
نگرانی 400 هزار ایرانی مهاجر
جلسه  در  شنبه  روز  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
ستاد  مقررات  اینکه  بیان  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
برای همه الزم االجرا است، تصریح کرد که باید تا فرا 
رسیدن زمانی که واکسن قابل قبول در دسترس قرار گیرد، اقدامات 

سختگیرانه ادامه یابد.
رئیس جمهور گفت: آمارها و گزارش های ارائه شده در جلسه امروز 

از وضعیت استان ها امیدوارکننده بود و حکایت از این داشت که حدود 
10 استان کشور که هفته های قبل در شرایط سخت بودند امروز از 

پیک بیماری عبور کرده اند .
روحانی افزود: تا امروز هر استانی که وارد یک دوره پیک بیماری 
شده و مشکالت را پشت سر گذاشته شاهد پیک دوم در آن استان 
نبوده ایم روندی که امروز مردم در رعایت اصول بهداشتی سپری می کنند 

اگر به همین شکل ادامه یابد حتما در هفته های آینده خبرهای خوشی 
را شاهد خواهیم بود و آمارها همچنین حکایت از مراعات اصول و 
پروتکل های بهداشتی در ادارات، بانک ها و مراکز پرتجمع دارد. البته 
عده  کمی هم رعایت نمی کنند و حتما نیازمند آن هستیم با کسی که 

تخلف می کند برخورد کنیم.
صفحه 2

برای حفظ سالمت جامعه 
همراهی مردم الزم است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که 
شرط عبور از کرونا همراهی مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی است.

رحمت اهلل فیروزی پوربادی با اشاره به مسئولیت هر ایرانی نسبت به 
جامعه در راستای مقابله با ویروس کرونا، بیان کرد: وظیفه شرعی، اخالقی، قانونی 
و اجتماعی هر یک از افراد جامعه حکم می کند که در راستای مقابله با ویروس 

کرونا هریک از ما در چهارچوب رعایت دستورالعمل های بهداشتی گام برداریم.
وی در ادامه اظهار کرد: هر یک از افراد جامعه چه در حوزه فردی و چه در 
حوزه اجتماعی مسئولیتی بر عهده دارد. در بعد فردی هر یک از افراد باید از ماسک 
استفاده کرده و دست های خود را مرتب شسته و دستورالعمل های بهداشتی را 

رعایت کنند. در بعد اجتماعی نیز باید از تجمعات غیر ضروری پرهیز شود.
صفحه 2

۵۰۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر درخواست 
حذف ترم دادند

معاون دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: ۵00 دانشجوی پژوهش محور 
این دانشگاه در ترم گذشته درخواست حذف ترم دادند که با ۹0 درصد درخواست 

ها موافقت شد.
سیاوش خرسندی  اظهار داشت: به دلیل اینکه تعداد درخواست ها برای حذف ترم زیاد 
تعریف یک چهارچوب خاص، آن ها  با  بلکه  نکردیم  به مورد بررسی  آن ها را مورد  بود، 

را دسته بندی کردیم. 
تایید  و  بررسی  موارد خاص  طریق کمیسیون  از  ترم  حذف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اداره آموزش دانشکده ها مجوزی  برای بخش تحصیالت تکمیلی و  افزود: ما  می شود، 
تعریف شده می گنجند  را که در چهارچوب  ترم  صادر کردیم که درخواست های حذف 

را بررسی کنند.
دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: عمده درخواست ها 
برای حذف ترم مربوط به دانشجویانی بوده که در دوره پژوهش قرار داشته اند نه آموزش. 
صفحه 2

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:

افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو 
خوشایند نیست

بالیی که کنکور سر آموزش عالی آورده است
امروز  گفت:  آزاد  دانشگاه  رئیس 
کنکور  که  بالیی  همان  کرد  اعتراف  باید 
کارشناسی بر سر آموزش و پرورش آورده، 
برگزاری کنکور تحصیالت تکمیلی نیز بر سر آموزش 

عالی آورده است.
در  یادداشتی  در  نچی  طهرا مهدی  محمد 
و  شد  برگزار  دکتری  کنکور  نوشت:  اینستاگرام 
پذیرای  سنجش  سازمان  با  تعامل  در  دانشگاه آزاد 
2۵000 داوطلب با رعایت پروتکل های بهداشتی بود.

کنکورهای  برگزاری  بهانه  به  افزود:  وی 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در مردادماه الزم 
دانستم نکاتی پیرامون مساله حذف کنکور مطرح کنم تا 

باب گفتگویی جدید در این موضوع باز شود.
صفحه 2

نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی:

 برای اجرای پروژه های عمرانی در شهر
 نیاز به آرامش و ثبات مدیریتی است

4

حدود سه میلیون دانش آموز
صفحه 2 ابزار هوشمند ندارند 

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1521- یکشنبه 12 مرداد  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فریدون جیراني: 

اصال این آقا را 
نمي شناختم!

6ورزش
دبیر فدراسیون 

تیراندازی:  به دنبال 
برگزاری اردو در 

اروپا هستیم

هنگ 7فر

فعاالن  از  يكي  براي  كارگرداني  مجوز  صدور  حواشي 
اينستاگرامي يا به قول معروف همان شاخ اينستاگرامي 
كماكان ادامه دارد و روزي نيست كه اهالي سينما خصوصا 
كساني كه مدتي است پشت خط دريافت مجوز مانده اند، 

اردوهای  برگزاری  گفت:  تيراندازی  فدراسيون  دبير 
عنوان  به  اروپايی  مسابقات  در  و شركت  برون مرزی 
مهد رشته تيراندازی هميشه يكی از مهمترين اهداف 

فدراسيون برای آماده سازی ورزشكاران است.

عضو هيات علمی دانشگاه اصفهان گفت: نهاد كتابخانه های 
عمومی كشور از ۳ طريق بهره جويی از فناوری، دوركاری و 
مراقبت های بهداشتی، خود را با شرايط ناشی از شيوع كرونا 

سازگار كرده است.

نهاد کتابخانه ها خود 
را با شرایط کرونا 

سازگار کرده است

اجتماعات همچنان در سراسر کشور ممنوع است

WWW.YOUTHWORLD.IR

صفحه 3

آگهی
 مناقصه عمومی

)نوبت دوم (
ازطریق  اولیه1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  برآورد  با  به احداث سالن اجتماعات شهرداری  نسبت  شهرداری شهرقدس درنظردارد 

مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکارحائزصالحیت )شرکتهای دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه(اقدام نماید.
به  مراجعه  با  شد  خواهد  اول چاپ  ازنوبت  هفته  یک  فاصله  به  که  آگهی  دوم  نوبت  ازتاریخ چاپ  مدت10روزکاری  توانند ظرف  می  متقاضیان 
امورقراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس،بلوارانقالب اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولیدگران ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس،طبقه دوم با ارائه 

معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 1/500/000ریال قابل واریزبه حساب 0105708298000بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

- سپرده شرکت درمناقصه معادل5% برآورد اولیه به مبلغ 500/000/000ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی میباشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

-شهرداری در رد یاقبول پیشنهادها مختاراست.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE ازاداره آموزش شهرداری می باشند.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

روابط عمومی شهرداری شهرقدس
تاریخ چاپ نوبت اول:1399/5/5

تاریخ چاپ نوبت دوم:1399/5/12 

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

شماره مجوز 1۳۹۹.۲1۵۳

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

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

شـرق اسـتان هرمزگان
۲ مدت قرارداد: 365 روز تقویمی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07632197236 تمـاس حاصـل نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

موضوع مناقصه: 
PENEUMATIC SPINNING WARENCH : خرید مربوط به

نوبت اول 
شماره مجوز : 1399.2146

مشخصات مناقصه:

مبلغ برآورد )ریال(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام ناقصه گزار

Tender No.: FP/17-۹۹/0۵۹شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 43-22-۹701۵48002

11,172,28121,080,000,000

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران:

براساس کسب حداقل امتیاز )۵0( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل روش ارزیابی
می شود، انجام می گردد.

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافتتوزیع اسناد توسط شرکت

آدرس: اهواز-بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی محل دریافت
– طبقه اول – سالن 113- اداره تدارکات خارجی کاال – خانم نادری / آقای سنگ بهرام – شماره تماس : 

061341486۵6 – 0613414861۵

1-ارائه فیش واریزی به مبلغ 1۹0،000 ریال به حساب شماره 40011140040204۹1 تحت عنوان تمرکز وجود  نحوه دریافت
)IR۵20100004001114004024۹1 درآمد )شماره شبا

2-درخواست رسمی متقاضی )با ذکر نام دقیق( مبنی

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالم های ارزیابی کیفیآخرین مهلتتحویل اسناد به شرکت

اهواز- بلوار پاسداران از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول محل تحویل
پارت B- اتاق 107- دبیر خانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 06134148۵6۹0-06134148۵80

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

1،0۵۵،000،000 ریال / ۵،128 یورومبلغ تضمین

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزیانواع تضامین قابل قبول
اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک 

)IR3۵0100004001114006376636 مرکزی جمهوری اسالمی ایران )شماره شبا

؟؟؟ اعتبار پیشنهاد / 
تضمین

۹0 روز)برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(

اداره تدارکات خارجی کاال
کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران
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سیدجمشید اوشال
حتما با خبر هستید و احتماال از خودتان سئوال کردید که چرا پول ملی ما ده ها سال است بصورت غیر 

قابل قبول بسیار ضعیف و ذلیل شده ؟
حتما سئوال کردید که این وظیفه و تکلیف حاکمیت و دولت ها است که باید برای حفظ اقتدار ملی ایران 
در همه ابعاد  جهات از جمله اقتدار اقتصادی و پول ملی هدفگذاری و فکر و کار کنند ، اما چه اتفاقی افتاده که 

درمورد تضعیف و تذلیل پول ملی اینقدر بی تفاوت هستند ؟
در این یادداشت میخواهم درمورد بهانه ضعف پول ملی بدلیل تحریم ها و مشکالت ناشی از تحریم در 

بخش صادرات توجه کنیم.
 حتما میدانید که یکی از بیشترین و مهمترین مشکالتی که امروز  در بخش بازرگانی و صادرات برای 

صادرکنندگان کاال وجود دارد تحویل کاال در مقصد و دریافت و بازگشت پول است .
حتما خوب میدانید که از مهمترین ارکان تجارت و از اولین کارهایی که در تجارت میشود و میتوان انجام 
داد و اتفاقا سود خوبی هم دارد ، تهاتر کاال با کاال است . یعنی کاالیی میفروشند و در مقابل بجای پول کاالیی را 
دریافت میکنید .ممکن است مشکل بزرگ در موضوع تهاتر  ، نبود تضامین مورد قبول طرفین برای انجام معامله 
باشد ، مثال کاال تحویل شود و در مقابل کاالیی وجود نداشته باشد و با اینکه کاال همانی که مورد توافق بوده 

تحویل نمیشود و به اصطالح آن کاال نیست و ..... ؟
در اینجاست که باید برای هر کاری از جمله فرآیند تهاتر از نقطه شروع تا پایان کار باید هدف و برنامه و 
نقشه راه داشت . فرض بر این باشد که ما یک کاالی ایرانی برای فالن کشور اروپایی یا آسیایی و یا همسایه 
ارسال میکنیم.  این کاال به فالن کشور ارسال میشود و مشتری آنرا میپذیرد ، اما مشکل اینجاست که پول آن 

کاال بنا به هر دلیلی قابل پرداخت و یا قابل انتقال نیست .
در اینجا اگر مشتری کاالی مورد نیاز ما را تامین کند و تحویل دهد ما میتوانیم آن کاال را به ایران آورده 
و نیاز کشور را تامین و برطرف نماییم پول خود را با سود عادالنه به ریال دریافت کنیم نیازی هم به انواع ارزهای 

کاذب و بی هویت نیست .
در اینجا و در این شرایط و برای انجام این کار اگر مراکز هماهنگ کننده تهاتر در بعضی از  سفارتخانه 
های ما متناسب با تامین نیازهای کشور و تامین بازارهای هدف ایجاد و تشکیل و مدیریت شوند و کاالی مورد 
نیاز بازارهای هدف تحویل و در مقابل کاالی مورد نیاز ما دریافت شود ، در اینصورت مشکل پول و انتقال پول 

و تحریم ها تقریبا و ان شاءاهلل بطور کلی حل خواهد شد .
البته حتما و حتما باید برای این مراکز هماهنگ کننده در سفارتخانه ها تهاتر یک مکانیزم ناظر و تضمین 
کننده مالی برای تضمین کیفیت و تضمین کمیت کاال مطابق پروفرما وقرارداد ایجاد کنند که ناظر بر سالمت و 
تداوم معامله و معامالت باشد که در اینصورت الزم است بانک و یا موسسه مالی و یا تضمین کننده منافع تهاتر 

ایجاد و تشکیل و یا اینکه یکی از وظایف اصلی بانک توسعه صادرات ایران همین کار باشد .
با بیان این مقدمه  میخواهم بنویسم که تا آنجایی که اطالع دارم نگاه عمومی و اصولی حاکمیت و بالتبع آن 
دولت ها ) وزارت خارجه . سازمان توسعه تجارت . مناطق آزاد . بانک مرکزی . بیمه مرکزی و  ...... ( از بهره گیری از

1.  مکانیزم تهاتر و
2.  مراکز هماهنگی تهاتر و

سرمقاله

چقدر بی تفاوتی و چقدر بی خیالی!
3.  بانک یا موسسه مالی ناظر و تضمین کننده کیفیت وکمیت معامالت تهاتری

غافل بودند و متاسفانه چنین تفکر عملی برای حفظ اقتدار اقتصاد در سطوح اقتصاد کالن و بیشتر اقتصاد خرد 
در ایران وجود نداشته و ندارد ؟ نبود هدف و فکر  و برنامه و نقشه راه )با عدد و رقم و قابل پیگیری و ردیابی ( و البته 
نبود اشخاص مصمم حرفه ای و متعهد و با انگیزه خادم به ایران اسالمی و سایر دالیل مهم  و متعدد دیگر از جمله 
توجه نداشتن به موضوع بهره گیری از تهاتر میتواند عامل یا عواملی برای تضعیف و تذلیل پول ملی ایران باشد ؟

ما هدف بزرگی به نام ایران توسعه بافته در سال 1404  داشتیم و داریم که به دلیل همین نبودها از غافله 
حرکت هدفمند در جامعه جهانی حداقل در این بخش عقب افتادیم ؟

به نظر می رسد بجای بیان شعارهای توخالی که از عوامل ایستایی است ، بهتر و شایسته تر است که 
هدفمند و با برنامه فکر کنیم و مصمم گام برداریم .

حتما و حتما نتیجه خواهیم گرفت .
جمع بندی ااین یادداشت اینکه در دنیای تجارت همه  راه ها به ارز مرجع ) دالر ( و خرید و فروش با 

دالر ختم نمیشود . راه های دیگری مثل تهاتر وجود دارد که میتواند به اقتصاد و تجارت ایران کمک کند .
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استفاده از ظرفیت های داخلی باید مد نظر دولت باشد
نماینده مردم ساری در مجلس در مورد بیانات اخیر مقام معظم رهبری در 
مورد تحریم و مقابله با آن گفت: استفاده از ظرفیت های داخلی، باید به عنوان 

استراتژی های دولت و مجلس مورد تأکید قرار بگیرد
منصور علی زارعی در مورد بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد ضرورت 
مقاومت در برابر آمریکا گفت: 40 سال است که این ماجرا را تجربه کرده ایم. در 
هر ماجرایی وقتی عقب نشینی کردیم آنها یک قدم جلو آمدند. نیازی به تجربه 
جدید در این زمینه نداریم. نماینده مردم ساری در مجلس افزود: استفاده از 
ظرفیت های داخلی، باید به عنوان استراتژی های دولت و مجلس مورد تأکید قرار 
بگیرد. ما باید ظرفیت های خود را روی میز ریخته و برای آنها دقیقا برنامه ریزی 

کنیم تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم.
وی همچنین ضمن تأکید به ضرورت استفاده از دانش بومی، متخصصین 
بومی گفت: ارزش نهادن به شرکت های دانش بنیان و استفاده از منابع داخلی 
می تواند ما را در بسیاری از موارد خودکفا کند تا از زیر یوغ تحریم ها خارج شویم.

برای حفظ سالمت جامعه همراهی مردم الزم است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که شرط 

عبور از کرونا همراهی مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی است.
رحمت اهلل فیروزی پوربادی با اشاره به مسئولیت هر ایرانی نسبت به جامعه 
در راستای مقابله با ویروس کرونا، بیان کرد: وظیفه شرعی، اخالقی، قانونی و 
اجتماعی هر یک از افراد جامعه حکم می کند که در راستای مقابله با ویروس 
کرونا هریک از ما در چهارچوب رعایت دستورالعمل های بهداشتی گام برداریم.

وی در ادامه اظهار کرد: هر یک از افراد جامعه چه در حوزه فردی و چه در 
حوزه اجتماعی مسئولیتی بر عهده دارد. در بعد فردی هر یک از افراد باید از ماسک 
استفاده کرده و دست های خود را مرتب شسته و دستورالعمل های بهداشتی 

را رعایت کنند. در بعد اجتماعی نیز باید از تجمعات غیر ضروری پرهیز شود.
نماینده مردم نطنز در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید از برگزاری مراسم 
های عروسی و عزا در شرایط کنونی پرهیز کرد. برگزاری تجمعات باعث سرایت 
این ویروس می شود و ما نسبت به سالمت دیگر شهروندان مسئول هستیم. 

امروز به همراهی مردم برای حفظ سالمت جامعه نیازمندیم.

برگزاری  برای  جامعی  دستورالعمل  کرونا  با  مقابله  ستاد 
عزاداری ماه محرم تهیه کند

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که ستاد ملی مقابله با کرونا 
وظیفه دارد که دستورالعمل جامع و واضحی برای برپایی مراسمات ماه محرم 
با توجه به ظرفیت های موجود تهیه و به مسئوالن هیئت ها و مردم ابالغ کند.

اقبال شاکری درباره نحوه برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم در عین 
حفظ سالمتی و مقابله با ویروس کرونا، بیان کرد: برگزاری مراسم عزاداری 
در ماه محرم و صفر از مطالبات مردم است و مردم در این دو ماه خواسته ها 
و گره های خود را از محضر امام حسین)ع( مسئلت دارند. در کنار این برپایی 
یکسری مظاهر عاشورایی نظیر هیئت ها و دسته های عزاداری جایگاه خاصی 

در ماه محرم دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: البته امسال که شرایط خاصی در کشور وجود 
دارد، ستاد ملی کرونا وظیفه دارد دستور العمل واضح و مشخصی برای برپایی 
مراسمات مذهبی در این دو ماه تهیه و ارائه کند و مردم قطعا به پروتکل های 

بهداشتی توجه خواهند کرد.
مختلف  مسائل  در  آنچه  اینکه  بیان  با  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
در کشور مشکل ساز شده و مردم را نیز گیج می کند چندگانه گویی از سوی 
مسئوالن است، تصریح کرد: به عنوان مثال در موضوع لغو طرح ترافیک ما حدود 
یک ماه است که در شهر تهران شاهد صحبت های متناقضی از سوی استانداری، 
ستاد مقابله با کرونا، شهرداری و شورای شهر هستیم که در نهایت بعد دو ماه 
به این نتیجه رسیدند که باالخره یک هفته طرح ترافیک در تهران لغو شود. 
متاسفانه عدم مدیریت صحیح و یکپارچه در همه حوزه ها مشکل آفرین است.

اجتماعات همچنان در سراسر کشور ممنوع است
حجت االسالم حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه مقررات ستاد برای همه الزم االجرا است، تصریح کرد که باید تا فرا رسیدن 

زمانی که واکسن قابل قبول در دسترس قرار گیرد، اقدامات سختگیرانه ادامه یابد.
رئیس جمهور گفت: آمارها و گزارش های ارائه شده در جلسه امروز از وضعیت 
استان ها امیدوارکننده بود و حکایت از این داشت که حدود 10 استان کشور که هفته های 

قبل در شرایط سخت بودند امروز از پیک بیماری عبور کرده اند .
روحانی افزود: تا امروز هر استانی که وارد یک دوره پیک بیماری شده و مشکالت 
را پشت سر گذاشته شاهد پیک دوم در آن استان نبوده ایم روندی که امروز مردم در 
رعایت اصول بهداشتی سپری می کنند اگر به همین شکل ادامه یابد حتما در هفته های 
آینده خبرهای خوشی را شاهد خواهیم بود و آمارها همچنین حکایت از مراعات اصول 
و پروتکل های بهداشتی در ادارات، بانک ها و مراکز پرتجمع دارد. البته عده  کمی هم 

رعایت نمی کنند و حتما نیازمند آن هستیم با کسی که تخلف می کند برخورد کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: برای ماه محرم و عزاداری ها در این ماه نیز مقرراتی 
وضع شده که تا هفته آینده قطعی، تصویب و ابالغ خواهد شد. مسوولین هیات ها و 
تکایا باید در این زمینه مسوولیت بپذیرند و اگر کسی در هیات های عزاداری اصول 

بهداشتی را رعایت نکرد مسوولین هیات ها باید با او برخورد کنند.
وی با تاکید بر اینکه راهبرد ما در مورد این ویروس تغییر نکرده و همان راهبرد 
قبلی است، گفت: آموزش و توضیح دادن به مردم در مورد این ویروس همچنان به عنوان 
یک اصل باید در دستور کار ما باشد و مردم نیز باید رعایت اصول بهداشتی را بر همه 
چیز مقدم بدانند و الزام در استفاده از ماسک و پرهیز از تجمعات و رعایت فاصله گذاری 
همچنان ضروری و الزم است. اجتماعات تحت هر عنوان همچنان ممنوع است تا 
شرایط بهبود یابد.روحانی با تاکید بر اینکه با فرد متخلف از رعایت اصول بهداشتی 
حتما باید برخورد شود، گفت: اگر فردی پروتکل ها و اصول بهداشتی را رعایت نکرد 
باید تنبیه شود تمام افراد متخلف باید شناسایی و با آنها برخورد صورت گیرد و این 

برخوردها حتما باید اعالم شود تا مردم در جریان قرار گیرند.
رئیس جمهور افزود: ادامه انجام تست و شناسایی افراد مبتال راه مقابله با این 
بیماری است و باید بدانیم چه کسی حامل و ناقل ویروس است تا بعد از شناسایی افراد 
آلوده، او را از جامعه جدا کنیم و به عنوان وظیفه دوم همه افرادی که در تماس با فرد 

مبتال بودند را شناسایی و از جامعه جدا کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرعت انتشار ویروس در 
برخی از استانها باال بوده است، گفت: به استان ها اختیارات الزم داده  شده است که در 

ستادهای استانی برای کنترل و مهار ویروس تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اعالم وضعیت سفید، هشدار یا قرمز در مناطق مختلف 
به موضوعات گوناگون از جمله امکانات استانها بستگی دارد، گفت: در این زمینه شرایط 

استان ها از جمله نیروی انسانی و کادر درمان و امکانات آن استان مورد توجه است.
روحانی تقویت بخش سالمت را یکی از مسائل مهم مورد تاکید عنوان کرد و 
گفت: افزایش تخت های بیمارستانی و تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز، تقویت کادر 
درمان و پرستاری با استخدام نیروهای جدید همچنان اولویت ما در مقابله با ویروس 
کروناست و در همین رابطه تا پایان امسال حدود 8هزار تخت جدید به بیمارستان ها 
اضافه خواهد شد.رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با قدردانی از سخنان حکیمانه 
و مجتهدانه روز گذشته رهبر معظم انقالب گفت: نکته بسیار مهم سخنان ایشان این 
بود که مرجع و مرجعیت نهایی که متولی امر سالمت جامعه در شرایط فعلی است، 
منحصرا ستاد ملی کروناست.روحانی ادامه داد: آدرس را عوض نکنیم و مسیر را اشتباه 
نرویم یک خانه است و یک در دارد و آن ستاد ملی کروناست و  مقررات وضع شده از 

سوی ستاد ملی کرونا برای همه الزم االجراست.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاری عزاداری سیدالشهداء در ایام 
محرم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی گفت: مگر می شود کسی مسلمان باشد و 
محرم برایش مهم نباشد؟ و شیعه باشد و محرم برایش مهم نباشد ملتی که با روحیه 
قوی در مقابل انواع فشارهای دشمنان ایستاده و مقاومت کرده است محرم را فراموش 
نخواهد کرد و حتما محرم ما امسال هم به گونه ای خواهد بود که بوی عزاداری امام 

حسین)ع( به مشام همه خواهد رسید.

بالیی که کنکور سر آموزش عالی آورده است
د  ا ز آ ه  نشگا ا د رئیس 
اعتراف  باید  امروز  گفت: 
کنکور  که  بالیی  کرد همان 
پرورش  و  آموزش  سر  بر  کارشناسی 
تحصیالت  کنکور  برگزاری  آورده، 
تکمیلی نیز بر سر آموزش عالی آورده 

است.
نچی  ا طهر ی  مهد محمد 
نوشت:  اینستاگرام  در  در یادداشتی 
کنکور دکتری برگزار شد و دانشگاه آزاد 
پذیرای  سنجش  سازمان  با  تعامل  در 
2۵000 داوطلب با رعایت پروتکل های 

بهداشتی بود.
برگزاری  بهانه  به  افزود:  وی 
کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکتری در مردادماه الزم دانستم نکاتی 
پیرامون مساله حذف کنکور مطرح کنم 
تا باب گفتگویی جدید در این موضوع 

باز شود.
رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: البته 
بر  نمی خواهیم  مباحث  این  طرح  با 
برگزاری  منتظر  که  عزیزانمان  دغدغه 
کنکور پراسترس امسال هستند، چیزی 
کردیم  غفلت  دیروز  که  چرا  بیافزاییم 
کنکور  برگزاری  جز  چاره ای  امروز  و 
نداریم و امید آن دارم امسال را با همه 

مشکالتش پشت سر بگذاریم.
طهرانچی با طرح این پرسش که 

شویم؟  جدا  کنکور  از  نمی توانیم  چرا 
اظهار کرد: برگزاری کنکور برای ورود 
به تحصیالت تکمیلی بدین معناست که 
سوابق تحصیلی دانشجو طی چهار سال 
کارشناسی ارشد،  دو سال  و  کارشناسی 
به  ورود  برای  خوبی  معیار  نمی تواند 
دانشجو  است  و الزم  باشد  بعد  مرحله 
در  تکمیلی  تحصیالت  به  ورود  برای 
یک آزمون تستی شرکت کند، آزمونی 
شکل  پیرامونش  عجیب  اقتصادی  که 
که  نید  بدا است  جالب  گرفته است. 

همین  به  دنیا  مطرح  نشگاه های  دا
دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی اش 

پذیرش می دهند!
خاطرنشان  آزاد  دانشگاه  رئیس 
کرد: در میان اعضای هیات علمی که 
ورودی  دانشجویان  کیفیت  نظاره گر 
نظر  اتفاق  هستند  تکمیلی  تحصیالت 
ناکارآمدی کنکور تحصیالت  بر  کامل 
تکمیلی وجود دارد و امروز باید اعتراف 
کرد همان بالیی که کنکور کارشناسی 
با  آورده  پرورش  و  آموزش  سر  بر 

برگزاری کنکور تحصیالت تکمیلی بر 
سر آموزش عالی آمده است.

وی در ادامه بیان کرد: چرا سوابق 
تحصیلی و نمرات مستمر ترمی دانشجو 
در دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد 
نمی تواند اعتبار بخش وضعیت دانشجو 
باشد؟ کنکور  بعد  به مقطع  برای ورود 
دارد؟  مزیتی  چه  تکمیلی  تحصیالت 
حتما تستی بودن و در یک روز بودن 
کنکور نقطه ضعف و یکسان بودن سطح 
امتحان، امنیت و عاری از تقلب بودن، 
نقطه قوت آن هستند. اما چرا نمی توان 
این دو مزیت را به درون دانشگاه برد و 
با انجام امتحانات تشریحی مستمر ترمی 
نقطه ضعف تستی بودن سئواالت و در 

یک روز بودن آزمون را برطرف کرد.
طهرانچی در ادامه تصریح کرد: به 
نظر می رسد تا زمانی که سازمان سنجش 
مجری  سازمان  یک  از  کشور   آموزش 
سنجش  تنظیم گر  سازمان  به  سنجش 
تحصیلی تبدیل نشود ما در چنبره کنکور 
تخریب  شاهد  روز  به  روز  و  گرفتاریم 
کشور  در  کارشناسی  آموزش  پایه های 
به صورت  که  ترمی  البته  بود.  خواهیم 
آزمون های  مشکالت  گذشت  مجازی 
پایان ترم همه دانشگاه ها را عیان ساخت 
و نشان داد که امروز نظام ارزش گذاری 
آموزش چالش جدی آموزش عالی است.
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زیر نظر: علی هوشمند

برای برگزاری آزمون های پیش رو مشکلی وجود ندارد
رو  پیش  آزمون های  برگزاری  برای  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
هیچ مشکلی نداریم، باالی 80 درصد شرکت کنندگان کنکور دکتری از برگزاری 

آزمون رضایت داشتند.
دانشگاه های  از  از تک تک استان ها  مستندی  گزارش های  غالمی  منصور 
حوزه های برگزاری اخذ شده و نظرخواهی از داوطلبان دکتری که در کنکور شرکت 
کرده بودند از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور که فقط داوطلبان می توانند 

وارد شوند دریافت شده است.
وزیر علوم یادآور شد: باالی 80 درصد شرکت کنندگان دکتری از برگزاری 
آزمون اظهار رضایت کردند، مواردی که سوال شده است در تجربه سازمان برای 

برگزاری آزمون های بعدی استفاده می شود.
غالمی افزود: در شرایط فعلی آمادگی خوبی وجود دارد، همکاری با وزارت 

بهداشت می تواند ما را برای برگزاری مراحل بعدی آزمون ها کمک کند.

۵00 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر درخواست حذف ترم دادند
محور  پژوهش  دانشجوی   ۵00 گفت:  امیرکبیر  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
این دانشگاه در ترم گذشته درخواست حذف ترم دادند که با ۹0 درصد درخواست 

ها موافقت شد.
سیاوش خرسندی  اظهار داشت: به دلیل اینکه تعداد درخواست ها برای حذف 
ترم زیاد بود، آن ها را مورد به مورد بررسی نکردیم بلکه با تعریف یک چهارچوب 

خاص، آن ها را دسته بندی کردیم. 
وی با اشاره به اینکه حذف ترم از طریق کمیسیون موارد خاص بررسی و 
تایید می شود، افزود: ما برای بخش تحصیالت تکمیلی و اداره آموزش دانشکده 
ها مجوزی صادر کردیم که درخواست های حذف ترم را که در چهارچوب تعریف 

شده می گنجند را بررسی کنند.
عمده  داد:  ادامه  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  خاص  موارد  کمیسیون  دبیر 
پژوهش  دوره  در  که  بوده  دانشجویانی  به  مربوط  ترم  برای حذف  ها  درخواست 

قرار داشته اند نه آموزش. 
خرسندی تعداد درخواست حذف ترم برای دانشجویان آموزش محور را حدود 
30 تا 40 مورد عنوان کرد و گفت: این دانشجویان دالیل مختلفی را چون بیماری 
و یا عدم دسترسی به اینترنت را برای درخواست حذف ترم خود مطرح می کردند.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اعالم اینکه نزدیک به ۵00 
دانشجوی پژوهش محور در ترم گذشته درخواست حذف ترم داده اند، تصریح کرد: 
این دانشجویان در مرحله پژوهش قرار داشته و درس نداشتند و به دلیل اینکه در 
این دوره نتوانسته بودند در دانشگاه حضور یابند، اعالم کردند فرایند پژوهش آن 

ها آسیب دیده است.
این  اکثریت  با  دانشگاه  خاص  موارد  کمیسیون  گفت:  پایان  در  خرسندی 

درخواست ها )حدود ۹0 درصد( موافقت کرده است. 

اطالعیه دانشگاه تهران درباره پذیرش دکتری در پردیس کیش
دانشگاه تهران در اطالعیه ای نحوه شرکت در آزمون اختصاصی دکتری از 

طریق شیوه نامه اختصاصی پردیس بین المللی کیش را اعالم کرد.
طریق شیوه  از  دکتری  اختصاصی  آزمون  در  کننده  شرکت  متقاضیان 
)مندرج  الزم  شرایط  در صورت داشتن  بین المللی کیش  پردیس  نامه اختصاصی 
در شیوه نامه(، می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1۵ مرداد  لغایت جمعه 14 شهریور 
به  بارگذاری مدارک و اطالعات الزم  نام الکترونیکی و  انجام مراحل ثبت  برای 
وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی Academics.ut.ac.ir مراجعه کنند.

به  راهنمای مربوط  که رشته های مورد پذیرش و  است  ذکر  به  الزم 
مراحل ثبت نام در سامانه مذکور تعبیه شده است.

به ثبت  نسبت  مقرر  در تاریخ های  باید  که  باشند  داشته  داوطلبان توجه 
تاییدیه ثبت  داشتن  دست  در  با  کرده و  سایت مذکور اقدام  در  نام الکترونیکی 
مراجعه  بین المللی کیش  پردیس  به  مصاحبه  انجام  برای  نام الکترونیکی 

کنند؛ درغیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

 

مجتمع قضایی اهواز آتش گرفت
رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری اهــواز از 
ــان خرم کوشــک  ــهید تندگوی ــی ش ــع قضای ــش ســوزی در مجتم ــوع آت وق

ایــن کالنشــهر خبــر داد.
ابراهیــم قنبــری گفــت: پــس از دریافــت گــزارش آتش ســوزی 
ــک زن را از  ــتند ی ــدند و توانس ــر ش ــه حاض ــل حادث ــانان در مح آتش نش

میــان دود شــعله های آتــش، از ســاختمان خــارج کننــد.

آتش سوزی گسترده در خیابان فداییان اسالم
ســخنگوی آتــش نشــانی شــهرداری تهــران از آتــش ســوزی گســترده 

در یــک بارانــداز در خیابــان فداییــان اســالم خبــر داد.
جــالل ملکــی گفــت: ایــن حادثــه ســاعت 10:۵6 صبــح روز جمعــه در 

خیابــان فداییــان اســالم نرســیده بــه بلــوار ابریشــم اتفــاق افتــاد.
وی افــزود: محــل حادثــه یــک بارانــداز به وســعت 3 هــزار متــر مربــع 
ــود و در  ــده ب ــده ش ــای آن چی ــام زوای ــادی کاال در تم ــدار زی ــه مق ــود ک ب
بخــش انتهــای بارانــداز 800 متــر ســوله بــا ســقف هــای شــیروانی نــا ایمــن 

قــرار داشــت کــه انــواع کاال در آن نگــه داری شــده بــود.
بــه گفتــه ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی ایــن بخــش بارانــداز به طــور 

کامــل شــعله ور بــود و آتــش بــه بخش هــای چــپ و راســت آن در محوطــه 
بیرونــی نیــز ســرایت کــرده بــود و در آن بخش هــا نیــز تعــداد زیــادی فــرش، 
موکــت، و در ضلــع دیگــر حلقه هــای الســتک و کولــر چیــده شــده بــود و 

آتــش بــه آن قســمت هــا نیــز ســرایت کــرده بــود.

آب تنی، نوجوان 16ساله را کشت
فرمانــده انتظامــی شهرســتان دهلــران از مــرگ نوجوانــی 16 ســاله بــر 

اثــر غــرق شــدگی در ایــن شهرســتان خبــر داد .
ــه در یکــی از  ــن حادث ســرهنگ منوچهــر مکــی  اظهــار  داشــت: ای
ــار  ــتای ذوالفق ــب روس ــل آب دشــت عباس جن ــای خروجــی تون ــال ه کان
اتفــاق افتــاد و بــا حضــور مامــوران در محــل مشــخص شــد یــک نوجــوان 
16 ســاله اهــل و ســاکن منطقــه دشــت عباس از توابــع شهرســتان 
ــه    ــال زهکشــی کشــاورزی رفت ــه داخــل کان ــی ب ــران، جهــت آب تن دهل

غــرق شــده اســت.

تصادف مرگبار » ال90ا« با کارگران شهرداری 
رییــس اداره تصادفــات پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تهــران بــزرگ از 
تصــادف مرگبــار ســواری ال۹0 بــا کارگــران شــهرداری در پــل ســیدخندان 

خبــر داد.
ســرهنگ احســان مومنــی گفــت: یــک دســتگاه ســواری ال۹0 در حــال 
حرکــت در مســیر شــرق بــه غــرب بزرگــراه شــهید ســلیمانی بــود کــه روی 
پــل ســید خنــدان بــا ســه تــن از کارگــران شــهرداری کــه مشــغول نظافــت 
معبــر بودنــد برخــورد کــرد. متاســفانه یک نفــر از کارگــران در دم جــان باخت 
دو کارگــر دیگــر نیــز کــه دچــار مصدومیــت شــده بودنــد، از ســوی عوامــل 

اورژانــس بــه مرکــز درمانــی منتقــل شــدند.
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هسته تنسور چیست و چه کاربردی 
در پردازنده های گرافیکی دارد؟

هسته  به  مجهز  گرافیکی  های  تراشه  تاکنون،  پیش  سال  سه  از  انویدیا 
های افوده ای را تولید می کند که درکنار هسته های عادی مخصوص سایه 
 Tensor(( استفاده می شوند. هسته های جدید که تنسور Shader (( زنی
نام دارند، امروزه در بسیاری از کامپیوترهای رومیزی، لپ تاپ ها، ورک استیشن 
ها و دیتاسنترهای سرتاسر جهان به کار می روند. ساختار این هسته ها چگونه 
است و آن ها چه کاربردهایی دارند؟ آیا واقعا در کارت گرافیکی لزوما به هسته 
ی تنسور نیاز داریم؟ درادامه ی مطلب، به همین پرسش ها پاسخ می دهیم. 

آموزش کوتاه ریاضی
برای درک عملکرد و کاربرد هسته های تنسور، ابتدا باید ماهیت آن ها 
را درک کنیم. باید بدانیم هسته های تنسور دقیقا چیست. در ابتدا، باید بدانید 
ریزپردازنده ها صر ف نظر از ساختار و فرم، برای انجام عملیات ریاضی روی 
یکدیگر  با  باید  اعداد  اوقات  برخی  و...( ساخته می شوند.  )جمع، ضرب  اعداد 
گروه بندی شوند؛ چون معنای خاصی برای یکدیگر دارند. به عنوان مثال، وقتی 
تراشه ای مشغول پردازش داده برای رندرکردن جلوه های گرافیکی می شود، 
شاید برای محاسبه ی عامل مقیاس با اعداد صحیح مانند 2، 11۵ و... سروکار 
نقطه در فضای سه  برای محاسبه ی موقعیت یک  تراشه  باشد. همین  داشته 
بعدی با اعداد اعشاری کار می کند. در وضعیت آخر، برای رسیدن به موقعیت 

دقیق به سه قطعه داده نیاز پیدا می کنیم.
پردازنده ای بسیار باهوش تر از ماشین حساب

فرم  در  داده ای  عظیم  مجموعه های  باید  گرافیکی،  جلوه های  دنیای  در 
موازی  پردازش  توانایی  کرد.  پردازش  و  جابه جا  لحظه  یک  در  را  برداری 
به  تنسورها  پردازش  برعهده گرفتن  برای  را  آن ها  گرافیکی  پردازنده های 
انتخاب های عالی تبدیل می کند. همچنین، همه ی آن ها امروزه از مفهوم جدیدی 
پشتیبانی   General Matrix Multiplication یا   GEMM به نام 
می کنند که عملیاتی پیچیده تر را انجام می دهد. در این عملیات، دو ماتریس در 
هم ضرب و حاصل آن ها با ماتریس جدیدی جمع می شود. البته سه ماتریس 
حاضر در عملیات مذکور، محدودیت هایی ازلحاظ تعداد سطر و ستون دارند که 

در تصویر زیر مشاهده می کنید.
الگوریتم هایی که برای انجام عملیات روی ماتریس ها توسعه پیدا کردند، 
در محاسبه ی ماتریس های مربعی عملکرد بهتری دارند )به عنوان مثال، ماتریس 
10x10 بهتر از ۵0x2 خواهد بود(. همچنین، ماتریس های کوچک تر برای انجام 
محاسبه بهتر هستند. به هرحال الگوریتم ها زمانی بهترین عملکرد را دارند که در 

سخت افزاری مخصوص انجام چنین محاسباتی اجرا شوند.
برنامه نویسان برای دسترسی به هسته های تنسور در تمامی انواع معماری 
ولتا و تورینگ و امپر کار دشواری در پیش ندارند. کد برنامه باید از یک نشان 
)Flag( استفاده کند تا به API و درایورها بگوید قصد دارد از هسته ی تنسور 
استفاده کند. البته نوع داده نیز باید از نوعی باشد که هسته ها پشتیبانی می کنند 
تمامی  درنهایت، سخت افزار  باشد.  از هشت  مضربی  باید  هم  ماتریس  ابعاد  و 

کارهای دیگر را انجام می دهد.
به طور کلی، هسته های تنسور برای کاربردهایی مانند رندر عادی یا انکود و دیکود 
ویدئو استفاده نمی شوند؛ پس ظاهرا پول خود را برای قابلیتی هزینه کرده اید که کاربردی 
ندارد. البته انویدیا از سال 2018 هسته های تنسور را در محصوالت مصرف کننده اضافه 
کرد و اولین محصوالت نیز در دسته ی Turing GeForce RTX عرضه شدند 
 Deep Learning Super Sampling یا DLSS و در همان زمان، قابلیت

هم در پردازنده ها افزوده شد.
فرضیه ی پایه ای در عملکرد فناوری های جدید در پردازنده های گرافیکی ساده 
است: ابتدا یک فریم در رزولوشن پایین رندر می شود و پس از پایان رندر، رزولوشن 
به اندازه ای افزایش پیدا می کند تا به ابعاد نمایشگر برسد )به عنوان مثال، ابتدا در 
رزولوشن 1080p رندر و سپس به 1400p مقیاس دهی می شود(. با چنین روشی، 
به  دلیل پردازش کردن پیکسل های کمتر و سرعت و کارایی بهتر می شود؛ اما درنهایت، 

بازهم با تصویری با کیفیت مناسب روی نمایشگر روبه رو می شوید.

بین  امور  مرکز  رئیس 
الملل و مدارس خارج از کشور 
پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزشی  سناریوهای  تشریح  ضمن 
گفت:  جهان  کشورهای  روی  پیش 
راه  را  ایرانیان  مجازی  مدرسه  امسال 
ها  پایه  تمام  برای  که  کردیم  اندازی 
آموزش ها ارائه شود تا حتی اگر معلم 
تخصصی نداشتیم بتوانیم مباحث درسی 

را پوشش دهیم.
کرونا  درباره  کریمی  غالمرضا 
آموزشی  های  نظام  بر  آن  تاثیر  و 
جهان گفت: کرونا، شاید عظیم ترین و 
گسترده ترین تاثیر را بر نظام آموزشی 
جهان از زمان آغاز نظام آموزشی رسمی 

گذاشته است.
جنگ  زمان  در  حتی  افزود:  وی 
جهانی اول و دوم که کشورهایی درگیر 
جنگ بوده اند تاثیر آن بر آموزش تا این 
حد نبوده است اما این موضوع کرونا ۹1 
درصد یادگیرندگان دنیا یعنی یک میلیارد 
و ۵73 میلیون دانش آموز و دانشجو را 

خارج از مدرسه نگه داشت.
کریمی با بیان اینکه از 1۹1 کشور 
اند  نتوانسته  کشور   80 از  بیشتر  دنیا 
مدارس را بازگشایی کنند گفت: مثال در 
ایران یه مدت محدود یک ماه مدارس 
تا  یک  حدود  اما  کردیم  بازگشایی  را 
دو درصد بچه ها برای رفع اشکال به 

مدرسه رفتند.
و  الملل  بین  امور  مرکز  رئیس 
آموزش  وزارت  از کشور  خارج  مدارس 
واکنش  اولین  داد:  ادامه  پرورش  و 
کشورها به این موضوع غافلگیری بود 
و هیچ کشوری برنامه ریزی قبلی برای 
این موضوع نداشت که اگر همه مدارس 
تعطیل شدند چه کند؟. برخی کشورها 
ادامه دادند.  را  تلویزیونی  آموزش های 
روسیه،  ژاپن،  مانند  ها  کشور  برخی 
امریکا و کره جنوبی که از قبل پلتفرم 
های مجازی برای این کار طراحی کرده 
بودند بالفاصله آموزش ها را از طریق 

مجازی شروع کردند.
قبل  از  ایران  در  مثال  افزود:  وی 
زیرساخت ها مهیا نبود اما سریعا شبکه 
نوع  مجموع  در  شد.  اندازی  راه  شاد 
است.  بوده  متفاوت  کشورها  واکنش 
نیمی از دانش آموزان دنیا زیرساخت و 
را  آموزش مجازی  به  امکان دسترسی 
نداشته اند. حتی در کشورهای اروپایی 
14 درصد دانش آموزان زیرساخت های 

اینترنتی الزم را در اختیار نداشتند.
کریمی با بیان اینکه به طور کلی 

بهداشتی  نظام  سیستم  که  همانطور 
با  سرمایه داری در مقابل این موضوع 
آموزش  حوزه  در  شد،  مواجه  شکست 
مواجه  مشکل  با  کمتری  با شدت  هم 
ناچار شدند بودجه  شد گفت: دولت ها 
خاصی را تخصیص دهند. ایتالیا چندین 
میلیارد برای آماده سازی زیرساخت های 
اینترنتی برای ادامه آموزش کنار گذاشت.

و  الملل  بین  امور  مرکز  رئیس 
آموزش  وزارت  از کشور  خارج  مدارس 
و پرورش درباره برگزاری آزمون های 
جهان  کشورهای  سایر  در  سراسری 
گفت: برخی کشورها مانند کره و ژاپن 
برگزار  را  خود  سراسری  های  آزمون 
کردند و حتی اکثر کشورها آزمون های 
پایه دوازدهم را حضوری برگزار کردند.

آنکه  از  بعد  کشورها  افزود:  وی 
گرفتار کرونا شدند چند کار انجام دادند، 
نخست تالش برای عدم توقف آموزش 
بود و شعار اصلی اکثر کشورها همین بود. 
در ایران اول آموزش های تلویزیونی راه 
افتاد و بعد شبکه شاد راه اندازی شد و 
مناطق  در  آموزشی  ویژه  های  بسته 

محروم ارسال شد.
آمار  طبق  د:  دا دامه  ا کریمی 
یونسکو، 40 درصد دانش آموزان دنیا از 
آموزش های تلویزیونی بهره مند شدند. 
۵0 درصد جمعیت دانش آموزی جهان 
به یارانه دسترسی ندارند. 706 میلیون 
دسترسی  اینترنت  به  درصد   43 یعنی 
ندارند. ۵6 میلیون تحت پوشش شبکه 
دنیا  شرایط  بنابراین  نیستند.  موبایلی 
شرایطی نبود که همه از طریق پلتفرم 

ها آموزش ببینند.
و  الملل  بین  امور  مرکز  رئیس 
آموزش  وزارت  از کشور  خارج  مدارس 
دولت  توجه  اینکه  بیان  با  پرورش  و 
ها به سرعت به موضوع آموزش های 
مجازی جلب شد و آموزش و پرورش 
آنها دچار تحول شد اظهار کرد: در همین 
کشور خودمان اگر در شرایط عادی می 
دهیم شاید  انجام  را  کار  این  خواستیم 

هفت هشت سال طول می کشید.
وی در ادامه گفت: برخی کشورها 

در ماه های گذشته در صدد بازگشایی 
که  بود  این  دلیلشان  بازآمدند.  مدارس 
اگر مدراس باز نمی شد کسب و کارها 
راه اندازی نمی شدند. چون اگر والدین 
هردو شاغل باشند یکی حتما باید طبق 

قوانین شان در خانه بماند.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از 
خدمات حمایتی دانش آموزان از جمله 
وقتی  و  بود  مدرسه  طریق  از  آمریکا 
مدرسه تعطیل شد این پوشش ها قطع 
شد. نزاعی بین مقامات سیاسی و اولیای 
دانش آموزان درگرفت. در امریکا ترامپ 
اعالم کرد مدارس باید باز شود اما ایالت 
ها گفتند طبق پروتکل ها مدارس را باز 

نمی کنند.
اکثر  در  اینکه  بیان  با  کریمی 
کشورها به جز پایه های اصلی مانند پایه 
آزمون ها غیرحضوری  دوازدهم مابقی 
برگزار شدند گفت: بنای همه کشورهای 
بازگشایی  دنیا در سال تحصیلی جدید 
آمار  طبق  چون  است  مدارس  همه 
آموزان  دانش  از  زیادی  تعداد  یونسکو 
سوم  یک  و  اند  کرده  تحصیل  ترک 
اند و  آموزش ها را هم دریافت نکرده 
کالس اولی ها به شدت آسیب دیده اند.

و  الملل  بین  امور  مرکز  رئیس 
مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و 
پرورش سناریوهای آموزشی پیش روی 
کشورهای دنیا را تشریح کرد و گفت: 
چشم انداز روشنی از آینده وجود ندارد. 
اکنون سه سناریو هست؛ اول بازگشایی 
کامل مدارس در وضعیت سفید، سناریوی 
دوم برگزاری نیمه حضوری در وضعیت 
بازگشایی  عدم  سوم  سناریوی  و  زرد 
مدارس و آموزش کامل غیرحضوری در 
وضعیت قرمز است. همه کشورها اعالم 
کرده اند سناریویشان بازگشایی مدارس 
وضعیت  ببینند  که  منتظرند  اما  است 

چگونه خواهد شد.
و  تلویزیونی  مدرسه  درباره  وی  
تحصیلی  سال  در  آن  به  بیشتر  توجه 
تلویزیونی  مدرسه  تقویت  گفت:  جدید 
پرورش  و  اموزش  وزارت  مدنظر  حتما 
است اما این اشکال را هم دارد که تعاملی 

نیست و امکان فیدبک ندارد.
های  آموزش  فزود:  ا کریمی 
بارگذاری  تلویزیونی در شبکه شاد هم 
می شوند. بهترین معلمان در تهران به 
چند  کمک  به  و  آمدند  آموزش  شبکه 
شبکه دیگر تمام مواد درسی تدریس شد.

و  الملل  بین  امور  مرکز  رئیس 
آموزش  وزارت  از کشور  خارج  مدارس 
درصد   8۹ اینکه  بیان  با  پرورش  و 
نام  ثبت  شاد  شبکه  در  آموزان  دانش 
کرده اند اما به این معنا نیست که همه 
دارند  ابزار هوشمند  به  دسترسی کامل 
گفت: حدود سه میلیون دانش آموز ابزار 
هوشمند ندارند که بخشی از آنها  دانش 
اموزان اتباع خارجی هستند. ۵07 هزار 
دانش آموز پناهنده داریم که پیش بینی 
می کنیم آنها ابزار هوشمند ندارند و از 
کمیسیاریای عالی درخواست کرده ایم 

پای کار بیایند.
وی ادامه داد: چون از قبل هم دچار 
بسترهای  بودیم  معلم  کمبود  مشکل 
آموزش مجازی فراهم شده بود اما امسال 
مدرسه مجازی ایرانیان راه اندازی کردیم 
که برای تمام پایه ها آموزش ها ارائه 
شود تا حتی اگر معلم تخصصی نداریم 

بتوانیم مباحث درسی را پوشش دهیم.
کریمی با بیان اینکه هرایرانی خارج 
از کشور در هرنقطه از دنیا حتی اگر در 
مدرسه خارجی درس بخواند می تواند با 
گذراندن پنج درس در مدرسه مجازی، 
هم  را  اسالمی  جمهوری  نظام  مدرک 

دریافت کند.
و  الملل  بین  امور  مرکز  رئیس 
آموزش  وزارت  از کشور  خارج  مدارس 
و پرورش با بیان اینکه حتی اگر کرونا 
آموزش  شود  تمام  آینده  چندماه  در 
آموزش  ارکان  از  یکی  به  دیجیتالی 
تبدیل شده و دیگر امکان بازگشت به 
دوره قبلی وجود ندارد گفت: در آموزش 
و پرورش جمهوری اسالمی به جد دنبال 
آن هستیم حتی اگر وضعیت سفید باشد 
دستورقرار  در  را  مجازی  آموزش  حتما 
بررسی  حال  در  عالی  شورای  و  دهیم 
که  باشد  داشته  ای  مصوبه  تا  است 
حتی اگر وضعیت سفید باشد در شرایط 
عادی، حداقل شش ساعت آموزش ها 

مجازی بشوند.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است 
که کیفیت آموزش از دست نرود. کرونا به 
زودی نخواهد رفت و لذا باید به کیفیت 
است  کنیم چون ممکن  توجه  آموزش 
تعدادی از مدرسه بریده شوند و دیگر به 

مدرسه برنگردند.

حدود سه میلیون دانش آموز ابزار هوشمند ندارند 
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ید  جد تصمیم  طبق 
هر   ، کانادا رایی  دا وزارت 
یا  مقصد  مبدا،  با  تراکنشی 
ارتباط با ایران، صرف نظر از مقدار آن 
تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد.

های  تراکنش  بر  نظارت  مرکز 
روز  چند  کانادا  دهی  گزارش  و  مالی 
کرد  اعالم  ای  بیانیه  صدور  با  پیش 
این  دارایی  وزارت  تصمیم  طبق  که 
شرکت  بانکها،  پس  این  از  کشور، 
بانک  ارائه دهنده خدمات مالی،  های 
رائه  ا های  شرکت  و  خارجی  های 
اعتباری  های  کارت  خدمات  دهنده 
مشتریان  هویت  شناسایی  ضمن  باید 
نسبت  حقوقی(  و  حقیقی  ( نی  ا یر ا
مالی  تامین  و  پولشویی  ریسک  به 

تروریسم مطمئن شوند.
چرایی  خصوص  در  مرکز  این 
را  زیر  موارد  تصمیم،  این  جزییات  و 

اعالم کرده است:
علت این تصمیم چه بود؟

به  کانادایی،  مرکز  این  گفته  به 
دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست 

ویژه  کارگروه  همکار  غیر  کشورهای 
کارگروه  این   ،)FATF( مالی  اقدام 
که  بود  خواسته  عضو  کشورهای  از 
از  با انجام اقدامات موثر به محافظت 
ریسک  برابر  در  جهانی  مالی  سیستم 
این  نتیجه  در  و  بپردازند  موجود  های 
درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد 
به ماده 11.42 پولشویی و قانون تامین 
داده است همه  تروریسم دستور  مالی 
تراکنش ها به مبدا یا مقصد ایران به 
شناسایی  پرریسک  تراکنش  عنوان 
بر  نظارت  مرکز  به  آن  اطالعات  و 

دهی  گزارش  و  مالی  های  تراکنش 
به  دستور  این  البته  شود.  داده  کانادا 
تراکنش  این  انجام  ممنوعیت  معنی 

ها نیست. 
کانادا  جدید  تصمیم  پیامدهای 

روی ایرانیان دو تابعیتی
از  یکی  کانادا  اینکه  به  توجه  با 
در  ایرانیان  مهاجرتی  اصلی  مقاصد 
اکنون  و  است  بوده  اخیر  های  سال 
حدود 400 هزار  ایرانی در آن زندگی 
کانادا  دولت  تصمیم  این  کنند،  می 
آنها  از  زیادی  شمار  نگرانی  موجب 

مرکز،  این  اطالعیه  طبق  است.  شده 
ایران،  با  ارتباط  دارای  تراکنش  هر 
تراکنش  یک  آن  مبلغ  از  نظر  صرف 
باید هویت  پرریسک محسوب شده و 
کلیه مشتریان ) خواه شخص باشد یا 
نهاد( که درخواست انجام این تراکنش 
شوند  می  منتفع  آن  از  یا  دارند،  را 
شناسایی شود. اطالعات تراکنش ضبط 

و به مرکز فوق گزارش خواهد شد. 
هیچ شخص دارای تابعیت ایرانی 

از این تصمیم مستثنی نیست
پیشتر نیز با توجه به تحریم های 
اعمال شده توسط آمریکا، ایرانی ها با 
طیف وسیعی از مشکالت برای انجام 
امور مالی خود مواجه بوده اند. با این 
کانادایی،  مرکز   این  گفته  طبق  حال 
این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص 
ایرانی ) حقیقی و حقوقی( می شود و 
دارای  که  هایی  گروه  برای  استثنایی 
نظیر   ( باشند  ایرانی  ارتباط  یا  اصالت 
ایرانی در کانادا، اشخاص  دانشجویان 
دارای اقامت دایم کانادا و بستگان آن 

ها( در نظر گرفته نخواهد شد.

تنش اقتصادی آمریکا و چین موجب شد؛
بورس های جهان روی سراشیبی سقوط

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان روز جمعه گذشته هم قرمزپوش 
شدند.

به گزارش بلومبرگ، دور تازه تنش های بین دو اقتصاد نخست جهان بار 
دیگر باعث نگرانی معامله گران شده است. مایک پمپیو- وزیر خارجه آمریکا 
در اظهارتی تند مدعی شده که کنسولگری چین تبدیل به النه جاسوسی شده 
بود و از طرف دیگر این کشور را به تالش برای سرقت تکنولوژی آمریکا کرد. 
طرف چینی در پاسخ به این اتهامات، ضمن ابراز تاسف عمیق، اتهام سرقت 
فناوری و رعایت نکردن مسایل مربوط به مالکیت حقوقی را رد کرده است. 
بود که کنسولگری خود در شهر  به طرف چینی دستور داده  پیشتر  آمریکا 
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. 
جمهوری  رییس  جنجالی  اظهارات  به  ها  واکنش  آمریکا،  داخل  در 
آمریکا که خواهان به تعویق افتادن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
به دلیل آن چه وی آن را غیر قابل اطمینان بودن نتایج آرای صندوق های 
پستی خوانده، ادامه دارد.  نانسی پلوسی- رییس مجلس نمایندگان آمریکا در 
واکنش به اظهارات ترامپ گفته است اختیار تصمیم گیری در خصوص تاریخ 
انتخابات بر عهده 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. 
کیم فارست- استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در موسسه بوکه کپیتال 
پارتنرز گفت: ترس بیشتر معامله گران در حال حاضر از این است که احیای 
رشد اقتصادی بیشتر از چیزی که قبال تصور می شد طول بکشد. ما شاهد 
آن هستیم که میزان فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان رو به افزایش 
است اما اینکه بگوییم با سرعت خواهیم توانست به سطوح قبل از آغاز بحران 

برگردیم به نظرم کمی اغراق آمیز و خوش خیالی خواهد بود. 
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. گروه 
تحقیقات دارویی دانشگاه آکسفورد که پیشتر از احتمال ساخت واکسن کرونا 
تا پایان سال خبر داده بود، اکنون در اظهاراتی گفته است شاید الزم باشد 
افراد به طور ساالنه مجبور به تزریق واکسن کرونا شوند و واکسن ساخت آن 

ها، یک پادتن همیشگی در برابر این ویروس نباشد. 
تاکنون بیش از 17 میلیون و 631 هزار و 804 مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین 67۹ هزار و 67۵ نفر جان خود را از دست داده اند. 
در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با 1۵6 هزار و 
33 نفر، برزیل با ۹1 هزار و 607 نفر، انگلیس با 46 هزار و 11۹ نفر، مکزیک 

با 46 هزار و 11 نفر و هند با 36 هزار و ۵۵1 نفر بوده است.
» جان  ارشد سرمایه گذاری در موسسه  استراتژیست  مت میسکین- 
با  که  کسانی  بین  جنگ  نوع  یک  گفت:  منیجمنت«  اینوستمنت  هانوک 
خوش بینی به آینده می خواهند مصارف خود را افزایش دهند و آن هایی که 
از ترس پیدا 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

در  پررنگ خود  به حضور  اعالم کرده است که  آمریکا  بانک مرکزی 
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 10 
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 صعودی بودند تا جایی که دو شاخص 
از سه شاخص اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. 
با 0.11 درصد ریزش نسبت به روز  ایدانستریال اوریج«  شاخص »داوجونز 

قبل و در سطح 26 هزار و 273.16 واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵00« با 0.08 درصد افزایش تا سطح 324۹.87 
واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« 

با 0.۹7 درصد صعود در سطح 10 هزار و 6۹0.80 واحدی بسته شد.
بورس های اروپایی

با وجود بازگشایی مرزهای درون اتحادیه اروپا و بازگشایی کسب و کارها، 
هنوز تا بازگشت میزان فعالیت 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.
ویژه  به  اروپایی  بزرگ  های  شرکت  زیان  و  سود  های  صورت 
است  آن  دهنده  نشان  نیز  گردشگری  و  هوایی  لوکس، خطوط  برندهای 
که این شرکت ها تحت تاثیر شیوع کرونا با کاهش محسوس درآمدهای 

خود مواجه شده اند. 
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص »فوتسی 100« بورس 
لندن با 1.۵4 درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۵8۹7.76  واحد 
بسته شد.  شاخص »دکس 30« بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش 0.۵4 
درصدی و ایستادن در سطح  12 هزار و 313.36 واحدی به کار خود خاتمه 
داد و شاخص »کک 40« بورس پاریس با ریزش 1.43 درصدی در سطح 
4783.6۹ واحد بسته شد. در مادرید شاخص »ایبکس 3۵« 1.7 درصد پایین 

رفت و به 6877.40 واحد رسید.
بورس های آسیایی

در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی 
که شاخص »نیک کی 22۵« بورس توکیو ژاپن با ریزش 2.82 درصدی تا 
سطح 21 هزار و 710 واحدی پایین رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس 
هنگ کنگ 0.47 درصد پایین رفت و در سطح 24 هزار و ۵۹۵.3۵  واحد 
بسته شد. در چین شاخص »شانگهای  کامپوزیت« افزایش 0.84 درصدی 

را تجربه کرد و در سطح 46۹۵.0۵ واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص »اس اند پی اس اند ایکس 200« بورس سیدنی 
به کار خود  ایستادن در سطح ۵۹27.08 واحدی  و  افزایش  با 2.04 درصد 
تاپیکس«   « شاخص  آسیایی،  مهم  شاخص های  دیگر  بین  در  داد.  خاتمه 

ژاپن نزولی بود.
نفت

در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت »وست 
نفت  و  به 40.28 دالر رسید  افزایش  با 0.11 درصد  اینتر مدیت«  تگزاس 
خام برنت دریای شمال با صعود 0.16 درصدی به ازای 43.30 دالر در هر 

بشکه مبادله شد.
طال و نقره

همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با افزایش 1.08 
درصدی نسبت به روز قبل در سطح 1۹۹0 دالر معامله شد. هر اونس نقره با 

افزایش 0.۹7 درصدی به ازای 24.41 دالر مبادله شد.

غافلگیری بازار 
از ضرر سنگین غول های نفتی آمریکا

شـرکتهای انرژی اکسـون موبیل و شـورون در پی شـیوع ویروس 
کرونـا کـه باعـث افت شـدید تقاضای جهانی و اشـباع عرضه نفت شـد، 
در سـه ماهـه دوم سـال 2020 بدتریـن ضـرر مالی در یک دهه گذشـته 

را به ثبت رسـاندند.
ضـرر 1.1 میلیـارد دالری اکسـون موبیـل در سـه ماهـه دوم سـال 
2020 بزرگتریـن ضـرر در تاریخ مدرن این شـرکت بود. فروپاشـی قیمت 
نفـت بـه بخـش تولید نفـت این شـرکت در شـرایط قرنطینـه کووید 1۹ 
ضربـه زد و باعـث افت تقاضا در همیشـه بخشـها از سـوخت جت گرفته 
تـا پالسـتیک شـد و بـه کسـب و کار واحدهـای پاالیـش و شـیمیایی 

اکسـون موبیل آسـیب زد.
شـورون هـم بدتریـن عملکـرد مالی در سـه دهه گذشـته را تجربه 
کـرد و هشـدار داد آسـیبهای پاندمـی ویـروس کرونا بر بازارهـای انرژی 
ممکـن اسـت همچنـان ادامـه پیـدا کند و بـه درآمدهـا ضربه بزنـد. این 
شـرکت قصد دارد معادل پنج درصد از تولید جهانی خود را در سـه ماهه 
سـوم محـدود کنـد و از برنامه های خـود برای افزایش قابـل توجه تولید 

در داراییهـای نفت شـیل پرمیان باسـین عقب نشـینی کرد.
نفـت تحت تاثیر عوامـل مختلفی نظیر رکود اقتصـادی، تهدیدهای 
سیاسـی و سـاختاری کـه بنیانهـای صنعـت نفـت را تهدیـد مـی کنـد، 
ضعیفتریـن عملکـرد را در میـان بخشـهای مختلـف بازارهـای سـهام 
آمریـکا داشـته اسـت. اخراجهـای گسـترده، کاهـش بودجه و لغـو پروژه 
هـا بـرای متوقـف کـردن افـول این صنعـت کافی نبـوده و فرار سـرمایه 
گـذاران، انـرژی را بدتریـن سـرمایه گـذاری امسـال شـاخص »اس اند 

پی ۵00« سـاخته اسـت.
مشکالت بیشتر در راه است

شـورون ارزش فعالیتهایـش در ونزوئال که بـه 2.6 میلیارد دالر بالغ 
شـدند را بـه طـور کامل از حسـابهایش حذف کرد. همچنیـن 1.8 میلیارد 
دالر ضـرر و زیـان بـه دلیل کاهـش ارزش قیمتهای انرژی متحمل شـد. 
حتـی بـدون در نظـر گرفتـن زیـان مذکـور، ضـرر شـورون سـه میلیـارد 
دالر بـود کـه بیـش از دو برابـر میانگین مـورد پیش بینـی تحلیلگران در 
نظرسـنجی بلومبـرگ و بزرگتریـن ضرر این شـرکت از سـال 1۹8۹ بود.

شـورون کـه مانند شـرکتهای رویـال داچ شـل و توتـال فعالیتهای 
بازرگانـی گسـترده ای نداشـت، از ریـزش قیمت نفت در سـال 2020 به 
شـدت آسـیب دیـد. اگرچـه مایک ویـرث، مدیرعامـل شـورون در ژوییه 
نسـبت بـه توانایـی مالـی ایـن شـرکت و تعهـدش بـرای پرداخت سـود 
نقـدی سـهامداران ابـراز اطمینـان کـرد امـا شـورون هشـدار داد که رنج 

بیشـتری در راه خواهـد بود.
شـورون در بیانیه ای اعالم کرد اگرچه تقاضا و قیمتهای کاال نشـانه 
های بهبود را نشـان داده اند اما به سـطح پیش از پاندمی ویروس کرونا 
بازنمی گردند و نتایج مالی در سـه ماهه سـوم سـال 2020 ممکن اسـت 
همچنـان ضعیـف بماند. بجز فعالیتهـای ونزوئال و قیمتهـای پایین نفت، 
شـورون یـک هزینه 780 میلیـون دالری مربوط به برنامـه حذف 6000 

شـغل معادل 13 درصد از نیروی کار خود متحمل شـد.
بـا وجـود ضـرر مالـی شـورون، مدیرعامل ایـن شـرکت فرصتی را 
بـرای توسـعه در بحبوحـه ریـزش قیمتها مـی بیند. این شـرکت کمتر از 
دو هفتـه پیـش قـرارداد خریـد پنـج میلیارد دالری شـرکت نوبـل انرژی 

را اعـالم کرد.
فاجعه بخش پایین دستی اکسون موبیل

مشـکالت اکسـون موبیـل منعکس کننـده تهدیدهای گسـترده ای 
اسـت کـه پیـش روی صنعـت نفت قـرار گرفته و بـه عمیقتریـن بحران 
تاریـخ 161 سـاله اش تبدیـل شـده اسـت. غولهـای بیـن المللـی که در 
دهـه نخسـت قـرن جـاری سـودهای هنگفتـی را بـرده بودنـد اکنون به 
تعدیل گسـترده مشـاغل، ریاضت شـدید و بدهی سـنگین متوسـل شـده 
انـد تـا بتواننـد از عهـده پرداخت سـود نقدی سـهامداران و سـایر هزینه 
ها بربیایند.ضرر 26 سـنت به ازای هر سـهم اکسـون موبیل بسـیار بهتر 
از ضـرر 64 سـنت بـه ازای هر سـهم بود کـه تحلیلگران در نظرسـنجی 
بلومبـرگ پیـش بینـی کرده بودند.بدترین سـقوط قیمت نفـت در بدترین 
زمـان بـرای اکسـون پیـش آمـد زیرا این شـرکت یـک برنامه بازسـازی 
چنـد میلیـارد دالری را آغـاز کـرده بـود. دو سـه ماهه متوالـی ضرر مالی 
بـه همـراه تعهـد برای پرداخـت 1۵ میلیارد دالر سـود سـهام همان طور 
کـه تحلیلگـران گلدمن سـاکس هشـدار داده انـد، به منزلـه حجم بدهی 

کم سـابقه بـرای این شـرکت خواهـد بود.
بر اسـاس گزارش بلومبرگ، دارن وودز، مدیرعامل اکسـون موبیل، 
پس از کاهش 10 میلیارد دالر هزینه سـرمایه و عدم افزایش سـود نقدی 
سـهامداران، ممکن اسـت حربه دیگری نداشـته باشـد. منابع آگاه اظهار 
کـرده انـد کـه این شـرکت در حال حذف پنـج تا 10 درصـد از کارمندان 

آمریکایـی خود اسـت که هـدف ارزیابی عملکرد قـرار می گیرند.

بازار جهانی منتظر نفت ارزان تر عربستان و امارات
معاملـه گـران نفت پیـش بینی کردند بـا وضعیت نامطلـوب عوامل 
بنیادیـن بـازار، شـرکت آرامکـوی سـعودی و شـرکت ملی نفـت ابوظبی 
)ادنـوک( پـس از سـه مـاه افزایـش قیمت، مجبور شـوند قیمـت فروش 

رسـمی نفـت خود بـرای سـپتامبر را پاییـن بیاورند.
شـرکت کننـدگان در نظرسـنجی اس انـد پی گلوبـال پالتس پیش 
بینـی کردنـد هر دو شـرکت آرامکـو و ادنوک قیمت فروش رسـمی نفت 
بـه مقصـد آسـیا بـرای بارگیـری در سـپتامبر را بیـن 30 سـنت تـا یـک 
دالر در هـر بشـکه کاهـش خواهنـد داد.یـک معامله گر نفتی مسـتقر در 
سـنگاپور گفـت: بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی فعلـی، تقاضا بـه این 
زودی بهبـود پیـدا نخواهـد کـرد مگـر ایـن که مـاه آینده قیمـت فروش 

رسـمی نفـت از سـوی این شـرکتها کاهش داده شـود.
آرامکـو در ژوییـه قیمـت فروش رسـمی همه گریدهـای نفتی خود 
در اوت بـرای آسـیا را بـه میـزان یـک دالر در هـر بشـکه افزایـش داده 
بـود. شـرکت ادنـوک هـم قیمت فروش رسـمی هر بشـکه نفـت موربان 
در اوت را 7۵ سـنت و هر بشـکه نفت آپر زاکوم را ۹۵ سـنت نسـبت به 
ژوییـه افزایـش داد.اگرچـه افزایـش قیمـت فـروش بـرای اوت تـا حدود 
زیـادی پیـش بینی شـده بود امـا تقاضای خریـداران در بحبوحه حاشـیه 
سـود ضعیـف پاالیش نفت، بی رمـق ماند. تسـهیل محدودیتهای عرضه 

اوپـک پـالس از مـاه اوت نیـز در فضای بازار تاثیر گذاشـته اسـت.
آرامکـو معمـوال قیمـت فروش خـود را پنجم هر مـاه اعالم می کند 
و قیمت گـذاری نفـت عربسـتان روی تجـارت بیش از 12 میلیون بشـکه 
در روز نفـت خاورمیانـه تاثیـر می گـذارد زیـرا تولیدکننـدگان نفـت ایـن 
منطقـه اغلـب قیمت گـذاری آرامکو را برای صادراتشـان به مقصد آسـیا 
دنبـال می کنند. عمـده نفت تولیدکننـدگان خاورمیانه تحـت قراردادهای 
بلندمـدت بـه فـروش می رود و تعیین قیمت فروش رسـمی به مشـتریان 
اجـازه می دهـد بداننـد برای محموله هـای آینده چقدر باید پـول بپردازند.

بـر اسـاس گـزارش پالتس، انتظـار مـی رود با تسـهیل محدودیت 
عرضـه اوپـک پـالس از ۹.7 میلیـون بشـکه بـه 7.7 میلیـون بشـکه در 
روز از ابتـدای اوت تـا پایـان سـال، عرضـه نفـت خاورمیانـه افزایش پیدا 
کنـد. تحـت ایـن توافـق، تولیـد ماهانـه نفت عربسـتان سـعودی به 8.۵ 
میلیـون بشـکه در روز محـدود شـد کـه تقریبـا 30 درصد نسـبت به 12 
میلیـون بشـکه در روز در آوریـل کاهش نشـان داد. این کشـور همچنین 
در ژوئـن یـک میلیـون بشـکه در روز به طـور داوطلبانه بـه کاهش تولید 

خـود اضافـه کـرد اما ایـن اقـدام را در ژوییه ادامـه نداد.

نگرانی 400 هزار ایرانی مهاجر؛

اجرای قوانین FATF در مورد ایرانی ها توسط کانادا
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

ن  ما ز سا ییس  ر
به  ی  ز صی سا خصو
که  عدالت  سهام  مشموالن 
کرده اند،  انتخاب  را  غیرمستقیم  روش 
اشاره کرد و گفت: 100 درصد از سهام 
شرکت های سرمایه گذاری استانی وارد 
بازار سرمایه خواهند شد که 60 درصد 
قابلیت  غدیر  عید  از  بعد  روز  در  آن 
این  بر  و  کرد  خواهند  پیدا  را  معامله 
که  مشموالنی  مانند  موقعیتی  اساس 
ند  کرده ا نتخاب  ا ا  ر مستقیم  روش 

پیدا می کند.
جمله  از  عدالت  سهام  آزادسازی 
اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود که 
اجرایی  اردبیهشت ماه   ۹ در  نهایت  در 
تا هشتم  اردیبهشت   10 روز  از  و  شد 
داده  به سهامداران فرصت  ماه  خرداد 
شد تا چنانچه به دنبال انتخاب روش 
و می خواهند  مدیریت مستقیم هستند 
مالکیت و مدیریت سهام خود را بشکل 
اختیار  در  واسطه  بدون  و  مستقیم 
www. سامانه  به  ورود  با  بگیرند،  

امر  این  به  نسبت   samanese.ir

اقدام کنند، اما این فرصت با توجه به 
استقبال مشموالن سهام عدالت برای 
 1۵ تا  ابتدا  در  مستقیم  روش  انتخاب 
خرداد ماه و در نهایت تا 2۹ خردادماه 
تمدید شد.در نهایت، افرادی که روش 
مدیریت مستقیم را انتخاب کرده  بودند 
از تاریخ 6 خرداد مجاز شدند با توجه 
به شرایط اعالم شده نسبت به فروش 

سهام خود اقدام کنند.
غدیر،  عید  به  شدن  نزدیک  با   
باقی  آزادسازی  تعویق  نگران  برخی 

سهام عدالت در زمان مقرر شده هستند 
صالح«  »علیرضا  زمینه  این  در  که 
روز  خصوصی سازی  سازمان  رییس 
گذشته )شنبه( گفت: دومین مرحله از 
قطع  طور  به  عدالت  سهام  آزادسازی 
شد  خواهد  انجام  غدیر  عید  روز  در 
 30 بر  عالوه  سهام  این  مشموالن  و 
درصدی که اکنون می توانند به فروش 
برسانند قادر به فروش 30 درصد دیگر 
خواهند بود و مجموع آن به 60 درصد 

افزایش می یابد.

بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
اینکه 40 درصد پایانی سهام عدالت در 
روز 22 بهمن آزادسازی خواهد شد یا خیر، 
افزود: از همان ابتدا  قرار بود آزادسازی 
سهام عدالت طی یک سال انجام شود، 
زمان  نمی توان  االن  از  دلیل  به همین 
مشخصی را برای آزادسازی 40 درصد 

پایانی سهام عدالت اعالم کرد.
 30 آزادسازی  صالح،  گفته  به 
عید  روز  در  عدالت  سهام  دوم  درصد 
 22 زمان  هنوز  اما  است  قطعی  غدیر 
آزادسازی  پایانی  مرحله  برای  بهمن 

این سهام قطعی نشده است.
صالح به مشموالن سهام عدالت 
نتخاب  ا ا  ر غیرمستقیم  روش  که 
کرده اند، اشاره کرد و افزود: 100 درصد 
سرمایه گذاری  شرکت های  سهام  از 
استانی وارد بازار سرمایه خواهند شد که 
60 درصد آن در روز بعد از عید غدیر 
قابلیت معامله را پیدا خواهند کرد و بر 
مشموالنی  مانند  موقعیتی  اساس  این 
کرده اند  انتخاب  را  مستقیم  روش  که 

پیدا می کند.

عرضه 100 درصدی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بورس

کمیسیون  عضو  یک 
مجلس  دن  معا و  یع  صنا
بیان  با  سالمی  ا ی  ا شور
به  داخلی  خودروهای  تحویل  اینکه 
قابل  پیش  سال   10 کیفیت  با  مردم 
عنوان  به  آنچه  گفت:  نیست،  قبول 
می  مردم  دست  به  داخلی  خودروی 

رسد شایسته مردم نیست.
کرد:  اظهار  درخشان،  عبدالناصر 
که  است  ماهی  دو  یازدهم  مجلس 
شکل گرفته و با تشکیل کمیسیون ها 
تازه کارش روی روال افتاده است. ما 
باید برای بررسی و تصمیم کارشناسی 
خودروسازان  از  خودرو  بازار  درباره 
را  آنان  های  حرف  و  کنیم  دعوت 
گسیخته  افسار  افزایش  قطعا  بشنویم. 
و  نیست  مجلس  خوشایند  ها  قیمت 
خودرو  بازار  به  محدود  موضوع  این 

هم نیست.
وی افزود: وقتی به خودروساز می 
گوییم چرا قیمت خودرو اینقدر افزایش 
خودرو  یک  اگر  گوید  می  کرده  پیدا 
قیمت  است  شده  تومان  میلیون   80
یخچال 60 میلیون و قیمت تلویزیون 

30 میلیون تومان شده است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس 
کنترل  برای  باید  مجلس  داد:  ادامه 
خودرو  بازار  روی  بیشتر  نظارت  و 
تمهیداتی داشته باشد. اینکه خودرویی 
با کیفیت 10 سال پیش تحویل مردم 
اگر  قابل قبولی نیست. حتی  امر  شود 
قیمت خودرو  افزایش  میزان  با همین 
مردم شاهد افزایش کیفیت هم بودند 

شاید نگرانی ها کمتر بود.
قدرت  اینکه  بیان  با  درخشان 
خرید مردم روز به روز کاهش و قیمت 
ها روز به روز افزایش می یابد اضافه 
کرد: این چیزی است که مردم را نگران 

کرده است.
یع  صنا ن  کمیسیو عضو  ین  ا
تصمیم  برای  ما  کرد:  اضافه  مجلس 
دل،  درد  باید  باره  این  در  گیری 
مشکالت و نگرانی خودروسازان را هم 
قضاوت  یکطرفه  توانیم  نمی  بشنویم، 
کنیم. ما باید نگاه کارشناسانه تری به 
این موضوع داشته باشیم و قدم به قدم 
نیاز  راستا  این  در  برویم.  تدبیر جلو  با 
آوری  جمع  کافی  اطالعات  که  داریم 
کنیم تا نگاهمان نگاه کارشناسانه باشد 
و بعد بتوانیم برای وضعیت بازار خودرو 

راهکار بدهیم.

بخش  ینکه  ا بیان  با  درخشان 
به  قیمت خودرو  افزایش  از  ای  عمده 
خاطر واسطه ها و دالل هاست اضافه 
کرد: همانطور که می بینید کارخانجات 
خودروها  برای  را  قیمت  یک  خودرو 
اعالم می کنند در حالیکه همان خودرو 
در بازار با فاصله قیمتی بسیار زیادی به 

فروش می رسد.
به  البته  موضوع  این  از  بخشی 
آن  البته  گردد  می  بر  عرضه  کاهش 
بود هم  زیاد  خودرو  عرضه  که  زمانی 
معنی  بازار  و  کارخانه  قیمت  فاصله 

دار بود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس 
در پایان خاطرنشان کرد: کاهش عرضه 
خودرو در حال حاضر به دلیل این است 
زیرا  ندارند  تولید  توان  ها  شرکت  که 
محدودیت هایی در ورود مواد اولیه به 
کشور وجود دارد. اگرچه گفته می شود 
برخی خودروها 100 درصد تولید داخل 
است اما برخی نیازها باید از خارج وارد 
قدر  هر  خودروسازان  نهایت  در  شود. 
هم که با چالش مواجه باشند آنچه به 
عنوان محصول نهایی به دست مردم 

می رسد شایسته مردم ما نیست.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:

افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو خوشایند نیست

ت  ر ا ز و سـت  پر سر
تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
خریـد  افزایـش  از  )صمـت( 
تضمینـی گنـدم خبـر داد و پیـش بینی 
کـرد کـه میـزان خریـد تضمینـی بـا 
افزایـش نسـبت بـه سـال گذشـته بـه 
حـدود ۹ تـا 10 میلیـون تـن برسـد و 
از نظـر گنـدم مصرفی خودکفا شـویم.

حسـین مـدرس خیابانـی از خرید 
تضمینـی هفـت میلیون تـن گندم خبر 
داد و گفـت: ایـن عدد نسـبت به سـال 
گذشـته بالغ بر هشـت درصـد افزایش 
لحـاظ  بـه  همچنیـن  اسـت.  داشـته 
ارزشـی رقـم خرید تضمینـی گندم ۵8 
درصـد نسـبت بـه سـال قبـل افزایش 
داشـته که یعنی به این میـزان گران تر 

شـده است.
وی بـا بیـان اینکه 80 درصد پول 
خریـد گنـدم بـه کشـاورزان پرداخـت 
کـه  کـرد  بینـی  پیـش  اسـت،  شـده 
میـزان خرید تضمینی نسـبت به سـال 
گذشـته افزایـش یابـد و به حـدود ۹ تا 
10 میلیـون تـن برسـد و از نظـر گندم 

مصرفـی خودکفا شـویم.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا 
تاکیـد بر برخورد با سـوء اسـتفاده گران 
در بخـش تولیـد یـا عرضـه بـا هـدف 
امسـال  کـرد:  تصریـح  گران فروشـی، 
تمرکـز مـا با نظارت بـر انبارها و مراکز 

نگهـداری کاال اسـت.
سرپرسـت وزارت صمت همچنین 
با اشـاره بـه افزایشـی بـودن آمارهای 
تولیـدی کشـور، گفت: کاالی اساسـی 
به وفور در کشـور وجود دارد و در حالی 
کـه بندرهـا و فروشـگاه ها مملو از کاال 
اسـت، افزایش تولید به افزایش عرضه 

و تعـادل در قیمت هـا کمـک می کند.
هفتـه  اواخـر  خیابانـی  مـدرس 
برخـورد  بـر  تاکیـد  بـا  هـم  گذشـته 

بـا گران فروشـان، گفتـه بـود کـه در 
حـال حاضـر کاال بـه وفور وجـود دارد 
از  ناشـی  کاالهـا  قیمـت  تغییـرات  و 
افزایـش هزینه هـای تولیـد اسـت و نه 
گران فروشـی.   بررسـی  وضعیت تورم 
در تیـر مـاه در آمـار مرکـز آمـار ایران 
نشـان می دهـد کـه  هزینـه خانوارهـا 
نسـبت بـه خـرداد امسـال و تیـر مـاه 
سـال گذشـته افزایـش داشـته اسـت؛ 
رشـد  ماهانـه  تـورم  کـه  طـوری  بـه 

4.4 درصـدی داشـت و تـورم نقطـه به 
نقطـه )تیـر ماه نسـبت بـه ماه مشـابه 
سـال قبـل( نیـز بـا رشـد 4.4 درصدی 
بـه 26.۹ درصـد رسـیده بـود کـه این 
تغییـر  در قیمـت کاالهـای خوراکـی 
ملمـوس اسـت.آمار کاالهـای تولیدی 
نیـز حاکی از افزایـش تولید 10 کاال از 
بیـن 22 کاالی منتخب صنعتی اسـت 
کـه بیشـترین افزایـش تولیـد هـم بـه 
دارد. اختصـاص  لباس شـویی  ماشـین 

مدرس خیابانی:

در تامین گندم خودکفا می شویم
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آبیاری شبانه روزی 400 
اصله نهال در حسنلگی پائین 
غیر  انشعاب  از  استفاده  با 
غیر  های  انشعاب  آوری  جمع  مجاز/ 
حسنلنگی  آب  فشار  وضعیت  به  مجاز 

کمک می کند
صادره  قبوض  و  آب  وضعیت 
بازدید  در  حسنلنگی  منطقه  مشترکان 
شرکت  مشترکین  معاون  و  مقام  قائم 
همچنین  و  هرمزگان  فاضالب  و  آب 
سه  منطقه  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 

بندرعباس بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش 
مقام  قائم  احمد شاکری  آبفا،  همگانی 
فاضالب هرمزگان پس  و  آب  شرکت 
فشار  وضعیت  از  میدانی  بازدید  از 
آب  گفت:   حسنلنگی  مشترکین  آب 
شامل  لنگی  حسن  مجتمع  روستاهای 
حسنلنگی باال، حسنلنگی پایین، علی آباد 
و ... از دو حلقه چاه بصورت 24 ساعته 

تامین می شود
از  تعدادی  فشار  افت  علت  وی، 
وجود  را  روستا  باالدست  خانوارهای 
اشتراک های غیر مجاز و مصارف باالی 
مشترکین عنوان کرد و افزود: با بررسی 
های انجام شده اشتراک های غیرمجاز 
جمع  برای  الزم  اقدامات  و  شناسایی 

آوری آن صورت گرفته است.
 قائم مقام شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان با اشاره به اینکه تامین آب 
فضای سبز در حوزه اختیارات شرکت 

عمده  گفت:  نیست،  فاضالب  و  آب 
روستای  در  ر  فشا فت  ا مشکالت 
مجاز  غیر  برداشت  پایین،  حسنلنگی 
آب برای آبیاری 24 ساعته 400 اصله 
نهال کاشته شده از سوی دهیاری در 
آوری  جمع  که  است  عمومی  معابر 
تواند به مشکل افت فشار در  آن می 

ساعات پیک کمک کند.
مجتمع   ، ی کر شا گفته  به 
شامل  حسنلنگی  منطقه  به  آبرسانی 
مخزن ، خطوط انتقال ، شبکه و حفر 
اجرا شده  تازگی  به  و تجهیز چاه ها 
میدانی صورت  های  بررسی  با  است 
غیر  های  نشعاب  ا حذف  با  گرفته 
بهبود  نیز   آب  فشار  وضعیت  مجاز، 

کرد. خواهد  پیدا 
علی  همچنین  بازدید  ین  ا در 
رضایی سردره معاون مشترکین شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان گفت: اقدامات 
غیر  انشعاب  آوری  جمع  برای  الزم 
مجاز بویژه فضای سبز حسنلنگی پائین 
صورت گرفته است که با همکاری مردم 
و شناسایی سایر انشعاب های غیر مجاز، 
کمبود آب بویژه در ساعات پیک مصرف 

نخواهیم داشت.
وی افزود: از مجموع 1234 قبض 
حسنلگی  منطقه  روستاهای  در  صادره 
بودند  باال  مبالغ  دارای  فقط 10 قبض 
که در بررسی های میدانی مشکلی در 
قرائت و محاسبه وجود نداشت.به گفته 

رضایی، عمده قبوض صادره با مبالغ باال 
یا با تعرفه آزاد محاسبه شده یا مصرف 

باالتر از الگو داشته اند.
آبفا  آمادگی  از  در عین حال  وی 
پر  مشترکین  کنتور  تست  انجام  برای 
مصرف خبر داد و گفت: برای اطمینان 
بیشتر مشترکینی که مصرف باال داشته 
با  آینده  روزهای  طی  آنها  کنتور  اند 
تست  شرکت  این  کارشناسان  حضور 

خواهد شد.
فاضالب  و  آب  مشترکین  معاون 
گفت: مشترکینی که قبض آنها بصورت 
مدارک  ارائه  با  شود  می  محاسبه  آزاد 
پایان کار می توانند نسبت به تغییر آن 

به تعرفه خانگی اقدام کنند.

بررسی وضعیت آب مشترکین منطقه حسنلنگی با حضور مسئوالن آبفا سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز
 منصوب شد

حکم  با  کبری-  ا کرج- 
و  کوچک  صنایع  سازمان  رئیس 
علی  ایران،  صنعتی  شهرک های 
سرپرست  سمت  به  پور  مهدی 
صنعتی  ی  ک ها شهر کت  شر
شد.معاون  منصوب  البرز  استان 
صنایع  سازمان  رئیس  و  وزیر 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
مهدی  علی  حکمی  در  یران  ا

پور را به سمت سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  حکم  متن  کرد.در  منصوب 
به  جنابعالی  ارزشمند  سوابق  و  ،تخصص  تعهد  به  است:نظر  آمده 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  سرپرست  عنوان  به  حکم  این  موجب 
استان البرز منصوب می شوید.انتظار می رود با رعایت اصل اعتدال 
مراتب  سلسله  در  گروهی  و  سیاسی  امور  گونه  هر  از  اجتناب  و 
آبادانی  و  توسعه  در جهت  تمامی ظرفیت ها  از  استفاده  با  شرکت 
کشور ایران اسالمی در بخش صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 

آن استان گام موثری بردارید.

مدیر توزیع برق شهرستان اراک:
تبدیل بیش از 40کیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار 

در اراک

مدیر توزیع برق شهرستان اراک از تبدیل بیش از 40کیلومتر سیم 
مسی به کابل خودنگهدار دراین شهرستان طی سال جاری خبرداد. 
مهندس امید رفیعی بابیان اینکه بیش از 40کیلومتر شبکه های توزیع 
برق شهرستان اراک به کابل خودنگهدار مجهز شده است ،افزود: 
افزایش قابلیت اطمینان در مقابل شرایط جوی و اتفاقات ناشی از 
برخورد اشیای خارجی، رفع ضعف ولتاژ مشترکان، جمع آوری برق های 
غیرمجاز و جلوگیری از سرقت انرژی، توجه به مسایل زیست محیطی 
با حذف شاخه زنی درختان در تماس با شبکه و کاهش تلفات از جمله 

مزایای کابل خودنگهدار است.
وی همچنین با اشاره به اینکه 3818شبکه هوایی و624شبکه 
از 270هزار  برق بیش  تامین  دار  اراک عهده  زمینی در شهرستان 
مشترک در شهرستان اراک است،افزود:12کیلومترشبکه هوایی طی 
سال جاری به شبکه برق این شهرستان افزوده شده است. مدیر توزیع 
برق شهرستان اراک اتمام پروژه های تبدیل بیش از 7کیلومتر سیم 
به کابل روستاهای علیم آباد،نورعین چنگزین،نیستان و خرم آباد و 
تبدیل بیش از 33کیلومتر سیم به کابل در نقاط مختلف کالنشهر 
اراک وتامین برق متقاضیان را از جمله اقدامات انجام شده دانست. 
وی تامین برق و احداث پست کمپکت مجتمع های مسکونی بیمه 
ایران،مسکن مهر آریا و احداث کیوسک خیابان میرهاشمی ،احداث 
پست کمپکت شهرک پردیس یک،تامین برق مجتمع اطلس ،احداث 
پست تعاونی مسکن منابع طبیعی کوی رضوی و اصالح و بهینه 
سازی شبکه روستای امر آباد را از دیگر پروژه های در دست اقدام 

توزیع برق شهرستان اراک برشمرد.

طرح  های  پروژه  از  گیالن  آبفای  مدیرعامل  بازدید 
فاضالب شهر بندرانزلی

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت اب 
وفاضالب استان گیالن، سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان 
بندرانزلی از بازدید مدیرعامل شرکت به همراه نماینده مردم بندرانزلی 
در مجلس شورای اسالمی و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان 
بندرانزلی از پروژه های ظرح فاضالب شهر بندرانزلی خبر داد ناصر 
دودانگه مدیرآبفای بندرانزلی با اعالم این خبر افزود: طی این بازدید، 
مشاورطرح فاضالب اطالعات و گزارش روند پیشرفت  کلیه پروژه 
های در حال اجرا و همچنین طرح فاضالب شهر بندرانزلی را برای 
مسئولین شهرستانی تشریح کرد وی در ادامه افزود: ایستگاه های 
غرب  فاضالب  خانه  تصفیه  و  غازیان  و  انزلی  ناحیه  اصلی  پمپاژ 
بازدید  مورد  است  برداری  بهره  حال  در   86 سال  از  که  بندرانزلی 
مدیرعامل آبفای گیالن ونماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای 

اسالمی و معاون فرماندارقرار گرفت

از صدای مرکز سمنان پخش شد؛
چهاردهمین قسمت از برنامه رادیویی پرتو با رویکرد 

مدیریت بهینه مصرف برق
در چهـاردهمین قسمت برنـامه رادیـویی پرتـو که از صـدای 
مرکز سمنـان پخـش شد، راهکارهای بهینه سازی مصرف و گزارش 

های مردمی در زمینه استفاده بهینه از برق به روی آنتن رفت.
کارشناس شرکت توزیع برق استان در این برنامه با اشاره به 
این که 30 درصد از مصرف برق خانوار، صرف یخچال و فریزر می 
شود بیان داشت: بهره گیری از افراد متخصص جهت نصب یخچال 
و فریزر، عدم برخـورد تابش نور آفتاب به آنها و باز و بسته ننمودن 
نکات  از  برخی  عنوان  به  مداوم،  صورت  به  ها  دستگاه  این  درب 
مدیریت بهینه مصرف برق در یخچال و فریزر محسوب می شوند.

محمدعلی نصیری اضافه کرد: پرهیـز از قـرار دادن غذاهای 
گرم در یخچال و فریزر، قراردادن بر روی درجه مناسب و چسباندن 
نام هریک از موادغذایی پخته یا خام، قبل از قرارگیری آنها در فریزر، 
از دیگر موارد برای کاهش مصرف انرژی در این دستگاه ها به شمار 
می روند. گفتنی است: در بخش گزارشی برنامه، در خصوص استفاده 
از دور ُکند کولرهای آبی و تنظیم دمای کولرهای گازی برروی 24 تا 
26 درجه سانتی گراد، مصاحبه مردمی انجام شد.الزم به ذکر است: 
این برنامه رادیویی، در شش ماهه اول امسال، روزهای دوشنبه و 
چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای تعطیل، از موج اف ام ردیف 

۹4 مگاهرتز، از ساعت ۹ الی ۹:1۵ صبح به روی آنتن می رود.

نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی:
 برای اجرای پروژه های عمرانی در شهر نیاز به آرامش 

و ثبات مدیریتی است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت در مجلس 
شورای اسالمی  در نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت 
گفت: مهمترین پروژه های شهر رشت در حوزه حمل و نقل ریلی، 
پروژه  تراموا،  زیست شهری،  فاضالب، حفاظت محیط  آوری  جمع 
اجرای  برای  که  قبیل هستند  این  از  هایی  پروژه  و  زیربنایی  های 
این پروژه ها هر هفته باید فرماندار شهرستان، نمایندگان مجلس، 
اعضای شورای اسالمی و شهردار و مدیران مرتبط با هم جلسه داشته 
باشند.وی تثبیت مدیریت شهری را عامل اصلی اجرای این پروژه 
ها دانست و گفت ما به عنوان کسانی که مسئول اجرای پروژه های 
باید طوری رفتار کنیم که جوی آرام به وجود آید. شهری هستیم 

مهندس کوچکی نژاد گفت: شورای اسالمی شهر و شهرداری باید 
هر دو در کنار هم با تعامل و همراهی تالش کنند تا رشت به توسعه 

و آبادانی بیشتر برسد.

کاداستر ۸00 هزار هکتار از اراضی ملی گیالن تا پایان 
برنامه ششم

 به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری 
استان گیالن ، معاون امور اراضی منابع طبیعی گیالن، از حدنگاری 
ملی  اراضی  از  هکتار  هزار   17 و  میلیون  یک  از  هکتار  هزار   800
استان گیالن تا پایان برنامه ششم خبر داد و گفت: مهمترین هدف 
کاداستر جلوگیری از زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی 
تثبیت مالکیت دولت است سهیل  ملی، رفع تخلفات و تصرفات و 
اراضی ملی  از  میلیون و 17 هزار هکتار  اینکه یک  بیان  با  توکلی 
از این میزان، ۵64  کشور در استان گیالن وجود دارد، اظهار کرد: 
هزار هکتار اراضی جنگلی محسوب می شود که شامل جنگل های 
ارزشمند و فسیلی هیرکانی است وی 224 هزار هکتار از اراضی ملی 
گیالن را مرتع و 207 هزار هکتار را جلگه از جمله اراضی ساحلی، 
مستحدث و حرایم دانست و افزود: در مجموع 70 درصد از اراضی 
استان گیالن انفال محسوب می شود و تحت مدیریت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گیالن قرار دارد معاون حفاظت و امور 
اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن، با اشاره به اجرای 
بهره وری  افزایش  قانون   ۹ ماده  و  حدنگار)کاداستر(  جامع  قانون 
قانون  این  براساس  بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تصریح کرد: 
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور نسبت به تهیه حدنگاری و تثبیت مالکیت دولت بر 

اراضی ملی اقدام کند

شرق مازندران قطب توسعه صنعتی شمال کشور می شود
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، 
سید مصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران 
در مراسم  آغاز عملیات اجرایی بزرگترین شهرک صنعتی استان در 
صنعتی  شهرک  شرکت  ویژگی های  از  یکی  داشت:  اظهار  بهشهر 
با تعدد فراوان و در وسعت کم  نواحي  مازندران داشتن شهرکها و 

بوده که این امر، هزینه تمام شده را افزایش می دهد.
وی افزود: بهترین راه حل و استراتژی جهت توسعه شهرک های 
صنعتی مرغوب، ایجاد شهرکهای صنعتی بزرگ است تا واحدهای 

بزرگی مانند فوالد جذب شود.
داشت:  بیان  مازندران  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
اولویت  و  شد  پیگیری   ۹۵ سال  از  بهشهر  صنعتی  شهرک  احداث 
نخست شرکت شهرکهاي صنعتي بوده و در این زمینه خسارتی به 
منابع طبیعی، جنگل و حتی اراضی مردمی وارد نشد و هزار و ۵0 
هکتار در شرق استان شامل 700 هکتار در بهشهر و 300 هکتار در 
گلوگاه اختصاص یافت که با توجه به ایجاد منطقه آزاد در شرق استان، 

بتوانیم سرمایه گذاران بزرگ را جمع و قطب صنعتی را کامل کنیم.
وي تصریح کرد: در فاز نخست، 200 هکتار آماده سازی و بستر 

براي استقرار واحدهاي تولیدي فراهم مي شود.
موسوي با اشاره به اینکه افزایش قیمتها و تأمین اعتبارات در 
اجراي زیرساخت شهرکها تأثیرگذار است تأکید کرد: با تأمین اعتبارات 
مورد نیاز از سوي سازمان برنامه و بودجه و همچنین تأمین برخي از 

منابع از محل منابع داخلي، عملیات اجرایي را آغاز مي کنیم.
اصلی  رهبری، شرط  معظم  مقام  فرموده  طبق  داد:  ادامه  وی 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط همدلی و همزبانی و انسجام  

درونی است  که باید در این مسیر با همبستگی کامل گام برداریم.

پشتیبانی و کمک فوالد خراسان
 به 10 هیات ورزشی نیشابور

 مدیر عامل »مجتمع فوالد خراسان« در ادامه پشتیبانی های 
راستای  در  شهرستان  مدیران  با  همیاری  و  شرکت  این  اجتماعی 
ارتقای سالمت عمومی، با اهدای ۵00میلیون ریال کمک به هیات 

های ورزشی شهرستان موافقت کرد
. به گزارش روابط عمومی »مجتمع فوالد با توجه به چالش های 
از شیوع کرونا و دشواری های پیش آمده برای هیات های  ناشی 
ورزشی شهرستان، در پی هماهنگی اداره »ورزش و جوانان« نیشابور 
با موافقت دکتر کسری غفوری، این مجتمع تیرماه امسال ۵00میلیون 

ریال به هیات های ورزشی شهرستان کمک کرد
. در پی درخواست کاوه آهنگر، رییس اداره »ورزش و جوانان« 
نیشابور، این کمک به حساب ده هیات ورزشِی معرفی شده واریز شد

. هیات های »پزشکی ورزشی«، »انجمن های ورزشی«، »شنا«، 
»ورزش های رزمی«، »دو و میدانی«، »جانبازان و معلولین«، »ورزش 
های همگانی«، »تیر و کمان«، »تنیس روی میز« و »کوهنوردی« 
هیات هایی هستند که با هماهنگی اداره »ورزش و جوانان« مشمول 
این کمک ها شدند. شهرام بقراط، مدیر روابط عمومی فوالد خراسان 
با بیان این که ایفای »مسئولیت اجتماعی« از راهبردهای مورد تاکید 
مدیریت عالی شرکت است، افزود: این شرکت، به عنوان یک شهروند 
حقوقی و در راستای تعهدات اخالقی و اجتماعی خود، برنامه های 
قابل توجهی را برای توسعه زیرساخت های ورزش در نیشابور مدنظر 
دارد که امیدواریم با هماهنگی های صورت گرفته در قالب »معین 
اقتصادی« و حمایت مدیران اجرایی شهرستان شاهد به ثمر رسیدن 

آن ها در آینده نزدیک باشیم
. بقراط افزود: مجتمع فوالد خراسان با تاکید مدیرعامل شرکت، 
عمدتا با هدف باال بردن نشاط جسمی و روحی و نیز همگانی کردن 
ورزش در میان چند هزار نفر عضو »خانواده بزرگ فوالد خراسان« 
نسبت به تدارک امکانات ورزشی در سطح شهر برای کارکنان محترم 
و خانواده ی ایشان و برگزاری منظم مسابقات داخلی اقدام کرده است 
با توجه به جمعیت قابل توجه این خانواده، سهم قابل توجهی  که 
در ارتقای سالمت عمومی خواهد داشت در عین حال با تاکید دکتر 
غفوری، با محوریت »منفعت عمومی« کمک و پشتیبانی از نهادهای 

اداری ورزش شهرستان نیز در دستور کار قرار گرفته است

همدلی برای حل مشکالت حمل ونقل و راهداری استان اصفهان
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی اداره کل راهــداری 
وحمــل ونقــل جــاده ای 
اســتان اصفهــان، مدیــرکل و معاونین 
اداره کل راهــداری وحمــل ونقل جاده 
ای اســتان اصفهــان بــا دکتــر مهــدی 
ــی نماینــده مــردم اصفهــان در  طغیان
کمیســیون  ســخنگوی  و  مجلــس 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی  

ــد. ــدار کردن دی
مدیــرکل  ر  دیــدا یــن  ا در 
ــاده ای  ــل ج ــل ونق ــداری وحم راه
اســتان اصفهــان بــه تشــریح وضعیت 
کنونــی، ظرفیتهــا و مشــکالت دو 
بخــش حمــل ونقــل و راهــداری 

پرداخــت.
مهــدی خضــری در ایــن دیــدار 
بــه جایــگاه اســتان اصفهــان در حوزه 
ــاده ای  ــل ج ــل ونق ــداری و حم راه
اشــاره کــرد و گفــت: رتبــه اول جــا به 
جایــی حمــل ونقــل کاال و رتبه ســوم 
جابــه جایــی مســافر در کل کشــور به 
اســتان اصفهــان اختصــاص دارد کــه 
خــود نشــان از ظرفیــت بــاالی ایــن 

بخــش اســت.
ســوی  ز  ا د:  دا مــه  دا ا وی 
دیگرحجــم بــاالی تــردد نــاوگان 

محورهــای  در  ســنگین  و  ســبک 
بــه  اصفهــان  اســتان  مواصالتــی 
ــور،  ــت کش ــار راه ترانزی ــوان چه عن
ــه حفــظ و نگهــداری 12 هــزار  هزین
ــه  ــتان را ب ــای اس ــر از راه ه کیلومت

شــدت افزایــش داده اســت.
وحمــل  راهــداری  مدیــرکل   
ونقــل جــاده ای اســتان اصفهــان 
ــت  ــه تناســب ظرفی ــرد: ب ــح ک تصری
هــای بســیار باالی اســتان مشــکالت 
راهــداری و حمــل ونقــل نیز گســترده 

ــده اســت. و پیچی
در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
نیــز  اســالمی  شــورای  مجلــس 
اســتماع  ضمــن  جلســه  ایــن  در 
ــن اداره  ــرکل و معاونی گزارشــات مدی
ــاده  ــل ج ــل ونق ــداری و حم کل راه
ای اســتان اصفهــان بــر هماهنگــی  و 
ــس  ــت و مجل تشــریک مســاعی دول
ــد  ــرای حــل مشــکالت مــردم تاکی ب

ــرد. ک
کلیــه  ز  ا اســتفاده  طغیانــی 

ــرای حــل مشــکالت  ــت هــا ب ظرفی
حمــل ونقــل و راهــداری اســتان 
ــرد  ــالم ک ــرروی اع ــان را ض اصفه
تکنولــوژی  از  اســتفاده  گفــت:  و 
هــای روز بــرای پاســخگویی بــه 
ــتور کار  ــد در دس ــدگان بای ــاز رانن نی

ــرد. ــرار گی ق
وی همچنیــن از پیگیــری هــای 
ویــژه بــرای جــذب اعتبــارات در حوزه 
ــازی  ــرای نوس ــالش ب ــداری و ت راه

نــاوگان ایــن بخــش در خبــر داد..

خبــر  واحــد  گــزارش  بــه 
ــن  ــور بی ــات و ام ــت ارتباط مدیری
ــاج  ــت ،  ح ــهرداری رش ــل ش المل
نشســت  در  رشــت  شــهردار  محمــدی 
شــهرداری  مدیــران  و  معاونــان  شــورای 
رشــت کــه بــا حضــور جبــار کوچکــی نــژاد، 
مجلــس  در  رشــت  شهرســتان  نماینــده 
شــورای اســالمی و احمــد رمضانپــور رییــس 
کمیســیون عمــران و توســعه شــهری شــورای 
اســالمی شــهر رشــت برگــزار شدگزارشــی از 
پــروژه هــای در دســت اجــرای شــهرداری که 
در پنــج دســته پروژه هــای قرارگاه ســازندگی 
خاتــم االنبیــا)ص(، ســازمان ســرمایه گذاری، 
پــروژه هــای مصــوب شــورای اســالمی 
ــا،  ــک داراییه ــی تمل ــای مل ــروژه ه ــهر، پ ش
احــداث ترامــوا و ســایر پــروژه هــا اجــرا مــی 

شــوند، ارائــه کرد.شــهردار رشــت گفــت: بــی 
ــروژه هــای  ــزان پ ــداد و می ــن تع ســابقه تری
ــاری بیــش  ــخ رشــت با اعتب ــی در تاری عمران
ــل  ــج فص ــان در پن ــارد توم ــزار میلی از 10 ه

ــود. ــی ش ــرا  م ــده، اج ــوان ش عن
از  بــزرگ  پــروژه  پنــج  افــزود:  وی 
ســوی قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا)ص( 
ــار  ــر چه ــزون ب ــاری اف ــا اعتب ــت ب در رش
ــزرگ  ــروژه ب ــج پ ــان و پن ــارد توم هــزار میلی
ــا  ــت ب ــهر رش ــالمی ش ــورای اس ــوب ش مص
اعتبــاری افــزون بر ۵27 میلیــارد تومــان 
اجــرا خواهنــد شــد.حاج محمــدی پــروژه 
هــای ســرمایه گــذاری را بــا اعتبــاری افــزون 
ــود و  ــوان نم ــان عن ــارد توم ــر ۵00/3 میلی ب
ــای  ــی ه ــک دارای ــای تمل ــروژه ه افزود: پ
ــاری  ــا اعتب ــی( ب ــارات مل ــرمایه ای )اعتب س

دیگــر  از  تومــان  بر ۹8 میلیــارد  افــزون 
ــهرداری  ــرای ش ــت اج ــای در دس ــروژه ه پ
ــی  ــای بازآفرین ــروژه ه ــه پ ــت ک ــت اس رش
ــا حــوزه پســماند را  و پــروژه هــای مرتبــط ب

ــود. ــی ش ــامل م ش
ــوا  ــداث ترام ــروژه اح ــدی پ ــاج محم ح
بر 3۵00 میلیــارد  افــزون  اعتبــاری  بــا  را 
ــروژه  ــایر پ ــود و گفت: س ــوان نم ــان عن توم
ــاری افــزون  ــا اعتب ــز را ب هــای شــهرداری نی
بر 70 میلیــارد تومــان اجــرا خواهنــد شــد.دکتر 
حــاج محمــدی در پایــان ســخنانش از مهندس 
کوچکــی نــژاد برای کمــک در تامیــن اعتبارات 
ــر، حــل مشــکل تخصیــص  ــن قی ــی، تامی مل
بنــد)و(و... طلــب همــکاری نمــود و درخواســت 
کــرد تــا بــا شــهرداری رشــت در ایــن زمینــه 

هــا کمــک شــود.

شهردار رشت:

بی سابقه ترین پروژه های بزرگ عمرانی در رشت در دست اجرا است

ــدان  ــد عالقمن حمی
ــی  در خصــوص رکوردزن
اصفهــان طــی هفتــه 
ــار  ــرق، اظه ــرف ب ــاری در مص ج
ــوا دو  ــای ه ــش دم ــا افزای ــرد: ب ک
شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان و 
اســتان اصفهــان شــرایط مشــابهی 

ــتند. ــرق داش ــرف ب در مص
واســطه  بــه  افــزود:  وی 
ــی  ــوا ط ــه ای ه ــای دو درج گرم
هفتــه جــاری نســبت بــه دو هفتــه 
گذشــته، متاســفانه بــار شــبکه 
ــا 7  ــرق بیــن 6 ت توزیــع اســتان ب
ــن  ــه ای ــد داشــت، البت درصــد رش
رشــد بــه میــزان یکســانی در بیــن 
شهرســتان هــا تقســیم نشــده بــود.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان اصفهــان توضیــح داد: 
ــتان  ــال در شهرس ــوان مث ــه عن ب
ــون  ــتان همچ ــمالی اس ــای ش ه
کاشــان، آران و بیدگل شــاهد رشــد 
باالتــر مصــرف بــرق بودیــم، امــا 

در شهرســتان هــای غربــی اســتان 
همچــون فریــدون شــهر، فریــدن، 
چــادگان و خوانســار رشــد مصــرف 

ــود. ــر ب ــرق کمت ب
ــتان  ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
اصفهــان از شــنبه تــا روز گذشــته 
ــاعت  ــل از س ــا قب ــنبه( ت ــه ش )س
ــن  ــک تعیی ــقف پی ــر از س 12 ظه
شــده فراتــر رفــت، اظهــار کــرد: از 
ســوی وزارت نیــرو در هفتــه جاری 
بــرای اســتان اصفهــان پیــک 
ــف  ــگاوات تعری ــرف 1۹06 م مص
شــد کــه بــا افزایــش دمــای هــوا 
ــی از  ــتان حت ــی اس ــک مصرف پی
1۹70 مــگاوات عبــور کــرد، البتــه 
ــا همــکاری صنایــع، چــاه هــای  ب
کشــاورزی و بــه خصــوص تعدادی 
از مشــرکین خانگــی از ســاعت 12 
ــان را  ــار اصفه ــا 16 توانســتیم ب ت
ــت و  ــاز هدای ــقف مج ــر س ــا زی ت

ــم. ــرل کنی کنت
دو   : د فــزو ا ن  عالقمنــدا

شــرکت توزیــع بــرق اســتان و 
ــن  ــرای ای ــان ب ــتان اصفه شهرس
ــار ســاعت کــه در کل کشــور  چه
بیشــترین مشــکل افزایــش مصرف 
ــت  ــا مدیری ــتند ب ــد، توانس را دارن
ــد  ــرار گیرن ــار در منطقــه ســبز ق ب
امــا از ســاعت 10:30 تــا 12 ظهــر 
ــه نحــوی  میــزان مصــرف بــرق ب
بــود کــه اســتان در منطقــه قرمــز 

ــت. ــرار گرف ق
وی بــا پیــش بینــی اینکــه تــا 
ــا شــرایط  ــده ب ــه آین دوشــنبه هفت
ــرق  ــرف ب ــش مص ــی افزای بحران
مواجــه هســتیم و بــرای مدیریــت 
بــار، نیازمنــد همــکاری مشــترکان 
ــت،  ــوزه صنع ــوص در ح ــه خص ب
کشــاورزی و مصــرف کننــدگان 

خانگــی هســتیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــرق اس ب
ــک  ــش پی ــود افزای ــا وج ــه ب اینک
مصــرف، هیــچ گونــه خاموشــی از 

قبــل برنامــه ریزی شــده نداشــتیم، 
تصریــح کــرد: بــه واســطه گرمــای 
بــاالی هــوا تعــدادی از مشــترکین 
پرمصــرف و حتــی تعــدادی صنایع 
کــه از دیمانــد خــود تجــاوز کــرده 
بودنــد، بــا توجــه بــه اخطــار قبلــی، 
ــه  ــم ک ــع کردی ــا را قط ــرق آنه ب
ــوط  ــا مرب ــی ه ــن قطع ــده ای عم
بــه شهرســتان هــای نجــف آبــاد، 

ــود. ــی شــهر و کاشــان ب خمین
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــبکه بــرق کشــور سراســری 
اســت و تولیــد بــرق نیــز بــه 
ــی  ــت م ــاط کشــور هدای ــام نق تم
ــی ارتباطــی  ــرایط کنون ــود و ش ش
بــه تولیــد نــدارد، اظهــار کــرد: بــا 
توجــه بــه گرمــای سراســری هــوا، 
مصــرف بــرق کشــور بــه باالتــر از 
۵8 هــزار مــگاوات رســیده اســت و 
ــام  ــد تم ــود تولی ــطه کمب ــه واس ب
شــرکت هــای توزیــع اکنــون دچار 

ــد. ــده ان مشــکل ش

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان
 از قطع برق مشترکان پرمصرف  خبر داد
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سـمیعی  ضا ر محمد
کت  شـر مـل  عا یر مد
ی  کـز مر ن  سـتا ا ز  گا
گفـت: باتوجـه بـه الـزام قانونـی 
شـغلی  ای  دوره  معاینـات  انجـام 
ازسـالمت  اطمینـان  وضـرورت 
کلیـه  یـت  رعا با رکنان، کا کلیـه 
پروتـکل های بهداشـتی ،معاینات 
شـرکت  ایـن  کارکنـان  ای  دوره 

باشـد. مـی  برگـزاری  درحـال 
بـه گـزارش روابـط عمومـی 
ی  کـز مر ن  سـتا ا ز گا کت  شـر
یـن  ا ر د سـمیعی  ضا ر محمد
حسـاس  نقـش  گفـت:  خصـوص 
واساسـی نیروی انسانی درشرکت 
گازهمچنیـن افزایـش بهـره وری 
درمحیـط کاروصیانـت ازسـالمت 
شـد  موجـب  نی  نسـا ا نیـروی 
ن  ما ز سـا با م  ز ال هنگـی  هما تا
نفـت  صنعـت  ودرمـان  بهداشـت 
یـد  آ بعمـل  کـزی  مر ن  سـتا ا
وکارکنـان طی برنامه ریزی انجام 
شـده درمراحل مختلف نسـبت به 
انجـام طـب صنعتی اقـدام نمایند.

ایشـان درادامـه گفت:آنچـه مهـم 

کارکنـان  سـالمت  بحـث  اسـت 
جهـت  کـه  کاراسـت  درمحیـط 
وری  حداکثربهـره  بـه  رسـیدن 
بایدعالئـم ونشـانه هـای بیماری 
کارکنـان اعـم ازخفیـف وحادکـه  
انـدازد  خطرمـی  رابـه  سـالمتی 
ومانع رسـیدن شـرکت بـه اهداف 
موردنظـر می شـودازطریق همین 
معاینات مشـخص وپـس ازتجزیه 

وتحلیـل ،راهـکارالزم مانند ادامه 
درمـان ،تغییـرات درنحـوه انجـام 
کارویاتغذیـه ارائه گردد.مدیرعامل 
شـرکت گازاسـتان مرکزی بااشاره 
به تشـکیل پرونده های بهداشـتی 
کارکنـان بیـان کرد:تهیـه پرونـده 
هـای شـغلی وبهداشـتی باهـدف 
ری  بیمـا م  زودهنـگا تشـخیص 
آن  ازپیشـرفت  وپیشـگیری  هـا 

توسـط پزشـک طـب کارصـورت 
م  نجـا ا سـمیعی  . د یر پذ مـی 
معاینـات طـب صنعتـی کارکنـان 
یـک  سـال  طـی  را  گاز  شـرکت 
رابطـه  بیـان کردودرایـن  مرحلـه 
سـمی  ر ن  کنـا ر کا کلیـه  : گفت
وپیمانی وقراردادمسـتقیم شـرکت 
گازاسـتان مرکـزی بابرنامه ریزی 
هایـی کـه صـورت می گیـرد طی 
سـال یک مرحله به طـب صنعتی 
اعـزام می شوند.شـایان ذکراسـت 
یـروس  و ع  شـیو بـه  جـه  تو با
ابتالکارکنـان  کووید1۹واحتمـال 
مذکورباهمـکاری  ویـروس  بـه 
بهداشـت  سـازمان  وهماهنگـی 
مرکـزی  نفـت  صنعـت  ودرمـان 
ولرسـتان ، واحـد منابع انسـانی و 
واحدایمنی وبهداشـت این شرکت 
ازتاریـخ سـی ام تیرماه سـالجاری 
دوره  ینـات  معا مراحـل  کلیـه  ،
ومعاینـات  ازآزمایشـات  اعـم  ای 
اداره  اجتماعـات  درسـالن  الزم 
مرکـزی ایـن شـرکت وبارعایـت 
انجـام  فاصلـه گـذاری اجتماعـی 

مـی گـردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

پایش سالمت کارکنان شرکت گازاستان مرکزی با انجام معاینات دوره ای شغلی گوناگون

تا ۲040 صورت می گیرد؛
اختصاص نیمی از رشد تقاضای نفت دنیا 

به آسیا-اقیانوسیه 
شـرکت مشـاوره انـرژی وودمکنـزی پیش بینـی می کنـد بیش 
از ۵0 درصـد رشـد تقاضـای نفـت جهان تا سـال 2040 میالدی به 

منطقه آسیا-اقیانوسـیه اختصـاص می یابد.
به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، مؤسسـه مشـاوره انرژی 
وود مکنـزی اعـالم کـرد بـا وجود نوسـان تقاضای نفت در سراسـر 
جهان از جمله در منطقه آسیا-اقیانوسـیه که محرک رشـد اقتصادی 
در سـال های اخیر اسـت، تقاضای فرآورده های نفتی در این منطقه 
هنـوز می توانـد بـه روند صعـودی خود ادامـه دهد و تا سـال 2040 

نسـبت به سـطح آن در سـال 201۹ حدود 2۵ درصد افزایش یابد.
براسـاس بـرآورد وود مکنـزی، تقاضای نفت در منطقه آسـیا-

اقیانوسـیه در سـال جـاری میـالدی حدود یک میلیـون و 800 هزار 
بشـکه در روز کمتـر از سـطح آن پیـش از بحـران کرونـا در سـال 

201۹ خواهـد بود.
براسـاس بـرآورد اخیـر سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفت 
)اوپـک( در گـزارش ماهانـه بـازار نفـت در مـاه ژوئیـه، پیش بینـی 
می شـود سـطح تقاضای نفت منطقه آسیا-اقیانوسـیه در سال 2020 
نسـبت بـه سـال پیـش، روزانه ۹00 هزار بشـکه کاهـش یابد و این 

رقـم در سـال 2021، ۵00 هـزار بشـکه در روز افزایـش می یابد.
بـا وجـود نوسـان تقاضـای فرآورده هـای نفتـی در کوتاه مدت، 
ایـن شـرکت پیش بینـی کـرد تقاضـای بلندمـدت نفـت در منطقـه 
آسیا-اقیانوسـیه نسـبت به سال 201۹، 2۵ درصد و معادل ۹ میلیون 
بشـکه در روز افزایـش یابـد و تا سـال 2040 بـه 44 میلیون و 800 

هزار بشـکه در روز برسـد.
ایـن شـرکت مشـاوره انـرژی برآورد کـرد که با وجـود کاهش 
سـطح تقاضـای نفت بـه دلیل بحران کرونـا در کوتاه مدت، تقاضای 
بلندمـدت منطقـه آسیا-اقیانوسـیه بـه دلیـل افزایـش تقاضـا برای 

حمل ونقـل و فرآورده هـای پتروشـیمی همچنـان افزایـش یابد. 
رشـد  از  نیمـی  از  بیـش  می کنـد  پیش بینـی  مکنـزی  وود 
تقاضـای نفـت جهـان تـا سـال 2040 بـه منطقـه آسیا-اقیانوسـیه 

یابـد. اختصـاص 

آغاز به کار چند کارگاه ادبی

موسسه فرهنگی- هنری »هنر فردا« با برگزاری پنج کارگاه تخصصی، 
فعالیت خود را در حوزه ادبیات آغاز می کند.  

در اولین مرحله از شروع به کار این دپارتمان، استادانی چون احمد 
پوری، امیرحسن چهلتن، حسن میرعابدینی، محمد دهقانی و کامیار عابدی 

حضور خواهند داشت.
احمد پوری در کارگاه »فنون ترجمه شعر« به مراکز توجه در ترجمه 
شعر در قیاس با دیگر انواع ترجمه و همچنین ذات و کارکرد شعر به طور 
عام خواهد پرداخت و همچنین در خالل جلسات کارگاه، مباحثی در ارتباط 

با شناخت شعر و کشف رازها و ریزه کاری های آن مطرح خواهد کرد.
و  تدریس اصول  شامل  نیز  چهلتن  امیرحسن  داستان نویسی  کارگاه 

مقدمات داستان نویسی به همراه کار کارگاهی خواهد بود.
ن  ما ر و  ه  تا کو ن  ستا ا د ه  حوز دو  ر  د که  ول  ا بخش  ر  د
است، مباحثی در زمینه ساختار رمان، انواع داستان کوتاه، پالت )پیرنگ(، 
و  شباهت ها  کودک،  تعلیق،  راوی   عنصر  شخصیت پردازی، نظرگاه، 

تفاوت های فیلمنامه و داستان، انواع روایت، زبان و... مطرح خواهد شد.
معاصر«  داستان  »جریان شناسی  کارگاه  در  میرعابدینی  حسن 
فضای اجتماعی آن  دوره های تاریخی و  بستر  را در  ایرانی  داستان 
تاریخی میان آثار  بینامتنی و  ارتباط  به  داد و  خواهد  بررسی قرار  مورد 

نویسندگان دوره های مختلف خواهد پرداخت.
با  دهقانی  محمد  نیز،  ایران«  کالسیک  »متون  تحلیلی  کارگاه  در 
روخوانی بخش هایی از متون کهن ادبیات فارسی به تحلیل جوانب فرهنگی، 
اجتماعی این متون و تاثیر آن ها بر تفکر، فرهنگ و زندگی امروزین ما، 
تفکر  معیارهای  براساس  و کاستی های شان  و همچنین شناخت ضعف ها 

انتقادی خواهد پرداخت.
هدف  با  نیز  کامیارعابدی  معاصر«  شعر  »جریان شناسی  کارگاه 
نشریه ها، چهره ها  گروه ها،  تحلیل ُپراهمیت ترین نِحله ها،  و  شناخت 
سده  نخست  دهه  دو  بیستم و  سده  ایران در  معاصر  نمونه های شعر  و 

بیست ویکم میالدی برگزار خواهد شد.
کارگاه های احمد پوری، محمد دهقانی و کامیارعابدی بنا به شرایط به 
صورت حضوری یا آنالین و یا همزمان به هر دو شیوه برگزار خواهد شد 
و کارگاه های امیرحسن چهلتن و حسن میرعابدینی بعد از فروکش کردن 

بحران کرونا به صورت حضوری خواهد بود.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر درباره این کارگاه ها 
به سایت موسسه به نشانی: http://arttomorrow.org مراجعه کنند 

 یا با شماره 021888810۹2 تماس بگیرند.

احمد توکلی صاحب   امتیازی »الف« را واگذار کرد
احمد توکلی با انتشار نامه ای 
از صاحب امتیازی سایت خبری ـ 

تحلیلی »الف« خداحافظی کرد.
به  نامه توکلی  کامل  متن 
 1364 سال  »از  است:  زیر  شرح 
رسالت  روزنامه  تأسیس  در  که 
نقش  بازی کردم تا بعد که روزنامه 
پایه گذاری  را در سال 1376  فردا 
اخیر  طوالنی  سال های  و  کردم 
فعال  الف  در  مردم  به خدمت  که 
بوده ام همواره به روزنامه نگاری به 

عنوان یک وظیفه شرعی که انجام آن شیرین و تلخی های آن خوشگوار 
است نگاه کرده ام.

حاال سن به هفتاد نزدیک شده و قدرت جمع همه کارها آهسته آهسته 
کم می شود، حق شماست که مردان سرزنده تری در الف به افزایش دانش 
و بینش خدمت کنند. بدین  جهت صاحب امتیازی الف را به دوست دیرینه  

خود، جناب آقای سجاد محمدی واگذار کردم. 
بنده از روزنامه رسالت تا امروز از همکاری ایشان بهره مند بوده ام و 
از این پس نیز به عنوان یک روزنامه نگار و در همین حد از همکاری ان 
شاءاهلل دست نخواهم کشید. خواهید دید که این تصمیم، خدمات الف به 

کاربران گرامی را بهبود می دهد.
برای همه شما و اصحاب الف توفیق خدمت صادقانه به اسالم و مردم 

و ایران را از خداوند درخواست می کنم.«

آشنایی با 10 ثروتمند نخست جهان 
به تفکیک زن و مرد

آقــای جــف بــزوس و خانــم فرانســواز بتنکــوق کمــاکان 
ثروتمندتریــن افــراد جهــان بــه شــمار مــی رونــد.

ــه معرفــی  نشــریه فوربــس طبــق روال گذشــته اقــدام ب
ــا  ــر ایــن اســاس و ت ثروتمندتریــن افــراد جهــان کــرد کــه ب
پایــان مــاه ژوییــه، جــف بــزوس موفــق شــد بــار دیگــر بــه 

عنــوان ثروتمندتریــن فــرد جهــان معرفــی شــود.
ــارد  ــاالی 20 میلی ــروت ب ــا ث در حــال حاضــر 61 فــرد ب
ــن  ــن در بی ــرار گرفت ــرای ق ــد و ب ــود دارن ــان وج دالر در جه
ــارد  ــم 1۵.3 میلی ــت ک ــد دس ــان بای ــد جه ــرد ثروتمن 100 ف

ــت. ــروت داش دالر ث
در ادامه با ثروتمندترین افراد جهان آشنا می شوید:

1-جف بزوس
سمت شغلی: مدیرعامل فروشگاه اینترنتی آمازون

ثروت تا پایان ماه ژوییه: 181  میلیارد دالر
تابعیت: آمریکایی

2- بیل گیتس
سمت شغلی: مدیرعامل شرکت مایکروسافت
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 113.3 میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
3- برنارد آرنو

سمت شغلی: مدیرعامل برند لوئی ویتون
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 106.2 میلیارد دالر

تابعیت: فرانسوی
4- مارک زاکربرگ

سمت شغلی: مدیرعامل فیس بوک
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 86.3 میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
۵- موکاش آمبانی

سمت شغلی: مدیرعامل گروه رلیانس
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 77.4 میلیارد دالر

تابعیت: هندی
6- وارن بافت

ســمت شــغلی: مدیرعامــل صنــدوق ســرمایه گــذاری » 
بــرک شــایر”

ثروت تا پایان ماه ژوییه: 73.4 میلیارد دالر
تابعیت: آمریکایی
7- لری الیسون

سمت شغلی: مدیرعامل شرکت نرم افزاری اوراکل
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 71.۹ میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
8- ایالن ماسک

سمت شغلی: مدیرعامل برند تسال
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 70.6 میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
۹- استیو بالمر

سمت شغلی: از سهامداران ارشد مایکروسافت
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 70 میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
10-لری پیج

سمت شغلی: سهامدار گوگل
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 68.۵ میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی

ثروتمندترین زنان جهان
1-فرانسواز بتنکوق

سمت شغلی: مدیرعامل برند اورئال
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 6۵.۹ میلیارد دالر

تابعیت: فرانسوی
2- الیس والتون

سمت شغلی: مدیرفروشگاه زنجیره ای والمارت
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 61.8 میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
3- مک کینزی بزوس

سمت شغلی: سهامدار فروشگاه اینترنتی آمازون
ثروت تا پایان ماه ژوییه: ۵7.8 میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
4- جولیا کوخ

سمت شغلی: مدیرصنایع کوخ
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 44.۹ میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
۵- ژاکلین مارس

سمت شغلی: مدیر شکالت سازی مارس
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 28.۹ میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
6- یانگ هویی یان
سمت شغلی: امالک

ثروت تا پایان ماه ژوییه: 27.4 میلیارد دالر
تابعیت: چینی

7- سوزان کالتن
سمت شغلی: سهامدار بی ام و

ثروت تا پایان ماه ژوییه: 22.8 میلیارد دالر
تابعیت: آلمانی

8- ژونگ هویی ین
سمت شغلی: مدیر یک شرکت دارویی

ثروت تا پایان ماه ژوییه: 18.2 میلیارد دالر
تابعیت: چینی

۹- الورن پاول
سمت شغلی: سهامدار اپل و والت دیزنی
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 17 میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
10- جینا راینهارت

سمت شغلی: معدن دار
ثروت تا پایان ماه ژوییه: 16.1 میلیارد دالر

تابعیت: استرالیایی

به دستور »سید پرویز فتاح« و در راستای خدمت رسانی کیفی تر به مردم؛

شورای هماهنگی واحدهای بنیاد مستضعفان در استان ایالم تشکیل شد!
س  ســا ا بــر  -
یــز  پرو «ســید  ر دستو
بنیــاد  رئیــس  فتــاح« 
شــورای  کشــور،  مســتضعفان 
شــرکتها  نهادهــا،  هماهنگــی 
بنیــاد  تابعــه  و دســتگاه هــای 
مســتضعفان اســتان ایــالم بــا 
ــن  ــی بی ــش هماهنگ ــدف افزای ه
واحدهــای زیرمجموعــه اســتان 
و  یکپارچگــی  ایجــاد  ایــالم، 
انســجام در ماموریتهــا و اهــداف و 
ــوازی کاری و تداخــل  ــز از م پرهی
ــن  ــکالت بی ــع مش ــا و رف فعالیته
شــرکتها و واحدهــای تابعــه بنیــاد 
ــد. ــکیل ش ــالم تش ــتان ای در اس

در ایــن نشســت کــه در محل 
ســالن اجتماعــات هتــل زاگــرس و 
بــا حضــور روســا و مســئولین کلیــه 
دســتگاه هــای زیرمجموعــه بنیــاد 
مســتضعفان در اســتان ایــالم)اداره 
کل امــوال و امــالک، کارخانــه 
ســیمان، بانــک ســینا، بیمــه ســینا، 
ــاد  ــی بنی ــت زدای ــتاد محرومی س
علــوی، کارخانــه شــیر ایــوان( 
ــث  ــس از بح ــد؛ پ ــکیل گردی تش
و تبــادل نظــر پیرامــون موضــوع و 
اســتماع نظــرات همــه حاضریــن، 
»یوســف فریــادی زاده« مدیــرکل 

امــوال و امــالک بنیاد مســتضعفان 
اســتان ایــالم بــا کســب اکثریــت 
آراء بــه عنــوان دبیــر شــورای 
هماهنگــی ادارات و دســتگاه هــا و 
شــرکتهای تابعــه بنیاد مســتضعفان 

در اســتان ایــالم انتخــاب شــد.
مدیــرکل امــوال و امــالک 
بنیــاد مســتضعفان اســتان ایالم در 
پایــان ایــن نشســت بــه خبرنــگار 
مســتضعفان  بنیــاد  گفــت:  مــا 
در  زیــادی  هــای  زیرمجموعــه 
اســتان ایــالم داشــته و تــا قبــل از 

تشــکیل ایــن شــورا؛ مــوازی کاری 
هــا و تداخــل هــای زیــادی در 
عملکــرد و خدمــات همــکاران بــه 
وجــود مــی آمــد ولــی بــا تشــکیل 
ایــن شــورا ایــن مــوازی کاری هــا 
و تداخــل هــا از بیــن رفتــه و مردم 
ــش از  ــش از پی ــالم بی ــتان ای اس
ــاد مســتضعفان بهــره  خدمــات بنی

ــد شــد. ــد خواهن من
ــه  ــادی زاده« ب ــف فری “یوس
وظایــف ایــن شــورای هماهنگــی 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: ایجاد 

هماهنگــی در فعالیتهــای واحدهای 
زیرمجموعــه بنیــاد، ایجــاد وحــدت 
ــدان  ــه کارمن ــن کلی ــی بی و همدل
ــاد، تشــریک مســاعی در حــل  بنی
بررســی  مختلــف،  مشــکالت 
عوامــل و تــالش بــرای حــل 
ــده  ــاد ش ــای ایج ــالف نظره اخت
ــزی و  ــه ری ــا، برنام ــان واحده می
ایجــاد هماهنگــی در ســفرهای 
ــدت  ــاذ وح ــاد، اتخ ــئولین بنی مس
ــزاری مراســمات  ــرای برگ ــه ب روی
مشــترک ملــی و مذهبــی و از همه 
مهمتــر تــالش و همــکاری جهــت 
بــاال بــردن ســطح کیفــی و کمــی 
ــه  ــتضعفان ب ــاد مس ــات بنی خدم
مــردم اســتان ایــالم؛ از مهمتریــن 
شــورای  وظایــف  و  اهــداف 
هماهنگــی واحدهــای تابعــه بنیــاد 
مســتضعفان در اســتان ایــالم مــی 

باشــد.
بنیــاد  کمکهــای  بــه  وی 
ــدگان  ــیب دی ــه آس ــتضعفان ب مس
کرونــا اشــاره کــرد و افــزود: بالــغ 
بــر 8 میلیــارد تومــان کمــک نقدی 
ــتضعفان  ــاد مس ــدی بنی ــر نق و غی
بــه خانــواده هــای آســیب دیــده از 
کرونــا اهــداء شــده و ایــن کمکهــا 

ــد داشــت. ــه خواه ادام

آگهی حصر وراثت 
آقای علی بادره  به شماره ملی/شناسنامه 3820۵03۵۹۵ به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹0047۹ تقدیم این شورا نموده 
و چنین اشعار داشته که شادروان محمد خورند به شماره ملی / شناسنامه 3810446۵88در 

تاریخ ۹۹/۵/2 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1- علی بادره فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 3820۵03۵۹۵ پدر متوفی 

2- بیان دردک فرزند امین به شماره شناسنامه / ملی 3820۹7۵721 مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبوررادریک نوبت یک مرتبه اگهی 
نخستین  نشر  ازتاریخ  نزداوباشد  ازمتوفی  نامه  داردویاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 

اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان 

آگهی حصر وراثت 
آقای ارمان خورند به شماره ملی/شناسنامه 381027084۹ به استناد شهادتنامه 
این  تقدیم  به شماره ۹۹004۵2  فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  و گواهی فوت و 
شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان محمد خورند به شماره ملی / شناسنامه 
حین  ورثه  و  درگذشته  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۹۹/4/10 تاریخ  در   3820230688

الفوت وی عبارتند از:
1- ارمان خورند فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی 381027084۹ پسر متوفی 
2- اراس خورند فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی 3810318884 پسر متوفی 3- اریا 
خورند فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی38108360۵2 پسر متوفی 4-اریسا خورند 
فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی3810۹8۹۹83 دختر متوفی ۵- فانوس دیودار 

فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی3821060808 همسر متوفی 6- علی خورند فرزند 
مجید به شماره شناسنامه / ملی38202288۵3 پدر متوفی 7-فهیمه محمدی  فرزنداقابرا  
به شماره شناسنامه / ملی646۹046843 مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذبوررادریک نوبت یک مرتبه اگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردویاوصیت 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  اگهی  نخستین  نشر  ازتاریخ  نزداوباشد  ازمتوفی  نامه 

داردواالگواهی صادرخواهدشد
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان 

آگهي حصروراثت
آقای مجتبی زاهد کیاسرائی به شماره شناسنامه 2۵  فرزند محمد  از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه پورحسین 
کیاسرائی فرزند  حسین در تاریخ 13۹۵/1/26 در شهرستان سنگر فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- مجتبی زاهد کیاسرائی به ش ش 2۵ 
فرزند محمد نسبت فرزند 2- کبری زاهد کیاسرائی به ش ش 36 فرزند محمد نسبت 
فرزند 3-شیوا زاهد کیاسرائی به ش ش 41۹ فرزند محمد نسبت فرزند 4-محمد زاهد 
کیاسرائی به ش ش 1277 فرزند محمد نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
قانوني و ثبت ان به شماره  انجام تشریفات  از مالحظه دادخواست و  اینک پس  ندارد 
چنانچه هرشخصي  نماید  مي  آگهي  نوبت  دریک  را  مزبور  درخواست  مفاد   ۹۹00228
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه سوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر

پوراحمــد”  “علــی  
مدیرعامــل آب منطقــه ای 
گفــت:  ایــالم،  ایــالم 
ــوان  ــه عن ــاره ب ــد چن ــاخت س س
ــی و تاثیرگــذار در  ــروژه مل یــک پ
ــن آب شــرب شهرســتان های  تامی
و  چــرداول  و  ســیروان  ایــالم، 
صنعــت  آب  تامیــن  همچنیــن 
شهرســتان  اراضــی  آبیــاری  و 
چــرداول سال هاســت کــه بــه 
دالیلــی از جملــه عــدم تخصیــص 
آب، مشــکالت و محدویت هــای 
منــدرج در موافقــت نامــه اجرایــی 
ــا،  ــا پیگیری ه ــه ب ــود ک ــده ب نش
مســاعدت  و  اســتاندار  حمایــت 
ــرف و در  ــع برط ــرو موان ــر نی وزی
حــال آغــاز فعالیــت اجرایــی اســت.

وی افــزود: ایــن ســد از نــوع 
ســنگریزه ای بــا هســته رســی بــه 
ــول  ــر، ط ــدود 100 مت ــاع ح ارتف
ــزن  ــم مخ ــر و حج ــاج ۵۵0 مت ت
77 میلیــون متــر مکعــب بــا ایجــاد 

ــالوه  ــب، ع ــدازی مناس ــم ان چش
بــر تامیــن اهــداف خــود، پتانســیل 
توســعه گردشــگری و توریسم را در 

منطقــه ایجــاد خواهــد کــرد.
منطقــه ای  آب  مدیرعامــل 
وزارت  داشــت:  بیــان  ایــالم، 
نیــرو در ایــن طــرح و ســایر 
آب  منابــع  توســعه  طرح هــای 
اســتان بــه نحــو بســیار مطلوبــی 
ــرده  ــل ک ــود عم ــف خ ــه وظای ب
ــه  ــا توج ــی ب ــت فعل و در وضعی
ــد  ــت بای ــی دول ــرایط مال ــه ش ب
بــرای تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز 
ــمت ســایر  ــرح بــه س ایــن ط
ــی  ــع مال ــن مناب ــای تامی روش ه
راه  ایــن  در  و  کنیــم  حرکــت 
اســتاندار و همراهــی  حمایــت 
نماینــدگان اســتان در مجلــس 
ــت. ــاز اس ــالمی نی ــورای اس ش

 پوراحمــد در ادامــه ضمــن 
لــی  ها ا هــی  همرا ز  ا تشــکر 
ــد  ــد تاکی ــدوده س ــتاهای مح روس

ــار  ــن اعتب ــه محــض تامی ــرد: ب ک
مســتحدثات  و  اراضــی  تملــک 
روســتاها را بــا اولویــت در دســتور 

کار قــرار خواهــد گرفــت.
ــد  ــت؛ س ــر اس ــه ذک الزم ب

بــه  رودخانــه ای  بــر  چنــاره 
فاصــل  حــد  در  نــام  همیــن 
اســتان های ایــالم و کرمانشــاه، 
ــاد و  ــالم آب ــری اس در 24 کیلومت
ــرار دارد. ــری ســرابله ق 2۵ کیلومت

پروژه ملی سد چناره در حال احداث است



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1521- یکشنبه 12 مرداد 61399 ورزش دنیای 

دبیر فدراسیون تیراندازی:
 به دنبال برگزاری اردو در اروپا هستیم

گفت:  تیراندازی  فدراسیون  دبیر 
برگزاری اردوهای برون مرزی و شرکت 
در مسابقات اروپایی به عنوان مهد رشته 
مهمترین  از  یکی  همیشه  تیراندازی 
آماده سازی  برای  فدراسیون  اهداف 

ورزشکاران است.
رضا ملک محمدی با اشاره به آماده 
سازی تیراندازان برای المپیک افزود: در 
حال حاضر 6 تیرانداز المپیکی داریم و 
هدف اصلی آماده سازی و افزایش شانس 

مدال آوری آنها است، بنابراین مانند قبل باید دنبال برگزاری اردو به ویژه اردوهای 
مشترک و شرکت در مسابقات بین المللی و دوستانه باشیم.

وی ادامه داد:  البته برگزاری اردوهای مشترک در کشورهای مجاور همچون 
ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه وحتی بالروس نیز از دیگر گزینه های مورد 

توجه فدراسیون است و در حال مذاکره با این کشورها نیز هستیم.
دبیر فدراسیون تیراندازی با اشاره به اینکه تیراندازان برای رسیدن به اوج و 
حضور در المپیک نیاز به حداقل چندین میلیون فشنگ دارند، گفت: با همکاری 
و مشارکت مسوولین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، موانع موجود برای 
خرید فشنگ با کیفیت خارجی برداشته شده و تالش می کنیم بزودی فشنگ مورد 

نیاز تیراندازان المپیکی را خریداری و در اختیار آن ها قرار دهیم.
وی با بیان اینکه به طور قطع فشنگ های خریداری شده به اندازه  ی نیست 
که تیراندازان سایر کشورها در تمرینات استفاده می کنند، افزود: تالش داریم که 
ورزشکاران المپیکی،  فشنگ کافی و تست شده برای تمرین تا آغاز بازی های 

المپیک توکیو در اختیار داشته باشند.
دبیر فدراسیون تیراندازی همچنین در خصوص لیگ اهداف پروازی گفت:  
نزدیک به 10 باشگاه صاحب نام  برای شرکت در لیگ تیراندازی اعالم آمادگی 

کردند.
وی ادامه داد: این تصور که ما در سال المپیکی به جای توجه به  تفنگ و 
تپانچه و آماده سازی المپین ها، هزینه اضافی می تراشیم از اساس نادرست است 
زیرا فدراسیون قرار نیست در این رشته هزینه خاصی کند،  بلکه شرایط را برای 

حامیان مالی  عالقمند به این رشته فراهم می کند.
ملک محمدی خاطرنشان کرد:  در سال المپیک هستیم اما نمی توانیم از 
تیراندازی با اهداف پروازی نیز غافل شویم زیرا تیراندازان زیادی در کشور به 
این رشته عالقمند هستند و برای تهیه تجهیزات بیش از 400 میلیون تومان 

هزینه کرده اند.
این مسوول ورزشی  اضافه کرد: تعداد زیادی از تیراندازان در کشور تجهیزات 
و سالح و فشنگ مورد نیاز را تهیه و در حال تمرین هستند و ما با تبلیغات و 
ایجاد انگیزه، این افراد را به جای تمایل به شکار، به سمت یک رشته المپیکی 
و پر افتخار آورده ایم، بنابراین باید شرایط را برای یک رقابت خوب فراهم کنیم.

وی گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه تمرینات و مسابقات رشته اهداف 
پروازی در فضای باز برگزار می شود و فاصله هر خط با وجود کرونا 2 متر است، 

مشکلی برای ورزشکاران ایجاد نمی شود.
دبیر فدراسیون تیراندازی در بخش دیگری و در خصوص تمرینات تیم ملی 
نیز اظهار داشت: پیش از هر چیز سالمت ورزشکاران در اولویت است و به همین 
منظور در تمام مدت برگزاری جلسات تمرینی آنها به صورت روزانه سالن ها و 

خطوط تیراندازی ضد عفونی و گندزدایی می شوند.

رستمی: کم و بیش تمرین دارم!
قهرمان وزنه برداری المپیک ریو 
امید  نا  درالمپیک  حضور  از  من  گفت: 
نشده ام و اکنون هم فقط منتظرم زمان 
برگزاری مسابقات کسب سهمیه المپیک 

اعالم شود.
اینکه  درباره  رستمی  کیانوش 
یا  است  کنار گذاشته  را  تمرینات خود 
تمرین  بیش  و  کم  کرد:  تصریح  خیر 
دارم و شرایط بدنم بهتر شده و تقریبا 
این  بحث  اما  ام  کرده  عادت  وزنم  به 

است که نمی دانیم باید چه کار کنیم، برای مسابقات آماده بشویم  یا نه چون 
زمان برگزاری مسابقات مشخص نیست.او ادامه داد: اگر بخواهم خودم را در 
آمادگی ۹0 درصد نگه دارم، از آنجا که نمی دانم چه زمانی مسابقه است، این 
شرایط ممکن است خدای نکرده باعث آسیب دیدگی شود از این رو فعال همه 

چیز سردرگم است. 
رستمی در پاسخ به این پرسش که از المپیک نا امید شده است یا خیر 
تاکیدکرد: نه اصال ناامید نشدم. با تمام قدرت هستم و تمام مسابقات را  شرکت 
می کنم. من دنبال این هستم برای سهمیه المپیک امتیاز بگیرم. فقط منتظرم 

زمان برگزاری مسابقات اعالم شود.

تکواندوکاران ایرانی بدون تغییر در رنکینگ جهانی
رنکینگ المپیکی ماه آگوست تکواندوکاران از سوی فدراسیون جهانی اعالم 

شد و هوگوپوشان ایرانی جایگاه خود را در رنکینگ حفظ کردند.
فدراسیون  رسمی  سایت  تکواندو،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 

جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه آگوست را اعالم کرد.
در این رنکینگ امتیازات ماه »جوالی« سال 2016 به طور کل از جدول 
رده بندی حذف و از امتیازات ماه های دیگر از این سال 7۵ در صد کم شده است؛ 
امتیازات 2017، ۵0 درصد )ماه »جوالی« 7۵ درصد(؛ امتیازات 2018، 2۵ درصد 
)ماه »جوالی« ۵0 درصد( کاهش پیدا کرده و از امتیازات ماه »جوالی« سال 
201۹ نیز 2۵ درصد کسر شده است. )در پایان ماه آگوست و با اعالم رنکینگ 

ماه سپتامبر امتیازات آگوست نیز به طور کلی حذف خواهد شد.(
در   201۹ گرندپری  فینال  مسابقات  از  بعد  ایران  تکواندو  پوشان  ملی 
رویدادی حضور پیدا نکرده اند؛ شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و تورنمنت 
نیز در دستور کار تکواندوکاران قرار داشت که با شیوع ویروس کرونا در حال 
حاضر این رویدادها به تعویق افتاده است اما با این حال هوگوپوشان جایگاه 

خود را در میان برترین های جهان حفظ کردند.
هادی پور  آرمین  جهانی،  فدراسیون  سوی  از  شده  اعالم  رده بندی  در 
نماینده وزن ۵8- کیلوگرم کشورمان با 38/270 امتیاز جایگاه پنجمی خود را 
حفظ کرد؛ فرزان عاشورزاده دیگر تکواندوکار این وزن نیز با 03/118 امتیاز در 

جایگاه سی ام قرار دارد.
در وزن 68- کیلوگرم میرهاشم حسینی با ۵6/2۵۵ امتیاز در رده ششم باقی 
ماند، سروش احمدی با 43/1۹3 امتیاز جایگاه چهاردهم را حفظ کرد و امیرمحمد 
بخشی نیز با ۹4/120 امتیاز رده بیست و ششم را به نام خود ثبت کرده است.

محمدعلی خسروی در وزن 80- کیلوگرم با 24/108 از در رده سی قرار 
دارد و علی اشکوریان نیز با 10۵ امتیاز رده سی و سوم را به خود اختصاص 

داده است.
جایگاه  امتیاز  با 17/230  کیلوگرم  وزن 80+  تکواندوکار  مردانی  سجاد 
چهارمی خود را حفظ کرده است. سعید رجبی دیگر نماینده این وزن با ۵2/114 

امتیاز رده بیست و هشتم را در اختیار دارد.
اما در گروه زنان ناهید کیانی در وزن 4۹- کیلوگرم با 42/87 امتیاز رده 
چهل و نهم را به نام خود ثبت کرده است. مهال مومن زاده دیگر نماینده این 

وزن نیز با کسب 63 امتیاز در رده شصت و نهم قرار دارد.
در وزن 67- کیلوگرم یلدا ولی نژاد با ۹۵/141 امتیاز رده نوزدهم را به خود 
اختصاص داده؛ کیمیا همتی دیگر نماینده ایران در این وزن با 47/72 امتیاز 
در رده چهل و دوم قرار گرفته است. ملیکا میرحسینی نیز با 04/36 امتیاز در 
جایگاه هفتاد و دوم قرار دارد و پریسا جوادی نیز با 17/26 امتیاز در رده نود 

و نهم قرار گرفته است.
در وزن 67+ کیلوگرم نیز زهرا پوراسماعیل با ۹0/4۹ امتیاز رده پنجاه و 
هفتم را به خود اختصاص داده، اکرم خدابنده دیگر نماینده این وزن با ۹1/40 

امتیاز در رده شصت و یکم جای دارد.

گواردیوال : موفقیت زیدان برای فوتبال خوب است
سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی 
به تمجید از سرمربی رقیب خود در لیگ 

قهرمانان اروپا پرداخت.
به گزارش ساکرنت، منچسترسیتی 
و رئال مادرید باید در دور برگشت مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 

برابر هم قرار گیرند.
بی  مر سر ال  یو د ر ا گو پپ 
الدین  زین  از  تمجید  با  منچسترسیتی 
بازیکن  زیدان  وقتی  گفت:  زیدان 
فوق العاده  بازیکن  و  هافبک  یک  بود، 

محسوب میشد. من خودم خیلی دوست داشتم کنار او بازی کنم ولی به اندازه ای 
خوش شانس بودم که توانستم روبروی او بازی کنم. مردم شاید این حرف من را 
باور نکنند ولی به نظرم موفقیت زیدان برای فوتبال مفید است.سرمربی اسپانیایی 
ادامه داد: زیدان توانست سه قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا به دست بیاورد 
و دو قهرمانی در اللیگا در حالی کسب کرد که بارسلونا در طول فصل تیم برتر بود. 
این نشان دهنده توانایی و قدرت باالی او در مربیگری است که من احترام زیادی 

برای او قائل هستم.

پاری سن ژرمن فاتح لیگ کاپ فرانسه
با  توانست  ژرمن  سن  پاری 
پنالتی  لیون در ضربات  دادن  شکست 

قهرمان لیگ کاپ فرانسه شود.
لیون  و  پاری سن ژرمن  تیم  دو 
در فینال لیگ کاپ فرانسه به مصاف 

هم رفتند.
این دیدار در ۹0 دقیقه با تساوی 
بدون گل به پایان رسید تا کار به وقت 
اضافه کشیده شود.در وقت اضافه هم 
پنالتی  تا ضربات  نشد  بدل  و  رد  گلی 
تکلیف تیم قهرمان را مشخص کند.در 

ضربات پنالتی این  پاری سن ژرمن بود که توانست عملکرد بهتری از خود نشان 
دهد و با نتیجه 6 بر ۵ بازی را به سود خود به پایان رساند و جام قهرمانی را باالی 
سر برد.پاری سن ژرمن پیش از این هم با هدایت توماس توخل توانست قهرمانی 

در لیگ فرانسه و جام حذفی را به دست آورد.
این تیم به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا  هم راه پیدا کرده است.

بعد از شورله؛ خداحافظی دیگر قهرمان ژرمن ها
مدافع سابق تیم ملی فوتبال آلمان 
که توانست با این تیم قهرمانی در جام 
جهانی 2014 را به دست آورد از دنیای 

فوتبال خداحافظی کرد.
به گزارش کیکر، بندیکت هوفدس 
در جام جهانی 2014 با تیم ملی فوتبال 
آلمان جام قهرمانی را باالی سر برد.او 
تصمیم گرفت که در سن 32 سالگی از 
دنیای فوتبال خداحافظی کند و دوست 
داران خود را شوکه کند.پیش از این هم 
شورله دیگر همبازی هوفدس تصمیم 

گرفت که در سن 2۹ سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کند که این هم خداحافظی 
هم در نوع خود بسیار عجیب بود.

هوفدس درباره خداحافظی خود از دنیای فوتبال گفت: چند روزی را به همراه 
پسرم و همسرم در یک کمپ در جنوب فرانسه سپری کردیم و تصمیم نهایی را 
گرفتم. بسیار برایم خوشحال کننده بود که در کنار خانواده ام باشم. دیگر خانواده 

برای من مهم تر از فوتبال است و به همین خاطر تصمیم گرفتم خداحافظی کنم.
او 11 سال برای شالکه بازی کرد و بعد از آن راهی یوونتوس شد که تنها 
یک فصل در این تیم بازی کرد. هوفدس در دو فصل اخیر برای لوکوموتیو مسکو 
بازی کرد و در نهایت تصمیم به خداحافظی از میادین گرفت. این درحالی بود که 
حداقل با توجه به سن و سالی که داشت می توانست سه، چهار سال دیگر بازی کند.

رییس ناپولی:
اگر در بارسلونا اتفاقی برای ما بیفتد جهنم به پا می شود

آئورلیو د الئورنتیس به شدت از 
و  ناپولی  دیدار  برگزاری  به خاطر  یوفا 
بارسلونا در اسپانیا اعتراض و اعالم کرد 
اگر به خاطر این بازی اتفاقی برایشان 

رخ دهد جهنم به پا خواهد شد.
د  لیو  ئور آ آس،  گزارش  به 
دوباره  مصاحبه  یک  در  الئورنتیس 
و  بارسلونا  دیدار  برگزاری  از  شدت  به 
ناپولی در اسپانیا انتقاد کرد چون اکنون 
کاتالونیا موج دوم کووید 1۹  در مرکز 
آغاز شده است. رییس ناپولی همچنین 

درباره جنارو گتوزو و مائوریتسیو ساری صحبت کرد.الئورنتیس اظهار کرد: در یوفا 
مانند سه میمون خردمند عمل می کنند: نمی بینم، نمی شنوم و صحبت نمی کنم. 
اگر در بارسلونا اتفاقی برای ما رخ دهد همانطور که در فیلم گالدیاتور می گویند: 

جهنم به پا خواهد شد. 
او درباره گتوزو گفت: مرد بزرگی است که در زمان بازیگری برنده بود. اگر 
از بودن در ناپولی خشنود باشد همکاری ما ادامه خواهد داشت. برای من می تواند 
شروع یک دوران باشد. رییس ناپولی در پایان به عملکرد ساری در یوونتوس اشاره 
کرد و گفت: او در قلب من جای دارد چون در مدت سه سال با فوتبالش اروپا را 
تحت تاثیر قرار داد. همیشه از او تشکر می کنم. نداشتن چنین سرمربی ای یک 
فقدان است چون اگر دو یا سه سال بیشتر اینجا می ماند می توانست به ما در فتح 
اسکودتو کمک کند و پیشرفت کند اما شجاعت ماندن را نداشت. تصور نمی کنم 

حضورش در تیم های دیگر مانند ناپولی خوب بوده باشد.

بلوا در فیفا؛ 
»بالتر« خواستار تعلیق »اینفانتینو« شد

رییس اسبق فدراسیون بین المللی 
فوتبال )فیفا( از این نهاد جهانی خواست 
تا جانشین وی یعنی »جیانی اینفانتنیو« 

را از فعالیت تعلیق کند.
مقامات سوئیسی اعالم کردند که 
فرآیند رسیدگی به اتهامات مطرح شده 

عیله اینفانتینو توسط یک دادستان ویژه که مالقات های وی را با »مایکل لوبر« 
دادستان کل سوئیس مورد بررسی قرار می دهد، آغاز شده است. لوبر و اینفانتینو هر 
دو انجام هرگونه تخلفی را رد کرده اند.در این بین، »سپ بالتر« در بیانیه ای ارسالی 
برای رویترز نوشت: از نظر من شرایط روشن است و کمیته اخالف فیفا باید پرونده ای 

را علیه اینفانتینو باز و همچنین او را تعلیق کند.
بالتر خود پس از قرار گرفتن در کانون تحقیقات از سوی دادستانی سوئیس در 
سال 201۵، تعلیق و سپس توسط کمیته اخالق فیفا محروم شد. تحقیقات در مورد 

وی همچنان ادامه دارد و او نیز انجام هرگونه تخلفی را رد کرده است.

طارمی در سبد خرید استون ویال
مهاجم ایرانی ریو آوه پرتغال همچنان در فهرست خرید تیم انگلیسی قرار دارد.

به گزارش سایت SID، استون ویال بعد از قطعی کردن قرارداد ساماتا به دنبال 
یک مهاجم دیگر است و به همین خاطر مهدی طارمی را مدنظر قرارداده که بعد از 

پیوستن به ریوآوه از تیم الغرافه توانسته است درخشش خوبی داشته باشد.
البته 28 سال سن طارمی شانس او را برای انتقاالت کمتر می کند. او چند 
سال بعد از کابوس مشکالت اجرایی که انتقالش را به لیگ ترکیه منتفی کرد توانست 
باالخره در پرتغال و در همان فصل اول ارزش های باالی بازی خودش را نشان داد.

او البته به سبب همین درخشش مورد توجه چند تیم پرتغالی نیز قرار گرفته 
است و جذب او می تواند قدرت هجومی تیم را باال ببرد.

باشگاه ریو اوه پرتغال در حال بررسی پیشنهادهای رسیده برای مهدی طارمی 
است تا بهترین تصمیم را برای فصل بعد این بازیکن بگیرد.

تا  فقط  لیس  سپو پر
16مرداد یعنی یک روز پیش 
از بازی با ذوب  آهن و مراسم 
اهدای جام فرصت دارد طلب بیش از 
بپردازد  را  برانکو  دالری  میلیون  یک 
این  نقل وانتقاالتی  پنجره  سه  وگرنه 
تیم تا زمان تسویه بدهی بسته خواهد 
شد. به عالوه برانکو و کالدرون بدهی 
که  در صورتی  و  دارند  مالیاتی  معوق 
به ایران بیایند، تا زمان پرداخت بدهی 
به اداره مالیات حق خروج از کشور را 
است  بدیهی  بنابراین  داشت.  نخواهند 
جنبه  صرفا  آنها  از  باشگاه  دعوت  که 

نمایشی دارد.
در  پرسپولیس  باشگاه  قدام  »ا
و  ایوانکوویچ  برانکو  از  دعوت  مورد 
گابریل کالدرون برای حضور در جشن 
واکنش های  با  سرخپوشان،  قهرمانی 
منفی بسیار زیادی مواجه شد. البته که 
انجام  دنیا  جای  همه  کارها  قبیل  این 
می شود و خیلی هم زیباست. حتی در 
اغلب ورزشگاه های جهان، پیشکسوتان 
اختصاصی  صندلی  مختلف  تیم های 
دارند و اگر سال تا سال هم آنجا نروند، 
فرد دیگری حق استفاده از این صندلی ها 
را نخواهد داشت. همه اینها درست، اما 
دعوت از دو مربی سابق زمانی زیبنده 
تسویه حساب  آنها  با  باشگاه  که  است 
مالی کرده و قطع همکاری در بهترین 

شرایط ممکن رخ داده باشد.
کالدرون  هم  و  برانکو  هم  االن 
طلب مالی قابل توجهی از باشگاه دارند 
گرفته اند.  حکم  فیفا  از  هم  دو  هر  و 
پرسپولیس فقط تا 16مرداد یعنی یک 
روز پیش از بازی با ذوب  آهن و مراسم 
اهدای جام فرصت دارد طلب بیش از 
بپردازد،  را  برانکو  دالری  میلیون  یک 
این  نقل وانتقاالتی  پنجره  سه  وگرنه 
تیم تا زمان تسویه بدهی بسته خواهد 
شد. به عالوه هر دوی این مربیان بدهی 
معوق مالیاتی دارند و در صورتی که به 

بدهی  پرداخت  زمان  تا  بیایند،  ایران 
به اداره مالیات حق خروج از کشور را 
است  بدیهی  بنابراین  داشت.  نخواهند 
که دعوت باشگاه از برانکو و کالدرون 
با  چه  آن  داشته؛  نمایشی  جنبه  صرفا 
واکنش بسیار تند و باورنکردنی یحیی 
سرمربی  شد.   مواجه  گل محمدی 
پرسپولیس بالفاصله پس از انتشار این 
خبر در رسانه ها، روی اینستاگرامش به 
مدیران باشگاه نهیب زد که بهتر است 
به جای این »شومن بازی«ها طلب دو 
مربی کروات و آرژانتینی را بپردازند. این 
اقدام یحیی که با اصول سازمانی هم در 
تعارض بود، با حمایت برخی بازیکنان 
شود  روشن  تا  شد  مواجه  پرسپولیس 
جایگاه مدیران باشگاه بین زیرمجموعه 
متزلزل  اندازه  تا چه  هواداران،  و حتی 
است. سرمربی سرخپوشان پیش تر نیز 
انتقادات تندی از سبک مدیریت باشگاه 
به  تهدید  مرز  تا  حتی  و  کرده  مطرح 
استعفا و جدایی پیش رفته بود. در آن 
زمان هم بازیکنان اصلی تیم به حمایت 
از  گل محمدی پرداختند. همه اینها در 
شرایطی است که زمزمه معرفی اعضای 
جدید هیات مدیره و تغییرات مجدد در 
گوش  به  نیز  باشگاه  این  اداری  کادر 

می رسد.«

کارها  این  جای  به  درخشان: 
پولشان را بدهند!

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس، 
و  ایوانکوویچ«  »برانکو  دعوت  گفت: 
به جشن قهرمانی  »گابریل کالدرون« 
کار درستی نیست و بهتر است باشگاه 

تمرکزش را روی تیم بگذارد.
خصوص  در  درخشان«  »حمید 
بر  مبنی  پرسپولیس  ه  باشگا م  قدا ا
دعوت »برانکو ایوانکوویچ« و »گابریل 
کالدرون« سرمربیان پیشین این تیم به 
جشن قهرمانی لیگ برتر، بیان داشت: 
بیشتر  را  باشگاه تمرکزش  به نظر من 
روی تیم بگذارد. در این شرایط اصال 
واجب نیست که این کار انجام شود.  

وی اظهار داشت: این کارها هزینه 
پول هایی  این  جای  است  بهتر  و  دارد 
که می خواهند برای دعوت این 2 مربی 
خرج کنند، آن را به بازیکنان بدهند. این 
مربیان پولشان را می خواهند و به نظر 
من دعوت کردنشان کار درستی نیست.

مورد  در  پرسپولیس  پیشکسوت 
حرف و حدیث هایی که درباره قهرمانی 
پرسپولیس در تلویزیون و فضای مجازی 
پیش آمده، خاطرنشان کرد: ورود کردن به 
این مسایل کار خوبی نیست. بازیکنان 
به  زیاد  تالش  و  همت  با  پرسپولیس 

من  نظر  به  و  رسیدند  قهرمانی ها  این 
نباید به این حرف ها دامن بزنیم. با این 
بازیکنان  قهرمانی  نباید  اظهارنظرها 
درخشان  کنیم.  لوس  را  پرسپولیس 
پرسپولیس،  سابق  بازیکنان  به  خطاب 
دارم  دوست  را  آن ها  همه  من  گفت: 
یک  کنند.  حفظ  را  حرمت ها  باید  اما 
روز پرسپولیس قهرمان می شود و روزی 
یک تیم دیگر و این اتفاقات برای همه 
کری ها  و  حرف ها  بعضی  می دهد.  رخ 
قابل قبول نیست و بهتر است همه این 
موضوع را رعایت کنند. وی در خصوص 
ادامه  برای  پایتخت  حضور سرخپوشان 
گفت:  آسیا،  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
پرسپولیس باید برای ادامه این مسابقات 
حتما تیم خود را تقویت کند. این موضوع 
که بودجه و یا پول نداریم دردی را درمان 
نمی کند زیرا تیم های دیگر به طور قطع 
تیمشان را تقویت کرده و با قدرت بیشتر 

مقابل پرسپولیس قرار می گیرند.
پیشکسوت پرسپولیس همچنین در 
مورد انتخاب بهترین بازیکن این فصل، 
نیز یادآور شد: واقعا نمی شود نام یک نفر 
را بگوییم چرا که همه تیم تالش خوبی 
داشتند تا پرسپولیس موفق شود. همه 
بازیکنان این تیم عملکرد خوبی داشتند 

و انتخاب یک نفر شدنی نیست.

فقط در فوتبال ایران اتفاق می افتد؛

دعوت دو شاکی به جشن قهرمانی پرسپولیس!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

با  فوتبال  سیون  فدرا
پرداخت  در  ساله  دو  تعلل 
ن  ا نو با نی  ما قهر ش  ا د پا
باعث شده که وجهه  آسیا  در  فوتسال 
و  برود  سوال  زیر  ملی  تیم  جایگاه  و 
افرادی خارج از فوتبال برای قدردانی از 
قهرمانی ملی پوشان به آنها جایزه بدهند. 
تیم  قهرمانی  از  دو سال  از  بیش 
می گذرد  آسیا  در  بانوان  فوتسال  ملی 
و فدراسیون فوتبال در این مدت توان 
پرداخت پاداش 22 میلیون تومانی آنها 
را نداشته. در حالی که در همین مدت 
میلیاردها تومان صرف هزینه های دیگر 
کرده اما در هیچ یک از پرداخت هایش 

اهمیتی به پاداش بانوان نداده است. 
پرداخت  تازگی  به  حال  این  با 
فرد  توسط یک  تومان  میلیون  چندین 
فوتسال  تیم ملی  بازیکنان  به  نیکوکار 
ذهن  در  را  سواالتی  و  شده  خبرساز 
عالقه مندان به ورزش به وجود آورده 
صفحات  در  ملی  تیم  بازیکنان  است. 
شخصی خود از فرد خیری تشکر کردند 
که پس از مطلع شدن از تعلل دو ساله 
پاداش  پرداخت  در  فوتبال  فدراسیون 
عنوان  تحت  را  مبلغی  بانوان،  ناچیز 

جایزه به ملی پوشان داده است. 
هرچند اقدام این فرد قابل تقدیر 
فدراسیون  می رسد  نظر  به  اما  است 
ملی  تیم  پاداش  موضوع  در  فوتبال 
اعتبار خود را از دست داده و دیگر هیچ 
وعده ای از سوی مسئوالن فوتبالی در 
این مورد قابل استناد واعتماد نیست، چرا 

که بارها خلف وعده کرده اند.
وجهه  و  اعتبار  به  دیگر  موضوع 
لیال  در حالی که  برمی گردد؛  ملی  تیم 
صوفی زاده)نایب رئیس بانوان فدراسیون 
فوتبال( با حالتی طلبکارانه معتقد بود که 
بانوان فوتسال با قهرمانی در آسیا وجهه 
اجتماعی به دست آورده اند و به نظر می 
رسید که اینگونه قصد توجیه تعلل در 
باید  حال  داشت،  را  پاداش ها  پرداخت 
پرسید آیا این موضوع که فرد دیگری 
جور فدراسیون را می کشد و به  ملی 
پوشان جایزه می دهد، وجهه تیم ملی را 

زیر سوال نمی برد؟
این ارزش اجتماعی مد نظر نایب 
رئیس بانوان فدراسیون بود که شخص 

دیگری پس از شنیدن آوازه بدقولی های 
مسئوالن و گالیه های ملی پوشان دست 
به جیب شود تا سهمی در قدردانی از 
باشد  قرار  اگر  باشد؟  داشته  بازیکنان 
موضوعی مثل قدردانی یک فدراسیون 
در سطح  ای  دغدغه  به  بازیکنانش  از 
کشور تبدیل شود که خیرین دست به 
کار شوند، پس جایگاه، ارزش و اعتبار 

تیم ملی چه می شود؟ 
از  وجهه  نمی خواهد  فدراسیون 
پاداش  ماجرای  در  را  خود  رفته  دست 
به  نسبت  و  بیاورد  دست  به  بانوان، 
پرداخت آن اقدام کند؟ فدراسیونی که در 
دو سال اخیر صدها میلیون تومان صرف 
فوتبال مردان کرده، چه توجیهی برای 

عدم پرداخت پاداش ناچیز بانوان دارد؟ 
و در آخر باید پرسید که باالخره پاداش 

تیم ملی چه زمانی پرداخت می شود؟
که  اکنون  است  این  بر  انتظار 
به دغدغه ای  بانوان ملی پوش  پاداش 
شده  تبدیل  ورزش  جامعه  از  فراتر 
ورزش  باالی  رده  مسئوالن  است، 
این  در  را  خود  حساسیت  نیز  کشور 
احقاق  به  نسبت  و  ببرند  باالتر  زمینه 
حق بانوانی که در سخت ترین شرایط 
به  ایران  برای  را  بزرگی  قهرمانی 
اینکه  نه  کنند،  اقدام  آوردند،  ارمغان 
فوتبالی  مسئوالن  توجیهات  به  صرفا 
در  پرداخت  یا  پول  نداشتن  قبیل  از 

کنند. بسنده  فرصت  اولین 

تاخیر دو ساله پرداخت پاداش قهرمانی بانوان فوتسال؛

بدعهدی فدراسیون؛ ورود خیرین به ماجرا!

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن می گوید 
بود  میزبان  تیمش  که  مسابقه ای  سه  در 

داوران کامال علیه آن ها سوت زده اند.
آهن  ذوب  فوتبال  تیم  سرمربی  بوناچیچ،  لوکا 
نفت  برابر  تیمش  تساوی  از  بعد  خبری  نشست  در 
را  صحبت هایم  مجبورم  کرد:  اظهار  مسجدسلیمان 
از جایی شروع کنم که خیلی متعارف نبوده و نیست. 
حدود 1۵ سال است که در ایران مربی گری می کنم. 
در سه مسابقه که میزبان بودیم، داوری ها طوری بود 
که ما متضرر مطلق بودیم. 30 سال است که مربی گری 
می کنم و این صحنه ها را ندیده بودم. مهاجم حریف دو 
متر در آفساید بود و گل زد و هیچ اتفاقی نیفتاد و داور 
هم چیزی نگفت. اخراج بازیکن ما هم اشتباه بود. ما 
همیشه علیه 13 بازیکن بازی می کنیم. من می گویم 
دفعه  ان شاءاهلل  می گوید  من  به  می شود؟  چه  حاال 
بعدی اینطور نمی شود. اما اینطور نمی شود. ذوب آهن 

تیم کوچکی نیست و بسیار بزرگ است.
او ادامه داد: من و تیمم هم اشتباه داشتیم. قرار 
نیست در هر بازی داور این همه اشتباه علیه ما کند. 
البته ما رو به روی تیم بسیار خوبی بازی کردیم که 

خوب تالش کردند و من واقعا به آن ها تبریک می گویم 
ولی قرار نیست این اتفاقات مدام تکرار شود. من 30 
سال است که مربی گری می کنم و ۵0 سال هم در 
مسائل  دربار  اینکه  جای  به  متاسفانه  بوده ام.  فوتبال 
فنی صحبت کنم، مرتب درباره داوری حرف می زنم. 
از هواداران مان تشکر می کنم که از مقابل هتل از ما 
حمایت کردند و به ما نیرو دادند. اگر قرار است بعد از 
هر بازی این تلخی ادامه داشته باشد و شرایط ۵0- ۵0 
را داور عادالنه قضاوت نکند، دیگر چه چیزی بگوییم. 

چقدر بگوییم؟ فقط به گفتن که نیست.

ما  بازیکنان  دوم  نیمه  در  کرد:  اضافه  بوناچیچ 
موقعیت های  و  داشتند  بیشتری  مسئولیت  احساس 
خوبی خلق کردیم ولی این فرصت ها گل نشدند. برای 
بازیکنانم سخت بود که بعد از آن گل تالش کنند و 
روحی بگیرند. ما قبل از خوردن گل هم زیر فشار نتیجه 
نگرفتن بودیم. بعد از گل خوردن شرایط سخت تر شد. 
شماره هفت حریف 4 خطا روی یک بازیکن کرد اما 
را  او  می توانست  داور  گرفت.  زرد  کارت  یک  فقط 
اخراج کند. من حق دارم که اظهار نظر کنم و بقیه اش 
به عهده مسئولین است. یک اخراجی هم دادیم. ما 
هر بار بعد از بازی یک بازیکن را از دست می دهیم و 
دنبال جایگزین می گردیم. ما کشتی گیر نیستیم که 
اگر یکی رفت، یک نفر دیگر را بیاوریم. به هر حال 

این اتفاقات فوتبال است.
سرمربی ذوب آهن در پاسخ به پرسش مبنی بر 
چگونگی وضعیت بازیکنش که به کرونا مبتال شده اند 
هم توضیح داد: این بدشانسی ما بود که اسماعیلی فر را 
در این بازی نداشتیم. البته اسماعیلی فر به کرونا مبتال 
نشده است. نبودن اسماعیلی فر به خاطر کرونا نبود. اگر 
بازیکنی به کرونا مبتال شده به من گفته نشده است.

بوناچیچ: با این داوری ها همیشه علیه 13 نفر بازی می کنیم

سرمربی سایپا می گوید تیمش در هفته 
بیست و هفتم در مهم ترین بازی در راه بقا 

در لیگ برتر پیروز شد.
ابراهیم صادقی، سرمربی سایپا در نشست خبری 
بر  یک  پیروزی  با  که  ماشین سازی  با  دیدار  از  پس 
بازی  کرد:  اظهار  رسید،  پایان  به  شاگردانش  صفر 
باتوجه  تیم ماشین سازی  بود و فکر می کنم  نزدیکی 
به شرایطش در جدول به فکر کنترل بازی بود. ما به 

دنبال سه امتیاز بودیم و خدا هم به ما کمک کرد. ما 
می دانستیم که روی اوت دستی یا ضربات ایستگاهی 
می توانیم به گل برسیم. کل نیمه دوم در اختیار ما بود 
و خدا کمک کرد که به پیروزی برسیم. من این برد را 
به آقای کاشانی تقدیم می کنم که با وجود  نتیجه های 
که  قول می دهم  من  کردند.  ما  از  بد حمایت خوبی 

تالشمان را بیشتر کنیم.
در  بقا  راه  در  تیمش  آینده  دیدارهای  درباره  او 

لیگ برتر گفت: ما هفته بعد با فوالد، سپس با نفت 
داریم.  بازی  پرسپولیس  هم  آخر  و  سلیمان  مسجد 
را شکر  خدا  که  بود  امشب  بازی  ما  بازی  مهمترین 

توانستیم برنده شویم.
سرمربی سایپا درباره داوری دیدار تیمش مقابل 
بازی سخت  این  داوری  بیان کرد:  ماشین سازی هم 
و  بود  خوب  داوری  نبود.  خاصی  مشکل  اما  بود 

مشکلی نداشت.

صادقی: مهم ترین بازی مان را بردیم
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از راست زنده یاد نجف دریابندری  و دکتر جالل خالقی مطلق 
اختصاصی دنیای جوانان

ببین می  شناسی کسی را که
در قاب تنهایی خویش پوسیده این جا؟

علیرضا طبایی

چه می  دانی از من، بهار من، ای مژده   سال  های بهاری!
که این  گونه مشتاق، در صحن من، این زمستان خاموش پا می گذاری!

بهاری تو، سرشاری از شوق میالد و شور شکفتن، ولی من!... چه گویم؟
مرا دیده ای هیچ و از جای پای زمستان، نشانی بر این خاک داری؟

شبی بادها، گرمی رویش و سهم لبخند را از کفم در ربودند
نمی  روید این خاک، ای ابر بخشنده، هرچند بر این سترون بباری!

ببین می  شناسی کسی را که در قاب تنهایی خویش پوسیده این جا؟
ببین پای زنجیری  ام را، بگو تا کجا با من این راه را، می سپاری؟

تو از نسل شیرین و رودابه ای، از تبار بهاری، تو را می شناسم!
مرا پر کن از خویش، ای روح آیینگی، ای بهاری که آیینه واری

به سوی تو وا می  شود این دریچه، صدا می کنم ای بهار جوان، عشق!
تو، ای آرزوی محال، این زمان، مثل من، برگ تقویم را می  شماری؟

بنیان گذاران حزب  از  و  شاعر  نویسنده،  سلیمان الیق، 
دموکرات خلق افغانستان در سن ۹0سالگی در کابل درگذشت.

غرزی الیق، فرزند شاعر با اعالم این خبر در صفحه خود 
نوشته است که پدرش روز جمعه )دهم مردادماه( بر اثر جراحتی 

که از انفجار سال گذشته در بدن داشت، از دنیا رفته است.
سیاستمدار افغان از  و  نویسنده  شاعر،  الیق،  سلیمان 
شعر  در  افغانستان  نیمایی سرای  و  نوپرداز  شاعران  نخستین 
پارسی و پشتو است، اما در قالب های سنتی نیز شعر دارد. از 
آثار او می توان به »بادبان«، »سپرغکی«، »چونغز«، »کیژدی«، 
از  آثاری  می شود  کرد. گفته  اشاره   ... و  افسانی«  او  »کسی 
سلیمان الیق در اختیار فرزندش، غرزی الیق قرار دارد که هنوز 
منتشر نشده است؛ این آثار بیشتر شامل خاطرات او می شود.  

سلیمان الیق در ۹ مهر 130۹ در روستایی در والیت 
پکتیا در جنوب شرق  افغانستان زاده شد. او پسر »عبدالغنی« 
مالی قبیله خروتی )زیرمجموعه قبیله های پشتون( بود. پدر 
آن  در  خلیفه های عرفان صوفی گری نقشبندیه بود.  از  الیق 
زمان رهبری این عرفان به دست خاندان مجددی ها بود که 

در هند و افغانستان جایگاه باالی مذهبی داشت. بنابراین پدر 
سلیمان با این امید که روزی پسرش مرید و پیرو این خاندان 

شود )که هرگز نشد(، نام او را »غالم مجدد« نامید.
محافظه کار  خاندان  مریدانه  تأثیر  تحت  غالم  پدر 
غالم  خود  اما  گذاشت،  کنار  را  شاعری  و  شعر  مجددی ها، 
چند دفتر شعر چاپ کرد. عضو پیوسته و مشاور علمی اکادمی 

علوم است.

سلیمان الیق از دنیا رفت

علمی  ت  هیا عضو 
نهاد  گفت:  اصفهان  دانشگاه 
کتابخانه های عمومی کشور از 
3 طریق بهره جویی از فناوری، دورکاری 
و مراقبت های بهداشتی، خود را با شرایط 
ناشی از شیوع کرونا سازگار کرده است.

فعالیت های  درباره  شعبانی  احمد 
شیوع  ایام  در  عمومی  های  کتابخانه 
که  پیشامدی  گفت:  کشور  در  کرونا 
و  می دهد  رخ  نی  گها نا به صورت 
برای  ناپایدار  و  خطرناک  به وضعیتی 
فرد یا جامعه تبدیل می شود، بحران نام 
دارد. در واقع، بحران به وضعیتی گفته 
اقداماتی  به  آن  رفع  برای  که  می شود 
آکادمیک  منابع  در  است.  نیاز  اساسی 
بحران به انواع مختلفی همچون بحران 
اقتصادی،  اجتماعی،  شخصی،  های 
المللی و زیست محیطی  بین  سیاسی، 

تقسیم می شود.
بحران  این حال  با  افزود:  وی 
یک  در   ،1۹ کووید  از  ناشی  بهداشتی 
محسوب  جدید  نی  بحرا اخیر  قرن 
می شود؛ شاید واپسین نوع از بحران به 
این صورت گسترده، بحران های مسری 
بهداشتی در جنوب اروپا از جمله اسپانیا 
مدیریت  به  نیاز  این بحران  است.  بوده 
فرایند  شامل  بحران  مدیریت  داشت. 
پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران، 
برای  سالم سازی  و  بحران  در  مداخله 

مباحث بعد از وقوع بحران است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اواخر 
سال 13۹8 با وقوع این بحران بهداشتی 
کتابخانه های  نهاد  ما،  جامعه  برای 
با  را  خود  سه طریق  از  کشور  عمومی 
نخستین  کرد؛  سازگار  کنونی  شرایط 

تا  بود  فناوری  از  بهره جویی  مرحله، 
ارتباط بین کتابداران حفظ شود؛ دومین 
نهاد  بود که  مرحله، موضوع دورکاری 
کتابخانه های عمومی کشور تالش کرد 
این سازوکار، موجودیت و  از  استفاده  با 
ماهیت خدماتی خود را در ابعاد فرهنگی 
بعد  مرحله  در  کند.  حفظ  اجتماعی  و 
مراقبت های  مبحث  بحران،  تداوم  با 
بهداشتی  لوازم  از  استفاده  و  بهداشتی 
گرفت  قرار  توجه  مورد  کتابخانه ها  در 
از  خوشبختانه  این اقدام،  نتیجه  در  که 
جلوگیری  کتابداران  به  بیماری  تسری 
وسیعی  گزارش های  این باره  در  و  شد 
نرسید. پیگیری این سه مسأله به گمان 

من توفیق آمیز بوده است.
شعبانی گفت: عملکرد نهاد در این 
دوران برای حفظ ارتباط با مخاطب، از 
دو منظر حائز اهمیت بود. نخست این که 
برای  بیماری  بودن  جدید  به  توجه  با 
از  کتابداران  آموزش  موضوع  جامعه، 

طریق پروتکل ها، نشست ها و دوره های 
بر  عالوه  گرفت.  قرار  مدنظر  آموزشی 
رفع  برای  کاربران،  به  توجه  با  این، 
در جامعه تالش شد؛  خألهای موجود 
در این ایام که همه ما به حفظ قرنطینه 
و  دوستان  با  تماس  عدم  و  خانگی 
برنامه هایی  شده ایم،  سفارش  بستگان 
تدارک دیده شد تا دشواری خانه نشینی 
اهمیت  نکته حائز  برایمان سهل شود. 
این است که در تدوین این برنامه ها به 
و  توجه  جمعیت شناختی  ویژگی های 
گرفتن  نظر  در  با  متنوع   برنامه هایی 
گروه های مختلف سنی و عالئق متفاوت 

ویژه هر قشر، پیش بینی شد.
برخی  این میان  داد:  ادامه  وی 
رد  ا د بردی  ر کا جنبه  مه ها  نا بر ز  ا
و  نقاشی  پویش های  راه اندازی  که 
برنامه های ساخت کاردستی در این دسته 
از فعالیت ها قرار دارد. دسته ای دیگر از 
برنامه ها جنبه نظری دارد که پویش های 

کتابخوانی و داستان نویسی در این گروه 
برنامه های  همچنین  می گیرد؛  قرار 
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  نیز  تعاملی 
نهاد سعی کرد با تشکیل محافل ادبی و 
نشست های مجازی خدمات شایسته ای 
این،  بر  عالوه  دهد.  ارائه  کاربران  به 
کتابخوانی  جشنواره  دهمین  برگزاری 
رضوی و توجه به زمینه های رقابتی که 
بحث  به  را  بیشتری  کاربران  توانست 
کند،  جلب  فراغت  اوقات  در  مطالعه 
بسیار هوشمندانه بود. نهاد همچنین با 
راه اندازی پویش اقتراح ماسک به سلیقه 
و قریحه کاربران و استفاده از هنر آنها 
برای بهبود شرایط جامعه نیز توجه کرد.

ه  نشگا ا د علمی  ت  هیأ عضو 
اقدامات  تمام  کنار  در  گفت:  اصفهان 
عمومی  کتابخانه های  کتابداران  نهاد، 
فعال کردن  و  راه اندازی  با  نیز  کشور 
شبکه  ر  د نه ها  بخا کتا صفحه های 
اجتماعی اینستاگرام به طور گسترده به 
موضوع مطالعه و خوانش و نیز تبلیغ آن 
است.  امیدوارکننده  بسیار  پرداختند که 
در کنار فعالیت های مورد اشاره، انجمن 
عمومی  کتابخانه های  ارتقای  علمی 
نهاد  برنامه های  به  توجه  با  نیز  ایران 
کتابخانه ها و برای همیاری، فعالیت هایی 
داشت. تأسیس پایگاه »کرونا ویروس« 
در سامانه انجمن علمی ارتقای کتابخانه 
های عمومی ایران، برگزاری پاتوق های 
اداره  مجموعه  مدیریت  با  مقاله خوانی 
خوزستان  عمومی  کتابخانه های  کل 
برای  کوتاه  یادداشت هایی  انتشار  و 
راهنمایی کتابداران در زمینه بازگشایی 
کتابخانه های عمومی بعد از دوران کرونا 

بخشی از این فعالیت ها بوده است.

نهاد کتابخانه ها خود را با شرایط کرونا سازگار کرده است

داستانی درباره حمله شوروی به افغانستان
رمان »آتشگاه« اثر جدید احمد 
مدقق در رده  سنی نوجوانان، توسط 

نشر صاد منتشر شد.
به گزارش خبرگزار مهر رمان 
احمد  اثر  جدیدترین  »آتشگاه« 
فغانستان  ا اهل  نویسنده  مدقق 
است که چندین داستان تحسین شده 
دارد. رمان »آوازهای روسی« او در 
ادبی جالل  جایزه  دوره  یازدهمین 
شایسته،  اثر  به عنوان  احمد  آل 

تحسین شد.
»آتشگاه« قصه پسری نوجوان 

به نام حبیب است که در منطقه »بلوطک« زندگی می کند و خانواده او نیز 
مانند بقیه، از آزار و اذیت خاِن آن منطقه درامان نیستند. ایوب خان در قلعه 
نزدیک کوه آتشگاه زندگی می کند. حبیب بعد از زندانی شدن پدرش در 

قلعه، برای نجات او درگیر اتفاقات خطرناکی می شود.
این اثر درباره حمله شوروی به افغانستان است. اثری آمیخته به خیال 
که با کلماِت زیبای سره خوانندگان را برای ساعاتی درگیر زندگی مردم کشور 

همسایه مان می کند. مردِم شریف و مقاوم سرزمین افغانستان.
رمان »آتشگاه« را نشر صاد در 112 صفحه برای گروه سنی نوجوان 

منتشر کرده است.
saadpub. برای خرید نسخه کاغذی این کتاب به سایت نشر صاد

طاقچه  کتاب خواِن  نرم افزار  به  آن  الکترونیکِی  نسخه  تهیه  برای  و   ir
مراجعه کنید.

علی اصغر شیرزادی عنوان کرد:
رمان  عامه پسند مانند چیپس و پفک مورد توجه 

است، اما ارزش غذایی ندارد

علی اصغر شیرزادی درباره رمان های عامه پسند، اظهار داشت: ادبیات 
عامه پسند جایگاه خود را دارد و کسی هم با آن مخالفتی ندارد. نویسندگان 
این بخش هم ادعایی خارج از کار خود ندارند. این گونه ادبیات مخاطب خود 
را دارد و در پی نسل ها ادامه پیدا کرده است، این نوع ادبیات در همه جای 
جهان برد معینی دارد و کسی هم از آن توقعی که از ادبیات جدی دارد، ندارد. 

او افزود: این کتاب ها شمار قابل مالحظه ای دارند و  مهم ترین بازدهی 
این رمان ها سرگرم کننده بودن شان است و زمان را پر می کنند. در غرب 
به این نوع کتاب ها می گویند بلواری؛ در نیمکت یک بلوار بنشینی و بعد از 

خواندن، کتاب را رها کنی تا فرد دیگری بخواندش.
شیرزادی با بیان این که ادبیات حقیقی بر زمان غلبه می کند و ماندگار 
می شود، بیان کرد: هربار که این کتاب ها را بخوانید، نکته تازه ای کشف 
می کنید. البته ادبیات عامه پسند مانند پل است و برخی از مخاطبان پیگیر 

دانایی را به مطالعه آثار جدی می رساند. 
آیا  این که  و  پرفروش  و  عامه پسند  رمان های  ویژگی های  درباره   او 
اظهار کرد:   اشتباه گرفته می شوند،  با هم  یا گاهی  لزوما یکی هستند و 
کار  کتاب ها  نویسندگان این  دارند؛  شاخص  وجه  دو  پرفروش  کتاب های 
بسیار جدیدی می کنند، کارشان نو، فراگیر و جهان شمول است و در عین 
ارزشمند بودن دارای وجوه درماتیک، هنری و مفاهیم عمیق زندگی است. 
در واقع وجوه ادبیات جدی را دارند و در عین حال گیرایی هم دارند، اما این 
کارها استثنا هستند و نباید تیراژ این کتاب ها با ادبیات عامه پسند مقایسه 
شود. کتاب فروشی هایی در  آمریکا هستند که بعد از سال ها هنوز نتوانسته اند 

نسخه هایی را که از ویلیام فاکنر درآورده اند، بفروشند.
 این نویسنده در ادامه گفت: رمان های عامه پسند را می توان به چیپس و 
پفک تشبیه کرد؛ مورد توجه همه هستند اما ارزش غذایی ندارند.  البته االن با 
ورود فضای مجازی مطالعه رمان های عامه پسند هم کاهش پیدا کرده است.

داستان  و  رمان  تیراژ  امروز  که  کرد: شگفتا  خاطرنشان  پایان  در  او 
از  نمی تواند  هم  عامه پسند  نویسنده  حتی  نیست.  جالب  هم  عامه پسند 
طریق  نوشتن زندگی قابل قبولی برای خود بسازد. اساسا و به طور کلی 
رمان ها و داستاهای عوام پسند را می توان خالی از جنبه های روان شناختی، 
جامعه شناسی و معطوف به مناسبات پیچیده انسانی دانست. به تعبیر میالن 

کوندرا، این گونه آثار بیرون از تاریخ باقی می مانند. 

آغاز به کار یک  کتابفروشی جدید در تهران
انتشاراتی نگاه کار خود را در خیابان کریم خان  کتابفروشی موسسه 

زند شهر تهران آغاز کرد.
علیرضا رئیس دانا مدیر این انتشارات گفت: انتشارات نگاه که کار خود را 
از دهه 13۵0 آغاز کرده، سعی دارد با افتتاح فروشگاه مرکزی خود، قدمی در 

راستای احترام به مخاطب و گسترش فضاهای فرهنگی بردارد.
وی گفت: قصد داشتیم برای آغاز به کار فروشگاه، مراسم افتتاحیه ای 
برگزار شود، اما با توجه وضعیت فعلی کشور و شیوع بیماری کرونا، برگزاری 

 مراسم لغو شد و فروشگاه کار بدون برگزاری  مراسم افتتاح شد.
رئیس دانا گفت: در حال حاضر فروشگاه از ساعت ۹ صبح تا 8 شب 
فعال است و عناوین منتشر شده مان را که تا امروز به بیش از 3 هزار عنوان 
شده اند، با رعایت مسائل بهداشتی و ضوابط مربوط به کرونا عرضه می کند.
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فرناز میرزالو

یادداشت
 چرا دوهفته نامه دوات دیگر منتشر نمی شود؟

 مزدک پنجه ای*
واژه  و  مفهوم  که  زمانه ای  در 
»اقتصاد« و »سیاست« کارکرد و کاربرد 
بیشتری دارد، شاید بتوان »فرهنگ« را 
روز  هر  کرد.  قلمداد  قربانی  نخستین 
مردم  بر  اقتصادی  شرایط  می گذرد  که 
گونه ای  به  می شود  تنگ تر  و  سخت تر 
و  زورمندان  ز  ا بسیاری  صدای  که 
نزدیکان به قدرت را نیز در آورده است 
اما هر صدای اعتراض و نقدی با هجوم 
گویی  و  می شود  خاموش  هیاهویی  و 
می برند.  منفعتی  اوضاع  این  از  عده ای 

به هر تقدیر در جامعه ای که فرهنگ نه به عنوان یک ضرورت بلکه به 
مثابه کاالی مصرفی غیرضروری تلقی می شود، اصرار بر انتشار نشریه، 
ایجاِد گفتمان انتقادی، روشنگری و روشنفکری لجاجتی نافرجام است. 
در  100 شماره  از  بیش  که  فعالیت »دوات«  تمام طول چهار سال  در 
خدمت شما مخاطبان محترم و فرهنگ دوستان بودیم، باور داشتیم که 
می توانیم تأثیرگذار باشیم، می توانیم از نفوذ کالم نویسندگان مان در سطح 
جامه استفاده کنیم و به گوش های شنوا گوشزد کنیم که عیب کارشان 

کجاست. اما زهی خیال باطل!
راستش در این چهار سال سعی کردیم بر آرمان های اخالقی پایبند 
باشیم و موازین حرفه ای را به وسع خود رعایت کنیم. در تمام مدت انتشار 
دوات، نه باج دادیم و نه باج گرفتیم چرا که اعتقاد داشتیم دست و قلمی 
که برای مردم و به سوی مردم نچرخد، محکوم به شکستن است و ما به 
جای نان به نرخ روز خوردن، سعی بر آن داشتیم که صورت خود را با سیلی، 
سرخ نگه داریم. فارغ از هزینه های همیشگی و تورمی عرصه چاپ و نشر 
که وابسته به قیمت دالر بوده و در تمام این سال ها مدام شاهد افزایش 
آن بوده ایم، اما باور کنید بهانه ما برای عدم انتشار دوات، صرفًا مسئله مالی 
نیست، بلکه احساس می کنیم ما مطبوعات، روشنفکران، روزنامه نگاران و 

… دیگر به مانند گذشته تأثیرگذار نیستیم.
البته این مسئله می تواند دالیل و آسیب شناسی خاص خود را داشته 

باشد، شاید بتوان در این جا به چند مورد از آن اشاره کرد:
1. جذابیت رسانه های آزاد که اخبار را بدون سانسور و بدون رعایت 
مطبوعات  اثرگذاری  از  نظر مخاطب می رسانند  و  به سمع  قرمز  خطوط 

کاسته است.
2. بسیاری از مردم اخبار و تحلیل ها را به صورت فیلم و عکس خبر 

و آنالین در فضای مجازی مطالعه می کنند.
3. فرهنگ روزنامه خوانی در شرف نابودی است و این آسیب به زودی 

به عرصه کتاب در ابعاد گسترده تری نیز خواهد رسید.
4. بی اعتمادی جامعه به واسطه شکست های متعدد جامعه روشنفکری 
و بی توجهی به تِذکارهای آنان موجب سرخوردگی و از دست رفتن اعتماد 

عمومی شده است.
۵. بی هویتی جامعه، تغییر الگوها و جذابیت نرم افزارهای دیجیتالی 

و الکترونیکی برای مخاطبان و...
بی کار  کار  از  روزنامه شرق  روزنامه نگار  ده  از  بیش  پیش  روز  چند 
همین  به  و  کاسته اند  خود  تعداد صفحات  از  نشریات  از  بسیاری  شدند، 
تناسب اقدام به تعدیل نیرو کرده اند تا از هزینه های خود بکاهند. در این 
میان کمک های اندک دولت به مطبوعات بسیار ناچیز است. به عنوان مثال، 
دوات در سال گذشته چیزی حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان یارانه 
گرفته است که این مبلغ هزینه دو تا سه شماره دوات بوده، همچنین پس 
از ثبت نام برای دریافت حواله کاغذ متوجه شده ایم که باید کاغذ رولی را 
که حدود 2۵0 کیلو بوده ، در تهران تحویل بگیریم و به چاپخانه ای برده و 
آن را به صورت شیِت کاغذ در آورده و به دست چاپخانه در رشت برسانیم 
یا در بازار آزاد به قیمت 16,000 تومان بفروشیم. حاال شما هزینه رفت و 
آمد و سرگردانی و آنچه را که در نهایت دست نشریه را می گیرد، در عدد 
مورد نظر ضرب کنید، می بینید اصاًل عاقالنه و تحمل این همه مرارت، 

اقتصادی نیست که تن به چنین کاری داد.
محتوای  و  کیفیت  اصاًل  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نظر  در  متأسفانه 
مطبوعات در ارزیابی تخصیص یارانه و … مهم و مالک نیست، برای 
ارشاد مهم است که نشریه صرفاً هشت صفحه بیشتر باشد حاال با رپورتاژ پر 
شده باشدیا با آگهی جذب نیروی کار! در سال جاری نیز به نشریات کمتر از 
هشت صفحه یارانه تعلق نخواهد گرفت. در واقع وقتی کیفیت جای خود را 
به کمیت می دهد و هیچ حمایتی نیز از سوی استان به نشریاتی که سویه ای 
تأثیرگذار دارند و تولید محتوا می کنند، نمی شود؛ آیا نباید حق بدهید که از 
انتشار دست بکشیم. آیا تولید فرهنگ و اعتالی آن باید بر دوش بخش 
خصوصی باشد. به ما می گویند باید آگهی جذب کنید، یا اگر می خواهید 
که سهم بیشتری از یارانه داشته باشید در مورد فالن مباحث ابالغ شده 
از وزارتخانه مطالبی را درج کنید. ُخب، در تمام این سال ها، سویه دوات، 
عدم وابستگی و حفظ روحیه انتقادی و روشنگری اش بوده است. دوری از 
سفارش نویسی رویکردی بوده که همیشه بر آن اصرار داشته ایم. متأسفانه 
و  سازمانها  اساسًا  و  است  فقیری  استان  لحاظ صنعتی  به  گیالن  استان 
نهادهای خصوصی فرهنگی نیز تابعی از اوضاع اقتصادی جامعه هستند، 
بنابراین نمی توان انتظار داشت در تمام شماره ها به لحاظ آگهی فرهنگی 
ما را حمایت کنند. بنابراین با توجه به جمیع مواردی که بیان شد ناچاراً 
علی رغم میل باطنی باید از همین جا اعالم کنم، دوات با تیم فعلی، در 
شماره 101 متوقف خواهد شد تا شاید روزی که جامعه، فرهنگ مداری 
و اعتالی آن را بخواهد و بتوانیم همچنان بر نقش روشنگری خود استوار 

باشیم، به حیات بازگردد.
پنجه ای سردبیر دوات که  از علیرضا  پایان وظیفه خود می دانم  در 
در تمام این سال ها در کنار او روزنامه نگاری را با حساسیت های ویژه اش 
آموختم و نیز از یکایک نویسندگان دوات، پرویز فکرآزاد، کورش جوانروح، 
سعیده قرشی، ماهان سیارمنش، سحر یحیی پور، محمد بشرا، کامل غالمی، 
صدیقه حسینی، حانیه متحیر، دکتر مختار جباری، دکتر سینا جهاندیده و… 
که در تمام این سال ها به واسطه قلم آنان چهره دوات در نظر مخاطبانش 
متفاوت بود، تشکر کنم. همچنین از سرکار خانم سید سعیده موسوی که 
صفحه آرایی نشریه را با صبوری و تعهد بی مثال انجام می داد، مدیریت 
و کارکنان محترم چاپخانه نگین شمال که یار و یاور ما بودند، قدردانی 

صمیمانه را داشته باشم.
* صاحب امتیاز و مدیرمسئول دوهفته نامه دوات

 ، » تی حضر یم  مر «
نویسنده اردبیلی که به تازگی 
دو کتاب »راه خانه ام را بلدم« 
خاکستری«  ماجرای  و  سفید  »برف  و 
است،  کرده  بازار  روانه  و  منتشر  را 
زندگی  از  مهمی  بخش  را  رؤیاپردازی 

خود می داند.
نویسنده ساکن  »مریم حضرتی« 
حقوق  رشته  فارغ التحصیل  و  اردبیل 
زندگی  رؤیاهایش  در  می گوید همیشه 
کرده و چون رؤیاپردازی لذت بخش ترین 
به  نوجوانی  از  بوده،  وی  زندگی  جنبه 
نوشتن  وی  است.  پرداخته  نویسندگی 
را با داستان کوتاه آغاز کرد و در میانه 
راه به خاطره نویسی کشیده شد. در کنار 
داستان های کوتاهی که از این نویسنده 
جوان اردبیلی در کتاب ها و مجله ها چاپ 
نیز در  شده است، چهار کتاب مستقل 
کتاب  جمله سه  آن  از  دارد؛  نشر  بازار 
خاطره و رمان »برف سفید و ماجرای 
خاکستری« که اخیراً منتشر شده است.

سیمین  ادبی  انجمن  مسئولیت 
دانشور در استان اردبیل، کسب رتبه اول 
عنوان  کسب  سیب،  داستانی  جشنواره 
استان،  خاطره نویسی  جشنواره  سومی 
جشنواره  نخستین  داوری  و  دبیری 
داستان کوتاه شهری شمال غرب کشور، 
اخیر  سال  چند  در  حضرتی  تجارب  از 
است. او همچنین تدریس داستان نویسی 
در فرهنگسرای سوم خرداد را در کارنامه 
جشنواره های  برگزاری  که  دارد  خود 
فرهنگی شهرداری اردبیل با داورهایی 

در سطح ملی را در پی داشته است.
این روزها نوشتن  از حضرتی که 

را دغدغه اصلی خود می داند و پیش از 
جاده ها«  زخمی  پوست  »زیر  در  این 
نویسندگی  خانه«  یک  شهر،  »یک  و 
را تجربه کرده است، سراغ کتاب های 
»راه  می گوید:  گرفتیم.  را  جدیدش 
بلدم« خاطرات عذرا شوقی،  را  خانه ام 
همسر شهید مدافع حرم فرید کاویانی 
اصلی  انتظار دو رکن  و  است و عشق 
این روایت عاشقانه را تشکیل می دهند.

ز  ا فرید  می کند:  فه  اضا وی 
کودکی به سبب فقر خانواده به پیشنهاد 
عمویش به قم رفته و سال ها در کارگاه 
قالی بافی کار کرده است. طعم تنهایی و 
سختی های زندگی را از ۹ سالگی درک 
کرده و به این ترتیب، جوانی خودساخته 

و متکی به نفس بار می آید.
می دهد:  ادامه  کتاب  نویسنده 
همین خصوصیات مردانه سبب می شود 
همان  در  و  سالگی   17 در  عذرا  تا 
و  شود  فرید  دلداده  دیدارها  نخستین 
این دو خیلی زود در اوایل دهه 80 در 
روستای لُرد از توابع شهرستان خلخال 

قصه عشق برای هم می خوانند.
روزها  آن  می کند:  تعریف  وی 
بوده  ساده ای  بند  آرماتور  کارگر  فرید 
که به سبب شغل خود مرتب به شهرها 
به  و  می کرد  سفر  دیگر  روستاهای  و 
او  بین  که  کنار عشقی  در  ترتیب  این 
و عذرا وجود دارد، ناخواسته واژه انتظار 
را از همان ابتدای زندگی مشترک وارد 

لغت نامه خانواده اش می کند.
به گفته حضرتی فراز و فرودهای 
زندگی عذرا و فرید، از خود گذشتی های 
به همراه دارد  برای هر دو  را  بسیاری 
و شاید به همین دلیل است که وقتی 
فرید  فرامی رسد،  حرم  از  دفاع  موسم 
و  برای ساخت سنگر  تصمیم می گیرد 
استحکامات دفاعی به سوریه برود و از 

مهارت های خود در آنجا استفاده کند.
»راه خانه ام را بلدم« با شمارگان 
2۵00 نسخه، به قیمت 20هزار تومان 
منتشر  مقدم  خط  انتشارات  سوی  از 

شده است.
و  سفید  »برف  رمان  قصه  اما 

ماجرای خاکستری«، که پیشتر نیز در 
الهام  از واقعیتی  ایبنا معرفی شده بود، 
شهرستان  ارشق  بخش  در  که  گرفته 
نویسنده  و  افتاده  اتفاق  مشگین شهر 
از 1۵ سالگی با آن زندگی کرده  است؛ 
تاریخی  و  اجتماعی  عاشقانه،  قصه ای 
که در زندگی »گؤزل« و »دریا« رقم 

می خورد.
حضرتی در این باره نیز می گوید: 
دیگر  اما  بود،  من  پدر  عمه  »گؤزل« 
هستند  تخیلی  داستان،  شخصیت های 
و به عبارتی، یک اتفاق واقعی، با آمیزه  
سبک  به  سوررئال  اثری  به  تخیل، 

رئالیسم جادویی بدل شده است.
»برف سفید و ماجرای خاکستری« 
پایتخت،  نشر  سوی  از  و  تهران  در 
 130 در  صالحی  منوچهر  نظارت  با 
نسخه،   1000 شمارگان  با  صفحه، 
از  طرحی  با  تومان   2۵000 قیمت  به 
سیامک پاینده بر جلد آن، منتشر شده 
که استقبال کم نظیر دوستداران ادبیات 

را در پی داشته است.
به اعتقاد حضرتی، چاپ همزمان 
»راه خانه ام را بلدم« و رمان »برف سفید 
و ماجرای خاکستری« نویدبخش تالش 
مضاعف نویسندگان اردبیلی برای خلق 

آثار جدید است.
وی همچنین از تولید کتاب صوتی 
سه اثر خود )یک شهر، یک خانه، راه 
داد.  خبر  اخیر(  رمان  و  بلدم  را  خانه ام 
اردبیل  وویسس  شرکت  در  آثار  این 
در  و  تولید  حجازی  داوود  مدیریت  به 
اپلیکیشن کتاب های الکترونیک عرضه 

خواهد شد.

رؤیاهایم من را به سمت نویسندگی کشاند

رئیس انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با 
تاکید بر برقرار شدن عدالت در برگزاری نمایشگاه 
کتاب به صورت مجازی گفت: ما پیش از این باید 
به این سمت می رفتیم و نمایشگاه کتاب تهران را از حالت 

سنتی به حالت مجازی و آنالین می بردیم.
نمایشگاه  برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  آصفی  امین 
این  برپایی  با  گفت:   جامعه  در  آن  تاثیر  و  مجازی  کتاب 
محقق  کتاب  خرید  به  دسترسی  عدالت  بحث  نمایشگاه 
می شود؛ زیرا با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بسیاری از 
مخاطبان استان های مختلف نمی توانستند به تهران بیایند 
خود  منزل  از  می توانند  اکنون  اما  کنند  خریداری  کتاب  و 

به راحتی کتاب بخرند.
کشور  استان های  و  شهرها  در  اینکه  بیان  با  وی 
فزود:  ا هستیم،  روبه رو  کتاب  ویترین  محدودیت  با 
کتاب فروشی های محدودی در برخی شهرها و شهرستان ها 
فعال اند که تعداد محدودی از کتاب های ناشران را می توانند 
در ویترین خود جای دهند؛ درحالی که نمایشگاه کتاب مجازی 

می تواند این خالء را پر کند.
آصفی که معتقد است نمایشگاه مجازی باید زودتر از 

این ها تجربه می شد، ادامه داد: در این زمینه معقتدم ما پیش 
از این باید به این سمت می رفتیم و نمایشگاه کتاب تهران 
را از حالت سنتی به حالت مجازی و آنالین می بردیم. در 

کشورهای دیگر هم چنین تجربه ای وجود دارد.
وی با بیان اینکه سال های زیادی در این زمینه صحبت 
کردیم اما به نتیجه نرسیده بودیم، عنوان کرد: شیوع بیماری 
مختلف  بخش های  دست اندرکاران  که  شد  موجب  کرونا 
صنعت نشر به این فکر بیایند که باید به دنبال راهکارهای 
نوین باشند و ما نیز در انجمن ناشران آموزشی به این سمت 
حرکت کردیم.آصفی با ارایه پیشنهادی درباره بهتر برگزار 
شدن نمایشگاه کتاب مجازی توضیح داد: از آنجایی که این 
نمایشگاه آنالین و اینترنتی برگزاری می شود، بهتر است که 
مسئوالن روزهای برپایی آن را بیشتر کنند؛ زیرا اولین تجربه 
برگزاری آن است و از آنجایی که خیلی ها با این فضا آشنا 

نیستند، برای آشنایی و خرید نیاز به زمان بیشتری دارند.
برگزاری  قوی  اطالع رسانی  لزوم  بر  همچنین  وی 
نمایشگاه تاکید کرد و گفت: طی سال های گذشته از آنجایی 
بنرهای  که نمایشگاه کتاب فقط در تهران برگزار می شد، 
تبلیغاتی و محلی در شهر تهران متمرکز بود و تعدادی تیزر 

تلویزیونی هم برای آن پیش بینی می شد. اما برای نمایشگاه 
مجازی باید حجم گسترده ای از تبلیغات را در نظر گرفت.

آصفی با اشاره به سیستم و سامانه  اجرایی نمایشگاه 
و  مخاطبان  که  آنجایی  از  کرد:  عنوان  نیز  مجازی  کتاب 
خریداران کتاب از یک دانش آموز یا یک استاد دانشگاه متغیر 
است، سیستم جستجو و خرید کتاب هم باید سهل الوصول 
باشد و هم فنی باشد تا افراد به راحتی بتوانند از آن کتاب 

خریداری کنند.
وی دباره دیگر محاسن نمایشگاه کتاب مجازی افزود: 
تخلفاتی که برخی ناشران در نمایشگاه فیزیکی کتاب انجام 
می دادند؛ مانند فروش کتاب سایر ناشران دیگر در نمایشگاه 
مجازی رخ نمی دهد و هر ناشر ملزم به فروش کتاب های 
خودش خواهد بود که این ازجمله نقاط مثبت آن به شمار 
ناشران  فرهنگی  انجمن  تجربه  به  همچنین  می آید.آصفی 
آموزشی در برپایی نمایشگاه مجازی کتاب اشاره کرد و گفت:  
در این زمینه بهتر است از تجربه ناشران و مجموعه هایی که 
در زمینه فروش آنالین کتاب فعالیت دارند کمک بگیرند تا 
با کمترین خطا و و باالترین ضریب  بتوانند این رویداد را 

موفقیت اجرا کنند.

نمایشگاه کتاب مجازی زودتر از این ها باید تجربه می شد
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»دختر کور« راهی جشنواره مجازی می شود

و  روز نامه نگار  بخشی   حسین 
و  تهیه  به تازگی  اصفهانی  سینماگر 
به  را  کور«  »دختر  فیلم  کارگردانی 

پایان رساند.
حسین بخشی در باره این فیلم 
 : گفت  جوانان  دنیای  خبرنگار  به 

دوشیزه   باره  در  کور  دختر  فیلم  داستان 
نابینایی است که روزی برای استراحت به یک پارک می رود و دختری 

پسرنما کیف وی را می دزدد.
جشنواره  در  برای شرکت  کور  دختر  فیلم  این که  بر  تاکید  با  وی 
فیلم های مجازی ساخته شده، خاطرنشان کرد فیلم  بر اساس نوشته یی 
از خودش ساخته شده و در آن کیمیا شیرانی و امنیا اسماعیلی  ایفای 
نقش کرده اند. تصویربردار  ندا شیرانی است، گریم را فرزانه بنکدار انجام 

داده و مدیریت تولید  به عهده محسن توکلی بوده است.

»نجوا« روی آنتن شبکه آی فیلم

»نجوا«  تلویزیونی  مجموعه 
از  شیبانی  ابراهیم  کارگردانی  به  
شب  هر  مرداد   12 یکشنبه  امروز 
آنتن آی فیلم  رأس ساعت 20 روی 
فارسی می رود.در خالصه داستان این 

مجموعه درام خانوادگی آمده است: جالل 
شایان بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه در 
کتاب فروشی استادش هرمزی کار می کند. تنها فرزند هرمزی دختری 
است به نام فروغ که مترجم آثار ادبی است. دیدارها در کتاب فروشی میان 
او و فروغ، منجر به عالقه و تصمیم آنها به ازدواج می شود. فروغ به یک 
زندگی ساده و توأم با عشق راضی است اما جالل سِر ُپرسودایی دارد و …

ارجمند، محمدعلی نجفی،  نغمه  افشاریان، مسعود کرامتی،  سجاد 
سوگل خلیق، پوریا رحیمی، الهام نامی، محسن بهرامی و ایوب آقاخانی 

در این سریال ایفای نقش کرده اند.

علیرضا قربانی: »با من بخوان« 

علیرضا قربانی خواننده موسیقی 
ترین  تازه  آینده  روزهای  طی  ایرانی 
بخوان«  »با من  عنوان  با  آلبوم خود 

را منتشر خواهد کرد.
این آلبوم شامل پنج آهنگ جدید 

بخوان  من  »با  پروژه  تک آهنگ های  و 
است« که از اسفند 13۹7 تا زمستان سال 
گذشته به صورت تک آهنگ منتشر شد.در این آلبوم حسام ناصری با اشعار 
ابوسعید ابوالخیر، اهورا ایمان، مریم مروج، موالنا، محمدابراهیم جعفری، 
واقف الهوری، احمد شاملو، حمید خلف بیگی، احمد امیرخلیلی، حسین 
منزوی و عارف قزوینی همراه شده است. فضای این آلبوم مانند سایر 
آثاری که تا کنون به صورت تک آهنگ منتشر شده تلفیقی از موسیقی 
ایرانی و الکترونیک است اما در تولید آثار این پروژه جمعی از نوازندگان 

سرشناس موسیقی ایران هم هنرنمایی کرده اند. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

 کارگردان مطرح سینمای ایران درگذشت

و  کارگردان  سینایی  خسرو 
که  ایران  سینمای  مطرح  مستندساز 
از چندی پیش دچار بیماری کرونا شده 
و در بیمارستان بستری بود، درگذشت.

و  نویسنده  ده  احمدزا حبیب 
مستندساز که چندی پیش از ابتالی 

با  بود،  داده  خبر  به کرونا   سینایی  خسرو 
انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت:» حدود ساعت 16 امروز )شنبه( 

خسرو خوبان به نور پیوست.«
فیلم سینمایی »عروس آتش« مشهورترین ساخته خسرو سینایی 
است که از هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه را دریافت کرد.»جزیره رنگین«، »کویر خون«، »مثل یک قصه«، 
»گفت وگو با سایه«، »مرثیه گمشده« و »هیوالی درون« از دیگر آثار 

خسرو سینایی است.
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حواشي ادامه دار شاخ اینستاگرامي...
فریدون جیراني: اصال این آقا را نمي شناختم!
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محمد حسین زاده

از  یکي  براي  کارگرداني  مجوز  صدور  حواشي 
شاخ  همان  معروف  قول  به  یا  اینستاگرامي  فعاالن 
که  نیست  روزي  و  دارد  ادامه  کماکان  اینستاگرامي 
پشت  است  مدتي  که  کساني  خصوصا  سینما  اهالي 
حکم  نکنند.  اعتراض  مانده اند،  مجوز  دریافت  خط 
تجدیدنظر، عنوان فیلمنامه ای است که صدور پروانه 
رضا  نویسندگی  و  تهیه کنندگی  به  آن  برای  ساخت 
واکنش ها  کریم پور  محمدامین  کارگردانی  و  کریمی 
محمدامین  داشت.  به دنبال  را  بسیاری  حواشی  و 
پیش تر  پروژه،  این  فیلم اولی  کارگردان  کریم پور 
به واسطه فعالیت ها و فیلم های تبلیغاتی اش در فضای 
اینستاگرام، اصطالحا به عنوان یک اینفلوئنسر شناخته 
می شد و همین سابقه سبب شد که موافقت سازمان 
سینما،  کارگردانی  عرصه  به  او  ورود  با  سینمایی 
رسانه ای  و  سینمایی  محافل  در  منفی  بازتاب هایی 
سوی  از  واکنش هایی  با  بازتاب ها  این  باشد.  داشته 
مواجه  فیلم  تهیه کننده  و  سینمایی  سازمان  مدیران 
شد اما شب گذشته، فریدون جیرانی به عنوان یکی از 
چهره های باسابقه سینما و نماینده کانون کارگردانان 
در شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی، در 
گفتگویی با حمیدرضا مدقق در شبکه خبر، با صراحت 

بیشتر به این حواشی واکنش نشان داد.
فریدون جیرانی که به نوعي او را تنها کارگردان 
این  براي  کارگرداني  مجوز  صدور  هیات  در  حاضر 

سوال  این  به  پاسخ  در  مي دانند،  جوان  کارگردان 
پروانه  اینستاگرامی  چهره  یک  برای  باید  چرا  که 
کارگردانی صادر شود گفت: واقعیت این است که ما 
با تهیه کننده ای به نام رضا کریمی مواجه بودیم که 
از چهره های شناخته شده سینما بود و تقاضای پروانه 
ساخت برای فیلمنامه ای تحت عنوان حکم تجدیدنظر 
داشت. او برای این فیلم کارگردان جوانی را هم معرفی 
کرده بود که طبق قانون یک فیلم کوتاه به عنوان نمونه 
کار این کارگردان به شورا ارائه کردند. اکثریت شورا 
از جمله خود بنده این نمونه کار را دیدیم و یک هفته 
پیش از صدور پروانه ساخت برای این فیلمنامه، مجوز 
کارگردانی برای این فیلمساز جوان را صادر کردیم. البته 
فیلمنامه حکم تجدیدنظر هم در چند نوبت اصالحیه 
خورده تا موفق به اخذ پروانه ساخت شده است. از طرفي 
معیار ما اوال همان نمونه کار بود و دیگر اینکه متن 
فیلمنامه ارائه شده از سوی رضا کریمی هم فیلمنامه 
جدی و بسیار خوبی بود. اصال هم آنگونه که برخی 
تصور کرده اند این سناریو کمدی نیست و یک اثر جدی 
اجتماعی است. بعد از آنکه این مجوز صادر شد عده ای 
با بنده تماس گرفتند. واقعیت این است که نه بنده اهل 
فضای مجازی هستم و نه تا جایی که می دانم دیگر 
محمدامین  شاهسواری.  منوچهر  مانند  شورا  اعضای 
کریم پور را تا زمان صدور مجوز برای این فیلم نه من 
و نه دیگر اعضای شورا اساسا نمی شناختیم. بعد از آن 
بود که این نکته مطرح شد و وقتی به من اطالع دادند، 
تماسی با رضا کریمی به عنوان تهیه کننده گرفتم که 

اعالم کردند او پیش از این کارگردان فیلم های تبلیغاتی 
در فضای مجازی بوده است.

جیرانی سپس به اعتراضات صورت گرفته نسبت 
به این پروانه ساخت اشاره کرد و گفت: عده ای معترض 
هستند که اگر این فرد توانسته مجوز بگیرد، ما چرا 
پشت در مانده ایم. واقعیت اما این است از زمانی که 
من در این شورا هستم، هیچ دستیار کارگردانی پشت 
سد صدور مجوز کارگردانی نمانده است. تالش ما در 
شورا و تالش شخص آقای طباطبایی نژاد این بوده است 
که جوان ها مشکلی برای ورود به عرصه کارگردانی 
نداشته باشند. اما اینکه این فرد خاص می تواند وارد 
به  مربوط  دیگر  این  نمی تواند،  دیگری  فرد  و  شود 
مناسبات بازار است! وقتی ما در مناسبات بازار، بخش 
همین  تبعاتش  از  یکی  می کنیم،  حاکم  را  خصوصی 
است. شما نمی توانید بخش خصوصی را مجبور کنید 
که با جیرانی یا هر کارگردان دیگري کار کند. بخش 
خصوصی خودش کارگردان و سرمایه گذارش را پیدا 
می کند. من نمی توانم بخش خصوصی را مجبور کنم 
برود سراغ فالن دستیار کارگردانی که برای ورود به 

این عرصه محق تر است.
این عضو شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی 
بنده، شورای  از نظر شخص  ادامه صراحتا گفت:  در 
پروانه ساخت از اساس اشتباه است و باید تعطیل شود. 
این شورا در خودش، تناقض دارد. فیلمسازان جوانی 
و  پروانه ساخت هستند  دریافت  منتظر  شورا  این  در 
این واقعیت است. شورای پروانه ساخت درون خودش 

تناقض دارد و همیشه هم مخالف آن بوده ام، اما به 
قانون احترام می گذارم و به سهم خودم تالش می کنم 
دارم، کاری کنم که جوانان  این شورا که حضور  در 
کمتر با مشکل مجوز مواجه شوند. اگر ما طالب آزادی 
دموکراسی  در  که  بدانیم  باید  هستیم،  دموکراسی  و 
کسی نمی گوید که فالنی قبال در زندگی اش چه کار 
کرده است؟! نمی شود در اقتصاد نگاه مان سرمایه داری 
باشد و در فرهنگ بخواهیم نگاه چپ داشته باشیم! 
مناسبات سرمایه داری با خودش، تهیه کننده، کارگردان 
و سرمایه گذار می آورد. نمی شود انتظار دیگری از آن 
داشت. یا باید به سال های دهه 60 بازگردیم که اقتصاد 
در اختیار دولت بود و همه چیز کنترل می شد. در آن 
فضا می شد من نوعی بگویم تو فیلم بساز و دیگری 
فیلم نسازد. اما وقتی وارد مناسبات سرمایه داری شدیم، 
دیگر این مناسبات بازار آزاد است که همه چیز را هدایت 
که  نمی گوید  خودش  با  آزاد  بازار  مناسبات  می کند. 
فریدون جیرانی پشت خط مانده است به او کار بدهیم، 
بلکه به دنبال کسی می گردد که یا سرمایه داشته باشد، 
یا بتواند اثری بسازد که در بازار فروش تضمین شده 
داشته باشد. اینها تناقض هایی است که ما با آنها زندگی 
می کنیم. واقعا هم نمی دانم با این تناقض ها چه می توان 
کرد اما واقعی است و وجود دارد. در این مدتی که من 
در شورای پروانه ساخت بودم، هیچ دستیار کارگردان و 
یا کارگردان جوانی پشت سد مجوز نمانده است. اتفاقا 
چون  بسازند،  فیلمی  نتوانسته اند  اما  گرفته اند،  مجوز 
نتوانسته اند سرمایه گذار گیر بیاورند. این دیگر ربطی به 

فرآیند صدور مجوز و سازمان سینمایی ندارد. این مرتبط 
با مناسبات حاکم بر فرآیند تولید و فیلمسازی است.

شایبه  درباره  ساخت  پروانه  شورای  عضو  این 
صدور  ارتباط  و  پشت پرده  مناسبات  برخی  وجود 
این پروانه ساخت با نسبت تهیه کننده فیلم با برخی 
اعضای کانون کارگردانان که جیرانی آنها را در شورا 
کانون  عضو  من  بله،  گفت:  هم  می کند  نمایندگی 
هر  سوءتفاهم  از  ُپر  جامعه  در  اما  کارگردانان هستم 
است. من هم حق می دهم  اتفاقی سوءتفاهم برانگیز 
به کسانی که چنین سوءتفاهمی برایشان ایجاد شده 
اشتباه  مهمترین  شاید  اما  مورد خاص  این  در  است. 
درباره  و  بود  این کارگردان  انتخاب  فیلم،  تهیه کننده 
بود  بهتر  شاید  باشد.  پاسخگو  باید  خودش  هم  آن 
در همان مرحله درخواست به شورای ساخت اطالع 

داده می شد که قرار است چنین فردی کارگردان کار 
باشد. اگر کسی مشکلی داشته باشد، وظیفه حراست 
است که به ما اطالع دهد و ما شخصا در این مسائل 
از  ورود نمی کنیم. همسر آقای کریمی هم خودشان 
تهیه کنندگان هستند و فیلمی هم در دست دارند اما 

در این مورد اصال ورودی نداشتند.
جیرانی درباره اینکه آیا مطلع شدن اعضای شورای 
پروانه ساخت از سابقه محمدامین کریم پور تغییری در 
نظر شورا در این زمینه ایجاد کرده است هم گفت: هنوز 
جلسه ای در این زمینه نداشتیم و در جلسه روز شنبه 
احتماال در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. اینکه مجدد 
درباره این موضوع بحث می شود یا خیر هم تصمیمی 
است که آقای طباطبایی نژاد باید بگیرد و من به عنوان 

یک عضو نمی توانم تصمیم گیر باشم.
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محمد حسین زاده

اتفاقــات عجیــب در ســینماي مــا کــم 
نیســت و روزي نیســت کــه در همیــن 
ــر  ــته و بي درو پیک ــه گل نشس ــینماي ب س
حواشــي جدیدي ایجاد نشــود. روز گذشــته 
اتفــاق عجیــب دیگــري در ایــن عرصه رخ 
داده و 3 عضــو اصلــی کانــون کارگردانــان 
نســبت به برخــی از رفتارهــای غیرقانونی و 
مشــروعیت نداشــتن برخــی از تصمیم های 
ــان  ــی کارگردان ــی کارفرمای ــن صنف انجم
اعتــراض کردنــد! پوران درخشــنده، خســرو 
معصومــی و رضــا درمیشــیان 3عضــو 
ــی شــورای مرکــزی انجمــن صنفــی  اصل
ــران  ــتان ته ــان اس ــی کارگردان کارفرمای
)کانــون کارگردانــان ســینمای ایــران( 
هســتند کــه نســبت بــه حــذف 330 عضــو 
ــالم  ــد و اع ــراض کردن ــون اعت ــن کان ای
داشــتند ایــن تشــکل مشــروعیت نــدارد...

در متــن نامــه ایــن 3 کارگــردان 
ســینمای ایــران آمــده اســت: کارگردانــان 
ــه  ــا ک ــران... از آنج ــینمای ای ــرم س محت
مجمــع  آرای  از  برآمــده  را  خــود  مــا 
می دانیــم  صنــف  نماینــده  و  عمومــی 
موظــف بــه پاســخگویی هســتیم و اعــالم 
بــه دالیــل ذیــل شــورای  می داریــم 
انجمــن کارفرمایی کارگردانان مشــروعیت 
نــدارد. متاســفانه مدتهاســت پیگیری هــا و 
اعتراض هــای مــا جهــت شفاف ســازی 
نتیجــه نــداده اســت. از ایــن رو بــا توجــه 
بــه رفتارهــای غیرقانونــی پی درپــی و 
عــدم پاســخگویی رئیــس و بــازرس ناچــار 

بــه اطالع رســانی شــدیم...
کانــون  ثبــت  بــه  توجــه  1-بــا 
کارگردانــان ســینمای ایــران در وزارت کار 
تحــت عنــوان انجمــن صنفــی کارفرمایــی 
کارگردانــان اســتان تهــران، تــا ایــن 
لحظــه اســامی 3۵0 کارگــردان عضــو 
ــای  ــردن فرم ه ــر ک ــم پ ــون، علیرغ کان
کارفرمایــی  صنفــی  انجمــن  مربوطــه 
توســط کارگردانــان و گذشــت چندیــن 
مــاه از تاســیس، بــه بهانــه عــدم بررســی 
مــدارک بــه وزارت کار اعــالم نشــده 
اعضــای  تمــام  معتقدیــم  مــا  اســت. 
کانــون کارگردانــان عضــو انجمــن صنفــی 

ــد  ــه تائی ــازی ب ــتند و نی ــی هس کارفرمای
ــت  ــتصوابی نیس ــارت اس ــت و نظ صالحی
امــا تنهــا 22 کارگــردان بــه وزارت کار بــه 
ــا زمانــی  عنــوان عضــو معرفــی شــده و ت
ــت  ــد صالحی ــزی تایی ــورای مرک ــه ش ک
اعضــا را بــه وزارت کار اعــالم نکنــد 
عضویــت کارگردانــان ســینمای ایــران بــه 

ــد. ــد ش ــناخته نخواه ــمیت ش رس
2-شــورای مرکــزی دریافــت شناســه 
جهــت شــرکت در انتخابــات هیــات مدیــره 
خانــه ســینما را بهانــه کــرده و اقــدام 
ــه  ــی مخفیان ــع عموم ــزاری مجم ــه برگ ب
22 نفــره ای )بــدون اطالع رســانی بــه 
ــت  ــرده اس ــف( ک ــای صن ــی اعض تمام
کــه مشــروعیت صنــف کارگردانــان را 
مــا  می ســازد.  خدشــه دار  شــدت  بــه 
مصرانــه خواســتار اطالع رســانی انتخابــات 
برگــزاری  از  قبــل  کارگردانــان  بــرای 
ــه متاســفانه توجهــی  ــم ک ــات بودی انتخاب
بــه آن نشــد. بارهــا اعــالم کردیــم زمانــی 
ــد و آگهــی  ــان اطــالع ندارن کــه کارگردان
انتخابــات در روزنامــه صــدای ملــت چــاپ 
می شــود چگونــه متوجــه انتخابــات شــوند! 
ــر  ــن آگهــی و تغیی درخواســت داشــتیم ای
زمــان آن در کانــال رســمی صنــف منتشــر 
شــود کــه بــا آن نیــز مخالفــت شــد. حتــی 
ــزاری  ــس از برگ ــد روز پ ــه چن ــی ک متن
ــزی  ــورای مرک ــوان ش ــا عن ــات ب انتخاب
منتشــر شــد بــدون اطــالع تمامــی اعضای 
ــه  ــرای توجی ــط ب ــزی و فق ــورای مرک ش
ــوت  ــدم دع ــان و ع ــرد نامشروع ش عملک
ــود.  ــی ب ــع عموم ــان در مجم از کارگردان
ــون در  ــده کان ــور نماین ــق حض ــا مواف م
هیــات مدیــره خانــه ســینما هســتیم 
ــل دارد  ــای تام ــا ج ــرای م ــه ب ــا آنچ ام
ــای  ــه اعض ــار ب ــا و فش تمامیت خواهی ه
شــفاف،  اطالع رســانی  عــدم  و  شــورا 
اعضــای  ابقــا  و  آزاد  انتخابــات  عــدم 
شــورای مرکــزی و بــازرس، انتصــاب 
اعضــای علی البــدل بــدون مشــروعیت 
ــا،  ــه بهانه هایــی چــون کرون و مقبولیــت ب
نداشــتن گنجایــش ســالن و اکتفــا بــه 22 
ــی  ــد دلیل ــا نمی توان ــا اینه ــت. ام ــر اس نف
نامشــخص  و  اطالع رســانی  بــر عــدم 
ــراد  ــور اف ــاب حض ــم انتخ ــودن مکانیس ب

بــرای شــرکت و کاندیداتــوری در مجمــع 
مخفیانــه 22 نفــره باشــد آن هــم بــا 
ــون  ــده ای چ ــف ش ــای تعری ــود راه ه وج
ــی  ــی و حت ــذاری اجتماع ــت فاصله گ رعای

ــازی! ــات مج انتخاب
3-مــا معتقدیــم نهــاد صنفــی ای 
ــه  ــد ک ــته باش ــروعیت داش ــد مش می توان
ــف  ــای صن ــت اعض ــده از رای اکثری برآم
باشــد و نــه جمــع انــدک ویــژه! نکتــه قابل 
ــن  ــزی در ای ــورای مرک ــه ش ــل اینک تام
انتخابــات 22 نفــره مخفیانــه، اساســنامه ای 
ــوان  ــه عن ــان ب ــای خودش ــه امض ــه ب ک
هیــات موســس رســیده را نقــص کــرده و 

ــته اند. ــا گذاش ــر پ ــاد آن را زی مف
ــف  ــنامه صن ــم اساس ــا معتقدی 4-م
در  شــفاف  شــیوه  بــه  می بایســت 
کانال هــای صنــف منتشــر شــده و در 
اختیــار تمامــی کارگردانــان قــرار گیــرد چرا 
کــه دیگــر زمــان شــفافیت اســت نــه اینکه 

ــود. ــری ش ــمی آن جلوگی ــار رس از انتش
۵-از طــرف دیگــر واگــذاری شــورای 
صنفــی نمایــش بــه ســازمان ســینمایی و 
عــدم حضــور نماینــده کانــون کارگردانــان 
جهــت مطالبــه و دفــاع از حقــوق اعضــای 
صنــف موجــب تضییــع حقــوق کارگردانان 
ــم  ــت، آن ه ــده اس ــران ش ــینمای ای س

ــه  ــه همیش ــی ک ــی نمایش ــورای صنف ش
ریاســت آن بــا نماینــده کانــون کارگردانان 
بــوده و بــر اثــر بی درایتــی رئیــس کانــون 
ــان  ــگاه صنفــی کارگردان ــان، جای کارگردان

از دســت رفتــه اســت.
6-امــا در آخریــن بی قانونــی صــورت 
ــاب  ــه انتخ ــام جلس ــس از اتم ــه، پ گرفت
ــات  ــرای هی ــف ب ــب صن ــده منتخ نماین
ــری  ــا رای گی ــه ب ــینما ک ــه س ــره خان مدی
ــال  ــود، در کم ــت آرا انجــام شــده ب اکثری
نابــاوری رای گیــری باطــل شــده و اقــدام 

ــد! ــری نموده ان ــرد دیگ ــاب ف ــه انتص ب
7-مــا بــر ایــن باوریــم کــه از مجمــع 
عمومــی کانــون کارگردانــان ســینمای 
ایــران یــک ماموریــت 2 ســاله داشــته ایم 
کــه بــه پایــان رســیده اســت و حــال کــه 
انجمــن صنفــی کارفرمایــی تاســیس شــده 
می بایســت همگــی شــورای مرکــزی 
اســتعفا داده تــا نماینــدگان واقعــی تمامــی 
کارگــردان ســینمای ایــران دوبــاره انتخاب 
شــوند نــه اینکه اعضــای جدیــد را منتصب 
کنیــم و بــا تمامیت خواهــی و پیــدا کــردن 
توجیهــات شــبه قانونــی بــه اعمــال خــود 
وجهــه قانونــی بخشــیده و تا 2 ســال آینده 

)ســال 1401( خودمــان را ابقــا نماییــم!
ــت از اعمــال  ــا ضمــن برائ ــان م در پای

و رفتارهــای ناشایســت و غیــر اصولــی 
ایــن مــدت، خیانــت بــه رای و اعتمــاد 
اعضــای واقعــی مجمــع عمومــی کارگردانان 
ــره  ــی 22 نف ــع عموم ــم و مجم را برنمی تابی
مخفیانــه را مشــروع نمی دانیــم. خــط قرمــز 
مــا مشــروعیت صنفــی و اعتبار بخشــیدن به 
همــه اعضــای مجمع عمومــی و حفظ حقوق 
تمامــی کارگردانــان ســینمای ایــران اســت.

تشکیل مثلث تفرقه
در پاســخ بــه نامــه ایــن 3 عضــو 
ن  نــو کا خص  شــا و  ه  خته شــد شنا
کارگردانــان، شــورای مرکــزی کانــون 
ــه ای  ــران اطالعی ــینمای ای ــان س کارگردان
ــا  را منتشــر کــرد. در ایــن اطالعیــه کــه ب
ــر  ــون، منتش ــه در کان ــث تفرق ــوان مثل عن
شــده آمــده اســت:َ اعضــای محتــرم کانــون 
ــن  ــران در آخری ــینمای ای ــان س کارگردان
ــه  ــی را ب ــود ماموریت ــی خ ــع عموم مجم
شــورای مرکــزی محــول کــرد و آن ثبــت 
قانونــی کانــون در وزارت کار بــود، مهمــی 
ــوراهای  ــف در ش ــل مختل ــه دالی ــه ب ک
ــن  ــود. ای ــی نشــده ب ــون عمل پیشــین کان
مهــم بــا پیگیــری تمــام اعضــای شــورای 
مرکزی در یک ســال گذشــته و بــا برگزاری 
جلســات متعدد بــا نماینــدگان وزارت کار در 

حــال انجــام و پیشــرفت اســت و بخصوص 
ــا  ــا ت ــه قطع ــن زمین ــال در ای ــای فع اعض
انجــام کامــل ایــن ماموریــت بــه کار 
قانونــی خــود ادامــه داده و ضمــن مقاومــت 
در برابــر هرگونــه کارشــکنی جریانــی کــه 
خواســته های شــخصی و یــا صنــوف دیگــر 
را در کانــون جســتجو و پیگیــری می کننــد، 
از ایــن مهــم دســت برنمی دارنــد. جریانــی 
کــه بارهــا اطالعــات کانــون را بــه خــارج از 
آن و صنــوف نــه چنــدان خیرخــواه منتقــل 
ــرای  ــه ب ــه آنچ ــی ک ــرده و از آنجای می ک
ــن  ــه ای ــت ن ــت داش ــا اولوی ــر اعض دیگ
بازی هــای کثیــف و رســوا کــه موجودیــت 
ــت  ــا متان ــود، ب ــون ب ــدر کان ــی و مقت قانون
ــان و  ــل آن ــعی در تحم ــدر س ــعه ص و س
ــا  ــکار و کردارشــان داشــته اند. ب اصــالح اف
توجــه بــه اینکــه در شــرایط فعلــی برگزاری 
مجمــع عمومــی طبــق معمــول و بــا حضور 
تمــام اعضــای کانــون عملــی نبــود، هیــات 
مدیــره انجمــن صنفــی کارگردانــان پــس از 
مشــورت بــا تعــدادی از باتجربه هــای صنف 
ضمــن حضــور رئیــس هیــات مدیــره خانــه 
ــه  ــن مســئله ک ــه ای ــه ب ــا توج ــینما و ب س
نماینــده محتــرم وزارت کار اجــازه برگــزاری 
مجمــع بــا تعــداد بیــش از ۵0 نفــر را 
نمــی داد، تصمیــم گرفــت بــه طــور قانونــی 
ــدادی از  ــا دعــوت از پیشکســوتان و تع و ب
کارگردانــان جــوان مجمــع خــود را برگــزار 
ــی کــه االن  ــا همــان فرصت طلبان ــد، ت کن
از عــدم شــرکت نماینــده کانون در شــورای 
صنفــی اکــران گلــه می کننــد فــردا مدعــی 
ــه  ــره خان ــات مدی ــده در هی ــتن نماین نداش
ســینما نیــز نشــوند. شــورای مرکــزی بارهــا 
تاکیــد کــرده کــه ایــن وظیفه ای خطیــر بود 
کــه برعهــده مــا قــرار گرفته و قطعــا پس از 
ثبــت کامــل کانــون در وزارت کار و دریافت 
شناســه بــدون تردیــد و مکث تمــام اعضای 
ــت رســمی  ــه عضوی ــان ب ــون کارگردان کان
انجمــن کارفرمایــی درآمــده و علیرغــم 
ــان کوچکــی ســعی کــرد کــه  اینکــه جری
ــت در  ــه از عضوی ــای تک فیلم کارگردان ه
ــی محــروم  ــن انجمــن صنفــی کارفرمائ ای
شــوند! دیگــر اعضــای شــورا جلــوی ایــن 
حرکــت تخریبــی را هــم گرفتنــد. البتــه و 
بــا بــه ثمــر نشســتن تالش هــا کــه بســیار 

نزدیــک اســت، شــورای مرکــزی بالفاصلــه 
بــا برگــزاری یــک مجمــع عمومــی فراگیر، 
ــق  ــل و دقی ــرح کام ــح و ش ــن توضی ضم
ــری  ــده، تصمیم گی ــل آم ــه عم ــات ب اقدام
ــه  ــود را ب ــای خ ــه فعالیت ه ــورد ادام در م
ــرار خواهــد داد.  ــی ق عهــده مجمــع عموم
الزم بــه ذکــر اســت شــورای مرکــزی 
ــود  ــر اســاس صورت جلســه موج ــون ب کان
در تاریــخ چهارشــنبه هشــتم مردادمــاه 
جــاری رای گیــری بــرای انتخــاب نماینــده 
قانونــی خــود را در محــل کانــون و با حضور 
همــه اعضــای فعــال شــورا انجــام داده و بــا 
اکثریــت آرا نماینــده خــود را جهــت حضــور 
در مجمــع عمومــی خانــه ســینما انتخــاب 
کــرده اســت. امــا جریــان کوچکــی کــه بــه 
ــون  نظــر می رســد بازیچــه بدخواهــان کان
ــم در  ــه، آن ه ــی و تفرق ــی فروپاش و در پ
ــره  ــات مدی ــات هی مقطــع حســاس انتخاب
ــان  ــام تالش ش ــتند، تم ــینما هس ــه س خان
را کــرده و می کننــد تــا کانــون نماینــده ای 
ــینما  ــه س ــره خان ــات مدی ــات هی در انتخاب
نداشــته باشــد. بایــد ذکــر کنیــم کــه ایــن 
جمــع کوچــک یــک هفتــه زمــان داشــتند 
ــا بــه مجمــع عمومــی قانونــی اعتــراض  ت
ــاه  ــک م ــدود ی ــس از ح ــاال پ ــد و ح کنن
ــورد  ــده م ــه نماین ــی ک ــت در زمان و درس
نظرشــان بــرای هیــات مدیــره خانــه 
ســینما رای نیــاورده معتــرض شــدند و 
ــای  ــداری از اعض ــاد طرف ــه فری عوام فریبان
کانــون ســر می دهنــد! جــای ســوال اســت 
ــکوت  ــرا س ــه چ ــد هفت ــن چن ــه در ای ک
ــن  ــه ای ــی ب ــچ عکس العمل ــد و هی کرده ان
مجمــع عمومــی بــه قــول آنهــا غیرقانونــی 
ــات  ــای هی ــت اعض ــا اکثری ــته اند!؟ م نداش
ــم  ــادی داری ــه زی ــای ناگفت ــره حرف ه مدی
کــه در اولیــن مجمــع عمومــی تمــام آنهــا را 
در محضــر تمامــی اعضای شــریف و محترم 
و فهیــم خــود خواهیــم زد و اجــازه نمی دهیم 
عــده ای محــدود، ســاده لوحانه امــا بــا 
جنجال ســازی هایی کــه معمــوال در ســابقه 
ــده شــده، تالش هــای  ــه دفعــات دی آنهــا ب
2ســاله اعضــای دیگــر را از بین ببرنــد و با در 
خطــر قــرار دادن موجودیــت کانــون و منافــع 
ــن  ــای آن، اینچنی ــه ای اعض ــی حرف صنف

ــد. ــه بدهن ــعارهای بی پای ــه ش فریبکاران

درگیري در کانون کارگردانان

مثلث قدرت یا مثلث تفرقه!؟


