانیم با پیش 
بینی و تخمین عمر تاسیسات ،مانع از 
هرگونه خسارت و قطعی گاز در صنایع 

استراتژیک در سطح استان شویم.
وی افزود: در حوزه نشت یابی نیز 
با ارتقاء نرم افزار نشت یابی از طریق 
ایجاد دسترسی نرم افزار به واحد بهره 
برداری ، امکان اعالم نشتی درجه ۱ و 
درجه 2 به صورت آنالین جهت باالبردن 
همچنین  و  نشت  رفع  انجام  سرعت 
حذف مکاتبات پیرامون این موضوع  را 
در بر خواهد داشت و همچنین استفاده 
ایزومتریک  بعدی  سه  های  نقشه  از 
  solid work ایستگاه ها با نرم افزار
و برقراری ارتباط  بین سامانه  GISو 
نرم افزار نشت یابی بمنظور ارتقاء انجام 
ایستگاه  و  انشعاب  شبکه،  یابی  نشت 
نیز  هرمزگان  استان  گاز  شرکت  های 
میتوان یکی دیگر از اهداف این واحد 

در سال ۱3۹۹ بر شمرد.
و  تقدیر  ضمن  پایان  در  جعفری 
تشکر  از تالش های بی وقفه پرسنل 
یابی و همکاری  و نشت  فنی  بازرسی 
واحد،  این  با  واحدها  سایر  شایسته 
تمامی  خصوص  در  کرد:  نشان  خاطر 
پاس  به  میدانم  الزم  شده،  ذکر  موارد 
این  در  همکارانم  مستمر  های  تالش 
روز  پیشرفت  راستای   در  که  واحد 
افزون و مطابق چشم انداز شرکت گاز 
استان هرمزگان گام بر می دارند، تقدیر 

و تشکر می نمایم. 

عملکرد سال ۱3۹8 و اهداف سال۱3۹۹ واحد بازرسی فنی و نشت یابی
 شرکت گاز استان هرمزگان

انتصاب رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و 
برق استان سمنان

رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان سمنان 
منصوب شد.طی حکمی از سوی رئیس مرکز حراست وزارت نیرو، “محمد 
گارنگی” مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان 
سمنان با حفظ سمت، به عنوان رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت 
آب و برق استان منصوب شد.حمید محسنی رئیس مرکز حراست وزارت نیرو 
در بخشی از حکم ابالغ شده خطاب به محمد گارنگی مدیر دفتر حراست 
این شرکت آورده است:” با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی 
و بنا بر پیشنهاد اعضای شورای استان و تایید شورای مرکزی هماهنگی 
عنوان  به  با حفظ سمت  برق سراسر کشور،  و  آب  حراست های صنعت 
“رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان سمنان” 
به مدت یک سال منصوب می شوید. انتظار است با بهره گیری از تمامی 
امکانات و ظرفیتهای موجود، به انجام وظایف محوله اهتمام ورزیده و با 
استفاده از توان کلیه اعضا، در جهت ارتقاء سطح کمی کیفی حراست کلیه 
شرکت های عضو و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت تعالی مجموعه ها 

اقدام بایسته به عمل آورید.”

همزمان  با آغاز دهه امامت و والیت؛
تعویض و نوسازی پرچم های جمهوری اسالمی ایران در شهر 

سمنان انجام شد.
سمنان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  محیطی  تبلیغات  واحد  سرپرست   ،
شهرداری سمنان ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه والیت و امامت 
گفت: همزمان با آغاز دهه امامت و والیت تعویض و نوسازی پرچم های 
جمهوری اسالمی ایران در شهر سمنان انجام شد.کریم محمدی در ادامه 
با بیان اینکه عوامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان 
با جمع آوری پرچم های فرسوده جمهوری اسالمی ایران  و جایگزین نمودن 
پرچم های نو به استقبال این اعیاد مبارک “عید سعید قربان وعید  غدیر خم 
“رفتند؛ تصریح کرد : ۴۵ عدد پرچم های جمهوری اسالمی ایران بر  پل های 
شهید شاطری، محب شاهدین، امیرکبیر  و میادین  تعویض و نوسازی شدند.

اسالمی   پرچم های ملی جمهوری  اینکه عملیات نصب  بیان  با  وی 
همزمان با آغاز دهه والیت و امامت در سمنان به موقع انجام شد؛ افزود : 
ابرپرچم های  ۶۰ متره میدان نماز و کوشک در آسمان سمنان به اهتزاز 

در آمدند.
این  مناسبت  به  اخالق هم  میادین شهر  : همچنین  افزود  محمدی 
اعیاد خجسته  به پرچم های  نو و جدید مقدس جمهوری اسالمی ایران 

مزین شدند .

پیگیری تامین نیروی انسانی و اعتبار تجهیز بیمارستان 53۱ 
با وزیر  تختخوابی بندرعباس در دیدار استاندار هرمزگان 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در نشست استاندار هرمزگان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی که در تهران برگزار شد، موضوع تامین تجهیزات و برنامه ریزی 
مورد  بندرعباس  تختخوابی   ۵3۱ بیمارستان  انسانی  نیروی  تامین  برای 

بررسی قرار گرفت.
پروژه  اینکه  بیان  با  دیدار،  این  خصوص  در  همتی  فریدون  دکتر 
بیمارستان ۵3۱ تختخوابی بندرعباس یکی از مهمترین پروژه های عمرانی 
استان به شمار می رود که با اهتمام و حرکت جهادی قرار است، دو سال 
زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد، عنوان کرد: پیگیری شد که عالوه 
از محل یک درصد عوارض سالمت،  بودجه عمومی دولت،  اعتبارات  بر 
اعتبارات مبارزه با کرونا و سایر منابع  اختیارات وزیر، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد 
ریال جهت تجهیز و تامین نیروی کادر درمانی این بیمارستان اختصاص یابد.

تامین نیروی مورد  برنامه ریزی برای  از هم اکنون  ادامه داد:   وی 
نیاز این بیمارستان در حال انجام است و تکمیل این بیمارستان و چهار 
بیمارستان دیگر تا پایان دولت دوازدهم، عالوه بر تامین نیاز درمانی مردم 
استان، هرمزگان می تواند به عنوان استانی با قابلیت جذب گردشگر درمانی 

در کشور مطرح شود.
پروژه،  این  مدیریت  ساختار  اصالح  با  افزود:  هرمزگان  استاندار   
استانداری تمام انرژی خود را جهت تکمیل زودتر از موعد آن به کار گرفته 

تا کمبود زیرساخت درمانی در استان هرمزگان رفع شود.

سهمیه کارت  سوخت خودروهای مفقودی نمی سوزد
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با 
توجه به بحران شیوع کرونا در کشور، سقف ذخیره کارت های هوشمند سوخت از 

۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت.
به گزارشدنیای جوانان به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
مسعود رضایی درباره وضع کارت های هوشمند سوخت خودروهای عمومی و شخصی 
گفت: هم اکنون کارت  سوخت ناوگان عمومی مانند وانت بارها و تاکسی ها حداکثر 

یک ماهه صادر می شود و به دست مالکان خودرو می رسد.
وی افزود: در ابتدا صدور کارت هوشمند سوخت تنها ۴۰ روز طول می کشید، 
اما اکنون این فرآیند طوالنی تر شده و تالش ما این است که در سریع ترین زمان، 

این نیاز را پاسخ دهیم.
ادامه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  سوخت  هوشمند  سامانه  مدیر 
داد: تا به امروز ۷۰۰ هزار کارت سوخت برای خودورهای شخصی صادر شده و در 
باجه های پستی باقی مانده که این مورد هم به  دلیل شرایط شیوع کرونا در کشور 

به وجود آمده است.
رضایی گفت: با توجه به شرایط ویژه پیش  آمده، سقف ذخیره کارت های هوشمند 
سوخت از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت و مالکان خودرو، از بابت حذف شدن ذخیره 

۹ ماهه خود نگرانی نداشته باشند.
وی افزود: تنها ما در حوزه بنزین کارت سوخت نداریم، بلکه برای خودروهای 
گازوئیل سوز هم کارت سوخت صادر می کنیم که کارت سوخت در حوزه گازوئیل با 

توجه به اهمیت آن 2۰ روزه صادر می شود.
هیچ خودرویی در کشور وجود ندارد که کارت سوخت نداشته باشد

بیان  با  نفتی  مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های 
اینکه برای دو برابر خودروهای موجود کارت سوخت صادر شده است، افزود: افرادی 
که کارت سوخت ندارند، می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ تقاضای خود را 
ثبت کنند و از طریق سایت WWW.EPOLICE.IR از نحوه صدور کارت سوخت 

خود مطلع شوند.
رضایی با بیان اینکه آمار دقیقی از خودروهایی که تاکنون کارت سوخت خود 
را دریافت نکرده اند، وجود ندارد، گفت: به نظر می رسد که تعداد این خودروها کمتر 

از ۱۰ درصد باشد، اما هر چه تقاضا وجود داشته باشد، پاسخ خواهیم داد.
وی با تأکید بر اینکه مشکلی برای صدور کارت هوشمند سوخت وجود ندارد، 
تصریح کرد: به همه تقاضاها جواب خواهیم داد و مالکان خودروها می توانند تقاضای 

صدور کارت سوخت خود را ثبت کنند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت پخش گفت: تا به امروز هیچ خودرویی در 
کشور وجود ندارد که کارت سوخت نداشته باشد، اگر کارت سوخت خودرو شخصی 
مفقود شود، مالک آن می تواند با مراجعه به دفتر پلیس +۱۰ درخواست خود را برای 

صدور المثنی کارت سوخت بدهد.

نماینده حوزه شمالی استان در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم:

مدیران متخصص و متعهد در ایالم تقویت می شوند
نماینده مردم ایالم، ایوان 
 ، هلیالن   ، چرداول  ،سیروان، 
مهران و ملکشاهی در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه مدیران 
تقویت می  ایالم  متخصص و متعهد در 
شوند، گفت: طی بررسی های انجام شده 
در سایه تالش و کوشش مدیرعامل این 
شرکت، امنیت خاطر کارمندان و کارگران 

فراهم شده است.
از  بازدید  در  فالحی”  “سارا  دکتر 
اینکه  به  اشاره  با  ایالم  گاز  پاالیشگاه 
تعهد  و  تخصص  کنار  در  باید  مدیران 
بایستی شأن کارکنان حفظ کنند، افزود: 
عمومی  روابط  صنعتی،  واحد  این  در 
قوی و دیپلماسی مبتنی بر احترام برای 
مدیران ، کارکنان، و کارگران ایجاد شده 
آنان به خوبی  که در چهره تک به تک 

دیده می شود.
در  که  مدیری  داشت:  اظهار  وی 
کارکنان  برای  تخصص  و  تجربه  کنار 
آرامش ایجاد می کند باید تقویت شود و 
اگر نقطه ضعفی دارد بایستی نمایندگان 
را  آن  مختلف  های  روش  از  استفاده  با 

برطرف کنند.
وی با بیان اینکه تالش می شود که 
دستگاههای  در  کاردان  و  بومی  مدیران 
داد:  ادامه  شوند،  تقویت  استان  اجرایی 

برای  این مجموعه صنعتی  کارکردن در 
افراد بومی از جمله متخصصان، کارمندان 
و  است  طالئی  فرصت  یک  کارگران  و 
فعالیت دیگر نیروهای تخصصی که خارج 
از استان در این مجموعه تالش می کنند، 

قابل تقدیر می باشد.
در  استان  شمالی  حوزه  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به اینکه تالش می 
شود با رایزنی با شرکت ملی گاز ایران فاز 
یک پاالیشگاه تکمیل شود ابراز داشت از 
برای  بیشتری  های  فرصت  طریق  این 

استان و کشور ایجاد می شود.
می  تالش  اینکه  بیان  با  فالحی 
شود که فاز دوم این پاالیشگاه راه اندازی 
این  در  نیروهایی که  شود، تصریح کرد: 
پاالیشگاه کار می کنند بایستی به لحاظ 
اقتصادی و معیشتی تامین شوند تا دغدغه 

دیگری نداشته باشند.
می شود  اینکه تالش  بیان  با  وی 
تبدیل  غیره  و  قراردادی  نیروهای  که 
کارگرانی  داشت:  اظهار  شوند،  وضعیت 
باید  کنند  می  کار  پیمانکاران  با  که 
شأن آنها حفظ و مطالبات آنان به موقع 

پرداخت شود.
در  استان  شمالی  حوزه  نماینده 
میزان  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 

به  نسبت  ایالم  گاز  پاالیشگاه  تولیدات 
چشمگیری  فزایش  ا گذشته،  سالهای 
داشته است که انتظار میرود مسئوالن آن 
در سال جهش تولید، برای تداوم و تحقق 

آن تالش بیشتری کنند.
فالحی افزود: طی بازدیدی که انجام 
شد ، پاالیشگاه گاز ایالم در زمینه های 
مختلف قدمهای مثبتی برداشته که قابل 

تقدیر است.
همچنین مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز ایالم در این دیدار با اشاره به اینکه 
سال  در  پاالیشگاه  این  اجرایی  عملیات 
۸2 شروع و در سال ۸۶ به بهره برداری 

رسید، گفت: ظرفیت اسمی فاز اول ۶٫۸ 
از  بوده که یکی  گاز  متر مکعب  میلیون 
اهداف احداث آن تأمین پایدار گاز غرب 

کشور بوده است.
نوریان افزود: علیرغم اینکه ظرفیت 
سایر  تولید  نسبت  به  شرکت  این  تولید 
بدلیل  بود،  پائین  کشور  های  پاالیشگاه 
نقش باالنس کننده ای شبکه گاز کشور 
بخصوص در فصل زمستان برای شرکت 
با  و  استراتژیک  بسیار  ایران  گاز  ملی 

اهمیت بوده است.
وی به خصوصیات اصلی پاالیشگاه 
های  پاالیشگاه  برخی  با  که  ایالم  گاز 

کشور متفاوت است اشاره و اظهار داشت: 
محصول محور بودن و تولید محصوالت 
متنوع باعث شده که این مجموعه صنعتی 
کشور  اقتصاد  به  مختلف  های  حوزه  در 

کمک کند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 
۱۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی تعهد 
شرکت بوده که ۸3 درصد آن محقق شده 
 ۱۰۰ تحقق  عدم  داشت:  اظهار  است، 
تعمیرات  بدلیل  حوزه  این  در  درصدی 
اساسی ۵۸ روزه و بخشی هم بدلیل نصب 

کلدباکس بوده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات 
شاخص که در سال ۹۸ انجام شد ، نصب 
بوده  حرارتی  های  مبدل  و  کلدباکس 
هم  آنها  نصب  با  کرد:  تصریح  است، 
هم  و  شد  خواهد  محقق  تولید  پایداری 
کیفیت محصوالت تضمین و باعث پائین 
آوردن مرکاپتان گاز تزریق شده به خط 

سراسری می شود.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 
تعهدات شرکت در تولید میعانات گازی ۹3 
شده  محقق  درصد   ۱۰۷ گوگرد  درصد، 
 LPG تولید  میزان  کرد:  تصریح  است، 
ایالم  پتروشیمی  اندازی  راه  عدم  بدلیل 

۱۶ درصد تحقق یافته است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 

اینکه در سه ماهه اول سال  با اشاره به 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
رشد قابل توجهی در زمینه تولیدات محقق 
به  تزریقی  گاز  میزان  گفت:  است،  شده 
خط سراسری 2۰ درصد، میعانات گازی 
۶ درصد،گوگرد 2۱ درصد و LPG بیش 

از 3۶۰ درصد افزایش یافته است.
سال  در  ینکه  ا بیان  با  نوریان 
جاری برنامه های مدونی برای افزایش 
تولیدی  بازاریابی محصوالت  و  تولیدات 
و  پیگیری  افزود:  است،  اقدام  دست  در 
آمین  واحدهای  دمایی  مشکالت  رفع 
ناپایداری  مشکل  رفع  اتان،  بازیافت  و 
کنترل  سیستم  ء  تقا ر ا و  ه ها  گا نیرو
کمپرسورهای زیمنس و بویلرهای فشار 
شیرین سازی  واحد  راه اندازی  و  پایین 
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 
آالینده  شرکت های  لیست  از  ایالم  گاز 

هوا خارج شود.

برگ سبز موتورسیکلت کاسیا ۱2۵
مدل ۸۸ رنگ قرمز آلبالویی

به شماره انتظامی ۹۸3۹۴/۷۶۱
بنام سعید عظیمی راد فرزند غالمرضا 

۱2۵A۸۸2۶۹۶۱ شماره تنه
شماره موتور ۰۹۴3۴۹۶۱ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف 3۹۴
تربت حیدریه – 

اینجانب سکینه یعقوبی مالک خودرو وانت پیکان مدل ۹۰ رنگ سفید شیری روغنی 
به شماره انتظامی 2۴۹ ن ۱۶ ایران 3۶

شماره موتور ۱۱۴۸۶۰۵22۷۱
NAAA3۶AA۸CG2۷۹۴۰۷ و شماره بدنه

به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.م/الف 3۹۵
تربت حیدریه – 

احضاریه جهت امضای ثبت طالق 
آقای کمال یاوری با سالم همسرت خانم سیران شریفی با در دست 
داشتن دادنامه ۹۹۰۹۹۷۸۷2۸۶۰۰323 تاریخ ۹۹/2/2۷ شعبه اول دادگاه 
بلوار  مریوان  در  واقع  دفتر  این  به  آن  اجرای  جهت  و  مریوان  حقوقی 
شهدا- کوچه شهدا مراجعه لذا از شما هم دعوت می شود که ظرف مدت 
یک هفته بعد از ابالغ با هماهنگی همسرت و جهت اجرای رای به این 

دفتر مراجعه نمائید. سردفتر طالق ۹2 مریوان محسن نعمتی 

آگهی حصروراثت 
آقای برزان شافعی بعنوان ذینفع دارای شناسنامه شماره 3۵ به شرح دادخواست 
توزیع  وچنین  نموده  گواهی حصروراثت  این شورادرخواست  در   ۹۹۰۰3۰۱ به کالسه 
داده که شادروان مرحومه ملوک روان خواه تشیع مذهب به شماره شناسنامه 222۱۶ 
ورثه  وهیچگونه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  ۱3۹۸/۱۱/3۰در  تاریخ  در 
ای ندارداینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نشرآگهی  تاریخ  اوباشداز  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  داردویا  اعتراضی  هرکسی  نمایدتا 
ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختالف شماره یک کامیاران تقدیم دارد واالگواهی 

شد. صادرخواهد 
شعبه یک شورای حل اختالف –شهرستان کامیاران م الف ۱۵3

آگهی مزایده فروش اموال منقول)خودرو( مرحله اول
در خصوص کالسه اجرایی ۹۸2۵۴۴/۱2 حسب دادنامه صادره از شعبه ۱۸ شورای 
حل اختالف رشت محکوم علیه فریدون شریفی محکوم به پرداخت 3۱۰/۵32/۴۷۵ ریال 
در حق محکوم له بانک انصار با وکالت پرستو زندی و مبلغ ۱۵/۵2۶/۶23 ریال هزینه 
و  )خودرو(  علیه  اموال محکوم  توقیف  به  توجه  با  باشد  می  دولت  در حق  اجرائی  های 
ارزیابی صورت گرفته مشخصات خودرو و قیمت به شرح ذیل اعالم می گردد نوع خودرو 
به رنگ خاکستری متالیک به شماره شاسی  پراید سایپا ۱۴۱ کاربری سواری مدل ۸۵ 
S۱۴۸22۸۵۱۷۰۸۴۰ به شماره وتور ۱۶3۶۴۱۰ نوع سوخت بنزین )طبق مستندات مندرج 
در سیستم راهور( شماره پالک ایران ۴۶-2۹۷ ب۹۷ وضعیت خودرو و طبق نظرکارشناس 
وضعیت ظاهری  خودرو در حال حاضر مستعمل از ناحیه سقف و کاپوت جلو دارای رنگ 
رفتگی و همچنین آسیب از ناحیه گلگیر جلو سمت چپ می باشد الستیک ها ۶۰ درصد 
مستعمل هستند امکان بازدید موتور فراهم نبود اما بنا به ادعای خواهان موتور سالم و 
آماده به کار بوده و نیاز به سرویس دارد. با توجه به مدل رنگ و وضعیت ظاهری خودرو 

و استهالک خودرو قیمت پایه کارشناسی خودرو مبلغ دویست و چهل میلیون ریال معادل 
بیست و چهار میلیون تومان تعیین واعالم گردید. خودرو موصوف در روز یکشنبه مورخ 
۱3۹۹/۰۵/2۶ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۱ در محل اجرای احکام شورا واقع در رشت چهارراه 
پورسینا واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف از طریق مزایده بفروش می رسد 
قیمت اموال براساس نظریه کارشناسی از مبلغ 2۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع وبه کسانیکه 
باالترین قیمت پیشنهادی را اعالم نمایند فروخته خواهد شد برنده مزایده محسوب می 
گردد و 2۰ درصد از مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ثمن معامله 
ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد در غیراینصورت ده درصد واریزی 
مستندا به ماده ۱2۹ قانون اجرای احکام مدنی بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد 
ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند ظرف مدت ۵روز قبل از شروع 
مزایده با هماهنگی اجرای احکام شورا از مال مورد مزایده بازدید نمایند هرگونه اعتراض 
به جریان مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ فروش تحویل این مرجع گردد تا اقدامات 
قانونی بعمل آید ضمنا ارائه گواهی بروزممهور به مهر شعبه صادر کننده موجودی حساب 
متعلق به شرکت کننده در مزایده با حداقل موجودی به میزان 2۰ درصد مبلغ پایه مزایده 
در زمان مزایده در زمان مزایده الزامی می باشد. مکان مزایده: رشت چهارراه پورسینا مجتمع 
قضائی شورای حل اختالف )خانواده –تصادفات( واحد اجرای احکام مدنی شورای حل 

اختالف. زمان مزایده: یک شنبه ۱3۹۹/۰۵/2۶ ساعت شروع ۹ الی ۱۰.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مجتمع قضایی شماره دو شهرستان 

رشت- سید محمد حسینی

آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی • برابرکالسه پرونده شماره 
و   ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۱۹۶۸ شماره  ورای   ۱3۹۹۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰3۰۸
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی محیا میرزائی چشمه فرزند محمود به شماره 
شناسنامه ۰۴۸۰۰۵۸۰32 صادره از شهر ری نسبت به ۶ ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 2۸۵ متر مربع از پالک 
مالک  از  خریداری  اباد  عباس  قریه  در  واقع  اصلی   ۱۴۴ از  فرعی   ۵2۱
رسمی / عادی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اول:  انتشار  تاریخ  خواهدشد.  مالکیت صادر  سند  مقررات  اعتراض طبق 
2۸-۰۴-۱3۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۱۱-۰۵-۱3۹۹ حمیدرضا قنبری رئیس 

ثبت اسناد و امالک عباس آباد حمید رضا قنبری
م-الف ۱۹۹۰2۹۴۸

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ایین  وماده۱3  قانون  موضوع3  آگهی 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی • برابرکالسه پرونده شماره 
و   ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۰3۵۹ شماره  ورای   ۱3۹۷۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۷۸2
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی سید مصطفی حسینی لرگانی فرزند سید هادی 
به شماره شناسنامه ۴۹ صادره از تنکابن نسبت به ۶ ششدانگ یک قطعه 
پالک  از  مربع  متر   2۰/2۹3 مساحت  به  احداثی  بنای  بر  مشتمل  زمین 
۵3۱ فرعی از ۴۹۷ فرعی از ۱۴۴اصلی واقع در قریه عباس اباد خریداری 

از مالک رسمی / عادی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. تاریخ انتشار 
اول: 2۸-۰۴-۱3۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۱۱-۰۵-۱3۹۹ حمیدرضا قنبری 

رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد حمید رضا قنبری
م-الف ۱۹۹۰2۹۵2

 
آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی • برابرکالسه پرونده شماره 
و   ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۱۹۶۷ شماره  ورای   ۱3۹۹۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰2۷۷
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی کمال پسند معصومی فرزند محمد به شماره 
زمین  قطعه  به ۶ ششدانگ یک  نسبت  تنکابن  از  شناسنامه ۵۷ صادره 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۰۱۰.۰۱ متر مربع از پالک فرعی از 
۶اصلی واقع در قریه پسنده علیا خریداری از مالک رسمی / عادی محمد 
پسند معصومی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اول:  انتشار  تاریخ  خواهدشد.  مالکیت صادر  سند  مقررات  اعتراض طبق 
2۸-۰۴-۱3۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۱۱-۰۵-۱3۹۹ حمیدرضا قنبری رئیس 

ثبت اسناد و امالک عباس آباد حمید رضا قنبری
م-الف ۱۹۹۰2۹۵۴

 
آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی • برابرکالسه پرونده شماره 
و   ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۱۱۰۹ شماره  ورای   ۱3۹۸۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۱۸۵3
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی محمد زمان پور خدابخشی فرزندحسنعلی به 
شماره شناسنامه 23۱ صادره از تنکابن نسبت به ۶ ششدانگ یک قطعه 
پالک  از  مربع  متر   ۵۰/2۶۶ مساحت  به  احداثی  بنای  بر  مشتمل  زمین 
 / مالک رسمی  از  قریه کورکال خریداری  در  واقع  اصلی  از ۱۵۷  فرعی 
عادی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. تاریخ انتشار اول: ۱3۹۹-۰۴-2۸ 

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

بیگم خسروی  مریم  مرحوم  وراث  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
درخواست شماره  المثنی طی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  اردبیلی 
صدور  تقاضای   ۱3۹۹-۰۴-23 مورخ   ۱3۹۹2۱۷۱۰۰۰۴۰۱۵۱۸3
از ششدانگ تحت پالک  دانگ مشاع  اعیانی ۴  ثمن  المثنی  سند 
شماره ۱۴۱۴ - اصلی بخش دو غرب حوزه ثبتی بابل که ذیل دفتر 
جلد ۵ صفحه ۴3۷ صادر گردیده در اثر جابجائی مفقود شده را نموده 
است در اجرای ماده ۱2۰- اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت 
نمایند چنانجه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در 
این  ارائه نشود  یا سند معامله  مالکیت  اعتراض اصل سند  صورت 
اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک 
خواهد نمود. تاریخ انتشار: ۱۱ - ۰۵ - ۱3۹۹ خسروی رئیس ثبت 

اسناد و امالک شهرستان بابل
م-الف ۱۹۹۰33۰۴

 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
قانون  نامه  ۱3آیین  وماده  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۰۴۰۰3۸۷2-3۱-۰3-۹۹ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم ام کلثوم کربالیی آقا 
ملکی فرزند رستمعلی به شماره شناسنامه ۱۱۴۹ صادره از بابل با کد ملی 
2۰۶۱۷2۷۱۴۱ متقاضی کالسه ۴2۹۶ در شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن که ۴ سهم مشاع از ۱3 سهم ششدانگ عرصه آن وقف 
می باشد به مساحت ۱۶۹.۵۰ متر مربع قسمتی از پالک ۵۱۴۰-۵3- اصلی 
واقع در بخش یازده حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه 
به  نفع  کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی 
رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر 
روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید 
در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه 
نمیباشد شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل تاریخ انتشار نوبت 

اول: ۱۱ - ۰۵ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: 2۶ - ۰۵ – ۹۹
م-الف ۱۹۹۰33۶۵
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به موقع افشاگری می کنم؛
قلی پور: نمونه آزمایش من دستکاری شده!

قهرمان ووشوی جهان گفت: قطعا 
ممنوعه  ماده  ایرانی،  فرد  یک  دستور  با 
من  و  شده  من  دوپینگ  نمونه  وارد 

برایش سند دارم.
اخیر موضوع دوپینگ  در چند روز 
حمیدرضا قلی پور بعد از حدود دو سال 
افشا شده؛ موضوعی که توسط فدراسیون 
و  بود  نشده  اعالم  از سال 2۰۱۸  ووشو 
حاال بحث های زیادی پیرامون آن وجود 
دارد. قلی پور هم که با ۴ طالی جهانی 
دنیای  از  اتفاق  این  از  بعد  شد  مجبور 

قهرمانی خداحافظی کند، حاال به این ماجرا واکنش نشان داده و معتقد است مثبت 
شدن دوپینگش یک توطئه بوده.

حمیدرضا قلی پور در رابطه چرایی افشا شدن دوپینگش بعد از دو سال گفت: 
مطمئنم که این کار به خاطر تغییراتی است که در فدراسیون رخ داده. البته قرار ما 
این نبود که مردم دوپینگ مرا ندانند، اما وقتی کسی دوپینگش مثبت شده، نمی 

رود آن را در خیابان فریاد بزند.
وی افزود: من در جلسه با نمایندگان وادا و فدراسیون جهانی گفتم این نمونه 
قطعا دستکاری شده. علی نژاد، اوجاقی و لشگری هم در این جلسه بودند و من 
گفتم اگر ماده تزریقی بوده باشد، شاید قبول کنم که با یک آمپول وارد بدنم شده، 
اما اگر خوردنی است که به هیچ وجه قبول نمی کنم که این موضوع حتی سهوی 

برایم رخ داده باشد.
قهرمان چهار دوره مسابقات جهانی ووشو عنوان کرد: من ۱3 سال عضو تیم 
ملی بودم و میانگین سالی دو بار آزمایش دوپینگ دادم. من و دو نفر دیگر از ملی 
پوشان ووشو جزو نخبه ها بودیم که تعهدنامه فدراسیون جهانی را امضا کردیم که 
هر زمان بخواهند و در هر مکان که هستیم از ما تست دوپینگ بگیرند. من خودم 
نادان هستم در مسابقه ای که می  را دادم، پس  اجازه  این  به فدراسیون جهانی 

خواستم خداحافظی کنم، دوپینگ کنم؟
قلی پور در پاسخ به این سوال که معتقد است کسی باعث دوپینگ او شده، 
گفت: اتفاقاتی که یک روز قبل از اعزام و در روز اعزام در اتاق من و معین تقوی 
رخ داد که به موقعش درباره آن ها افشاگری می کنم. دو رییس فدراسیون جهانی 
به من زنگ زدند و گفتند باورمان نمی شود تو این کار را کردی. معین تقوی هم 
این مشکل را دارد و جالب است که ماده ممنوعه در آزمایش ما یک نوع بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که یک ایرانی این کار را کرده، افزود: شک نکنید 
کار یک ایرانی بوده. خارجی ها در این وادی ها نیستم. برای یکسری مسائل نمی 
توان سند جور کرد چون در هرصورت ماده ممنوعه در بدن من بوده و مسئولیتش 
با من است. هم من و هم معین می گوییم که نمونه ما دست کاری شده و من هم 
برای آن سند و مدرک دارم. این نبوده که یک نفر با خواست خودش ماده ای را 

مثال در آب معدنی من بریزد. این کار با دستور فرد دیگری صورت گرفته.

تمدید قرارداد نایب قهرمان تکواندوی جهان با کن
قهرمان  نایب  ینده  آ فصل  تیم 
لیگ برتر  در  جهان  زنان  ندوی  تکوا

مشخص  شد. 
مهال مومن زاده ملی پوش تکواندو 
که از امیدهای ایران برای کسب سهمیه 
المپیک 2۰2۰ نیز می باشد روز پنجشنبه 
لوازم  باشگاه  با  را  خود  قرارداد  گذشته 

خانگی کن تمدید کرد.
مومن  مهال  قهرمانی  کارنامه  در 
نایب  تکواندو،   بااخالق  ملی پوش  زاده 
قهرمانی در رقابت های قهرمانی جهان 

2۰۱۹،  دو مدال طالی رقابت های قهرمانی نونهاالن جهان در سال های 2۰۱۴ 
و 2۰۱۵ ، دو مدال طال و نقره رقابت های قهرمانی آسیا2۰۱۵ و 2۰۱۷  به چشم 

میخورد.
پیش از این نیز باشگاه کن برای فصل جدید با فاطمه صفرپور سرمربی تیم 
ملی نوجوانان ایران و برترین مربی جهان در مسابقات جهانی2۰۱۶کانادا و المپیک 
جوانان آرژانتین2۰۱۸ به عنوان مدیر فنی تمام رده های سنی تیم های بانوان خود 
تیم ملی  تیم ملی تکواندو و مربی  زاده ملی پوش اسبق  و همچنین شهره خلج 

نونهاالن ایران به توافق رسیده بود.

تالش بی نتیجه ملی پوش تیروکمان برای استخدام شدن
دارنده مدال برنز میکس تیمی بازی 
های آسیایی جاکارتا گفت: برای استخدام 
شدن در اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان بیش از یکسال است که دوندگی 
پنج ماه متوجه  از  بعد  تازه  اما  می کنم 
شدم که نامه ارسال شده از وزارت ورزش 
و جوانان در کارتابل اداره کل باقی مانده 
و هیچ ترتیب اثری به آن داده نشده است.

فرشته قربانی، اظهار کرد: دو ماه 
آسیایی  های  بازی  از  بازگشت  از  پس 
برای  را  خود  های  دوندگی  جاکارتا 

استخدام در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان آغاز کردم تا قضیه استخدامم 
مطابق مصوبه دولت که مدال آوران بازیهای آسیایی و جهانی می توانند استخدام 
زنجان درست شود.  استان  و جوانان  اداره کل ورزش  در  دولتی شوند،  ارگانهای 
متاسفانه همه ارگان ها معرفی شده بود جز اداره کل. در حقیقت هیچ حمایتی از 

سوی استانداری و اداره کل برای استخدام من انجام نشد.
استان  استانداری  از سوی وزارت ورزش و  با پیگیری هایی که  افزود:  وی 
زنجان برای قضیه استخدامی خود داشتم، استانداری دوباره نامه ای را در خصوص 
وضعیت استخدامی من به اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان ارسال کرد و 
آنها در جواب گفته بودند در جریان نامه نبودیم. در حقیقت بعد از پنج ماه که نامه 
در کارتابل اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان باقی مانده بود، آنها در پاسخ 
نامه استانداری چند ارگان و سازمان را به جز اداره کل برای رفع مشکل استخدامی 
من معرفی کرده بودند در حالی که هدف اصلی من استخدام در اداره کل ورزش و 

جوانان استان زنجان بود نه سایر ارگانهای دولتی.
قربانی افزود: بعد از بازگشت از جاکارتا تصمیم گرفتم کمان جدیدی بخرم 
و تجهیزاتم را نو کنم تا با آمادگی خوبی در مسابقات آینده شرکت کنم، اما وقتی 
می بینم بعد از مدال آوری هیچ انگیزه ای برای ورزشکار باقی نمی ماند و شرایط 
در  شرکت  و  زدن  تیر  برای  ای  انگیزه  دیگر  نیست،  فراهم  او  برای  استخدامی 

مسابقات را در خود نمی بینم.
بازیکن تیم ملی کامپوند همچنین افزود: بعد از کسب مدال برنز میکس تیمی 
بازی های آسیایی جاکارتا، قرار بود در آن زمان 2۰ سکه به کسانی که مدال برنز 
کسب کردند،  داده شود که این تعداد سکه هم پس از معادل سازی ۶۰ میلیون شد 

که با کسر ۶ میلیون به عنوان مالیات، ۵۴ میلیون به دستم رسید.
قربانی در پایان خاطرنشان کرد: دوست داشتم پس از استخدام در اداره کل 
ورزش و جوانان استان زنجان با انگیزه بیشتری به تیم ملی برگردم و دوباره در 
کامپوند افتخارآفرینی کنم اما االن وقتی می بینم به جایگاهی که حقم بوده دست 

نیافتم دلسرد شدم.

انصراف بانوی شماره یک تنیس جهان از شرکت در اپن آمریکا
اشلی بارتی اعالم کرد به خاطر ترس از ویروس کرونا در تنیس اپن آمریکا 

شرکت نمی کند.
اعالم  گذشته  پنجشنبه  روز  جهان  تنیس  یک  شماره  بانوی  بارتی،  اشلی 
کرد به خاطر ترس از ویروس کرونا در اپن آمریکا )دومین گرند اسلم این فصل( 

شرکت نمی کند. 
تنیسور استرالیایی گفت: تیم من و خودم تصمیم گرفتیم نه در رقابت های 
به  و  دارم  دوست  را  تورنمنت  دو  هر  کنیم.  آمریکا شرکت  اپن  نه  و  سینسیناتی 
همین خاطر چنین تصمیمی برایم سخت بود. با این حال ریسک زیادی در رابطه 
با ویروس کرونا وجود دارد. احساس راحتی نمی کنم که تیم و خودم را در چنین 

شرایطی قرار دهم. 
قهرمان آخرین دوره روالن گاروس همچنین درباره بازی های پاریس )سومین 
گرند اسلم این فصل( صحبت کرد و گفت: درباره حضورم در روالن گاروس و دیگر 

رقابت های اروپایی تصمیم گیری خواهم کرد.

ادعای گاتزتا دالاسپورت:
پیشنهادی ۲60 میلیون یورویی اینتر به مسی!

اگرچه مدیران اینتر قویا شایعات را 
تکذیب می کنند، اما به نظر می رسد این 
تیم واقعا به دنبال خرید لیونل مسی است.

در هفته های اخیر دوباره شایعات 
جدایی لیونل مسی از بارسلونا داغ شده و 
از اینتر به عنوان یکی از مقاصد احتمالی 
او نام برده شده است. البته در این روزها 
پپ ماروتا و آنتونیو کونته جذب بازیکنی 
مانند مسی را برای اینتر غیرممکن می 
شد  مدعی  دالاسپورت  گاتزتا  اما  دانند، 
برنامه ریزی  نراتزوری در حال  مدیران 

برای خرید این فوق ستاره آرژانتینی در تابستان سال بعد هستند.
 قرارداد لیونل مسی در تابستان 2۰2۱ با بارسلونا تمام می شود و اختالف او 
با مدیران باشگاه، اینتر را امیدوار به جذب این بازیکن کرده است. مدیران سونینگ 
قصد دارند مجموعا 2۶۰ میلیون یورو دستمزد برای لیونل مسی در نظر بگیرند و از 

روش یوونتوس برای جذب کریستیانو رونالدو استفاده کنند.
دو سال قبل بیانکونری در شرایطی با رئال مادرید برای خرید رونالدو به توافق 
رسید که از اسپانسرهای مختلف برای پرداخت دستمزد بهره گرفت و پروژه قدرتمند 
سونینگ در چین نیز از همین حاال با منابع پولداری برای تامین حقوق لیونل مسی 

به توافق دست یافته است.
البته همه این اتفاقات به نظر خود لیونل مسی بستگی دارد. پدر این بازیکن 
اخیرا در میالن ساکن شده و برخی این تغییر محل سکونت را نشانه ای در مورد 
احتمال انتقال مسی به اینتر می دانند. انگیزه رقابت دوباره با کریستیانو رونالدو در 
صرت تمدید با یوونتوس، می تواند لیونل مسی را راهی سری آ کند. البته تمامی این 
اخبار فعال در حد شایعات است، اما به نظر می رسد اینتر در این رابطه جدی بوده 

و از همین حاال در فکر جذب این فوق ستاره آرژانتینی در تابستان سال بعد است.

علت ترک بایرن از سوی گواردیوال؛
مخالفت با ساخت َاَبرتیم توسط پپ!

پپ گواردیوال زمانی که هنوز فصل ۱۶-2۰۱۵ به اتمام نرسیده بود، خبر از 
جدایی خود از بایرن مونیخ در پایان فصل را داد و در نهایت نیز به منچسترسیتی رفت.

به گزارش بیلد، پپ گواردیوال تابستان 2۰۱3 و پس از یک فصل استراحت بود 
که هدایت بایرن مونیخ را قبول کرد. او سه فصل بسیار خوب را نیز در این باشگاه 

پشت سر گذاشت و با سه قهرمانی بوندسلیگا این تیم را ترک کرد.
هرچند پپ در رقابت های داخلی کارنامه بسیار موفقی از خود به جا گذاشت 
ولی در لیگ قهرمانان به توفیقی دست پیدا نکرد. او در پای فینال با شکست از 

بارسا، رئال و اتلتیکو نتوانست به هدف خود برسد.
روبرت  و  آلکانتارا  تیاگو  گوتزه،  ماریو  بازیکنانی چون  باشگاه  مدت  این  در 
لواندفسکی را برای تقویت خود جذب کرد و در اختیار پپ گواردیوال گذاشت اما 
سرمربی اسپانیایی درخواست هایی به مراتب بیشتر داشت که هیچکدام اجابت نشدند 
و این یکی از مهمترین دالیل قطع همکاری او با بایرن مونیخ در سال 2۰۱۶ بود.

در کتاب “Inside FC Bayern” نوشته کریستین فولک خبرنگار بیلد آمده 
است که گواردیوال در مجموع هفت ستاره بزرگ را برای هر چه قدرتمندتر کردن 

بایرن می خواست که سران باشگاه هرگز موفق به جذب شان نشدند.
اولین مورد اختالف پپ و بایرن به جذب ماریو گوتزه بر می گردد. باشگاه 
خواهان جذب ستاره دورتموند بود ولی پپ عالقه مند بود تا نیمار را در اختیار داشته 

باشد. در نهایت گوتزه جذب بایرن شد و نیمار هم به بارسلونا رفت.
یک سال بعد پپ مشتاق بود تا لوئیس سوارز را به خدمت بگیرد. بایرن پیشنهادی 
۴۰ میلیون یورویی به لیورپول ارائه داد ولی سوارز با دو برابر این رقم راهی بارسلونا شد.

از دیگر ستاره های مورد عالقه پپ که هرگز جذب بایرن نشدند، می توان به 
کوین دی بروینه، رحیم استرلینگ، پل پوگبا، مارکو وراتی و ادن هازارد اشاره کرد.

در میان این بازیکنان، دی بروینه و استرلینگ کمی دیرتر و در منچسترسیتی 
شاگرد پپ شدند و هنوز هم در این باشگاه عضویت دارند ولی ادن هازارد در چلسی 
ماند و تابستان گذشته راهی رئال شد، پوگبا از یوونتوس در تابستان 2۰۱۶ راهی 

منچستریونایتد شد و مارکو وراتی نیز هنوز برای پی اس جی بازی می کند.

فابرگاس: آرسنال بیش از چلسی به این قهرمانی نیاز دارد
تیم  گوید  می  اسپانیایی  هافبک 
مایکل آرتتا بیش از چلسی نیاز به قهرمانی 

در جام حذفی انگلیس دارد.
به گزارش دیلی تلگراف، دو تیم 
فوتبال چلسی و آرسنال امشب در فینال 
جام حذفی انگلیس در ورزشگاه ومبلی 

شهر لندن برابر هم قرار می گیرند. 
هر دو تیم در حالی به نبال کسب 
اولین جام خود هستند که فرانک لمپارد 
آرتتا  مایکل  و  چلسی  تیم  سرمربی 
تاکنون  آرسنال  فوتبال  تیم  سرمربی 

جامی به دست نیاوردند و یکی از این دو مربی برای اولین بار قهرمانی را به عنوان 
مربی تجریه خواهد کرد.  

سسک فابرگاس هافبک اسپانیایی یکی از بازیکنانی است که برای هر دو 
طرف بازی کرده است. او درباره حضور در چلسی بعد از سالها بازی برای آرسنال 
گفت: حضور در چلسی چیزی است که من هرگز در زندگی خود پشیمان نخواهم 
شد. در واقع کاماًل برعکس. من همیشه در مورد چلسی و زمان خود در چلسی به 
خوبی صحبت خواهم کرد که شاید بهترین تصمیم حرفه ای من در زندگی باشد. 
وقتی با آرسنال بودم هرگز باور نمی کردم بتوانم آنچه را که نسبت به چلسی حس 
کردم را تجربه کنم. این به نظر غیرممکن بود اما زیبایی فوتبال همین است.  وقتی 
این شانس را به دست آوردم هیچ وقت فکر نمی کردم آنجا خیلی خوشحال باشم 
و بسیار موفق باشم و با هواداران آنها بسیار قدردانی و احساس خوب کنم. بنابراین 

اکنون من از هر دو باشگاه به طور مساوی پشتیبانی می کنم. 
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آرسنال برای بازی امروز بیش از 
چلسی به قهرمانی نیاز دارد. چلسی تیمی است که معموال در هر فصل یک قهرمانی به 
دست می آورد ولی در آرسنال اینطور نیست و آنها چند سالی است که جام نیاوردند و 
قطعا بیش از چلسی به آن نیاز دارند. من فکر کنم بازی؛ بازی نزدیک و جذابی خواهد 
بود که تفکرات دو مربی جوان را نشان می دهد که می خواهند موفقیت کسب کنند.

بازگشت پیرلو به فوتبال با مربی گری در یوونتوس
ستاره سابق باشگاه یوونتوس به عنوان سرمربی جدید تیم زیر 23 سال این 

باشگاه انتخاب و به دنیای مربی گری پا گذاشت.
»آندره آ پیرلو« هافبک خالق فوتبال ایتالیا و یوونتوس به عنوان سرمربی جدید 

تیم زیر 23 سال این باشگاه انتخاب شد.
پیرلو جانشین سرمربی قبلی این تیم یعنی »فابیو پکیا« شد. تیم زیر 23 سال 

یوونتوس در لیگ دسته سه ایتالیا حضور دارد.
او در سال های 2۰۱۱ تا 2۰۱۵ به عنوان بازیکن در تیم فوتبال یوونتوس حضور 
داشت و با این تیم چهار بار به قهرمانی در سری آ، یک قهرمانی جام حذفی و 2 
قهرمانی در سوپرکاپ ایتالیا رسید.پیرلو در سال 2۰۱۵ یووه را ترک کرده و به آمریکا 
رفت تا دو سال هم در تیم نیویورک سیتی بازی کند. او در سال 2۰۱۷ از دنیای فوتبال 
به عنوان بازیکن خداحافظی کرد.پیرلو با پیراهن تیم ملی ایتالیا در ۱۱۶ بازی، ۱3 

گل به ثمر رسانده است. او در سال 2۰۱۶ در جام جهانی آلمان فاتح این جام شد.

زالتان در میالن می ماند
مهاجم سوئدی تیم فوتبال آث میالن تصمیم  دارد فصل آینده نیز در این تیم 

ماندنی شود.
به گزارش سایت گاتزتا دلو اسپورت، »زالتان ابراهیموویچ« مهاجم 3۸ ساله 
تیم فوتبال آث میالن تصمیم دارد با سران این باشگاه در مورد حضور در این تیم 
برای فصل آینده صحبت کند. گفته می شود که او قصد ماندن در میالن را داشته و به 
رفتن از این تیم فکر نمی کند.زالتان با روند خوب مربیگری »استفانو پیولی«، متقاعد 

شده که در سن سیرو مانده و برای فصل آینده به این تیم کمک کند.
این مهاجم بلندقامت سوئدی از زمان ورود خود به میالن، تاثیر بسیار زیادی 
در بردهای این تیم داشته و با کمک او روسونری ها در رده ششم سری آ قرار گرفتند.

ابراهیموویچ به طور قطع قصد گفت و گو برای ماندن دارد اما هنوز هیچ تاریخ 
دقیقی برای این مذاکره اعالم نشده است.

این گزارش ادعا می کند زالتان و میالن برای گفتگو در مورد قرارداد در روزهای 
آینده نشستی داشته اند، اما هنوز هیچ تاریخی در دست نیست.

تیم  سبق  ا ن  پیتا کا  
باشگاه  و  ایران  فوتبال  ملی 
یحیی   : گفت لیس  سپو پر
ای  مقتدرانه  قهرمانی  با  گل محمدی 
آورد  بدست  پرسپولیس  با  همراه  که 
توانایی باالی مربیان ایرانی را به همه 

ثابت کرد.
ص  خصو ر  د پنجعلی  محمد 
برتر  لیگ  در  پرسپولیس  قهرمانی 
گل محمدی  یحیی  که  زمانی  گفت: 
ریسک  گرفت  برعهده  را  تیم  هدایت 
بزرگی کرد و او خیلی باهوش در راس 
با  نهایت  در  توانست  و  تیم عمل کرد 
استفاده از کادرفنی خوب خود تیم را به 

قهرمانی برساند.
وی ادامه داد: زمانی که یحیی به 
قهرمانی  برای  شرایط  آمد  پرسپولیس 
آسان نبود اما با قدرت باالی کادرفنی 
همه  به  باید  و  شد  قهرمان  تیم  این 

تبریک بگویم.
ل  تبا فو تیم  سبق  ا ن  پیتا کا
کادرفنی  با  قهرمانی  پرسپولیس گفت: 
من  و  است  بخش  لذت  بسیار  ایرانی 

دارم.  ایمان  ایرانی  مربیان  کار  به 
متاسفانه ما هیچگاه به کادرفنی ایرانی 
اعتماد نکردیم و به آنها فرصت ندادیم. 
خوشبختانه این بار یحیی گل محمدی 
را  ایرانی  مربیان  توانایی  قدرت،  با 

نشان داد.
وی تصریح کرد: پرسپولیس شاید 
هیچ وقت به اندازه این فصل تاریخ ساز 
و قدرتمند قهرمان نشده بود. خوشبختانه 
پرسپولیس در زمین قدرت خود را نشان 
داد و به حواشی که برخی در بیرون از 

نکرد.  توجه  کردند  می  درست  زمین 
نقش  هم  مدیریت  قهرمانی  این  در 
تیم  آرامش  توانست  و  داشت  زیادی 

را حفظ کند.
طرف  از  داشت:  اظهار  پنجعلی 
همه پیشکسوتان از بازیکنان و کادرفنی 
تشکر می کنم و امیدوارم این موفقیت 
به  از هواداران  باید  باشد.  دار  ادامه  ها 
خاطر اینکه منطقی از تیم خود حمایت 
کمک  آنها  و  کنم  ویژه  تشکر  کردند 

بزرگی به پرسپولیس می کنند.

وی تاکید کرد: خوشحالم هواداران 
پرسپولیس به فرهنگ حمایت از مربیان 
خود رسیدند و از هر کسی که سرمربی 

تیم می شود حمایت می کنند.
تیم  فوتبال  تیم  اسبق  کاپیتان 
ملی و باشگاه پرسپولیس گفت: به نظر 
من این تیم اگر حمایت شود به راحتی 
سال آینده هم قهرمان می شود. در حال 
اندازه پرسپولیس  به  تیمی  حاضر هیچ 
هماهنگ نیست و این موضوع به تیم 

کمک زیادی کرده است.
با  تهران  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
سلیمان  مسجد  نفت  مقابل  که  بردی 
برتر  لیگ  ششم  و  بیست  هفته  در 
لیگ  در  را  خود  قهرمانی  آورد  بدست 
حال  در  پرسپولیس  کرد.  قطعی  برتر 
حاضر با ۶2 امتیاز در صدر است و تیم 
های استقالل، سپاهان و تراکتور نیز با 
۴۵ امتیاز در جایگاه های دوم تا چهارم 

قرار دارند.
هفته  چارچوب  در  پرسپولیس 
در  شنبه  امروز  باید  هفتم  و  بیست 

قائمشهر به مصاف نساجی برود.

یحیی هوشمندانه رفتار کرد؛

پنجعلی: قهرمانی با کادرفنی ایرانی بسیار لذت بخش است
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ی  ه ها شگا با سهمیه 
فوتبال ایران برای حضور در 
لیگ  مسابقات   2۰2۱ فصل 

قهرمانان آسیا، تغییری نکرد.
قطر،  الرایه  روزنامه  گزارش  به 
فصل  همانند  یران  ا فوتبال  سهمیه 
 2+2 آسیا  قهرمانان  لیگ  در  گذشته 

تیم است. 
قطری،  روزنامه  این  گزارش  به 
سهمیه  سیا  آ ل  تبا فو سیون  ا کنفدر
کرده  مشخص  را  قاره  این  کشورهای 
که در آن کشورهای قطر و عربستان با 
داشتن سه تیم در مرحله گروهی دارای 

بیشترین سهمیه هستند.

نتایج  اساس  بر  این سهمیه بندی 
در  ملی  تیم های  جایگاه   و  باشگاه ها 

رنکینگ جهانی صورت گرفته است.
با این حساب سهمیه ایران برای 
فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا نسبت 
به فصل گذشته تغییری نکرده و ایران 
می تواند 2+2 تیم را برای حضور در این 
مسابقات به AFC معرفی کند. سهمیه 
تیم  دو  است که  این صورت  به  ایران 
خواهند  گروهی  مرحله  راهی  مستقیم 
باید در مرحله  نیز  تیم دیگر  و دو  شد 
بروند  حریفان شان  مصاف  به  پلی آف 
که در صورت پیروزی به مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان آسیا صعود می کنند.  

تعداد سهمیه  های ایران در لیگ قهرمانان آسیا بدون تغییر ماند

ر  د یی  نو قلعه  میر  ا
مصاف با تیم فوتبال استقالل 
برتر،  لیگ  رقابت های  در 
به دست  باخت   ۶ و  تساوی   ۵ برد،   ۶

آورده است.
هفتم  و  بیست  هفته  جریان  در 
رقابت های لیگ برتر، دو تیم استقالل 
ساعت  آزادی  ورزشگاه  در  سپاهان  و 

2۱:3۰ به مصاف هم می روند.
یکی از نکته های مهم و قابل توجه 
به  نویی  قلعه  امیر  این مسابقه، حضور 
عنوان سرمربی سپاهان در این مصاف 
مهم ترین  از  یکی  که  قلعه نویی  است. 
آبی  پیشین  سرمربیان  و  پیشکسوتان 
پوشان پایتخت است، در قامت تیم های 
به  برتر  لیگ  رقابت های  در  مختلفی 

مصاف استقالل رفته است.
امیر قلعه نویی در رقابت های لیگ 
برتر با تیم های مس کرمان، سپاهان، 
تراکتور و ذوب آهن به مصاف استقالل 
رفته است. قلعه نویی ۴ فصل با سپاهان 
با استقالل مصاف داشته که سهم او در 
این بازی ها، 2 پیروزی، 3 شکست و 2 

تساوی بوده است.
تراکتور دومین تیمی است که قلعه 
نویی به عنوان سرمربی مقابل استقالل 
قرار گرفته است. قلعه نویی با تراکتور ۶ 
بار به مصاف استقالل رفته است که 3 
بازی با شکست به اتمام رسیده است و 
دو بازی با پیروزی و یک بازی با نتیجه 

تساوی پایان یافته است.
نویی  قلعه  تیم  دیگر  آهن  ذوب 
برای مصاف با استقالل بوده. او با ذوب 
آهن 2 بار به مصاف استقالل رفته است 
که یک بازی با پیروزی و یک بازی با 

نتیجه شکست تمام شده است.
تیم  خرین  آ نیز  ن  کرما مس 
استقالل  با  آن  با  که  است  قلعه نویی 
با  بازی  یک  و  است  کرده  رویارویی 
نتیجه  با  بازی  یک  و  پیروزی  نتیجه 

تساوی به اتمام رسیده است.
در مجموع امیر قلعه نویی ۱۶ بار با 
تیم های مختلف به مصاف استقالل در 
رقابت های لیگ برتر رفته است که ۶ 
برد،۵ تساوی و ۶ باخت حاصل عملکرد 

او در مصاف با استقالل بوده است.

6 برد و 6 باخت؛ 

آمار شش تایی قلعه نویی و استقالل 

مهاجم ملی پوش فوتبال کشورمان، به عنوان 
هشتمین بازیکن برتر لیگ پرتغال انتخاب شد.

به گزارش رسانه معتبر رکورد پرتغال، »مهدی 
با  توانست  ریوآوه  فوتبال  تیم  مهاجم  طارمی« 
درخشش خود در لیگ پرتغال، به عنوان هشتمین 

بازیکن برتر این لیگ برگزیده شود.
مهاجم بوشهری تیم ملی فوتبال کشورمان با 
کسب ۱۱۰ امتیاز در میان ۱۰ بازیکن ارزشمند لیگ 

پرتغال قرار گرفت.
بازیکنان لیگ پرتغال به  ارزشمندترین  لیست 

شرح زیر است:
 ۱3۹ با  هافبک  پست  در  بنفیکا  از  پیزی   -۱
امتیاز، 2- وینیسیوس از بنفیکا در پست مهاجم با 
۱33 امتیاز، 3- پائولینیو از براگا در پست مهاجم با 
۱2۷ امتیاز، ۴- ریکاردو هورتا از براگا در پست مهاجم 
با ۱2۴ امتیاز، ۵- اوتاویو از پورتو در پست هافبک با 

۱2۱ امتیاز، ۶- الکس تلس از پورتو در پست مدافع 
با ۱۱ امتیاز، ۷- پدرو گونسالوس از فامالیکائو در پست 
هافبک با ۱۱۱ امتیاز، ۸- مهدی طارمی از ریوآوه در 
پست مهاجم با ۱۱۰ امتیاز، ۹- روبن دایاس از بنفیکا 
در پست مدافع با ۱۰۹ امتیاز و ۱۰ – کرائیو از جیل 

ویسنته در پست هافبک با ۱۰2 امتیاز.
پرتغال ۱۸ گل  لیگ  از  این فصل  در  طارمی 
و پنج پاس گل را در کارنامه خود ثبت کرده است.

طارمی هشتمین بازیکن برتر لیگ پرتغال شد

پوشـان  آبـی  مدافـع 
فـراز  پـر  و  عجیـب  فصـل 
و نشـیبی را سـپری کـرد و 
اکنـون در آسـتانه دیدار با تیم سـابقش 

دارد. قـرار 
در زمـان نقـل و انتقـاالت لیـگ 
نوزدهـم، اسـتقالل خریدهـای زیـادی 
داشـت که یکی از آنها سـیاوش یزدانی 
مدافـع خـوب سـپاهان بـود. یزدانی که 
در دیـدار نیمه نهایی جـام حذفی مقابل 
پرسـپولیس به دلیل درگیریش با شجاع 
خلیـل زاده خبرسـاز شـده بـود، پـس از 
اتمـام قـراردادش با زردپوشـان، از جمع 
اصفهانـی ها جدا شـد تـا فوتبالش را در 

اسـتقالل ادامـه دهد.
اما حاشـیه ها بـرای یزدانی خیلی 
زودتـر از آنچـه کـه فکـرش را می کرد 
شـروع شـد. او اولیـن بازی فصـل را به 
دلیـل محرومیتـی کـه از زمـان حضـور 
در سـپاهان گریبانگیرش شـده بود را از 
دسـت داد و اعتـراض اسـتقاللی ها نیز 

به جایی نرسـید.
یزدانـی در دیدار با فوالد توانسـت 
بـرای اولین بار لباس اسـتقالل را بر تن 
کنـد و اتفاقـا در آن دیـدار خـوب ظاهر 
شـد، تـا هـواداران آبـی پوش بـه ظهور 
یـک مدافـع سـطح بـاال در خـط دفـاع 
تیمشـان امیدوار شـوند. او پـس از بازی 

هـای خوبـش در ترکیـب اسـتقالل، به 
اردوی تیـم ملـی هم دعوت شـد اما در 
تمرینـات تیم ملی دچار مصدومیت شـد 

و چنـد دیدار اسـتقالل را از دسـت داد.
در ایـن میـان، یزدانـی بـه دلیـل 
مقابـل  رفـت  دیـدار  در  درگیـری 
پرسـپولیس، بـا حکم کمیتـه انضباطی 
از حضـور در یـک دیـدار محروم شـد تا 
بازیکـن اسـتقالل پـس از گذشـت تنها 
۵ هفتـه از لیـگ، 2 بـازی را بـه دلیـل 

محرومیـت از دسـت داده باشـد.
پـس از بازگشـت یزدانـی در دیدار 
مقابـل تراکتـور، او توانسـت بـه یکی از 
بازیکنـان ثابـت اسـتقالل تبدیل شـود 
ولـی مصدومیت بد موقـع در دیدار رفت 
مقابـل سـپاهان باعـث دوری طوالنـی 
مـدت ایـن مدافـع از ترکیب اسـتقالل 
شـد بـه نحوی کـه یزدانـی از ۹ آذر ۹۸ 
و دیـدار با سـپاهان تا ۴ تیـر ۹۹ و دیدار 
مقابـل فـوالد از میادین به دور بود. البته 
عمـل خودسـر یزدانی در درمـان به دور 
از نظارت کادر پزشـکی استقالل، باعث 
تجدیـد و افزایش مصدومیت مدافع آبی 

پوشان شـده بود.
یزدانـی بـا بازگشـت فوتبـال پس 
از کرونـا، در دومیـن دیـدار اسـتقالل 
مقابـل سـایپا بازهـم مصـدوم شـد و از 
زمیـن بـازی تعویـض شـد کـه پـس 

از آزمایشـاتی کـه از او بـه عمـل آمـد، 
مشـخص شـد بـه کرونـا مبتال شـده و 
بـه همین دلیـل دیـدار مقابـل تراکتور، 
صنعـت نفت، نسـاجی و پـارس را نیز از 
دسـت داد. در زمان قرنطینه نیز، فیلمی 
از یزدانی منتشـر شـد که جنجال هایی 

را در پـی داشـت.
اواخـر هفته پیش نیز و در آسـتانه 
دیـدار بـا سـپاهان، یزدانـی اسـتوری از 
کارت ورود به جلسـه آزمـون دکترایش 
واکنـش  باعـث  کـه  کـرد  منتشـر 

سـخنگوی سـازمان سـنجش شـد.
فاطمـه زریـن آمیـزی سـخنگوی 

سـازمان سنجش آموزش کشـور درباره 
برخـورد بـا یزدانـی گفـت: ایـن فـرد از 
آزمـون دکتری امسـال محـروم خواهد 
در  را  عمومـی  اذهـان  کـه  چـرا  شـد 
خصـوص ایـن آزمـون زیر سـوال برده 
اسـت. مجـازات ایـن فـرد بـر اسـاس 
قانـون تخلفـات آزمون های سراسـری 

تشـدید خواهد شـد.
هـر چند کـه یزدانی پـس از اتمام 
آزمون در یک اسـتوری دیگر ادعا کرده 
بـود اسـتوری کـه منتشـر کـرده قبل از 
شـروع آزمـون بـوده و بایـد دیـد ایـن 
ادعـای یزدانـی مـورد موافقت سـازمان 

سـنجش قـرار مـی گیرد یـا خیر.
حاال و در آسـتانه دیدار حسـاس با 
سـپاهان، یزدانـی مـی تواند بـه ترکیب 
تیمـش بازگـردد و مقابـل تیم سـابقش 
بـازی کنـد. او در دیـدار رفـت مقابـل 
همیـن سـپاهان دچـار آن مصدومیـت 
بدموقـع شـد کـه باعـث شـد دو سـوم 
فصـل را از دسـت بدهـد. یزدانـی کـه 
فصـل عجیـب و پرفـراز و نشـیبی را 
سـپری کـرده و درگیـر جنجـال هـای 
را  ایـن  فرصـت  حـاال  شـده،  زیـادی 
دارد تـا در بـازی های باقیمانـده جبران 
مافـات کنـد و بـرای کسـب سـهمیه و 
قهرمانـی در جام حذفی، عصای دسـت 

باشـد. مجیدی 

حاشیه های مدافع استقالل ادامه دارد؛

یک استوری بی موقع و حذف از آزمون دکتری
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تصویری دیده نشده از فتح اهلل مجتبایی و زنده یاد بدرالزمان قریب  
اختصاصی دنیای جوانان

دل بی عشق
چشم بی نور است

فخرالدین عراقی

هر دلی کو به عشق مایل نیست
حجرٔه دیو خوان، که آن دل نیست

زاغ گو، بی خبر بمیر از عشق
که ز گل عندلیب غافل نیست

دل بی عشق چشم بی نور است
خود بدین حاجت دالیل نیست

بیدالن را جز آستانٔه عشق
در ره کوی دوست منزل نیست

هر که مجنون نشد درین سودا
ای عراقی، بگو که: عاقل نیست

فارسی  ادبیات  و  زبان  تخصصی  فصلنامه  چهارم  دفتر 
»بهین نامه« که دبیران تحریریه آن فرح نیازکار و کوروش 
کمالی  سروستانی هستند و در شیراز منتشر می شود، در پنج 
بخش به معرفی دکتر مهدی حمیدی شیرازی و نقد و بررسی 

آثار او پرداخته است.
»گاه شمار  است:   همراه  مطالب  این  با  شماره  این 
به  شیرازی  حمیدی  نیز  و  شیرازی  حمیدی  مهدی  زندگی 
روایت دیگر آثار« فاطمه علیزاده، »شعر در خدمت عاشقی 
از تبار مجنون و فرهاد؛ نگاهی به شعر استاد دکتر حمیدی!« 
گلچین های  نخستین  از  یکی  »گردآورنده  دادبه،  اصغر  از  
داستان کوتاه فارسی« نوشته حسن میرعابدینی،  »ادبیات 
و  ملی  برجستـه  اثر  دو  در  آن  گسترده  بازتاب  و  غنایی 
و  شیرازی  حمیدی  »مهدی  ماحوزی،  مهدی  از  میهنی« 
نحله شـعری »سخن«« نوشته کامیار عابدی، »اینجا، حاال 
و من! یادداشتی درباره شعر دکتر مهدی حمیدی شیرازی« 
نوشته نسرین فقیه ملک مرزبان، »منظـومه بت شـکن بابل، 

کاوه  از  دگرناپذیری«  بوطیقای  شیرازی،  حمیدی  مهدی 
بهبهانی، »روش تقطیع در عروض جدید، راه پایان دادن به 
مناقشات عروضی« نوشته علی اصغر قهرمانی مقبل، »شرحی 
از شروین  نیما«  ـ  تاریخی جدال حمیدی  بر جامعه شناسی 
شیرازی«  حمیدی  شعر  در  بی پیرهنی  و  »پیرهن  وکیلی، 
کاربردهای  و  »اهداف  کاتوزیان،  همایون  نوشته محمدعلی 
تمثیل در ساختار شعری دکتر حمیدی« از مصطفی عرفانی، 
دکتر  نوشته  قاجار«  عصر  در  »شعر  کتاب  بررسی  و  »نقد 
بر  »ایستاده  کوهستانی نژاد،  مسعود  از  شیرازی«  حمیدی 
اسلوب خویش« نوشته جعفر مؤید شیرازی، »معلم راستگو، 
از منوچهر صدوقی سها،  »دو سفر علمی  شاعری متفکر« 
دکتر حمیدی به شیراز« نوشته منصور رستگار فسایی، »یاد 
یاران« از دکتر ایرج پارسی نژاد و روایاتی از محمدرضا شفیعی 
کدکنی،  سعید نفیسی،  محمدعلی اسالمی ندوشن، فریدون 
توللی، محمدامین ریاحی،  مظاهر مصفا،  غالمحسین یوسفی، 

عبدالحسین زرین کوب و سیدکریم امیری فیروزکوهی.

مهدی حمیدی شیرازی در »بهین نامه«

رمان  از  رونمایی  مراسم 
 » یا و ر یک  صحنه  »پشت 
با حضور  بصیری  مریم  نوشته 
محمدرضا سنگری به عنوان منتقد، ابراهیم 
سروش،  انتشارات  مدیرعامل  شمشیری 
صادق رضایی عضو هیئت مدیره انتشارات 

سروش و نویسنده اثر برگزار شد.
بصیری  مراسم  این  اولین سخنران 
بود که درباره چاپ این کتاب گفت: نوشتن 
»پشت صحنه یک رویا« برایم سعادتی بود 
که پس از دو دهه، با تشویق آقای صادق 
رضایی توسط انتشارات سروش چاپ شد. 
این مقدمه، درباره  از  سنگری پس 
روایت  گفت:  رویا«  یک  صحنه  »پشت 
دوربین  حرکت  موازی  حرکتی  کتاب، 
دارد. اصل داستان درباره ملیکا مادر امام 
زمان )عج( است که دختر قیصر روم بود. 
قیصر هم فرزند شمعون و مادر ملیکا هم 
مسیح  حضرت  حواریون  از  یکی  دختر 
امام  به  ملیکا  رسیدن  پشت صحنه  )ع(. 
و  عجیب  ماجرای  )ع(  عسکری  حسن 
فوق العاده ای است که در تاریخ ما وجود 
دارد و به عنوان یکی از داستان های این 

رمان مطرح شده است.
وی افزود: الیه رویی داستان »پشت 
صحنه یک رویا« درباره دختری امروزی 
به نام رها است که بناست در یک نمایش 
تئاتر بازی کند. رها شخصیت اول رمان 
است و قرار است در نمایش، نقش ملیکا 
را بازی کند اما آمادگی ایفای این نقش 
از این جهت که  را ندارد. این شخصیت 
خانواده ای  و  است  اشراف زاده  خودش 
متمول دارد، شبیه ملیکا است اما اتفاقاتی 
که در رمان می افتند، بناست شخصیت رها 
را به ملیکا نزدیک کنند تا رها از خودش 
رها شود. در نتیجه بناست با این رهایی، 
بتواند در صحنه  تا  ملیکا شود  به  تبدیل 

نقش را ایفا کند.
این منتقد در ادامه گفت: در ابتدای 
اما  است  دشواری  از  صحبت  داستان، 
خواندن متن دشوار نیست و نثر »پشت 
از  است.  تصویری  رویا«،  یک  صحنه 
با  آن که  از  بیش  به نظرم  جهت،  این 
کتاب یک داستان نویس روبرو باشیم، با 
هستیم.  روبرو  یک نمایشنامه نویس  اثر 
یک مساله زمانی ملکه ذهن آدم می شود 
که با سرشت انسان درآمیزد و آموزش 
داده شود. ما با تدریس آن چه آموخته ایم 
به تسلط می رسیم و این سطح از تسلط 
را می توان در متن خانم بصیری شاهد 
نمایشنامه نویسی  به  ایشان  چون  بود 
با  کتاب  ابتدای  ما  به نظرم  دارد.  تسلط 
روبرو  سینما  با  سپس  نمایشنامه،  یک 
به رمان،  نمایشنامه  از  اما عبوِر  هستیم 
این  برای  یک امتیاز  این ،  و  نداده  رخ 

است. کتاب 
هم  بازیگران  کار  در  دشواری  این 
دارم  بازیگری  دوستان  من  دارد.  وجود 
تاریخی  نقشی  وقتی  و  حرفه ای اند  که 

به آن ها پیشنهاد می شود، چگونگی اجرا، 
بیان و گویش نقش، تبدیل به دغدغه آن ها 
می شود. این موضوع را در داستان »پشت 
صحنه یک رویا« هم می بینیم چون رها 
که اصاًل در این وادی ها نیست می خواهد 

خودش را به نقش نزدیک کند
در ادامه، بصیری در پاسخ به سوال 
داستان  شروع  دشواری  درباره  سنگری 
تاریخ، گفت: دشواری اصلی در  زاویه  از 
برهه  آن  به  مربوط  متون  جست وجوی 
و  سریال  و  فیلم  امروز  بود.  تاریخی 
ولی  دارد  وجود  این باره  در  داستان هایی 
که  دشواری  این  نرفتم.  آن ها  من سراغ 
شما به آن اشاره می کنید، در کار بازیگران 
هم وجود دارد. من دوستان بازیگری دارم 
که در گروه بازیگران حرفه ای قرار دارند 
و وقتی نقشی تاریخی به آن ها پیشنهاد 
گویش  و  بیان  اجرا،  چگونگی  می شود، 
نقش، تبدیل به دغدغه آن ها می شود. این 
موضوع را در داستان »پشت صحنه یک 
رویا« هم می بینیم چون رها که اصاًل در 
را  نیست می خواهد خودش  این وادی ها 

به نقش نزدیک کند.
نویسنده رمان »دخیل عشق« درباره 
موضوع تحول شخصیت در داستان »پشت 
صحنه یک رویا« گفت: اگر امروز سراغ 
و  دقت  قطعًا  می رفتم،  سوژه ای  چنین 
با  اما  می بستم.  کار  به  بیشتری  تمرکز 
توجه به این که از زمان نوشتن اولیه کار 
خیلی فاصله گرفته ام، شاید موضوع برایم 
جذابیت اولیه را نداشت و به نظرم نرسید 
که سراغ منابع جدید بروم. به همین خاطر 
از  رمان،  به  اولیه  متن  تبدیل  برای 

داشته های خودم استفاده کردم.
* در رمان دنبال اثبات تاریخ نیستیم

سومین سخنران این مراسم، صادق 
بصیری  خانم  اگر  گفت:  که  بود  رضایی 
بنویسد،  چنین کتابی  امروز  می خواست 
شاید اصاًل چنین کتابی خلق نمی شد. ما 
در انتشارات سروش دنبال چاپ کتاب هایی 
هستیم که انسان سازی کنند. ما از ادبیات 
دنبال  اگر  می خواهیم؟ خب  تاریخی چه 
باید سراغ مورخان  تاریخ صرف هستیم، 
در  اما  برویم.  تاریخی شان  کتاب های  و 
بلکه  نیستیم  تاریخ  اثبات  دنبال  رمان، 
برشی از تاریخ، بهانه ای دستمان می دهد 

تا بتوانیم قصه بنویسیم. در این رمان هم، 
همین اتفاق افتاده است.

وی افزود: »پشت صحنه یک رویا« 
خود  هرکس شخصیت  که  است  طوری 
شخصیت  چون  می کند.  پیدا  آن  در  را 
می کند.  زندگی  مردم  بین  اصلی اش 
که  است  داستان نویس  زیرکی  از  این، 
برای جامعه خود زندگی می کند و برای 
این جامعه دست به خلق ادبیات می زند. 
مخاطب این ادبیات، انسان است. مجموعه 
کلمات زمانی می توانند انسان تربیت کنند 
و  باشند  آمده  بیرون  انسان  دل  از  که 
دربرگیرنده مفاهیم آسمانی و الهی باشند. 
خانم بصیری به خاطر سواد دینی و ادبی 
خود، موفق می شود با همین رویکرد کتابی 
بین  که  بنویسد  را  عشق«  »دخیل  مثل 

مخاطبان خیلی موفق می شود.
عضو هیئت مدیره انتشارات سروش 
که  ادبیاتی  دل  از  اگر  گفت:  ادامه  در 
انقالب اسالمی شناخته  ادبیات  به عنوان 
انسان سازی  جنبه های  بتوانیم  می شود، 
می توانیم  آن گاه  بکشیم،  تصویر  به  را 
بگوییم موفق بوده ایم. در غیر این صورت 
باید به سمت فانتزی نویسی رفت. تخیل 
آن صورت  در  قلم شد.  به  و دست  کرد 
ولی  هستیم  موفق  برسد  به نظر  شاید 

این گونه نیست.
سروش  انتشارات  گفت:  رضایی 
مقام  دفتر  نظر  زیر  که  است  نهادی 
دنبال  ما  می کند.  فعالیت  رهبری  معظم 
ادبیات و  از خلق  انسان  این هستیم که 
از نویسندگان متعهد  تاثیر بگیرد.  رمان، 
هم این انتظار می رود که اثری خلق کنند 
که تاثیرگذار باشد. ما هم سعی می کنیم 
نویسندگان  این  که  کنیم  ایجاد  فضایی 
در آن فعالیت کنند. امیدوارم کسانی که 
وظیفه معرفی کتاب های خوب به مردم 
را دارند، به ترویج چنین کتاب هایی مثل 

»پشت صحنه یک رویا« بپردازند.
در بخش بعدی این مراسم، سنگری 
برخی  درباره  تاریخ  سکوت  به  اشاره  با 
حوادث گفت: هر جا در باب یک رویداد 
نویسنده  می دهد،  رخ  سکوت  تاریخی 
است که باید وارد عمل شود. من بیشتر 
و  کرده ام  کار  عاشورا  تاریخ  حوزه  در 
بیش از ۴۰ سال است در این زمینه قلم 

می زنم. در همین زمینه، گاهی به سکوت 
نمی یابم.  را  حداقل ها  و  می رسم  تاریخ 
خب سوال این است که آیا من می توانم 
این جاها وارد شوم و تاریخ را گویا کنم؟ 

پاسخ مثبت است.
با  که  است  ین  ا مهم  یک نکته 
هنرمند  افالطون،  نظریات  از  استفاده 
محتوا  و  اندیشه  که  است  واقعی، کسی 
این  نشان می دهد.  و ساختار  فرم  در  را 
اتفاق در کتاب »پشت صحنه یک رویا« 
هم رخ داده و از دیگر امتیازات آن است

وی افزود: اما درباره کتاب »پشت 
دیگر  مورد  یک  رویا«  یک  صحنه 
از  است. یکی  اثر  آن طنز  و  دارد  وجود 
طنزی  بصیری،  خانم  قلم  ویژگی های 
دیالوگ ها  همه  تقریبًا  چاشنی  که  است 
است.  داستان  شخصیت های  جمالت  و 
این ویژگی را حتی در مونولوگ های اثر 
دارد  خلوت هایی  رها  اگر  می بینیم.  هم 
با خود درگیر است،  تنهایی ها  این  و در 
هم  تنهایی ها  این  در  را  طنز  رگه های 
بصیری،  خانم  این که،  دیگر  می بینیم. 
نزدیک  فاصله  از  را  امروز  زندگی  بافت 
دیده و به نمایش گذاشته است که این، از 
نکات ارزشمند کتاب است. یک نویسنده 
بپردازد،  موضوعی  به  می خواهد  وقتی 
باید آن موضوع را زندگی و تجربه کرده 
هم  زمینه  این  در  بصیری  خانم  باشد. 

موفق عمل کرده است.
ادامه  عاشورا  تاریخ  پژوهشگر  این 
این  در  اصلی  موضوع  به  ورود  داد: 
شده  انجام  غیرمستقیم  به طور  داستان، 
است. تا پیش از این، تالش هایی درباره 
صورت  زمینه  این  در  داستان  نوشتن 
و  است  اندک  تعدادشان  که  بود  گرفته 
هرچه جلوتر می آییم، می بینیم به صورت 
مستقیم به موضوع می پرداختند اما خانم 
بصیری، به طور نامحسوس و غیرمستقیم 
پرداخته  موردنظرش  اصلی  موضوع  به 
است. شما در ابتدای کتاب، نمی دانید با 
چه موضوعی روبرو هستید. خانم بصیری 
از عناصر فرهنگ ایرانی هم به خوبی بهره 
گرفته و موضوع اصلی را با آن پوشش 
داده است. هرچه به سمت انتهای قصه 
حرکت می کنیم، آن چه پررنگ تر می شود، 
خود شخصیت رها است و قصه نمایشنامه 
عاشق  ابتدا  در  دختر  این  می شود.  گم 
پسر جوانی است که آن پسر شخصیتی 
بی بند و بار و با افراد زیادی ارتباط دارد. 
رها در انتهای داستان موفق می شود از 
عشق این پسر هم خود را رها کند و به 

یک استقالل می رسد.
نویسنده کتاب »چهل روز عاشقانه« 
با  که  است  این  مهم  یک نکته  گفت: 
هنرمند  افالطون،  نظریات  از  استفاده 
واقعی، کسی است که اندیشه و محتوا را 
در فرم و ساختار نشان می دهد. این اتفاق 
در کتاب »پشت صحنه یک رویا« هم رخ 

داده و از دیگر امتیازات آن است.

نوشتن رمان برای اثبات تاریخ نیست

»رژه اشباح« در کتابفروشی ها 
ح«  شبا ا ه  ژ ر « ن  ما ر
با  تَنکوئری   کاترین  نوشته 
امین  معنوی  فرانک  ترجمه 
بازار  راهی  پیدایش  نشر  توسط 
از  یکی  این کتاب  شد.  نشر 
»رمان های  مجموعه  عناوین 
این ناشر  است که  راحت خوان« 

چاپ می کند.
برای برقراری ارتباط بهتر 
با »رمان راحت خوان«، باید آن 
را راس سوم مثلثی دانست که دو 
ضلع دیگرش، »آنیمه« )انیمیشن 
ژاپنی( و »مانگا« )کمیک ژاپنی( 
راحت خوان،  رمان های  هستند. 
مضمونی  و  ژانر  هر  می توانند 

داشته باشند و ممکن است مناسب مخاطبان کودک یا بزرگسال باشند. ولی 
به هرحال نوعی فلسفه و مساله اخالقی در آن ها وجود دارد و البته خواندنشان 

برای مخاطب راحت است.
شمشیرزنی  هنر  »سائو،  »دیگری«  ،  مجموعه کتاب های  به حال  تا 
آنالین« و »بیداری« در قالب ۴ جلد، ۴ جلد و ۶ جلد در مجموعه »رمان های 
راحت خوان«، چاپ شده اند. دو رمان تک جلدی »دفترچه مرگ« و »دیو و 

پسرک« هم دیگر آثاری هستند که در قالب این مجموعه چاپ شده اند.
کتاب »دیگری« نوشته یوکیتو آیاتسوجی، درباره اتفاقاتی هستند که 2۶ 
سال پس از مرگ دانش آموز با استعدادی به نام میساکی رخ می دهند. میساکی 
دختری محبوب بوده که در مدرسه راهنمایی یومی یاما تحصیل می کرده است.

در کتاب »سائو، هنر شمشیرزنی آنالین« نوشته رکی کاواهارا هم کلیت 
داستان به این ترتیب بود که یک بازی به نام »شمشیرزنی آنالین« یا »بازی 
مرگ« وجود داشت که بازیکنانش را به درون جهان مجازی می کشاند و 
آن ها را زندانی می کرد که بازیکنانی که در واقعیت مجازی کشته می شدند، 
در جهان واقعی هم جانشان را از دست می دادند.در مجموعه »بیداری« هم، 
داستان درباره دختری به نام کارا هارپر است که با پدرش به ژاپن مهاجرت کرده 
تا پس از مرگ مادرش، یک زندگی جدید را شروع کند. زندگی جدید کارا و 
پدرش سخت است، به ویژه که همه شیاطین ژاپنی تالش دارند شکارش کنند...

رمان »دیو و پسرک« درباره یک دیو و یک پسر نوجوان است. پسر، 
یتیمی است که جایی برای رفتن ندارد و دیو هم جنگجویی است که دلیلی 
برای جنگیدن ندارد. این دو شخصیت در نقطه ای به هم می رسند و با همدیگر 

برای تغییر دنیا قدم برمی دارند...
»دفترچه مرگ« هم دربرگیرنده یک رمان پلیسی برای نوجوانان و درباره 
یک قاتل در لس آنجلس است. در ابتدای داستان این رمان، قتل های هولناکی 
در لس آنجلس رخ داده اند و قاتل سرنخ هایی در صحنه قتل به جای گذاشته 
است. کشف رمز این قتل ها از عهده پلیس خارج است. شاید وقتش شده باشد 
آدمی به هوشمندی قاتل وارد صحنه شود؛ کسی مانند L کارآگاه مشهور با 
قدرت های ورای بشر... اما در کتاب جدید مجموعه »رمان راحت خوان« که 
»رژه اشباح« نام دارد، قصه درباره نوجوانی به نام ساکی یاماموتو است که 
مجبور شده برای تعطیالت به خانه مادربزرگش برود. او باید برای شرکت در 
مراسم و برنامه های سنتی خسته کننده هم خود را آماده کند. بنابراین برای 
خانه مادربزرگ و همه مراسم های سنتی خود را آماده کرده اما توقع گیر افتادن 

در نفرین اشباح را ندارد.
این کتاب با 3۹2 صفحه، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶۰ هزار 

تومان منتشر شده است.
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فرناز میرزالو

یادداشت

دریغا بدرالزمان قریب
دکتر میرجالل الدین کزاری

روانشاِد فرخنده یاد، بانوی گرامی فرخنده خوی، استاد بدرالزمان قریب، 
بی  هیچ گمان یکی از برترین چهره های فرهنگی و دانشگاهی ایران در 
سده ای که در آنیم، شمرده می شود. استادی است از تیره ای از استادان کهن 
که پایه های دانش و آگاهی را در این سرزمین به استواری نهاده اند. روانشاد 
قریب از خانواده  فرهنگ و دانش و ادب بوده است. پیداست که از دو سوی 
این خانواده بدرالزمان قریب، بهره هایی بسیار یافته است. یک سوی، سوی 
بداند،  و  نیاکان، بی آن که بخواهد  از  تبارشناختی است. ویژگی هایی که 
به یادگار ستانده است. دو دیگر بهره هایی است که در فضای فرهنگی و 
اندیشه ای خانواده، آگاهانه و به خواست ستانده است. این دو سرچشمه با 
تالش هایی که او در آموختن و پژوهیدن و اندیشیدن در سالیان زندگانی 
انجام داده است، از این بانوی ارجمند استادی کم مانند ساخته است. روانشاد 
قریب در فرهنگ باستانی ایران در زبان های کهن ایرانی می پژوهید و جستار 

و کتاب می نوشت.
گرانمایه  به شیوه ای  باریک بین،  آن ژرف کاوانه،  در  او  آنچه  ویژه  به 
از  یکی  که  است  ُسغدی  فرهنگ  و  زبان  است،  پژوهیده  و  است  کاویده 
هم  که  است  ایرانی  زبان های  مایه ورترین  و  فرهنگی ترین  و  کهن ترین 
در فرهنگ سپسین ایران، هم در زبان پارسی بازتاب هایی گونه گون یافته 
هر  دریغ  و  درد  مایه  چنین،  بانویی  درگذشت  که  روست  همین  از  است. 
ایرانی فرهیخته دلبسته ایران زمین است. زنان و مردانی را می شناسیم که 
ارج و ارزشان بیشتر زمانی به روشنی آشکار می شود که از میان ما می روند. 
جای شان همواره تهی می ماند. آن استاد روانشاد، هر آینه از این کسان است. 

روانش در مینوی برین شاد باد.

رادیو و تلویزیون سرقت ادبی می کنند

علی اصغر حداد با اشاره به برخی از داستان های کوتاه ترجمه اش که 
به گفته او، بدون اجازه  در رادیو خوانده شده اند می گوید: رادیو و تلویزیون 

سرقت ادبی می کنند.
رسیدگی  وضعیت  و  ترجمه  در  ادبی  سرقت  درباره  مترجم  این 
و  رادیو  می شناسم،  شکل  این  به  را  ادبی  سرقت  کرد:  اظهار  آن  به 
برخی  که  می گویند  من  به  یعنی  می کنند،  ادبی  سرقت  ما  تلویزیون 
از داستان های کوتاه  مرا یک شبکه رادیویی پخش می کرده، این کار 
نوع  است.  ادبی  سرقت  می شود،  انجام  چیز  هیچ  و  اجازه  بدون  وقتی 
دیگر آن هم این است که چیزی را نوشته باشیم و دیگری از روی آن 
ظاهرا  ترجمه  در  البته  که  است  پنهان  نسبتا  نوع  این  کند،  بازنویسی 

است. زیاد  چیزها  این 
است  کوتاه  خیلی  که  کوچولو«  »شازده  مثل  داستانی  افزود:  او 
یک  هم  لغت ها  تعداد  باالخره  است.  شده  ترجمه  بار   ۷۰  ،۶۰ کنون  تا 
ترجمه  که  را  اثری  دوباره  مترجمی  وقتی  معموال  می شود.  تمام  جایی 
و چاپ شده است ترجمه می کند، دو حالت وجود داد؛ یا ترجمه پیشین 
خوانده  اگر  است؛  نخوانده   را  آن  یا  می کند  ترجمه  مجدد  و  خوانده  را 
باید  باشد چرا دوباره  اگر نخوانده  تاثیر آن است و  تا حدی تحت  باشد 
نیست  نیازی  که  باشد  قبلی خوب  ترجمه  اگر  کند؟ چون  ترجمه  را  آن 

دوباره ترجمه شود.
حداد همچنین گفت: اگر ترجمه جدید بهتر از ترجمه پیشین باشد، 
ترجمه مجدد اشکالی ندارد ولی اگر هم سنگ و هم تراز با قبلی باشد خوب 
نیست. ولی نمی دانم تا چه حد می شود اسم آن را سرقت ادبی گذاشت.

در  که  شکلی  این  به  ادبی  سرقت  که  گفت  ادامه  در  مترجم  این 
ایران هست در کشورهای دیگر وجود ندارد و توضیح داد: البته کسانی 
هستند که اثری را می نویسند و می گویند که تحت تاثیر فردی بوده اند 
اثر  و  گرفتن  کلی  تاثیر  بلکه  او  کار  از  نمونه برداری  صورت  به  نه  اما 
جدید خلق کردن. البته هم خود نویسنده این را می گوید و هم منتقدان 
شعر  در  هست؛  هم  فارسی  ادبیات  در  و  نیست  هم  بدی  چیز  این  که 
غزل  در  حتی  دارد،  وجود  دیگری  شعر  از  کردن  استقبال  این  ما  قدیم 
شاعری بیت یا نیم بیتی از شاعر دیگر گرفته و شبیه آن را ساخته است.

از سرقت  نمی شود  فعلی  در شرایط  این که  بیان  با  علی اصغر حداد 
ادبی  سرقت  اصال  ما  ادبیات  مشکل  کرد:  اظهار  کرد  جلوگیری  ادبی 
نیست، ما آن قدر مشکالت بزرگی داریم که این در برابرش هیچ است. 
ادبیات پیچیده بلکه  اولین مشکل ما زنجیری است که نه فقط به پای 
موسیقی، سینما و تئاتر و ... هم گرفتارش هستند که غولی است به نام 
ارشاد. در حال حاضر مشکل عظیم ما این است، اگر مشکل ارشاد حل 
مقاله  نوشتن  با  ادب  اهالی  کرد.  حل  نحوی  به  می شود  را  باقی  شود، 
ارشاد  برای  هنر  کنند.  حل  را  مشکالت  بقیه  می توانند  کردن  مطرح  و 
آدم است، نقض غرض است که کسی بخواهد هنر را ارشاد کند. اصال 

عنوان ارشاد عجیب و غریب است و جور درنمی آید.

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
تعیین  قانون  نامه  ۱3آیین  وماده  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
۱3۹۹۶۰3۱۰۰۰۴۰۰3۸۱۸ - 2۷- ۰3- ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بال معارض محمود مهدوی دیوکالیی فرزند محمدجعفر به شماره 
شناسنامه ۴3۱ صادره از بابل با کد ملی 2۰۶3۵۱۷2۸2 متقاضی کالسه ۰۵۹۹ در 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱2۹.۱۰ متر مربع 
قسمتی از پالک ۱۴۶۱-3۱۷-۴۸۶2- اصلی واقع در بخش دو غرب حوزه ثبت 
ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی 
که اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
در  نماید  تحویل  ثبت محل  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  وگواهی  نماید  محل 
این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
شهرام  نمیباشد  دادگاه  به  متضرر  ازمراجعه  مانع  سند  صدور  وخواهدشد  صادر 
خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۱ - ۰۵ - ۹۹ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 2۶ - ۰۵ – ۹۹
م-الف ۱۹۹۰33۸3

 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3 قانون وماده ۱3آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱3۹۹۶۰3۱۰۰۰۴۰۰۵۰۸۱ - ۱۸- ۰۴- ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم آسیه غالمی فرزند عسکری 
به شماره شناسنامه 3۵3 صادره از بابل با کد ملی 2۰۶2۸۶۷۵22 متقاضی 
کالسه ۰2۶۴ در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مساحت ۴۱۶.2۴ متر مربع قسمتی از پالک ۹۵۸۹-2۸۱۵ اصلی واقع در 

بخش یکشرق حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به 
ازطریق روزنامه  به فاصله ۱۵روز  منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به 
رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر 
روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید 
در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه 
نمیباشد شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل تاریخ انتشار نوبت 

اول: ۱۱ - ۰۵ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: 2۶ - ۰۵ – ۹۹
م-الف ۹۹۰3۴۱۰

برگ سبز – کارت شناسایی
نوع کاربری: موتورسیکلت مدل ۱3۸۹

تیپ سوپر ۱2۵cc رنگ اصلی آبی 
سیستم کبیر

1P52FMI*72000644 شماره موتور
NCV***125 w 8910454* شماره تنه

پالک ۱۱3-۷۴۶۷2
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

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

برابر رأی شماره ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۱۴۱۰ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدکمال طباطبائی فرزند سیدمحمد 

به شماره شناسنامه 2232 صادره از در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۱۷2/۵۰ مترمربع پالک شماره 2۷۰۹ فرعی از ۸ اصلی واقع در قریه جعفرآباد 
اخوان تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت شرکت تعاونی مسکن صنایع شیمیایی 
پارچین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ث/م.الف ۱۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۵/2۶

محمدرحیم پورراینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

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

برابر رأی شماره ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۰۹۸2 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه آقا رضائی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه ۱۵ صادره از دماوند در شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱3۶/3۴ 
مترمربع پالک شماره ۴ فرعی از ۱۰۴ اصلی واقع در قریه باغ صالح تهران بخش حوزه 
ثبت ملک ورامین از مالکیت محسن میررجب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ث/م.الف ۱۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۵/2۶

محمدرحیم پورراینی
رئیس ثبت اسناد و امالک
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17
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نمایشنامه »هفت دقیقه« خواندنی شد

نیایش بهمنیه از انتشار نمایشنامه 
ماسینی  استفانو  نوشته  دقیقه«  »هفت 
خبر داد و عنوان کرد این اثر نمایشی 
درباره مطالبات کارگران، عزت نفس و 
اعمال  قشر  این  به  است که  خشونتی 
سال  در  نمایشنامه   این  می شود. 

کارگردان،  ماسینی  استفانو  توسط   2۰۱3
نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و مقاله نویس 
ایتالیایی نوشته شده است  و در سال 2۰۱۴ توسط الساندرو گاسمن بازیگر و 
کارگردان مطرح ایتالیایی روی صحنه رفته. همچنین فیلمی از روی این اثر 
در سال 2۰۱۶ توسط میکله پالچیده بازیگر و کارگردان سینما ساخته شده 
است. در خالصه داستان این نمایشنامه آمده: ۱۱ کارگر زن به نمایندگی از 
همه کارگران کارخانه نساجی باید در مورد آینده کارخانه و پیشنهاد صاحبان 
نتیجه  دیگر  از دو ساعت  تا کم تر  آنها  نماینده  و  برسند  نتیجه  به  کارخانه 

رای گیری را به صاحبان کارخانه اعالم کند. 

ویژه های رادیو پیام در دهه والیت

برنامه های  ویژه  با  پیام  رادیو 
»سالم چند لحظه« و »بر مدار والیت« 

به استقبال دهه والیت رفت
شهرام مالزاده مدیر شبکه رادیویی 
پیام درباره برنامه های شبکه پیام در 

دهه والیت  گفت: رادیوپیام در راستای ایجاد 
فضایی شاد، امیدآفرین، در اعیاد قربان تا غدیر 
)دهه والیت( با تولید و پخش ویژه برنامه هایی در قالب  و ساختارهای متنوع 
و بخش های مختلف این رادیوها مخاطبانش را همراهی می کند و با تولید 
ویژه برنامه »برمدار والیت« به بررسی ۱۰ رویداد مهم سیاسی، اجتماعی و 
ملی می پردازد. برنامه »سالم چند لحظه« نیز با رویکرد تعاملی درخصوص 
موضوعات پاسداشت زبان فارسی، حق الناس، سبک زندگی ایرانی اسالمی، 
قانونگرایی، جوانگرایی، کمک مومنانه، توجه به محیط زیست، سفارش به 

فرزندآوری، تکریم کارگران و تکریم معلمان تولید می شود.

»شهر خاموش« در خانه ها دیدنی می شود

نوازنده  و  آهنگساز  کلهر  کیهان 
شناخته شده موسیقی ایرانی با انتشار 
از  خود  شخصی  صفحه  در  پستی 
برگزاری تازه ترین کنسرت آنالین در 
روز دوشنبه سیزدهم مرداد ماه از شهر 

اصفهان خبر داد و نوشت: فروردین ۹۸ و در 
شروع تور »شهر خاموش« قرار بر رفتن به 
اغلب شهرهای کشورمان را داشتیم که بخشی از برنامه مان نیز کنسرت 
برای هم وطنان در شهرهای مرزی و از سرگیری اجرای رایگان پیرو تور 
قبلی در مناطق محروم بود که به دلیل شیوع بیماری امکان پذیر نشد. از 
این رو تصمیم بر ادامه این اجرا به صورت پخش زنده در فضای مجازی 
با امکان دسترسی رایگان برای همه مخاطبان در اینستاگرام و یوتیوب 
گرفتیم تا در این احوال برای ساعتی همدالنه در کنار بنوازیم و بشنویم. 

و به این منظور دو مکان زیبا را در تهران و اصفهان انتخاب کردیم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

سینماها روي خط قرمز
منوچهر محمدي: با این وضعیت سینماها 

بار دیگر تعطیل مي شوند!

این روزها وضعیت سینماهاي کشور اصال وضعیت خوبي نیست و 
حتي بازگشایي مجدد سالن هاي سینما باعث نشد که مخاطبان بار دیگر 
راهي سالن ها شوند و پروتکل هاي بهداشتي شدید هم نتوانست مخاطب 
این  در  است.  برخوردار  جاني  از سالمت  سینما  در  که  کند  مطمئن  را 
برخي از سینماداران که اتفاقا در کار تهیه کنندگي هم هستند بیشتر در 
جریان اتفاقات تلخ این روزهاي سینما هستند و معتقدند که اگر وضعیت 
به همین شکل ادامه داشته باشد، باید بار دیگر سینماها تعطیل شوند.

منوچهر محمدی، تهیه کننده سینما که مدیر دو مجموعه سینمایی 
پردیس زندگی و مگامال نیز است، درباره تاثیر اکران فیلم های خارجی 
بر جذب مخاطب در این دو پردیس گفت: اساسا از آنجایی که از سینما 
فیلم های خارجی هم همین وضعیت  به طور طبیعی  استقبال نمی شود 
نتوانستند  فیلم ها هم  این   و  است  اندک  بسیار  آنها  فروش  و  دارند  را 
به جذب مخاطب کمک کنند. در این شرایط باید سریعا کمیته بحران 
باید  بلکه  نیست،  کافی  تنهایی  به  سینما  بودن  باز  چون  شود  تشکیل 
فیلم خوب و قوی هم وجود داشته باشد که مخاطب عالقمند شود به 
سینما بیاید تا سالن ها به شکل کج دار و مریز این مرحله را سپری کنند. 
در غیر اینصورت اگر وضعیت بخواهد به همین ترتیب ادامه پیدا کند، 

سالن دارها ناگزیر به سمت تعطیلی خواهند رفت.
او درباره نگرانی هایی که برخی مدیران سینماها نسبت به افزایش 
قیمت تجیهزات فنی نمایش در سالن ها دارند نیز گفت: قیمت وسایل 
نمایش و صداها که چند سالی است دیجیتال شده و البته تولید داخلی 
هم نیستند، با توجه به قیمت ارز ۴-۵ برابر اضافه شده است، ضمن اینکه 
مسئله تحریم هم برای آن مصداق پیدا می کند و طبیعتا از مجاری رسمی 
قابل وارد کردن نیست و دولت ارز نیمایی به آنها تخصیص نمی دهد، در 
نتیجه هر کدام از سالن های ما وقتی به دلیل مشکل ابزارهای نمایشی 
نیستند چرا  برگشت  قابل  از مدار خارج شوند، می توان گفت که دیگر 
حد  تا  موضوع  این  ندارد.  وجود  نمایش  امکان  دیگر  فنی  دلیل  به  که 
زیادی به المپ های نمایش هم در سینماها تسری پیدا می کند و ارقام 
این المپ ها که عمر مفید هزار ساعت دارند و با هر نمایشی بخشی از 
این عمر مفید از دست می رود، طبعا در حال افزایش و رفتن به سمت 
نرخ های عجیب و غریب است. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا 
کند، یا سینماها باید زودتر از موعد بسته شوند یا اینکه دولت باید به 
صورت جدی در این زمینه ورود کند و غیر از روش های متعارفی که 
تا االن داشته به دنبال راه حل باشد. این مسئله از این جهت اهمیت 
دارد که تا یکی دو هفته آینده وارد ماه های محرم و صفر می شویم که 
اقتصاد سینما در این دو ماه در زمان غیرکرونایی هم بسیار ضعیف بوده 
و صاحبان فیلم ها حتی تمایلی به اکران آثارشان در این مدت نداشتند. 
شدن  بسته  امکان  لحظه  هر  و  نداریم  پیش رو  خوبی  روزهای  پس  

سالن ها وجود دارد.
تهیه کننده سینما درباره نحوه تصمیم گیری در کمیته بحران  این 
هم  گفت: ما هنوز سینما را  با روش های سال ۹۸ و سال های قبل تر که 
ترکیبی از تصمیم های دولت و صنف بود اداره می کنیم، در صورتی که 
االن باید ساز و کارهای دیگری از طرف دولت وضع شود و دولت اگر 
می خواهد از سِر خط سینما یعنی تولید تا انتهای خط که سالن ها هستند، 
تعطیل نشود باید اقدامات عاجلی انجام دهد. البته وقتی می گویم کمیته 
بحران، منظورم این نیست که فقط یک اسم باشد بلکه باید کمیته ای 
دارای اختیار و منابع مالی باشد و همچنین بتواند با دستگاه های ذیربط 
دیگر هماهنگی الزم را به عمل آورد. سینمادارها قطعا راضی به بستن 
باشیم  نداشته  هم  فیلمی  و  نشود  استقبال  وقتی  اما  نیستند،  سالن ها 

چاره ای جز تعطیلی نیست.
محمدی درباره وضعیت فیلم پرستاره چپ راست، که تهیه کنندگی 
منتظر  یا  می کند  اکران  را  آن  آیا  اینکه  و  است  داشته  برعهده  را  آن 
پایانی  روزهای  فیلم  این  گفت:  می شود؟  فجر  فیلم  برگزاری جشنواره 
مراحل فنی خود را می گذراند و تا چند هفته آینده آماده ارائه برای دریافت 
پروانه نمایش خواهد بود، اما درباره جشنواره سوال اول این است که آیا 
مگر قرار است جشنواره فجر برگزار شود؟ چون تا االن خبر جدیدی که 
مشخص کند جشنواره به روال سابق یا به صورت محدود برگزار خواهد 
اما طبیعتا همه چیز بستگی به شرایط دارد چون اگر  شد را نشنیده ام، 
امسال  زمستان سخت  و  پاییز  درباره  بهداشت  وزارت  که  هشدارهایی 
مطرح می کند را درنظر بگیریم، طبیعتا جشنواره هم منتفی خواهد شد 
که البته امیدوارم این اتفاق نیفتد. با این حال درباره فیلم خودم قاعدتا 

با توجه به شرایط و آنچه پیش آید، ناچار به تصمیم گیری هستم.

سینما  منتقدان  انجمن  برگزاری جشن  زمان 
مشخص نیست

انجمن  جشن  سیزدهمین  دبیر 
یی  سینما ن  گا یسند نو و  ن  ا منتقد
نیست  مشخص  هنوز  که  کرد  بیان 
چگونه  جشن  این  دوره  چهاردهمین 

برگزار می شود.
جعفر گودرزی گفت: تا امروز مشخص 
نشده که چهاردهمین جشن انجمن منتقدان و 
نویسندگان سینمای ایران چگونه و چه زمانی برگزار می شود، البته در تالش 
هستیم به زودی جلسه هیات مدیره برگزار و تصمیم نهایی برای این دوره 
از جشن گرفته شود.وی تاکید کرد: البته با توجه به شرایط کنونی مشخص 
نیست که بتوان چنین جشن هایی را برگزار کرد یا نه، البته این دوره از جشن 
مانند دوره های قبل در مهرماه برگزار می شود و مشخص نیست شرایط شیوع 
بیماری کرونا در این دوره چگونه باشد. منتهی  از آن جا می گویند در پاییز 

موج جدید کرونا شروع می شود هیچ تصمیم گیری قاطعی نمی توان گرفت.
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محمد حسین زاده

که  هستند  بازیگران  از  بسیاري 
را  آنها  از  متفاوتي  نقش هاي  سال ها 
سریال هاي  در  و  تلویزیون  قاب  در 
مختلف دیده ایم... یکي از این چهره ها 
مسعود کرامتي است که حاال یکي از 
به شمار  بازیگري  پیشکسوتان عرصه 
مي رود. بسیاري از ما هنوزهم سریال 
را  او  بازي درخشان  با  به چزابه،  سفر 
به خاطر داریم. او در سال هاي اخیر در 
تلویزیون بسیار کم کار بوده و همینطور 
در سینما نیز بسیار گزیده کار شده است.

بقه  سا که  متی  ا کر د  مسعو
کارگرداني در سینما و تئاتر را هم یدک 
جوانان  دنیاي  با  گفتگو  در  مي کشد، 
دلیل  و  خود  اخیر  فعالیت های  درباره 
در  گذشته  سال  گفت:  کم کاری اش 
فیلم اورکا، به کارگردانی سحر مصیبی 
بود.  تنها کار من  این  و  حضور داشتم 
ندارد  خوبی  اوضاع  تلویزیون  متاسفانه 
کار  آنجا  در  نمی شود  دلیل  همین  به 
کرد، چرا که متر و معیارش را دقیقه ها 
تعیین می کنند. همچنین شیوه برخوردی 
پیش  صداوسیما  سازمان  مدیریت  که 
گرفته، بزرگترین لطمه را به تلویزیون 
است.  زده  کارگردان ها  به  هم  بعد  و 
به  امروز پوزیشن حقیرانه ای  تلویزیون 
کارگردانان داده است، از این جهت که 
تنها  ندارد و  آثار اهمیتی  دیگر کیفیت 

کمیت است که حرف اول را می زند. از 
ناجوانمردانه ای  شکل  به  دیگر  سوی 
کارگردان  گردن  به  مسئولیت  تمام 
چه  او  که  نمی گوید  کسی  و  می افتد 
تحمل  باید  را  کمبودهایی  و چه  فشار 
جدای  تلویزیون  در  کارگردانی  کند. 
برخی از کارها که من خبر ندارم، امروز 
شده  تحقیرآمیز  و  نیست  جذاب  خیلی 
است و هر کاری که بد می شود درنهایت 
مسئولیت آن بر عهده کارگردان است. 
حاکم  اقتصادی  مسائل  نیز  سینما  در 
همان  و  است  گذاشته  تاثیر  جامعه  بر 
مریض  مناسبات  و  تلویزیون  سیستم 
و بیمار آن در سینما نیز به نوعی سایه 
بر  است.  یافته  حاکمیت  و  گسترانده 
است  سالی  چند  دالیل  همین  اساس 
که بیشتر بازی می کنم و کارگردانی را 

با این شرایط کنار گذاشته ام.
این چهره کهنه کار درباره وضعیت 
سینما با توجه به شیوع ویروس کرونا 
بیان کرد: تحلیل من بر اساس شرایط 
نمی کنم  فکر  و  است  جامعه  بر  حاکم 
و  امسال  چه  سینما  در  رشد  شاهد 
مورد  در  باشیم.  ینده  آ سال  حتي 
تنها  ما  می کنم  فکر  کرونا  مدیریت 
و  بی سر  کشوری هستیم که مدیریت 
دولت  و  مدیران  انگار  داریم.  سامانی 
هند  نمی خوا اصلی  متولی  به عنوان 
از صادر  غیر  دهند،  انجام  کار خاصی 
بهداشتی  پروتکل های  کردن یکسری 

بیانیه  شکل  به  خودشان  به زعم  که 
نیز  آن  اجرای  برای  و  می کنند  صادر 
برای  و  نیست  مسئولش  کسی  انگار 
مردم به شکل نصیحت بوده و درواقع 
فرمانی است که ضمانت اجرایی ندارد. 
و  اوضاع خراب شده  اساس  بر همین 
می افتد  مردم  گردن  به  هم  تقصیر 
دنیا  کجای  هیچ  در  که  حالی  در 
ماجرا  این  در  نیست.  اینگونه  مراقبت 
تئاتری ها  صنف  صنوف،  مظلوم ترین 
هم  کسی  که  هستند  سینما  اهالی  و 
نیست اعتراض کند و اگر هم اعتراض 
کنند آنقدر مسائل بزرگتر وجود دارد که 
اولین  نمی شود.  دیده  اعتراضات  این 
جایی هم که تعطیل می شود سالن های 
تئاتر است و عده زیادی هم  سینما و 
در این شرایط مشغول کار هستند که 
همراه با استرس است و کسی هم برای 
آن پاسخ نمی دهد. بنابراین نباید حس 
نباید  و  هستیم  جدابافته  تافته  کنیم 
انتظار اتفاقات مثبتی را در این عرصه 
مدیریت  به  ربطی  اینها  باشیم.  داشته 
در  مدیریت  مثل  و  ندارد  ما  فرهنگی 
می گویند  که  دیگراست  عرصه های 
خودتان جلو بروید. دولت رسما اعالم 
کرده است نمی توانیم تعطیل، قرنطینه 
داشته  نظارت  با  همراه  مدیریت  یا  و 
باشیم. بنابراین مردم هم چاره ای ندارند 
و از سر درد معاش بیرون زده اند و با 

این شرایط زندگی می کنند.
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محمد حسین زاده

اهالـي تئاتـر ماه هـاي سـختي را سـپري 
اجبـاري  از تعطیلـي  بعـد  مي کننـد و درواقـع 
بعـد  کرونـا، حتـي  اثـر  بـر  تئاتـر  سـالن هاي 
تئاترهـا  از  مـردم  نـه  بازگشـایي سـالن ها،  از 
هنرمنـدان  نـه  و  کرده انـد  خاصـي  اسـتقبال 
چنـدان تمایلـي بـه اجـرا دارند چرا کـه رعایت 
عرصـه  در  خصوصـا  بهداشـتي  پروتکل هـاي 
تئاتـر بسـیار سـخت اسـت و هیـچ بازیگـري 
و  بپـردازد  اجـرا  بـه  ماسـک  بـا  نمي توانـد 
درنتیجـه این روزها فقـط تئاترهاي تک بازیگر 
از رونـق برخـوردار هسـتند کـه البتـه بازهـم 
هنرمندانـي کـه چنیـن نمایش هایـي را اجـرا 

کرده انـد. ریسـک  مي کننـد، 
سـال هاي  در  کـه  چراغي پـور  سـیاوش 
اخیـر یکـي از پرکارترین بازیگران تئاتر، سـینما 
و حتـي تلویزیـون بـوده ایـن روزهـا مشـغول 
اجـراي یـک نمایش خاص اسـت ولـي خودش 
هـم مي گویـد کـه از سـوي دوسـتانش مـورد 
نکوهـش قـرار گرفتـه کـه چـرا در این شـرایط 
ریسـک کرده و بـه اجراي تئاتر پرداخته اسـت. 
ایـن بازیگـر بی حاشـیه  تئاتـر که ایـن روزها با 
نمایـش کوکاکـوال، روی صحنـه اسـت، حـاال 
از  گفتگویـي  در  و  شـده  رنجیـده  و  غمگیـن 
دلگیری هایـش می گویـد ولـی تاکیـد کـرد که 
بـا وجـود همـه مرارت هـا، کم فروشـی نمی کند 
نمی گـذارد.  کمـی  انـرژی  تماشـاگر  بـرای  و 
سـیاوش چراغی پـور دربـاره اجـراي نمایش در 
شـرایط کرونایـي مي گوید: همیشـه زمـان اجرا 
کـه نزدیـک می شـد، انـرژی ام فـوران می کرد 
ولـی حـاال پایـم بـه سـالن کشـیده نمی شـود. 
می دانسـتم اجـرا در این وضعیت سـخت اسـت 
ولـی همـه فکـرم ایـن بـود که چـراغ تئاتـر را 
روشـن نگه داریم تا تماشـاگران آن را فراموش 
نکننـد. گفتـم بـه هـر حـال بایـد اجـرای تئاتر 
از جایـی شـروع شـود و خـوب اسـت مـا هـم 
جـزو آغازگـران باشـیم. باالخره بایـد راهکاری 
چنیـن  بـا  می دانسـتم  چـه  ولـی  کنیـم  پیـدا 

می شـویم. روبـرو  بی مهری هایـی 
حضـورش  تجربـه  دربـاره  چراغی پـور 
توضیـح  کرونایـی  روزهـای  در  روی صحنـه 
داد: تجربـه تلخـی اسـت ولـی وقتـی پایـم به 
صحنـه برسـد، وقتی نور و گرمـای پروژکتورها 
را بـر صورتم حـس کنم، دیگر فرقـی نمی کند 

دو تماشـاگر در سـالن باشـند یـا  2هـزار نفـر. 
بـا تمـام وجـود بـازی می کنـم چراکـه بـرای 
تماشـاگرم حرمـت قائـل هسـتم. اگـر مدیران 
هنـری بـرای ما حرمت قائـل نیسـتند، ولی ما 
بـرای مخاطب مـان احتـرام قائل هسـتیم ولی 
بـه دلیـل رفتارهایـی کـه با مـا شـد، دیگر آن 
انـرِژی قبـل را نـدارم که مثال 3 سـاعت پیش 

از اجـرا بی تـاب و بی قـرار باشـم.  
ایـن بازیگـر کهنـه کار رونـدی از بازبینی 
و صـدور مجـوز نمایـش کوکاکـوال را تشـریح 
کـرد و افزود: در این روزهـای کرونایی که هر 
بـار بیـرون آمـدن از خانه می توانـد خطرآفرین 
باشـد و بسـیاری از افـراد حتی برای تماشـای 
یـک نمایـش ترجیح می دهند یک سـاعت هم 
در یـک مـکان در بسـته ننشـینند، مـا سـه بار 
بازبینـی رفتیـم. در صورتـی که متـن ما مجوز 
داشـت ولـی هـر بـار بـه دلیلـی غیرمنطقـی، 
مجـوز مـا بـه مشـکل برمی خـورد. متاسـفانه 
می کردنـد،  وارد  دوسـتان  کـه  ایرادهایـی 
یکسـری از اصول تئاتری را زیر سـوال می برد 
مسـایلی ماننـد زن پوشـی و مردپوشـی کـه از 
دیربـاز در تئاتـر مرسـوم بـوده اسـت. شـخصا 
بیـش از 3۰ سـال اسـت روی صحنـه نمایـش 
نیسـتم.  بیگانـه  قرمـز  خطـوط  بـا  و  هسـتم 
در  کـه  مـا  ماننـد  هنرمندانـی  اینکـه  ضمـن 
برهه حساسـی ماننـد دوران کرونا روی صحنه 
آمده ایـم، حتمـا دل مـان بـرای تئاتـر می تپد و 
حتـی بیـش از مدیـران از آن مراقبت می کنیم.

چراغی پـور بـا ابـراز تاسـف از مشـکالتی 
کـه برای پوسـتر این نمایش پیش آمده اسـت، 
ادامـه داد: بعـد از سـه بار بازبینـی کـه مجـوز 
گرفتیـم، مشـکل تبلیغات آغاز شـد. پوسـترمان 
اجـازه انتشـار نمی گرفـت در حالی کـه در ایـن 
پوسـتر تصویـر مـا با همـان لباس هایی منتشـر 
شـده کـه در اجـرا بر تـن داریم. تصـور کنید در 
ایـن واویالیـی کـه مـا روی صحنه ایـم، حتـی 
یـک پوسـتر و تصویـر نداریـم کـه دسـت کم 
در صفحـات شـخصی خـود منتشـر کنیـم تـا 
حداقـل دوسـتان خودمـان از اجـرای مـا با خبر 
شـوند و بـه دیـدن نمایش مان بیاینـد. بیلبورد و 
تبلیـغ تلویزیونـی کـه بـرای تئاتر محال اسـت. 
عملکـرد مدیـران هنـری در ارتقـای تبلیغـات 
تئاتـر چیـزي شـبیه فاجعـه اسـت. ایـن دوره 
بهتریـن زمـان بـود بـرای رایزنـی بـا تلویزیون 
تـا تئاتـر از تیزرهـای تلویزیونـی بـا تخفیـف 

برخـوردار شـود یـا مثـال می شـد بـرای بیلبورد 
شـهری بـا شـهرداری مذاکـره کـرد ولـی مـا 
همـه ایـن فرصت هـا را از دسـت می دهیـم و 
مرگ آورتـر از همـه اینهـا اینکـه حتـی از نصب 
پوسـتر نمایش هـای تئاتـر شـهر بر سـردر تاالر 
اصلـی همیـن مجموعـه هـم دریـغ می کنیـم. 
وقتـی مدیـران هیچ گونـه همراهی برای از سـر 
گیـری تئاتر نمی کننـد، چرا اقدام به بازگشـایی 
تئاتـر کردنـد؟ انتظار داشـتم مدیـران هنری در 
همـان اجراهـای نخسـت به سـالن مـا بیایند و 
بـه اولیـن گروه هایـی کـه در دوران کرونا روی 
صحنـه رفتنـد، دلگرمی بدهند. وقتی خودشـان 
تماشـاگر  نمی گذارنـد،  تئاتـر  بـه  را  پایشـان 
هـم بـه اینهـا نـگاه می کنـد مثـل اینکـه وزیر 
بهداشـت بـا زدن ماسـک، مـردم را بـه این کار 
تشـویق می کنـد. تئاتر هم حـوزه کاری مدیران 
هنری اسـت که بایـد برای آن انـرژی بگذارند. 
خانـه تئاتـر هـم در این شـرایط حمایتـي انجام 
نمي دهـد. قـرار بـود 2۵ فروردیـن امسـال در 
تماشـاخانه اسـتاد جوانمـرد، خانـه تئاتـر اجـرا 
داشـته باشـیم کـه ماجـرای کرونـا پیـش آمـد 
و بعـد از بازگشـایی تئاتـر، خانـه تئاتـر سـالن 
خـود را بـاز نکـرد در حالی کـه ایـن مجموعـه 
اجـرای  و  دارد  را  هنرمنـدان  معیشـت  داعیـه 
یـک  بـه  کمکـی  حداقـل  می توانسـت  تئاتـر 
گـروه نمایشـی باشـد. به هـر حـال تعطیلی آن 
سـالن سـبب شـد ما در تئاتر شـهر اجرا بگیریم. 
حتـي قرار بـود برای اجرا به نروژ دعوت شـویم 
ولـی در مقطعـی کـه آنها در حـال پیگیری با ما 
بودند، اینترنت سراسـری بـه مدت ۱۰ روز قطع 
شـد و ایـن فرصـت هـم از دسـت رفـت چراکه 

هیـچ راه ارتباطـی بـا آنان نداشـتیم.
عرصـه  محبـوب  و  جـذاب  چهـره  ایـن 
پایـان سـخنانش گفـت: کرونـا  بازیگـري در 
بحرانـی جهانـی اسـت ولـی بعـد از گذشـت 
چنـد ماه هنوز مسـئوالن مـا نتوانسـته اند هیچ 
راهـکار مناسـبی پیـدا کننـد و در ایـن میـان 
از  تئاتـر  از گروه هـا ماننـد هنرمنـدان  برخـی 
کمتریـن امکانات مالی هم برخـوردار نبوده اند.

نمایـش کوکاکـوال، بـه کارگردانـی نصیر 
ملکی جـو بـا بازی سـیاوش چراغی پـور و پگاه 
کاظمـی ایـن روزها در تاالر قشـقایی مجموعه 
تئاتر شـهر روی صحنه اسـت. این اثر نمایشی 
کـه ویـژه تماشـاگران باالی ۱۶ سـال اسـت، 

هر شـب روی صحنـه می رود.

ریسک تئاتري در ایام کرونا

سیاوش چراغي پور: مسئوالن هیچ حمایني از هنرمندان نمي کنند!


