
واردات بیش از صادرات!
مرکز آمار اتحادیه اروپا، موسوم به یورو استات، در 
همه گیری  و  بحران  نویسد  می  خود  گزارش  جدیدترین 
بیماری کرونا که تا کنون بیش از ۱۷ میلیون نفر را در ۱۸۸ 
کشور جهان مبتال و بیش از ۶۸۲ هزار نفر را به کام مرگ کشانده و 

موجب خانه نشینی بیش از ۱۵ میلیون نفر در اروپا شد.
به گزارش راشا تودی، ماه ژوئن )۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر( حدود ۱۵ 

میلیون و ۲۳ هزار نفر در سطح اتحادیه اروپا کار خود را از دست داده 
اند که حدود ۱۲ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر از این افراد در کشورهای 
عضو منطقه یورو متشکل از ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، 
لوکزامبورگ،  لیتوانی،  لتونی،  ایتالیا، قبرس،  فرانسه،  اسپانیا،  یونان، 
مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنالند ساکن هستند.

اتحادیه اروپا متشکل از۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو 

منطقه یورو به عالوه، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، 
کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

گزارشها حاکی است این رقم در مقایسه با ماه می، در منطقه 
اتحادیه اروپا ۲۸۱ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۲۰۳ هزار نفر 

افزایش یافته است.
صفحه ۳

هدف تحمیل جنگ اقتصادی، هیجان زدگی 
و بی برنامگی در مدیریت کشور است

اقتصادی کشور، گفت:  تبیین فرصت ها و چالش های  با  رئیس جمهور 
بی تردید حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور می بایست مبتنی بر 
واقعیت های این عرصه بوده و نباید گرفتار تحلیل های غیر واقع بینانه برگرفته 

از بدبینی و سیاه نمائی باشد.
جلسه  ششمین  و  پنجاه  و  یکصد  در  یکشنبه  روز  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
اقتصادی دولت، اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در روز  ستاد هماهنگی 
عید قربان درباره مسائل اقتصادی کشور و سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه، 
دربرگیرنده راهبردهای اصلی و کالن کشور و راهگشای سیاستگذاران اقتصادی دولت و 

تقویت کننده مدیران اقتصادی است.
رئیس جمهور تصریح کرد: واقعیت های اقتصادی کشور نشان دهنده آن است که 
با بهره گیری از توانایی ها و ظرفیت های اقتصادی و هماهنگی میان همه ارکان کشور و 
انسجام در مدیریت و اجرای برنامه های هماهنگ می توان از تنگناهای بی سابقه ناشی 
از فشار حداکثری دشمنان خارج و در جنگ اقتصادی پیروز شد؛ کما اینکه تاکنون پس 
از گذشت بیش از دو سال و چندماه توانسته ایم به موفقیت های بزرگی در خنثی کردن 

توطئه دشمنان دست پیدا کنیم.
صفحه ۲

آموزش مجازی دانش آموزان تابع استاندارد 
مشخصی باشد

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر لزوم وجود استانداردهای الزم برای معلمان جهت تدریس آنالین 
گفت که باید برای استانداردسازی آموزش مجازی کار ویژه ای صورت گیرد 
و وحدت رویه وجود داشته باشد. محمد وحیدی اظهار داشت: باید برای آموزش مجازی 
و غیرحضوری استانداردهایی تعریف شود تا آموزش براساس یک شیوه و وحدت رویه 
انجام گیرد. البته فصول درس ها با یکدیگر متفاوت است و ممکن است معلمان بخواهند 

شیوه  تدریسی خود را دنبال کنند اما همه باید در یک چارچوب مشخص باشند.
صفحه ۲

معاون اداری مالی وزارت علوم تشریح کرد 

جزئیات تخصیص بودجه دانشگاه ها 
در ۳ ماهه اول سال

چرا باید کنکور در موعد مقرر برگزار شود؟
پس از شیوع کرونا و تعویق چند باره آزمون 
های سراسری از جمله کنکور، تکلیف نهایی 
زمان برگزاری آزمون سراسری از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا مشخص شد و اکنون درست زمانی 
که حدود دو هفته به برگزاری این آزمون سرنوشت 
ساز باقی مانده است و داوطلبان در حال برنامه ریزی 
هستند،  آزمون  جلسه  در  حضور  برای  نهایی  های 
زمزمه هایی از سوی افراد مسئول و غیرمسئول مبنی 
بر تعویق مجدد زمان برگزاری کنکور شنیده می شود 
که این اظهار نظرها ثمری جز سردرگمی بیش از بیش 
و استرس دوچندان داوطلبان ندارد، استرسی که قطعا 
تبعات آن به مراتب بیشتر از خطرات احتمالی ابتال به 

کرونا ویروس خواهد بود.
صفحه ۲

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اعالم کرد؛ 

ایمن سازی 62 معبر عابر پیاده با اعتبار ۳7 میلیارد تومان 
تا پایان سال جاری
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آن شوت، رادو را غافلگیر کرد؛

عربشاهی: تساوی پرسپولیس و نساجی عادالنه بود
صفحه 6
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1522- دوشنبه 13 مرداد  1۳99- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ارك: در شرایط 

کرونایي معلوم 
نیست چه تصمیمي 
درست است و چه 

تصمیمي اشتباه!

6ورزش
اردوی

 بلندمدت
 به درد کشتی گیر 

نمی خورد

5ایران زمین

در جشنواره سال گذشته و درست چند روز قبل از شيوع 
كرونا و تعطيلي سينماها و فعاليت هاي هنري، فيلمسازان جواني 
حضور داشتند كه فيلم هايي خاص و متفاوت توليد كرده بودند 
و اتفاقا مورد تمجيد و تحسين سينمايي ها و منتقدان و حتي 

مخاطبان قرار گرفتند. 

اردوهای  گفت:  آزاد  كشتی  وزن  سنگين  پوش  ملی 
تيم ملی به آن صورت كه از 12 ماه سال 11 ماهش 
را در اردو باشی، باعث دلزدگی و بی انگيزگی در هر 

كشتی گيری می شود.

اردبيل  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدير شركت 
گفت: از اول فروردين ماه لغايت آخر تير ماه ۹۸ بيش از 
۳۵ ميليون و ۶۰۰هزار ليتر سوخت نفتگازبين بهره برداران 

بخش كشاورزی استان اردبيل توزيع شده است 

توزیع بیش از۳۵ 
میلیون لیتر سوخت 
در بخش کشاورزی 

اردبیل 

خانه نشینی میلیون ها نفر بخاطر شیوع کرونا

WWW.YOUTHWORLD.IR

 آگهي  فراخوان پیمانكار 
شماره مجوز : ۱۳۹۹.۲۲۳۰

موضوع :  مناقصه  شماره۹۹/۱۳
نوبت دوم

 شرکت گاز استان لرستان ) مناقصه گزار ( در نظر دارد تامین:
گازرساني به روستاهاي دره بیداد علیا و سفلي و چم صیدي علیا و سفلي از توابع شهرستان بروجرد را از طریق مناقصه عمومي )یک مرحله اي ( به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتي که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد از تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ لغایت۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 
www. )جهت شرکت در مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.الزم به ذکر است کلیه مدارک خواسته شده که در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد

setadiran.ir  ،  پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ز طریق سامانه 
ستاد ارسال نمایند.)ضمنا الزم است نسخه فیزیکي اسناد ارزیابي و پاکت الف)ضمانتنامه(  نیز به آدرس شرکت گاز استان لرستان ارسال گردد(.

زمان بازگشائي پیشنهادات ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ مي باشد.
عنوان و مشخصات کلي پروژه :  گازرساني به روستاهاي دره بیداد علیا و سفلي و چم صیدي علیا و سفلي از توابع شهرستان بروجرد

1- مدت پیمان: ۱۸۰روز
۲- پروژه فاقد پیش پرداخت مي باشد 

۳- مبلغ تضمین۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال مي باشد.
4- مبلغ برآورد حدود۱۱.۲۹۸.۸۹۳.4۷۱ ریال مي باشد.

۵- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت یکي از تضمین هاي زیر:
       الف- ضمانت نامه بانکي          ب- واریزي وجه نقد به حساب 4۰۰۱۱۳۱4۰۶۳۷۹۳۰۹ بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت گاز استان لرستان 

6- محل تحویل و گشایش پیشنهادات : خرم آباد- میدان ۲۲ بهمن- بلوار مدیریت- شرکت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، 
تلفکس : ۰۶۶-۳۳۲۰۰۶۸۳ 

7- پایه و رشته مورد نیاز : حداقل رتبه ۵تاسیسات و تجهیزات  یا نفت و گاز )توانائي مالي،ظرفیت آزاد کاري ،تخصص و سابقه کاري مرتبط(
8- محل تامین اعتبار : منابع داخلي

9- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه مي باشد و این مدت حداکثر براي یک بار قابل تمدید مي باشد.
۱۰- شرایط شرکت کننده در فراخوان ،داشتن شخصیت حقوقي، تجربه کافي مرتبط، توانائي تهیه و تسلیم ضمانت نامه،توانائي رعایت استانداردهاي شرکت ملي 
گاز،داشتن امکانات و نیروي متخصص به اندازه کافي،رتبه بندي مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاري،داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی 

شده ،بازگشایي پاکات منوط به کسب حداقل امتیاز از کمیته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزیابي مي باشد.
۱۱-داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ایران کد   

روابط عمومي شرکت گاز استان لرستان

صفحه ۳

مصطفی داننده
کنکــور و کرونــا هــم مثــل باقــی ماجراهــا در ایــن کشــور تبدیــل بــه یک 
داســتان کــش دار شــد. قالیبــاف بــه عنــوان رییــس مجلــس در مــورد کنکــور 
گفتــه اســت: »نگــران رعایــت نشــدن پروتکل هــای دقیــق بهداشــتی در کنکور 
سراســری هســتیم، متاســفانه بــه وعده هــای داده شــده در برگــزاری کنکــور 
ــا گذشــتن از  ــق زمــان کنکــور ت ــری عمــل نشــد.  بنظــر می رســد تعوی دکت
ــکان اســتفاده از ماســک  ــه ام ــوا ک ــر شــدن ه ــا و خنک ت ــک کرون دوران پی

بمــدت چنــد ســاعت را میســر کنــد، ضــروری باشــد.«
ــا اظهارنظــر  ــد:» برخــی ب ــازمان ســنجش می گوی ــس س از آن ســو ریی
کنکــوری دنبــال جمــع  کــردن فالوئــر هســتند .کنکــور بیشــتر یــک موضــوع 
جــذاب اجتماعــی و سیاســی شــده .مــا یــک میلیــون نفــر را زیــر یــک ســقف 
ــت  ــوند .وزارت بهداش ــش می ش ــوزه پخ ــه در ۲۸۰۰ ح ــم بلک ــع نمی کنی جم

بــه کنکــور دکتــری نمــره قبولــی داد.«
حضــرات حواســتان هســت در مــورد سرنوشــت دانــش آموزانــی صحبــت 
می کنیــد کــه یــک ســال از عمرشــان را پــای تســت زدن گذاشــته اند. 
ــدن حاصــل نمی شــود.  ــا درس خوان ــدن کــه کنکــور ب ــم درس خوان نمی گوی
موسســات کنکــور بــا فرمول هایــی خــاص بــه بچه هــا یــاد می دهنــد 
ــده را  ــئله مطــرح ش ــه مس ــدون اینک ــند ب ــواب تســت ها برس ــه ج ــه ب چگون

ــاد گرفتــه باشــند. ی
ــا اســترس شــب های خــود را روز و  دانــش آمــوزان تمــام ایــن مــدت ب
روزهــای خــود را شــب کرده انــد. آنقــدر از دانشــگاه و اینکــه تنهــا راه موفقیــت 
رســیدن عبــور از در دانشــگاه اســت، شــنیده اند کــه کنکــور برای شــان 

ــت. ــده اس ــا ش ــر از کرون ــر و مهم ت بزرگ ت

حــاال یــک عــده بــه خاطــر دعواهــای سیاســی خودشــان بــه اســم کنکور 
بــه جــان هــم افتاده انــد. واقعــا تصمیــم گرفتــن اینقــدر ســخت اســت؟ بــرای 
ــی و  ــن کالفگ ــردم را از ای ــد و م ــم بگیری ــده تصمی ــه ش ــم ک ــار ه ــک ب ی

ســردرگمی نجــات دهیــد.
ــردم  ــه م ــزار شــود، راســت و حســینی ب ــرار نیســت کنکــور برگ ــر ق اگ
بگوییــد و اگــر هــم تصمیــم بــه برگــزاری کنکــور اســت خیلــی راحــت با ســینه 
ســتبر از تصمیــم خــود دفــاع کنیــد و چرایــی رای خــود را بــه مــردم بگوییــد.

واقعــا ایــن بچه هــا تــوان کشــیدن ایــن همــه اســترس را ندارنــد. هــر روز 
یــک حــرف می شــنوند. یکــی از پشــت تریبــون مجلــس یــک حــرف می زنــد، 
دیگــر در دولــت یــک چیــز می گویــد، ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مســائل 
دیگــر را مطــرح می کنــد و کنکوری هــا می ماننــد ایــن وســط کــه چــه کننــد.

اســترس ایــن دانــش آمــوزان بــه خانواده هــا هــم منتقــل می شــود. آنهــا 
کــه قطعــا بــه واســطه کرونــا و وضــع بــد اقتصــادی دچــار نگرانی و ســردرگمی 
هســتند و نمی داننــد چــه آینــده ای انتظــار آنهــا را می کشــد، حــاال بایــد شــبانه 
ــن  ــاال و پایی ــری ب ــایت های خب ــی و س ــبکه های اجتماع ــار را در ش روز اخب

کننــد تــا متوجــه داســتان کنکــور و کرونــا شــوند.
ژاپــن و کمیتــه بین المللــی المپیــک در مــورد المپیــک ۲۰۲۰ بــه ســرعت 
ــول و والی  ــد، کشــورها و ورزشــکاران در ه ــازه ندادن ــد و اج ــم گرفتن تصمی
المپیــک باشــند. المپیکــی بــه آن وســعت و ســرمایه گذاری، حــاال مــا در کنکور 

کــه یــک مســئله داخلــی اســت مانده ایــم و هــر روز یــک حــرف می زنیــم.
ــزار  ــک را برگ ــا المپی ــه م ــان ک ــکاران جه ــال ورزش ــا خوش به ح واقع
نمی کنیــم و گرنــه آنهــا هــر روز بایــد تمریــن را برقــرار یــا تعطیــل می کردنــد 

ــورد برگــزاری مســابقات عــوض می شــد. ــا در م چــون هــر روز نظــر م

سرمقاله

 خوب شد ما المپیک برگزار نمی کنیم!
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آموزش مجازی دانش آموزان تابع استاندارد مشخصی باشد
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر لزوم وجود استانداردهای الزم برای معلمان جهت تدریس آنالین 
گفت که باید برای استانداردسازی آموزش مجازی کار ویژه ای صورت گیرد 

و وحدت رویه وجود داشته باشد.
محمد وحیدی اظهار داشت: باید برای آموزش مجازی و غیرحضوری 
استانداردهایی تعریف شود تا آموزش براساس یک شیوه و وحدت رویه انجام 
با یکدیگر متفاوت است و ممکن است معلمان  البته فصول درس ها  گیرد. 
چارچوب  یک  در  باید  همه  اما  کنند  دنبال  را  خود  تدریسی  شیوه   بخواهند 

مشخص باشند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس ادامه داد: براین اساس باید وزارت آموزش 
و پرورش با یک کار ویژه ای وحدت رویه و استانداردسازی در تدریس معلمان 
را در دستور کار قرار دهد تا معلمان برای آموزش در فضای مجازی براساس 
یک شیوه رفتار کنند و آموزش بدهند. این منوط به این است که قبل از همه 

معلمان برای این کار آماده شده و آنها هم آموزش ببینند.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در 
ادامه بهره مندی تمامی دانش آموزان در کل کشور از پوشش اینترنت برای 
استفاده از آموزش مجازی را بسیار مهم خواند و گفت: وزارت ارتباطات طرح 
توسعه اینترنت در فضای روستایی را دنبال می کند که در حوزه انتخابیه بنده 
در مدارس آنتن هایی تعبیه شده که حداقل به شبکه ملی و اینترانت وصل 
شود. این کار باید در کل کشور دنبال شود تا همه بتوانند از آموزش آنالین 

مجازی بهره مند شوند.

گرانی کمر مردم را شكسته است
اینکه گرانی  با بیان  نماینده بندر ماهشهر در مجلس شورای اسالمی 
کمر مردم را شکسته است، گفت: باید دولت هر چه سریعتر فکری برای حل 

مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم کند.
حبیب آقاجری با انتقاد از گرانی های اخیر گفت: این گرانی ها کمر مردم 
را شکسته است؛ بازار بدون کنترل است و روز به روز قیمت ها باال می رود و 
کسی هم پاسخگو نیست. از سوی دیگر ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای 
خارجی روزانه کم می شود و اقدامی هم صورت نمی گیرد، لذا در خواست 
ما از دولت پیگیری این وضعیت است نه اینکه هر روز برای مردم مشکالت 

عدیده ای ایجاد شده و از نظر معیشتی در مضیقه باشند.

نظارت بر دستگاه های اجرایی بدون هیچ گونه اغماض 
صورت بگیرد

نمایندگان  از  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  یک 
خواست تا نظارت بر دستگاه های اجرایی بر مبنای رهنمودهای مقام معظم 

رهبری بدون هیچ گونه اغماض و با اولویت بندی صورت بگیرد.
باید بر مبنای  حسن محمدیاری گفت: نظارت بر دستگاه های اجرایی 
رهنمودهای مقام معظم رهبری بدون هیچ گونه اغماض با اولویت بندی صورت 
گیرد. باید از هرگونه سوء  مدیریت و ایجاد زمینه های فساد اقتصادی و ضربه 

وارد شدن به حقوق عمومی جلوگیری کنیم.
استان  این که  بیان  با  اسالمی  در مجلس شورای  تالش  مردم  نماینده 
است،  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  جنگل  پوشش  عمده  بخش  گیالن 
عنوان کرد: محدودیت های قانونی مرتبط با منابع طبیعی دامنگیر مردم این 
منطقه شده است. وزیر جهاد کشاورزی با بهره گیری از مدیران بومی امکان 

مدیریت صحیح را در این حوزه فراهم سازند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی خطاب به وزیر 
بهداشت تاکید کرد: از وزیر بهداشت درخواست دارم نسبت به جذب نیروهایی 
که در دوران مبارزه با کرونا در بخش های مختلف درمانی فعالیت  داشتند توجه 
کند و امکان تداوم حضور مدافعان سالمت اعم از پرستاران و نیروهای خدماتی 

را فراهم کند تا از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری شود.

در  بی برنامگی  و  زدگی  هیجان  اقتصادی،  جنگ  تحمیل  هدف 
مدیریت کشور است

گفت:  کشور،  اقتصادی  چالش های  و  فرصت ها  تبیین  با  جمهور  رئیس 
بی تردید حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور می بایست مبتنی بر 
واقعیت های این عرصه بوده و نباید گرفتار تحلیل های غیر واقع بینانه برگرفته 

از بدبینی و سیاه نمائی باشد.
حجت االسالم حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
روز عید قربان درباره مسائل اقتصادی کشور و سیاست گذاری و برنامه ریزی در 
این حوزه، دربرگیرنده راهبردهای اصلی و کالن کشور و راهگشای سیاستگذاران 

اقتصادی دولت و تقویت کننده مدیران اقتصادی است.
اقتصادی کشور نشان دهنده آن  رئیس جمهور تصریح کرد: واقعیت های 
اقتصادی و هماهنگی میان  توانایی ها و ظرفیت های  از  بهره گیری  با  است که 
همه ارکان کشور و انسجام در مدیریت و اجرای برنامه های هماهنگ می توان از 
تنگناهای بی سابقه ناشی از فشار حداکثری دشمنان خارج و در جنگ اقتصادی 
پیروز شد؛ کما اینکه تاکنون پس از گذشت بیش از دو سال و چندماه توانسته ایم 

به موفقیت های بزرگی در خنثی کردن توطئه دشمنان دست پیدا کنیم.
در این جلسه نقشه راه مدیریت اقتصاد کالن کشور در ۲۶ محور ارائه و 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با اشاره به نقشه راه طراحی شده در اقتصاد کالن کشور، گفت:  روحانی 
هدف اصلی در جنگ فرسایشی اقتصادی تحمیلی دشمنان به این مرز و بوم، 
این است که مدیریت کشور در تصمیم گیری ها و اقدامات دچار هیجانات و بی 
برنامگی شود و در همین زمینه ایجاد و القاء انتظارات منفی و ترسیم آینده مبهم از 
فضای کشور در چارچوب همین اهداف است که باید با تصمیم گیری های منطقی 
و بر اساس داشته های کالن و وفاق ملی این توطئه دشمنان را نیز خنثی کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: دشمنان انتظار داشتند پس از شیوع کرونا و محدودیت 
های ناشی از اعمال تحریم های غیر انسانی آنان، اقتصاد کشور دچار تالطم های 

شدید و غیر قابل کنترل شده و با خطر مواجه شود.
روحانی افزود: آنچه امروز علیرغم همه محدودیت ها و فشارها بر مردم، 
و  کسب  به  تسهیالت  ارائه  و  نقدینگی  ارز،  و  سرمایه  بازار  معیشت،  حوزه  در 
کارهای مختلف در جهت تقویت تولید و تمرکز بر تامین نیازهای اساسی مردم 
و مواد اولیه تولید صورت می گیرد، حاصل لطف خدا و تالش شبانه روزی برای 
سیاستگذاری، مدیریت ستادی و بخشی، همراهی مردم و عملکرد مثبت فعاالن 

اقتصادی کشور است.

باید زمان رسیدگی پرونده ها کاهش یابد
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه باید اطاله دادرسی را جدی 

بگیریم، گفت: با تالش جمعی زمان رسیدگی پرونده ها را باید کاهش دهیم.
محمدجواد حشمتی با بیان اینکه نظام ما حضور قدرتمندانه ای در سراسر 
دنیا دارد که این حضور را برخی کشورهای استکباری برنمی تابند و ما را تحریم 
می کنند، اظهار کرد: راه شهید سلیمانی یعنی همان راه مقاومت که این راه همواره 
ادامه دارد و اگر امروز به شرایطی رسیدیم که پایگاه های آمریکایی را موشک باران 

می کنیم ماحصل انقالب اسالمی و ایستادگی است.
وی افزود: با وجود تحریم ها انقالب ما همچنان در مسیر حرکت و پویایی قرار 
دارد و ما هم باید تالش کنیم در این خط مهم قدم های خوبی برای مردم برداریم.

قضایی  مجتمع  کارکنان  به  خطاب  تهران  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شهید بهشتی گفت: تکریم و احترام مراجعان باید سرلوحه کار ما باشد و وظیفه 
داریم به اخالق توجه کنیم چرا که رعایت اخالق در سیره پیامبر گرامی ما است.

حشمتی خاطرنشان کرد: در رسیدگی های قضایی نباید در برخورد با اصحاب 
دعوی تبعیض قائل شویم و نگاهمان باید به طرفین پرونده یکی باشد.

چرا باید کنكور در موعد مقرر برگزار شود؟
تعویق  و  کرونا  شیوع  از  پس 
چند باره آزمون های سراسری از جمله 
کنکور، تکلیف نهایی زمان برگزاری 
آزمون سراسری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
مشخص شد و اکنون درست زمانی که حدود دو 
هفته به برگزاری این آزمون سرنوشت ساز باقی 
مانده است و داوطلبان در حال برنامه ریزی های 
نهایی برای حضور در جلسه آزمون هستند، زمزمه 
هایی از سوی افراد مسئول و غیرمسئول مبنی بر 
تعویق مجدد زمان برگزاری کنکور شنیده می شود 
که این اظهار نظرها ثمری جز سردرگمی بیش از 
بیش و استرس دوچندان داوطلبان ندارد، استرسی 
خطرات  از  بیشتر  مراتب  به  آن  تبعات  قطعا  که 

احتمالی ابتال به کرونا ویروس خواهد بود.
تمامی  تعطیلی  و  ویروس  کرونا   با شیوع 
فعالیت های حضوری دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی، داوطلبان آزمون های مختلف سال ۹۹ نیز 
شاهد تغییر در زمان برگزاری این آزمون ها بودند، 
در این میان زمان برگزاری برخی آزمون ها با تصمیم 
مسئوالن بیش از چهار بار نیز تغییر کرد. داوطلبان 
بزرگترین و کلیدی ترین آزمون زندگی تحصیلی، 
یعنی کنکور نیز از تبعات ناشی از حضور کرونا این 
مهمان ناخوانده در امان نماندند و با توجه به اینکه 
قرار بود به روال هرساله آزمون سراسری سال ۹۹ 
در روزهای ۱۲ و ۱۳ تیر ماه در حوزه های امتحانی 
تعیین شده برگزار شود؛ اما با ادامه دار شدن شیوع 
کرونا و همچنین تعطیلی و محدود شدن بخشی 
زمان  کشور  اجتماعی  و  اقتصای  فعالیت های  از 
و  کرد  تغییر  بار  نیز چندین  آزمون  این  برگزاری 
جدید  زمان  در خصوص  تصمیم گیری  شد  مقرر 
برگزاری این آزمون بزرگ همانند سایر تصمیمات 
مهم و کالن کشوری به نظر ستاد ملی مقابله با 

کرونا موکول شود. 
امر  بدو  همان  در  علوم  وزارت   مسئوالن 
اعالم کردند همانند سایر تصمیم گیری های ملی 
در این زمینه نیز تابع تصمیم ستاد ملی مبارزه با 
کرونا هستند؛ در نهایت پس از کش و قوس های 
فراوان و بررسی های کارشناسی، ستاد ملی مبارزه 
با کرونا اعالم کرد: کنکور ۹۹ باید با رعایت پروتکل 
تمامی حوزه های امتحانی در  در  بهداشتی  های 
روزهای پنج شنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه برگزار 
می شود و در این زمینه نیز دستوالعمل بهداشتی به 
سازمان سنجش آموزش کشور ابالغ شد و حتی این 
سازمان موظف شد در آزمون های خود سازکاری 
ایجاد کند که داوطلبان مبتال به کرونا ویروس بعد از 
تکمیل فرم خود اظهاری در محیط های جداگانه ای 
آزمون بدهند. همچنان که در آزمون های دکتری 
وزارت علوم و بهداشت داوطلبان مبتال به ویروس 
کرونا در محیط های جداگانه ای از سایر داوطلبان 

در سر جلسه آزمون خود را برگزار کردند.
مسئوالن وزارت علوم، شورای عالی انقالب 
فرهنگی، سازمان سنجش و وزارت بهداشت که 
سراسری هستند  آزمون  برگزاری  اصلی  متولی 
تاریخ  در  کنکور  برگزاری  برای  یکسانی  مواضع 
های  استدالل  و  دالیل  آن  برای  و  دارند  مقرر 

منطقی نیز ذکر می کنند.
دکتر منصور غالمی در خصوص زمزمه های 
تغییر زمان برگزاری کنکور سراسری  گفت: به هیچ 
عنوان زمان برگزاری هیچ کدام از این آزمون ها 
تغییر نخواهد کرد؛ چرا که تمام محاسبات برگزاری 

این آزمون ها در وزارت علوم انجام شده است.
فضاهای  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در   وی 
برگزاری آزمون های مرداد ماه مشخص شده است، 
گفت: در حال حاضر فاصله گذاری برای نشستن 
داوطلبان در این آزمون ها تعیین شده است، به 
طوریکه در محل قرار گرفتن هر صندلی، فاصله 
الزم با صندلی های پس و پیش داوطلبان در نظر 

گرفته شده است.
ها با  آزمون  اینکه  بر  اشاره  با  علوم  وزیر 
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهند شد، 
افزود: امکانات بهداشتی نظیر ماسک و مواد ضد 
عفونی کننده به اندازه کافی توسط مراکز برگزاری 
آزمون فراهم شده و مسئولین برگزار کننده آزمون 
ها در روزهای نزدیک به هر یک از آزمون ها آموزش 

های الزم خواهند دید.
تدابیر  از  یکی  کرد:  تاکید  غالمی   دکتر 
اندیشیده شده این است که در محل درب ورودی 
داوطلبان کنترل  آزمون سالمتی  برگزاری  مراکز 
دستورالعمل  و  ها  پروتکل  تمامی  و  شد  خواهد 
آموزش  سنجش  سازمان  توسط  بهداشتی  های 
و  رعایت  ها  آزمون  این  برگزاری  برای  کشور 

اجرایی خواهد شد.
دو  امسال  کرد:  نشان  خاطر  دکتر غالمی 
بار زمان برگزاری آزمون های سال ۹۹ جابجا شد. 
در حالی که برای هر یک از این تاریخ ها شرایط 
الزم از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به 
لذا  بود.  آزمون فراهم شده  بهتر  برگزاری  منظور 
آماده برگزاری آزمون ها در زمان های تعیین شده 
هستیم چرا که تغییر و جابجایی هر یک از آزمون 
ها موجب خواهد شد که در سال آینده گروهی از 
داوطلبان امکان ورود به دانشگاه را نداشته باشند.

وزیر علوم همچنین گفت: این حق داوطلبان 

است که سال آینده در دانشگاه ها حاضر باشند اگر 
به هر دلیلی حق ورود به دانشگاه ها برای این افراد 
ضایع شود، وزارت علوم نمی تواند مسئولیت آن را 
بپذیرد به همین جهت تمامی تالش ما این است 
که داوطلبانی که زحمت کشیدند و آمادگی حضور 
در آزمون را پیدا کرده اند، با خیال راحت در آزمون ها 
شرکت کنند و با سالمتی این مرحله را طی کنند.

پایان خاطرنشان کرد: ما  دکتر غالمی در 
نباید از باب اینکه احیاناً در سیستم احساس ضعف 
می کنیم و یا اینکه دیگران به سیستم اعتماد ندارند 
حق داوطلبان را نادیده بگیریم و برگزاری آزمون ها 
را لغو کرده و یا مجددا به تعویق بیندازیم. بنابراین 
تمام تالش ما این است که آزمون ها برگزار شوند 
و آن طور که سازمان سنجش آموزش کشور اعالم 
کرده است این آزمون ها به خوبی و با اطمینان باال 

برگزار خواهند شد.
تعیین تکلیف کنکور تنها در صالحیت ستاد 

مقابله با کرونا است
 سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی نیز  با اشاره به پاسخ رهبر معظم انقالب 
به گزارش وزیر بهداشت مبنی بر اینکه »تدابیر ستاد 
ملی و وزارت بهداشت برای جلوگیری از گسترش 
بیماری برای همه الزم االجراء است«، اظهار داشت: 
تصمیم گیری در مورد زمان برگزاری کنکور، با توجه 
به شرایط کرونا و رعایت پروتکل های الزم تنها در 

صالحیت ستاد ملی مقابله با کروناست.
مخالفان بجای پاک کردن صورت مسئله، 

راهکار ارائه دهند
دکتر حسین قنبری مشاور معاون آموزشی 
وزارت بهداشت در واکنش به مخالفت برخی برای 
کنکور   جمله  از   ۹۹ سال  های  آزمون  برگزاری 
گفت: متاسفانه تالش ها و اقداماتی که عده ای 
برای تعویق یا حذف کنکور سال ۹۹ و همچنین 
آزمون های دیگر  انجام می دهند، به مراتب فشار 
و استرس زیادی را به خانواده ها و داوطلبان وارد 
می کند و تبعات این نوع فشارهای روانی برای 
آزمون  بخصوص  مختلف  های  آزمون  داوطلبان 
از  ناشی  های  نگرانی  تبعات  از  بیشتر  سراسری 

ابتال به کرونا خواهد بود.
مخالفان  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
برگزاری کنکور به جای تالش برای تعویق این 
تامین  برای  منطقی  راهکارهای  دنبال  آزمون 
سالمت داوطلبان باشند تاکید کرد: برگزاری این 
آزمونها با اجرای پروتکل های سختگیرانه و دقیق 
بهداشتی، امکان ابتال داوطلبان به ویروس کرونا 
را تقریباً کاهش می دهد. اما تبعات برگزار نشدن 
این آزمون فشارهای اجتماعی و روانی داوطلبان، 
خانواده ها و جامعه را افزایش خواهد داد، بنابراین 
در  زندگی  از  بخشی  نیز  آزمون ها  بپذیریم  باید 
شرایط کرونایی کشور است هستند و نمی توان 

آنها را نادیده گرفت.
بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون  مشاور 
همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تصویری 
روشن از آینده شیوع کرونا ویروس در جامعه وجود 
بنابراین ما نمی توانیم برنامه ریزی در برای  ندارد 
آینده آزمون های کشوری ارائه بدهیم به همین 
جهت مخالفان برگزاری آزمون ها از جمله کنکور 
به جای پاک کردن صورت مسئله برای تعویق  این 
ترم  برای  را  کشور  آموزش  سیستم  ها،  آزمون 

آینده  با اخالل مواجه نکنند.
امکان  عنوان  هیچ  به  گفت:  قنبری  دکتر 
را  رو  پیش  های  آزمون  یا حتی حذف  و  تعویق 
وضعیت  شد  عنوان  که  همانطور  که  چرا  نداریم 
است  نامشخص  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع 
و ما نمی توانیم  آموزش پزشکی را تعطیل کنیم.

بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون  مشاور 
همچنین با تاکید بر اینکه  دانشجویان سال اول 
چرخه  وارد  آینده  ترم  برای  باید  دستیاری  دوره 
برگزاری  تعویق  با  گفت:  شوند،  کشور  درمانی 
آزمون ها از جمله آزمون دستیاری نیاز کشور به 
سیستم درمانی کشور با اخالل مواجه می شود و 
ترم  ابتدای  از  از  باید  دستیاری  دوره  دانشجویان 
بتوانند وارد بیمارستان های کشور شوند و ما نیازمند 
خدمات ارائه شده از سوی این دانشجویان در شرایط 

فعلی شیوع کرونا هستیم.
کنکور برگزار می شود

آموزشی  معاون  اکبر حقدوست  دکتر علی 
وزارت بهداشت و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا 
در خصوص زمان برگزاری کنکور و تصمیم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اظهار داشت: این ستاد بر اساس 
اینکه بهترین آورده را برای مردم داشته باشد تصمیم 
که  بحث هایی  نمایندگان مجلس همه  می گیرد. 
دارند دغدغه اصلی شان این است که خدای نکرده 
سالمت جامعه و سالمت داوطلبان به خطر نیفتد. 
به تبع آن ما نیز بر اساس این اصل که سالمت 

داوطلبان مهم است باید تصمیم بگیریم.
وی در ادامه تصریح کرد: توجه داشته باشید 
که سالمت جسم یک مسئله است و سالمت روان 
و روح مسئله دیگر است. داوطلبان بعضا چند سال 
خود را در خانه محبوس کرده اند و استرس های 
وقتی  که  بدانند  همه  می کنند.  تحمل  را  زیادی 
ببینیم.  جامع  را  سالمت  باید  می گیریم  تصمیم 
سوی  از  اما  بگیرد  کرونا  نباید  داوطلب  البته بله 
دیگر هم نباید دچار استرس اضافه شود و بحث های 
تکنیکال را باید در پشت درهای بسته مطرح کنیم.

و  آموزان  دانش  اینکه  بیان  با  حقدوست 
ستاد  و  بهداشت  وزارت  که  بدانند  باید  داوطلبان 
ملی مبارزه با کرونا تمام تالش خود را می کنند 
که آنها در سالم ترین شرایط آزمون خود را برگزار 
کنند، تصریح کرد: درست است که عکس هایی از 
حوزه های آزمون نشان می دهد که برخی داوطلبان 
ماسک خود را پایین کشیده اند اما یک بار دیگر 
و  شده  بیشتر  صندلی ها  فاصله  چقدر  که  ببینید 
چقدر پروتکل های بهداشتی رعایت شده و حوزه ها 
خلوت تر شده اند.حتی کاغذ زمین گذاشته نشده 
است و ضدعفونی کامل انجام شده و برای ورود و 
خروج داوطلبان تمام مسائل رعایت شده؛ اگرچه 

رعایت پروتکل ها نقایصی هم داشته است. 
معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: ما 
برای  هستیم.  بهداشت  وزارت  فرمان  به  گوش 
ورود و خروج داوطلبان نیز در طول دو آزمون اخیر 
تجارب مهمی کسب کرده ایم. همچنین قبل و حین 
برگزاری جلسه آزمون داوطلبان را ترغیب میکنیم 

که ماسک خود را حتی برای لحظاتی برندارند.
حقدوست خاطر نشان کرد: برگزاری کنکور 
نداشته  تغییری  لحظه  این  تا  سراسری سال ۹۹ 
و فکر می کنم این جمله قوی، محکم و یکپارچه 
به جامعه اعالم شود که کنکور برگزار می شود و در 
این زمینه نباید تردید ایجاد کنیم. اگر شرایط عجیب 
و عوض شد و مختصات تغییر کرد و قانونگذاران بعد 
از جمع بندی خواستند تغییری در زمان برگزاری 
کنکور ایجاد کنند ما گوش به فرمان هستیم. تا آن 
لحظه همت می کنیم که به بهترین شکل آزمون 

را برگزار کنیم.
* حذف کنکور فعال اجرایی نیست

آخرین  خدایی در خصوص  ابراهیم  دکتر 
تصمیم وزارت علوم و مسئوالن کشوری برای حذف 
دانشگاه ها تاکید  در  پذیرش  شیوه  و  کنکور 
موسسات  و  دانشگاه ها  رشته های  از  کرد: برخی 
در   رقابت  و  بوده  طرفدار  پر  بسیار  آموزشی 

بین رشته هایی نظیر رشته های علوم پزشکی بسیار 
سنگین است و داوطلبان برای ورود به دانشگاه های 
بزرگ رقابت می کنند. بنابراین با توجه به تقاضای 
زیاد، تراکم و پراکندگی نمرات نمی توانیم پذیرفته 
شدگان این دانشگاهها را تفکیک کنیم و فعال به جز 
آزمون نمی توانیم راهکاری برای پذیرش دانشجویان 

در دانشگاه ها داشته باشیم.
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  خدایی  دکتر 
در  خصوص  به  دانشگاه ها  به  ورود  داوطلبان 
را  خود  ریزی های  برنامه  پرطرفدار  رشته های 
انجام داده اند و ما نمی توانیم ۱۰ روز باقی مانده 
به آزمون اعالم کنیم شماها که 4 سال برای این 
های  ریزی  برنامه  کرده اید،  ریزی  برنامه  آزمون 
خود را کنار بگذارید؛ ضمن اینکه جایگزین اجرایی 

پذیرش بدون کنکور نیز وجود ندارد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید 
کرد: کنکور امسال باید برای رشته های پر تقاضای 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برگزار شود.
وی گفت: ما در حال حاضر در کشور با این 
مساله مواجه هستیم که تقریبا تمامی افراد مرتبط، 
در خصوص  مسئول  غیر  و  مسئول  مرتبط،  غیر 
برگزاری آزمون ها و مسائل اینچنینی اظهار نظر 
می کنند . طبیعتا آنچه که برای سازمان سنجش 
به عنوان دستگاه اجرایی مهم است اجرای قانون 
است و قانون نیز همان مصوبه ستاد ملی مقابله 

با کرونا است.
سازمان  طبیعتا  داد:  ادامه  خدایی  دکتر 
با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  اساس  بر  سنجش 
کرونا برنامه های خود را در خصوص آزمون ها 
پیش خواهد برد. نمی شود یک فردی خود عضو 
ستاد باشد اما مصوبه ستاد را زیر سوال ببرد و انتظار 
داشته باشد که سازمان سنجش به آن پاسخ بدهد. 
طبیعتا اگر قرار باشد تاریخ برگزاری آزمون ها تغییر 
کند، ستاد در این باره تصمیم می گیرد و ما نیز به آن 
عمل خواهیم کرد؛ ضمن اینکه تا کنون نیز تمامی 
تاریخ های برگزاری آزمون ها بر اساس تصمیمات 

ستاد برگزار شده است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید 
کرد: من برگزاری کنکور سراسری را ساده تر از 
آزمون دکتری می دانم؛ چرا که در حال حاضر 
متوسط تعداد داوطلبین هر حوزه 4۰۰ نفر است 
اما در کنکور ما این آزمون را در 4۰۰ شهر و در 
اما آزمون دکتری  ۳۰۰۰ نقطه برگزار می کنیم 
در ۱4۳ نقطه برگزار می شود.این در حالی است 
که تراکم داوطلب در آزمون سراسری در هر حوزه 
اینکه ما سال  ما کمتر از ۱۵۰ نفر است. ضمن 
گذشته برای کنکور سراسری ۷۸ هزار نفر عوامل 
اجرایی داشتیم اما امسال این تعداد به ۱۱۵ هزار 

افزایش یافته است.
برای  اجرایی  نظر  از  داد: ما  ادامه  وی 
هیچ  تحت  و  نداریم  مشکلی  آزمون  برگزاری 
عنوان نیز مسافرتی برای شرکت در کنکور شهری 
اگر  هر صورت  در  اما  افتاد  نخواهد  دیگر، اتفاق 
تغییری در برگزاری زمان آزمون ها اتفاق بیفتد باید 
بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا باشد و 
من از داوطلبان انتظار دارم صرفا به اطالعیه های 
سازمان سنجش توجه کنند. چرا که این سازمان 

فقط بر اساس مصوبات باالدستی اقدام می کند.
های  پروتکل  به  بهداشت  وزارت  نظارت 

اجرایی آزمون ها
بهداشتی  رئیسی معاون  علیرضا  دکتر 
پروتکل های  جزئیات  به تشریح  بهداشت   وزیر 
بهداشتی آزمون های پیش رو در کشور پرداخت و 
گفت: تمام تالش ما این است که آزمون ها به دلیل 
شیوع کرونا در کشور لغو نشوند؛ به همین جهت 
پروتکل های بهداشتی برای برگزاری آزمون های 

ایمن تدوین کرده ایم.
براساس  کرد:  تصریح  ادامه  در   وی 
بهداشتی  پروتکل های  در  ما  که  استانداردهایی 
برگزاری آزمون های سراسری در نظر گرفته ایم، 
اختصاص  فرد  هر  برای  باید  که  فضایی  میزان 
توان گفت  می  و  است  یافته  افزایش  شود  داده 
سالمت دانشجویان با اجرای دقیق این پروتکل 

تامین خواهد شد.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت تاکید کرد: ما 
برای شرایط مختلف برگزاری آزمون ها پروتکل های 
متفاوتی را تنظیم کرده ایم مثاًل اگر آزمون در یک 
فضای سرپوشیده برگزار شود یک نوع پروتکل و اگر 
هم در فضای باز برگزار شود پروتکل های دیگری را 
اجرا خواهیم کرد اما در فضای سرپوشیده آزمون ها 
باید تهویه مناسبی قرار داشته باشد و تعداد افرادی 
که در این فضا قرار می گیرند باید استاندارد باشد؛ 
ضمن اینکه زمان حضور افراد در حوزه های امتحانی 

نیز باید مطابق دستورالعمل باشد.
س  سا ا بر  : د کر کید  تا ئیسی  ر کتر  د
فوق، از  موارد  برای  شده  تدوین  پروتکل های 
های  حوزه  به  عالمت  رای  دا د  فرا ا ورود 
برگزاری آزمون های سراسری جلوگیری می کنیم؛ 
ضمن اینکه داوطلبان بیمار به هیچ عنوان نباید در 
جلسه آزمون حضور داشته باشند در این شرایط 
است که می توانیم عنوان کنیم که پروتکل های 

اجرای آزمون ها رعایت شده اند.

ث
واد

ح
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دانشگاه فقط محل آموزش و پژوهش نیست
سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: فرهنگ 
در دانشگاه باید یک رکن باشد و اینکه معتقد باشیم دانشگاه فقط محل آموزش 

و پژوهش است، اشتباه است.
فرزاد جهان بین گفت: فرهنگ در دانشگاه باید یک رکن باشد و این که 
معتقد باشیم دانشگاه فقط محل آموزش و پژوهش است، تفکر اشتباهی است، 
لذا باید به معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یک معاون رکنی 
نگاه کنیم. اعتقاد داریم که نظام آموزشی، پژوهشی و... باید خودش را با نظام 

فرهنگی هماهنگ کند.
سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی تأکید کرد: 
به دنبال ادامه روند خوب گذشته هستیم، البته امکان دارد نقدهایی هم وجود 

داشته باشد، اما سعی خواهیم کرد از تمامی ظرفیت های گذشته استفاده کنیم.

جزئیات تخصیص بودجه دانشگاه ها در ۳ ماهه اول سال
معاون اداری مالی وزارت علوم جزئیات تخصیص بودجه تملک و دارایی های 
سرمایه ای سال ۹۹ را که در ۳ ماه اول سال جاری به دانشگاه ها، مراکزپژوهشی 

و پارک های علم و فناوری اختصاص یافته تشریح کرد.
محمد تقی نظرپور با اشاره به گزارش تخصیص بودجه تملک و دارایی های 
سرمایه ای سال ۹۹ که در ۳ ماه اول سال جاری به دانشگاه ها، مراکز پژوهشی 
و پارک های علم و فناوری اختصاص یافته است گفت: بودجه تملک دارایی 
و سرمایه ای وزارت علوم در سال جاری حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال است که 

نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.  
وی ادامه داد: ما یک سری طرح هایی داریم که در ردیف های متمرکز 
در معاونت های مختلف مانند معاونت دانشجویی، پژوهشی، سنجش و صندوق 
رفاه قرار دارد که تخصیص بودجه این طرح ها افزایش  4۷ درصدی را نسبت 

به سال ۹۸ نشان می دهد.
معاون اداری و مالی وزارت علوم افزود: در طرح های دانشگاه ها و مراکز 
پژوهی ما پروژه های عمرانی متعددی وجود دارد از جمله طرح های تامین فضای 
آموزشی، تعمیر و تجهیز و محوطه سازی که بودجه آنها نسبت به سال ۹۸ حدود 

۲۵ درصد رشد داشته است.
نیز داریم که شامل طرح  افزود: یک سری طرح های پژوهشی  نظرپور 
های تامین فضا، تعمیر و تجهیز کارگاه ها و مراکز پژوهشی می شود که اعتبار 
آنها حدود ۲۰درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است در مجموعه در اعتبار 

سال ۹۹ در طرح های عمرانی ۲۷ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته ایم.
وی افزود: در ۳ ماهه اول سال جاری، در طرح های ردیف های متمرکز 
۵۳ درصد اعتبار تخصیص داده شده است، در طرح های دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی که محوطه سازی و تعمیرات اساسی را نیز شامل می شود ۶۶ درصد 
درصد   ۶۸ عمرانی،  حوزه  در  پژوهشی  مراکز  در  و  داشتیم  اعتبار  تخصیص 

تخصیص اعتبارداشتیم.
وی ادامه داد: در مجموع ۶۵ درصد در ۳ ماهه اول سال اعتبار تخصیص 
داده شده است که نسبت به سال های گذشته تخصیص خوب و مناسبی است.  

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: در بخش تعمیرات اساسی جا دارد 
که از مسئوالن سازمان برنامه بودجه تشکر کنم که به این موضوع توجه کردند، 
معموال تعمیرات اساسی ما گاهی انتهای شهریور و گاهی مهر و آبان ماه اختصاص 
می یافت که امسال قبل از تابستان تخصیص تعمیرات اساسی را دریافت کردیم 
همچنین در تعمیرات اساسی ردیف های ملی حدود  ۸۵ درصد اعتبار تخصیص 

داده شد که همه نقدی است.
اعتبار  درصد   ۳۸ استانی  های  طرح  برای  متاسفانه  ولی  داد:  ادامه  وی 
اختصاص داده شده است که ۱۰ درصد نقدی، ۲۸ درصد اسناد خزانه با سررسید 
دوساله است که برای تعمیرات اساسی خوب نیست چون دانشگاه های کوچک 
ما در حوزه تعمیرات اساسی باید با ریال به پیمانکارهای جزء خود پول پرداخت 

کنند تا دچار مشکل نشوند.

خانواده مواد فروش دستگیر شدند
رئیس کالنتری ۱۷۶ حسن آباد از دستگیری یک باند خانوادگی مواد مخدر 

خبر داد.
سرگرد جواد قربان زاده اظهار داشت: گزارش های مردمی به کالنتری ۱۷۶ 
حسن آباد حاکی از آن بود که یک باند پنج نفره در خیابان دریا مشغول فعالیت 

خرید و فروش مواد مخدر و مال خری هستند.
به  اینکه طبق گزارشات مردمی رفت وآمدهای مشکوکی  به  اشاره  با  وی 
این خانه می  شد، عنوان کرد: با دستور مقام محترم قضائی مأموران پلیس مجوز 
از اعضای  ورود به این خانه را دریافت می کنند و اقدام به دستگیری پنج نفر 

این خانه می کنند.
در  مردمی  گزارشات  تأیید صحت  حسن آباد ضمن   ۱۷۶ کالنتری  رئیس 
خصوص خرید و فروش مواد مخدر در این منزل و مراجعات سارقان و معتادان 
به این منزل گفت: در این منزل ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین در همان 
ابتدا کشف شد که این مقدار مواد مخدر توسط اهالی این منزل به صورت حرفه ای 

به بسته های یک گرمی بسته بندی شده بود.
وی تصریح کرد: در این مأموریت یک پدر ۶۰ ساله به همراه چهار فرزندش 
دستگیر شدند که طبق ادعای پدر نبود شغل ثابت سبب شده است که فرزندانش 

وارد این حوزه شوند.
قربان زاده تصریح کرد: پس از بازجویی مشخص شد این خانواده به همراه 
مادرشان اقدام به خرید و فروش مواد مخدر و مال خری از سارقان می کردند و از 

این طریق برای خود درآمدزایی می کردند.

راز قتل وکیل آزادشهری برمال شد
فرمانده انتظامی آزادشهر گفت: راز قتل وکیل آزادشهری با اشراف اطالعاتی 

پلیس برمال شد.
سرهنگ سید داوود حسینی اظهارکرد: اواخر بهمن ماه سال گذشته یک 

مورد فوت مشکوک خانمی بر اثر مسمومیت غذایی به پلیس اطالع داده شد.
نقاط  متوجه  اولیه  های  بررسی  طی  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  افزود:  وی 

مشکوکی در پرونده فوت خانم وکیل شدند.
فرمانده انتظامی آزادشهر تصریح کرد: تحقیقات هدفمند و تخصصی پلیس 
ادامه داشت تا سرانجام با اشراف اطالعاتی، ماموران موفق شدند به سرنخ هایی 

از رد پای همسر مقتول در این پرونده دست یابند.
.

درگیری با سالح گرم ۴ زخمی برجاگذاشت
درگیری خانوادگی با سالح گرم در یکی از محالت شهر مهاباد عصر امروز، 

شنبه منجر به زخمی شدن چهار نفر شد.
به گفته شاهدان عینی این درگیری بر اثر اختالف مابین ۲ خانواده در یکی 
از محالت این شهر به وقوع پیوسته است که در آن یکی از طرفین درگیری از 
سالح گرم )تفنگ شکاری( استفاده کرده که منجر به زخمی شدن چهار نفر از 

ناحیه دست و صورت شد.
مسوول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد با تایید این خبر اظهار 
داشت: زخمی شدگان این حادثه به بیمارستان امام خمینی)ره( این شهرستان منتقل 

شدند که پس از مداوا در بخش اورژانس از بیمارستان ترخیص شدند.

خارج کردن زالوی زنده از حلق بیمار 
پنج  زنده  زالوی  کنگاور  چمران  شهید  بیمارستان  درمان  کادر  تالش  با 

سانتیمتری از حلق یک بیمار خارج شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان کنگاور با اعالم این خبر گفت: مردی ۳۵ 
چمران  شهید  بیمارستان  به  بینی  و  حلق  دهان،  ناحیه  در  شدید  درد  با  ساله 
وارد  زنده  زالوی  معاینات مشخص شد یک  انجام  با  که  کرد  مراجعه  کنگاور 

حلق بیمار شده است.
دکتر امیری افزود: با حضور متخصص گوش، حلق و بینی بیمارستان عمل 
جراحی موفقیت آمیزی برای درآوردن زالو بر روی حلق بیمار انجام شد و این 

فرد پس از چند روز بستری با حال عمومی مناسب ترخیص شد.

تصادف زنجیره ای ۵۰خودرو در اتوبان قزوین
اتوبان  محور  در  زنجیره ای  تصادف  از  کشور  اورژانس  سازمان  سخنگوی 

تهران به سمت قزوین خبر داد.
از  کشور  اورژانس  سازمان  سخنگوی  خالدی  مجتبی  فارس:  خبرگزاری 
تصادف زنجیره ای در محور اتوبان قزوین تهران بعد از پمپ بنزین وحدت خبر داد.

وی افزود: این حادثه در ۱۵ کیلومتری شهر قزوین رخ داده و بیش از ۵۰ 
دستگاه خودرو با هم برخورد کرده اند و نزدیک به دو کیلومتر محدوده تصادف 

است و ترافیک این حادثه ۲۰ کیلومتر گزارش شده است.
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اپل سیلیکون احتماال به شرکت های دیگر 
فروخته نخواهد شد.

در جریان جلسه ی توجیهی گزارش مالی جدید اپل، تیم کوک اعالم کرد 
که به طور قطعی فروش اپل سیلیکون به شرکت های دیگر را رد نمی کند، اما 

احتمال رخ  دادن این اتفاق کم است.
 WWDC اپل هنگام برگزاری کنفرانس جهانی توسعه دهندگان موسوم به
اعالم کرد که می خواهد استفاده از پردازنده های اینتل را در کامپیوترهای مک 
متوقف کند و در عوض پردازنده ی اختصاصی بر پایه ی معماری آرم بسازد. 
عضو جدید از پردازنده های اپل سیلیکون ))Apple Silicon، طبق گفته ها 

۱۲ هسته  شامل چهار هسته ی بزرگ و هشت هسته ی کم مصرف دارد.
 تیم کوک، مدیرعامل اپل می گوید شرکت متبوعش به منظور دست یابی به 
برنامه های داخلی خود سراغ استفاده از پردازنده های جدید می رود، نه برنامه ی 

شرکت های دیگر.
اپل جدیدترین گزارش مالی سه ماهه ی منتهی به ژوئن ۲۰۲۰ را منتشر 
اثر  بر  ایجادشده  چالش های  وجود  با  می دهد  نشان  مالی  گزارش  این  کرد. 
ادامه می دهد. در  به روند روبه رشد خود  اپل همچنان  همه گیری کووید ۱۹، 
جریان برگزاری کنفرانس توجیهی عملکرد مالی، تیم کوک به برخی سؤاالت 
در رابطه با سیاست های جدید اپل پاسخ داد. تیم کوک در بین سخنان خود 
اما  را رد نکرد،  اپل سیلیکون به شرکت های دیگر  احتمال عرضه ی  هیچ گاه 
به شکلی غیرمستقیم گفت اپل چنین برنامه ای ندارد. کوک در پاسخ به سؤال 
یکی از تحلیلگران گفت: »نمی خواهم نظری کامال قطعی دهم. با این حال ما 
تولید محصول هستیم و دوست داریم کل قطعات  شرکتی فعال در حوزه ی 

محصول را خودمان بسازیم«.
یکی از تحلیلگران سؤال کرد که آیا اپل به درآمدزایی ازطریق فروش اپل 
سیلیکون به شرکت های دیگر هم فکر می کند و می خواهد به فروشنده ی بزرگ 
پردازنده های مخصوص کامپیوتر تبدیل شود یا خیر. تیم کوک جواب صریحی 
به این سؤال نداد، درعوض به تشریح تصمیم اپل برای مهاجرت از اینتل به 
پردازنده ی اختصاصی پرداخت. کوک گفت: »اگر بتوانیم به آن طریق تجربه ی 
کاربری را ماِل خود کنیم، هدف اصلی مان جلب رضایت کاربران است. دقیقا 
به همین دلیل است که سراغ تولید اپل سیلیکون رفته ایم. به لطف اپل سیلیکون 
می توانیم محصوالتی بسازیم که قبال از پس تولید آن ها برنمی آمدیم. ما این گونه 

به ماجرای اپل سیلیکون می نگریم«. 
تحلیلگران سؤاالت عمومی دیگری هم پرسیدند. برای مثال یکی از 
آن ها گفت مهاجرت به اپل سیلیکون به طور کلی چه مزیت  هایی برای اپل 
دارد. تیم کوک در پاسخ گفت: »چیزی که با آن دست و پنجه نرم خواهیم 
کرد، نوعی معماری مشترک در بین تمامی محصوالت مان خواهد بود. این 
رویکردی  چنین  می دهد.  قرار  ما  اختیار  در  جالب  قابلیت های  برخی  کار، 
نمی خواهم  من  می شود.  نوآوری  خلق  از  دیگری  دور  آغاز  باعث  به نوعی 
زمینه  این  در  هیجان زده هستیم،  سیلیکون  اپل  برای  به شدت  اینکه  به جز 

بگویم«. بیشتری  سخنان 
به دنبال اعالم خبر مهاجرت اپل به پردازنده ی آرم، تحلیلگران مختلف 
به بررسی ابعاد موضوع پرداختند. اپل می گوید در بازه ی زمانی دو ساله، تمامی 
کامپیوترهای جدید مک را به پردازنده ی اپل سیلیکون مجهز می کند و دیگر 

خبری از عرضه ی مک ها با پردازنده ی اینتل نخواهد بود. 
یکی از تحلیلگران اعتقاد دارد خرید مک های اپل در این شرایط زمانی، 
مک بوک  نخستین  پیش رو  ماه های  طی  اپل  است.  غیرعقالنی  بسیار  کاری 
از  به پشتیبانی  اپل همچنان  را عرضه می کند. گرچه  اپل سیلیکون  مبتنی بر 
مک های اینتل ادامه می دهد، اما قطعا بهترین تجربه ی کاربری را مک های 
جدید ارائه خواهند داد؛ بنابراین اگر به خرید مک عالقه دارید بهتر است فعال 
منتظر بمانید. همچنین گفته می شود اپل سیلیکون پتانسیل الزم برای پایان 

دادن به انحصار مایکروسافت و اینتل را دارد.
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مرکز آمار اتحادیه اروپا، 
در  استات،  یورو  به  موسوم 
می  خود  گزارش  جدیدترین 
نویسد بحران و همه گیری بیماری کرونا 
که تا کنون بیش از ۱۷ میلیون نفر را 
از  بیش  و  در ۱۸۸ کشور جهان مبتال 
۶۸۲ هزار نفر را به کام مرگ کشانده و 
موجب خانه نشینی بیش از ۱۵ میلیون 

نفر در اروپا شد.
ماه ژوئن  تودی،  راشا  به گزارش 
)۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر( حدود ۱۵ میلیون 
اروپا  اتحادیه  نفر در سطح  و ۲۳ هزار 
کار خود را از دست داده اند که حدود 
۱۲ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر از این افراد 
در کشورهای عضو منطقه یورو متشکل 
استونی،  آلمان،  بلژیک،  کشور   ۱۹ از 
ایتالیا،  فرانسه،  اسپانیا،  یونان،  ایرلند، 
لوکزامبورگ،  لیتوانی،  لتونی،  قبرس، 
اتریش، پرتغال، اسلوونی،  مالت، هلند، 

اسلواکی و فنالند ساکن هستند.
از۲۷ عضو  اروپا متشکل  اتحادیه 
است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه 
بلغارستان، مجارستان،  به عالوه،  یورو 

کرواسی،  سوئد،  دانمارک،  لهستان، 
جمهوری چک و رومانی است.

گزارشها حاکی است این رقم در 
اتحادیه  منطقه  در  می،  ماه  با  مقایسه 
اروپا ۲۸۱ هزار نفر و در سطح منطقه 
یورو ۲۰۳ هزار نفر افزایش یافته است.

کشورهای  میان  در  همچنین 
اروپایی، اسپانیا با ۱۵.۶ درصد در صدر 
و  درصد   ۱۰.۱ با  لتونی  است،  جدول 
قبرس با ۹.۸ درصد به ترتیب در جایگاه 
دوم و سوم از نظر نرخ بیکاری قرار دارند.

درصد،   ۲.۶ با  چک  جمهوری 

لهستان با سه درصد، آلمان با 4.۲، هلند 
با 4.۳ و مالت با 4.4 درصد از نظر کاهش 
بیکاری در صدر کشورهای  نرخ  شمار 

اروپایی قرار گرفته اند.
پیش از این نیز سازمان جهانی کار 
در گزارشی اعالم کرد: تاثیرات بیماری 
کرونا بر وضعیت اشتغال درجهان بسیار 
فراتر از آن است که پیش از این تصور 
می شد و نرخ بیکاری در جهان با رشدی 

۱4 درصدی رو به رو شده است.
اکنون نرخ بیکاری در سه ماه دوم 
سال ۲۰۲۰ میالدی با رشد ۱4 درصدی 

 4۰۰ معادل  رقم  این  که  شده  روبه رو 
میلیون شغل تمام وقت به شمار می آید.

اقتصادی  تبعات  از  بیکاری، یکی 
شیوع کرونا در جهان است که به  واسطه 
تعطیلی  و  تردد  محدودیت های  اعمال 
قابل   بخش  دامن گیر  کسب  وکارها، 
توجهی از نیروی کار در جهان شده و 
ایران نیز از این قاعده، مستثنی نیست.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده 
کرونا،  بیماری  شیوع  از  پس  ایران  در 
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
از پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران 
شیوع ویروس کرونا به ۹۹۰ هزار و ۳4۳ 
نفر )۹۰ درصد از واجدین شرایط( خبر داد.

با  قریب، مطابق  به گفته مهرداد 
بابت  »پرداخت  اجرایی  دستورالعمل 
بیماری کرونا  بیکاری دوره شیوع  ایام 
ملی«  توسعه  صندوق  منابع  محل  از 
مصوب ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، 
پرداخت مقرری مربوطه برای ۲۱۳ هزار 
و ۱۶ نفر در اسفند ۹۸، تعداد 44۶ هزار 
نفر در فروردین و تعداد ۳۳۱ هزار و ۳۲۷ 

نفر در اردیبهشت ۹۹ انجام شد.

حمایت بانک آینده از شرکت های دانش بنیان؛ گامی در راستای 
»جهش تولید« و اشتغال

بانک آینده در راستای اولویت های خود، مبنی 
و  تولید  افزایش  دانش بنیان،  اقتصاد  از  حمایت  بر 
تأمین  در جهت  را  برنامه های هدف مندی  اشتغال، 
مالی شرکت های خرد و متوسط، در دست اقدام دارد.

 ۸۸ پرداخت  رویکرد،  این  از  حاصل  دستاورد 
بالغ  رقمی  با  تسهیالت  فقره  هشت(  و  )هشتاد 

بوده  دانش بنیان  شرکت های  به   ۱۳۹۸ سال  طی  ریال  ۷۰۰۰میلیارد  بر 
است. این بانک، هم چنین در طول همین مدت، بیش از 4۰ )چهل( فقره 
ضمانت نامه با ارزشی بیش از یک هزار میلیارد ریال، با شرایطی مناسب برای 
شرکت های مذکور، صادر نموده است. بر اساس این مستندات، بانک آینده 
موفق شد به عنوان شریک استراتژیک صندوق شکوفایی و نوآوری، رتبه 
نخست همکاری با این صندوق طی سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دهد.

بانک آینده همچنین در سال ۱۳۹۹، مرحله سوم پرداخت تسهیالت 
با هدف حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را آغاز 
بازپرداخت  و  ۹درصد  نرخ  با  مرحله سوم  تسهیالت  پرداخت  است.  کرده 
۱۸ماهه و برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است. یادآور 
می شود؛ از آغاز این تعامل تاکنون ۱4۳ شرکت دانش بنیان از تسهیالت 

حمایتی بانک آینده، بهره مند شده اند.

مدیرعامل جدید هلدینگ ماهان خبر داد؛
مالی  گروه  های  سیاست  طبق  ماهان  هلدینگ  توسعه  های  طرح 

گردشگری به پیش می رود
مراسم تودیع صادق جاهد خطیبی مدیرعامل 
جدید  مدیرعامل  صادقی  ابراهیم  معارفه  و  سابق 
با حضور  ماهان،  معادن  و  شرکت گسترش صنایع 
ابراهیم جهانگیری قائم مقام گروه مالی گردشگری 

برگزار شد.
و  صنایع  گسترش  شرکت  جدید  مدیرعامل 

هلدینگ  توسعه  های  طرح  و  ها  برنامه  تمام  کرد:  اعالم  ماهان  معادن 
ماهان مطابق با سیاست های گروه مالی گردشگری به پیش خواهد رفت.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، ابراهیم صادقی در 
این مراسم گفت: یکی از سیاست های این شرکت در سال جاری، پیشبرد 
برنامه های توسعه و تامین مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از طریق ابزارهای 

نوین مالی برای اجرای طرح ها خواهد بود.
وی بر لزوم هماهنگی بخش های فنی و مالی در هلدینگ ماهان 
تاکید کرد و افزود: امیدواریم با تالش همه مدیران و کارکنان بتوانیم در 

بخش معدن به یکی از پنج شرکت برتر تبدیل شویم.
قائم مقام گروه مالی گردشگری نیز در این مراسم گفت: شرکت های 
تابعه باید با سرعت، دقت و همفکری  و هماهنگی، زیرنظر هلدینگ های 
نتیجه  به  تا سرمایه گذاری ها  ببرند  به پیش  به خوبی  را  مربوطه کارها 

مطلوبی برسد.
گردشگری  مالی  گروه  توانمند  مجموعه  افزود:  جهانگیری  ابراهیم 
تاثیرات مثبتی در جامه داشته به طوری که تاکنون برای بیش از ۱۰ هزار 
نفر اشتغال ایجاد کرده است؛ لذا مدیران هلدینگ ها و شرکت های تابعه 

باید برای رشد و ارتقاء فعالیت ها بیش از پیش تالش کنند.
وی تصریح کرد: گروه مالی گردشگری همواره از هلدینگ ها و شرکت 
های متبوع آنها حمایت های الزم را داشته و لذا انتظار می رود همه مجموعه 
های وابسته ، سیاست های گروه مالی گردشگری را به دقت انجام دهند و 

مسیرهای رو به رشد در واحدها را به خوبی به پیش ببرند.
جهانگیری خواستار نگاه بلندمدت همه شرکت های تابعه شد و ادامه 
داد: هلدینگ ماهان می تواند حضور موثرتر خود را با توان باالتر نشان دهد و 
هم در بخش صنعت و هم بخش معدن به رشدهای باالتری دست پیدا کند.

صادق جاهد خطیبی مدیرعامل سابق هلدینگ ماهان نیز در این مراسم 
گزارشی از عملکرد یک سال اخیر این شرکت را بیان کرد.

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان )سهامی عام( به عنوان یکی 
باهدف  گردشگری،  مالی  گروه  سرمایه گذاری  شرکت های  بزرگ ترین  از 
معدن  و  صنعت  حوزه  تخصصی  پروژه های  و  طرح ها  در  سرمایه گذاری 

کشور فعالیت می کند.

پیامد حذف ارز ۴200 تومانی؛
افزایش 8۵ درصدی قیمت برنج وارداتی! 

برنـج  قیمـت  حالـی  در 
وارداتـی نسـبت بـه پارسـال تا 
۸۵ درصـد و در دو مـاه اخیـر 
بیش از ۱۸ درصد رشـد داشـته 
کـه حـذف ارز 4۲۰۰ تومانی از 
این کاال و کاهش واردات آن در 
مـدت اخیـر نمـی توانـد در این 

تغییـر بـی تاثیر باشـد.
آنچـه تغییر قیمـت کاال و 

خدمـات در تیرمـاه امسـال از سـوی مرکـز آمار منتشـر شـد نشـان داد که 
تورم نقطه به نقطه )نسـبت به تیرماه سـال گذشـته( و تورم ماهانه )نسـبت 

بـه خردادمـاه( هر کـدام 4.4 درصد افزایش داشـته اسـت.
این در حالی اسـت که در بین کاال و خدمات وضعیت افزایش قیمت 
برنـج قابل توجه اسـت؛ بـه گونه ای که برنج خارجـی باالترین حد افزایش 

قیمت را نسـبت به پارسـال داشـته و حدود ۸۵.۱ درصد گران شده است.
جزئیـات بیشـتر در ایـن رابطـه از این حکایـت دارد که هـر کیلوگرم 
برنـج خارجـی در تیرمـاه سـال گذشـته ۸۸۰۰ تومـان بـوده کـه در تیرماه 
امسـال بـا رشـد ۸۵ درصـدی بـه ۱۶ هـزار و 4۰۰ تومـان رسـیده اسـت. 
همچنیـن هـر کیلو از آن در خردادماه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشـته 

کـه تـا تیـر ماه بـا رشـد ۱۸.۲ درصدی همراه شـده اسـت.
افزایـش قیمـت و تـورم برنـج خارجـی در حالـی اتفـاق می افتـد که 
جـزو کاالهـای اساسـی بـوده کـه تـا همیـن ابتـدای امسـال در لیسـت 
دریافت کننـدگان ارز 4۲۰۰ تومانی قرار داشـت، اما از اواخر اردیبهشـت ماه 
ارز دولتـی آن حـذف و واردات بـا نـرخ سـامانه نیمـا که در حـال حاضر به 
بیـش از ۱۸ هـزار تومـان می رسـد انجـام می شـود کـه خـود می توانـد از 
عوامـل افزایـش قیمـت برنـج خارجی باشـد و رشـد ۲۶۰۰ تومانـی آن در 

کیلـو در فاصلـه خـردادم تا تیرماه مشـهود اسـت.
از سـوی دیگـر آمـار گمرک نشـان می دهد که در سـه ماهـه ابتدای 
امسـال واردات برنج خارجی نسـبت به همین مدت در سال گذشته کاهش 
داشـته اسـت؛ بـه طـوری کـه در سـه ماهـه ابتـدای امسـال ۲۰۸ میلیون 
تومـان برنـج وارد شـده در حالـی کـه واردات در مـدت مشـابه سـال قبل 
حـدود ۷۰۷ میلیـون دالر بـوده اسـت، که البتـه به گفته مسـئوالن در این 
افـت شـدید عواملـی مانند پاسـخگویی تولیدات داخل و مشـکالتی که در 

رابطـه بـا اختصـاص ارز وجـود داشـت نیز دخیل بوده اسـت.
امـا برنـج ایرانـی تغییر قابل توجهی نداشـته و آمار نشـان می دهد 
کـه متوسـط قیمـت هـر کیلـو برنج ایرانـی در تیرمـاه امسـال ۲۶ هزار 
و ۵۰۰ تومـان بـوده اسـت کـه در مقایسـه بـا تیرماه سـال گذشـته که 
حـدود ۲۳ هـزار و ۳۰۰ تومـان گـزارش شـده بـود ۲۲۰۰ تومـان گران 

شـده است.
برنـج ایرانـی نسـبت بـه خردادمـاه امسـال ۲.4 درصد و تیرماه سـال 

گذشـته ۱۳.۸ درصـد افزایـش قیمت دارد.

سخنگوی دولت:
دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف است

سخنگوی دولت گفت: ما با تخصیص قیر رایگان مخالفیم، زیرا هیچ 
منبع مالی برای این گونه طرح ها وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، علی ربیعی، درباره طرح قیر 
رایگان و نظر دولت در این باره گفت: دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف 
است، زیرا هیچ منبع مالی برای این گونه طرح ها وجود ندارد. اگر مجلس 
بخواهد با تکلیف به وزارت نفت، یا پاالیشگاه ها قیر رایگان تأمین کنند، 
در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه های 
نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد، 
بهزیستی و معلوالن و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع به 

مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.
رایگان سبب  قیر  دادن  داد که  نشان  افزود: تجربه ای گذشته  وی 
فساد و نبود شفافیت شده است و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده 
این موضوع حساسیت  بر  است، به همین دلیل شورای نگهبان همواره 
و  ایراد گرفت  آن  بر  نیز  بودجه سال ۱۳۹۹  بررسی  داد و هنگام  نشان 

ناگزیر به حذف آن شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: بودجه حاوی ارقام کّمی و تعیین دقیق 
منابع و مصارف است و نوشتن، یا اصالح بودجه با مقادیری مانند کیلو و 
تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن در عمل قابلیت اجرا نخواهد داشت.

در شرایط  آن  متمم  و  بودجه  با اصالح  ربیعی تصریح کرد: دولت 
فعلی موافق نیست و معتقد است تأمین قیر برای پروژه های عمرانی با 
سازوکار کنونی بودجه امکان پذیر است و نیازی به اصالح بودجه نیست. 
فساد،  بروز  از  بخشی  می دهد  نشان  مطالعات  و  تجارب  این،  بر  عالوه 
به  می شود.  اتخاذ  دلسوزی  سر  از  گاه  که  است  سیاست هایی  از  ناشی 
این گونه موارد سیاست های فسادزا می گویند که بخشی از فساد ساختاری 

را تشکیل می دهند.
سخنگوی دولت عنوان کرد: مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد 
و  سیاست ها  کرد.  نخواهد  حل  را  فساد  مسئله  هیچ گاه  شود،  خالصه 

تصمیم های رانت زا همواره می تواند فسادزا باشد.

آنچه در ژوئیه گذشت؛
از سقوط نفت ونزوئال تا ترافیک

 در پایانه های نفتی چین
قیمــت نفــت در مــاه ژوئیــه بــا وجود ســقوط نفــت ونزوئــال، ادعای 
لیبــی مبنــی بــر نقــش امــارات در جنــگ داخلــی ایــن کشــور، همــکاری 
واشــنگتن – دهلــی نــو، افــت ســرمایه گــذاری در صنعــت نفــت و گاز 
ــی  ــای نفت ــک در پایانه ه ــد و ترافی ــت هن ــش واردات نف ــان، کاه جه

چیــن در محــدوده 4۰ تــا 4۵ دالر قــرار گرفــت.
ســقوط نفــت ونزوئــال: تولیــد و صــادرات نفــت ونزوئــال به عنــوان 
بزرگتریــن دارنــده ذخایــر نفتــی جهــان ایــن مــاه بــه پایین تریــن ســطح 
در ۷۷ ســال اخیــر رســید. آرگــوس مدیــا ایــن رقــم را ۳۰۰ هــزار بشــکه 
اعــالم کــرد و مدعــی شــد ایــن کشــور تولیــد نفــت خــام در مــاه ژوئیــه 
را بــدون هیــچ دکل حفــاری نفتــی فعــال آغــاز کــرده اســت. شــرکت 
نفــت دولتــی ونزوئــال )پدوســا( هــم ایــن خبــر را تاییــد کــرد و دلیــل 
اصلــی کاهــش تولیــد ایــن کشــور را نبــود ظرفیــت ذخیره ســازی عنوان 
کــرد. صــادرات نفــت ونزوئــال در مــاه ژوئــن هــم بــه پایین تریــن ســطح 

خــود از ســال ۱۹4۳ میــالدی رســید.
امــارات و محاصــره نفــت لیبــی: در پــی ادامــه ناآرامی هــا در نفــت 
لیبــی، شــرکت ملــی نفــت ایــن کشــور ادعــا کــرد کــه امــارات متحــده 
عربــی در جنــگ داخلــی ایــن کشــور نیروهــای نظامی مســتقر در شــرق 
لیبــی را  پــس از عزیمــت نخســتین نفتکــش طــی ۶ مــاه گذشــته بــه 
ســمت محاصــره دوبــاره صــادرات نفــت ســوق داده اســت. ارتــش ملــی 
لیبــی و امــارات متحــده عربــی در ایــن بــاره اظهــار نظــری نکرده انــد. 
امــارات متحــده عربــی، بــه همــراه روســیه و مصــر، از ارتــش ملــی لیبی 
ــر هســتند  ــه حفت ــه خلیف ــادار ب ــن کشــور کــه وف مســتقر در شــرق ای

ــد. ــتیبانی می کنن پش
کاهــش تولیــد نفــت اوپــک: گــزارش تولیــد مــاه ژوئــن ۱۳ عضــو 
اوپــک در ایــن مــاه منتشــر شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش  اعضــای 
اوپــک در مــاه ژوئــن ۲۲ میلیــون و ۲۷۱ هــزار بشــکه نفت تولیــد کردند 
کــه کمتریــن میــزان در ۲۸ ســال گذشــته اســت. اوپــک همچنیــن در 
بولتــن ســاالنه خــود درآمــد نفتــی اعضــای ایــن ســازمان را در ســال 
ــارد دالر، عــراق  ۲۰۱۹ اعــالم کــرد کــه عربســتان بیــش از ۲۰۲ میلی
ــت  ــارد دالر، کوی ــش از 4۹ میلی ــارات بی ــارد دالر، ام ــش از ۸۰ میلی بی
ــد  ــارد دالر درآم ــش از ۱۹ میلی ــران بی ــارد دالر و ای ــش از ۵۲ میلی بی

نفتــی داشــته اســت.
همــکاری واشــنگتن–دهلی نــو: وزیــران انــرژی ایــاالت متحــده 
آمریــکا و هنــد توافــق اولیــه ای را دربــاره همــکاری در زمینــه 
ــازی  ــکان ذخیره س ــه ام ــام از جمل ــت خ ــراری نف ــازی اضط ذخیره س
ــا  ــده امض ــاالت متح ــراری ای ــازی اضط ــات ذخیره س ــد در تاسیس هن
ــگاران  ــه خبرن ــده ب ــاالت متح ــرژی ای ــر ان ــت، وزی ــد. دن برولی کردن
ــا دارمنــدرا پرادهــان، وزیــر نفــت هنــد  گفــت: در کنفرانســی تلفنــی ب
ــده  ــای آین ــور در ماه ه ــای دو کش ــت و مقام ه ــرده  اس ــو ک ــت و گ گف
دربــاره جزئیــات ایــن ذخیره ســازی اضطــراری صحبــت خواهنــد کــرد.

افــت ســرمایه گذاری در انــرژی: مؤسســه ریســتاد انــرژی اعــالم 
کــرد بیــش از ۷۵ درصــد پروژه هــای جدیــد بخــش نفــت و گاز جهــان 
بــه ارزش 4۷ میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۲۰ مــورد تأییــد واقــع نشــده اند، 
ــا  ــروس کرون ــری وی ــل همه گی ــه دلی ــرژی ب ــرکت های ان ــرا ش زی
هزینه هــای ســرمایه گذاری در بخش هــای اکتشــاف و تولیــد را کاهــش 
ــده  ــرمایه گذاری های انجام ش ــوع س ــی رود از مجم ــار م ــد. انتظ داده ان
در ســال ۲۰۲۰، ۲۷ میلیــارد دالر بــه پروژه هــای دریایــی و ۲۰ میلیــارد 

دالر دیگــر بــه پروژه هــای نفــت و گاز در خشــکی اختصــاص یابــد.
کاهــش واردات نفــت هنــد: داده های منابــع صنعتی نشــان داد واردات 
نفــت هنــد در مــاه ژوئــن ســقوط کــرده و به کمترین ســطح از اکتبــر ۲۰۱۱ 
رســیده اســت. پاالیشــگاه ها بــه دلیــل انجــام فرآینــد تعمیــر و نگهــداری 
ــومین  ــد، س ــد. هن ــش دادن ــا را کاه ــر، خریده ــوخت کمت ــای س و تقاض
مصرف کننــده نفــت جهــان، در مــاه ژوئــن روزانــه ۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
بشــکه نفــت وارد کــرده کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 
۲۸.۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت. هنــد همچنیــن مــاه گذشــته و بــرای 

نخســتین بــار از ژوئــن ۲۰۰۹، هیــچ نفتــی از ونزوئــال وارد نکــرده اســت.
ترافیــک نفتــی چیــن: ترافیــک و ازدحــام در پایانه هــای نفتــی چین 
بــه دلیــل واردات بی ســابقه نفــت ایــن کشــور همچنــان ادامــه خواهــد 
داشــت. داده هــای مؤسســه رفینیتیــو ایکــون و گفته هــای تحلیلگــران 
نشــان داد کــه بــا افزایــش تاریخــی دریافــت مقــدار محموله هــا بــرای 
یــک مــاه دیگــر، ترافیــک و ازدحــام در پایانه هــای نفتی ســاحل شــرقی 
ــرکت های  ــدگان و ش ــای واردکنن ــش هزینه ه ــبب افزای ــه س ــن ک چی
حمل ونقــل می شــود، بــه احتمــال زیــاد در مــاه اوت نیــز ادامــه خواهــد 
داشــت. چیــن در مــاه آوریــل هنگامــی کــه قیمت هــا بــه پایین تریــن 

ســطح در چنــد دهــه ســقوط کــرد، وارد بازارهــای نفــت شــد.
ــت، وســت تگــزاس  قیمــت نفــت: قیمــت هــر بشــکه نفــت برن
اینترمدیــت و ســبد نفتــی اوپــک در ایــن مــاه از 4۳ دالر و ۱4 ســنت، 
4۰ دالر و ۶۵ ســنت و 4۲ دالر و ۸۹ ســنت آغــاز ایــن مــاه بــه ترتیــب 
ــه 4۳ دالر و ۵۲ ســنت، 4۰ دالر و ۲۷ ســنت و 4۳ دالر و 4۰ ســنت  ب

بــرای هــر بشــکه در پایــان معامــالت ایــن مــاه رســیده اســت.

جدیدترین گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا؛
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

حالی  در   ۱۳۹۹ تیرماه 
شاهد افزایش ۱۹۳ درصدی 
ی  صد ر د  ۳ ۰ و  نه  لیا سا
ن  تهرا شهر  در  معامالت  نه  هیا ما
بودیم که چهار منطقه ۵، 4، ۲ و ۱۰ 
درصد   4۰.۶ گانه   ۲۲ مناطق  بین  از 
معامالت را به خود اختصاص دادند و 
البته شاهد جهش چندانی در مقیاس 
این  در  قیمت شهر  میانگین  از  باالتر 

نبودیم. مناطق 
بازار مسکن شهر تهران در تیرماه 
۱۳۹۹ تغییر معامالت و قیمت را نسبت 
به خرداد امسال و تیر ماه پارسال تجربه 
کرد. متوسط قیمت حدوداً ۲۱ میلیون 
تومانی شد که رشد ۵۷ درصد نسبت به 
سال قبل و افزایش ۱۰ درصد را نشان 
داد. معامالت نیز با ۱4 هزار و 4۷ فقره 
جهش  از  و  برگشت  نرمال  حالت  به 
پارسال  تیرماه  به  نسبت  درصد   ۱۹۳
خرداد  به  نسبت  درصد   ۳۰ افزایش  و 

امسال حکایت داشت.
از نمایه های معنی دار معامالت در 
تیر ماه می توان به رشد سالیانه باالی 
۲۰۰ درصدی خرید و فروش در مناطق 
۳، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۲۲ اشاره کرد. 
در منطقه ۱۳ معامالت رشد سالیانه ۳۱4 
درصد داشت در حالی که در این لیست 
مناطق ۶، ۱۱، ۱۳ و ۲۲ جزو ۱۰ منطقه 
پر تقاضای تهران محسوب نمی شوند.

منطقه ۱۹ پیشتاز تورم
نظر  از  بازار  کارنامه  در خصوص 
قیمت نیز باالترین نرخ رشد سالیانه به 
منطقه ۱۹ تعلق داشت که البته با توجه 
به تعداد پایین معامالت در منطقه ۱۹ 
با ۸۰ فقره قرارداد خرید و فروش  که 
در تیرماه تنها منطقه ای بود که دارای 
تعداد معامالت کمتر از ۱۰۰ فقره بوده 
است تغییرات قیمتی نیز به همان نسبت 
اهمیت خود را از دست میدهد. بر این 

اساس رشد ۶۶ درصدی سالیانه قیمت 
تیرماه  در  معامله   ۵۶۹ با   ۶ منطقه  در 

۱۳۹۹ می تواند قابل توجه باشد.
حدود ۷۳ درصد معامالت در ۱۰ 

منطقه شهر
تعداد  باالترین  دیگر  طرف  از 
معامالت به میزان ۷۳.۱ درصد به ترتیب 
در مناطق ۵، 4، ۲، ۱۰، ۱4، ۷، ۱، ۸، ۳ و 
۱۵ انجام شد. 4۰.۶ درصد قراردادهای 
خرید و فروش تنها در چهار منطقه ۵، 
4، ۲ و ۱۰ منعقد شده است. منطقه ۵ با 
۱4.۹ درصد از معامالت کماکان پیشتاز 
تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن 

در تهران است.
به  نیز   ۱۰ و   ۲  ،4 مناطق  سهم 
 ۸.4 و  درصد   ۸.۶ درصد   ۸.۷ ترتیب 
درصد از کل تعداد معامالت شهر تهران 
بوده است. نرخ رشد سالیانه قیمت در 
این مناطق نیز به ترتیب ۶۰، ۶۲، ۵۵ و 

4۸ درصد بود.
نکته دیگر اینکه هم اکنون فقط 

و  تهران شامل ۱۸  از شهر  منطقه  دو 
۱۹ دارای میانگین قیمت مسکن کمتر 
مربع  متر  هر  در  تومان  میلیون   ۱۰ از 
گذشته  سال  تیرماه  حالیکه  در  هستند 
تعداد مناطقی که قیمت مسکن در آنجا 
کمتر از متری ۱۰ میلیون تومان بود به 

۱۰ منطقه می رسید.
رشد  نرخ  اینکه  با  دیگر  از طرف 
است،  بوده  درصد   ۵۷ قیمت  سالیانه 
شاخص بیشترین تقاضا بر اساس ارزش 
هر واحد مسکونی رشد ۸۸ را نشان می 
دهد. تیر ماه سال قبل واحدهای ۳۰۰ 
تا 4۵۰ میلیون تومان باالترین تقاضا را 
در شهر تهران داشتند  در حالی که تیرماه 
سال جاری این رتبه به واحدهای ۶۰۰ 

تا ۸۵۰ میلیون تومان رسید.
 ۲ رشد  به  می تواند  دیگر  تغییر 
 ۱۰۰ باالی  های  خانه  درصدی  واحد 
متر نسبت به سال گذشته مربوط باشد. 
تیرماه ۱۳۹۹ واحدهای بیش از ۱۰۰ متر 
مربع ۳۰.۱ درصد کل قراردادهای خرید 

و فروش را در بر گرفت در حالی که تیر 
ماه ۱۳۹۸ این میزان ۲۸ درصد بود.

عوامل موثر بر افزایش معامالت
اما افزایش ۱۹۳ درصدی سالیانه 
نشان  می تواند  که  این  با  معامالت 
دهنده عمق رکود در تیرماه ۹۸ باشد 
بازار  که  دهد  می  را  واضح  پیام  این 
نرمال  وضعیت  در  اکنون  هم  مسکن 
قرار دارد؛ چراکه در سال های گذشته 
معمواًل متوسطه معامالت در محدوده 
۱۵ هزار فقره بود. کارشناسان معتقدند 
می تواند  ازار  ب رونق  از  مهمی  بخش 
بورس  از  ه ها  سرمای ورود  از  ناشی 
البته  باشد.  ط  مربو مسکن  بازار  به 
 ، ز ر ا نرخ  د  رش تورمی،  ت  ا ر نتظا ا
نی،  ختما سا لح  مصا قیمت  یش  فزا ا
از  مالیات  افت  دری به  مربوط  اخبار 
و  جاری  ابستان  ت در  خالی  خانه های 
در  نیز  رهگیری  کد  دریافت  به  الزام 
تهران  افزایش معامالت مسکن شهر 

تاثیر نبوده است. بی 

افزایش ۳0 درصدی قیمت خانه در تیرماه؛

ترس از بورس، به بازار مسکن رونق داد!

سخنگوی گمرک گفت: میزان 
ایران در چهار ماه  تجارت خارجی 
میلیون  از 4۲  بیش  به  امسال  اول 
تن و به ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دالر 
رسید که از این میزان بیش از ۳۰ میلیون تن به 
ارزش هشت میلیارد و۷۱۳ میلیون دالر سهم 
صادرات و حدود ۱۲ میلیون تن به ارزش ۱۰ 
میلیارد و ۹۲۲ میلیون دالر سهم واردات است .

سید روح اله لطیفی اظهار کرد: در چهار 
صادرات  میزان   ۱۳۹ ۹ سال  نخست  ماهه 
قطعی کاالهای غیر نفتی کشور به استثنای 
نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین 
بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، بالغ بر 

۳۰ میلیون و ۲۸۵ هزار تن و به ارزش هشت میلیارد و 
۷۱۳ میلیون دالر بوده است که در مقایسه با مدت زمان 
مشابه سال گذشته حدود 4۰ درصد کاهش در ارزش 
دالری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در 
از ۲4  درصد کاهش به رقم ۱۰  با بیش  این مدت 
و  میلیون  به وزن ۱۱  و  میلیون دالر  میلیارد و ۹۲۲ 

۷۹۳ هزار تن رسیده است.
نشان  خاطر  گمرک  رسانی  اطالع  شورای  دبیر 

کرد: طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹ عمده مقصد 
کاالهای صادراتی به ترتیب عبارت بوده اند از »چین« 
با وزن هشت میلیون  4۶۹ هزار تن و به ارزش دو 
میلیارد و 4۷4 میلیون دالر و با سهم بیش از ۲۸ درصد، 
»عراق« به وزن شش میلیون و 44۶ هزار تن و به 
ارزش یک میلیارد و  ۹۶۵ میلیون دالر و با سهم بیش از  
۲۲ درصد، »امارات متحده عربی« با وزن چهار میلیون 
و ۶۲۵ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و  ۲۱۶ میلیون 
دالر و با سهم نزدیک به ۱4 درصد، »افغانستان« به 

وزن دومیلیون و ۱۱۵ هزار تن و به ارزش ۷۱۳ 
میلیون دالر و با سهم بیش از هشت درصد و 
به مقصد »ترکیه« با وزن۸4۳ هزار تن و به 
ارزش 4۰۵ میلیون دالر و با سهم نزدیک به 

پنج درصد از کل ارزش صادرات بوده است.
فزود:  ا لطیفی  گمرک،  اعالم  طبق 
عمده   ۱۳۹۹ سال  نخست  ماهه  چهار  طی 
کاالهای وارداتی از کشورهای طرف معامله  
و  میلیون  با وزن یک  از »چین«  ترتیب  به 
دو هزار  تن و به ارزش دو میلیارد و ۸۰۶ 
میلیون دالر و با سهم بیش از ۲۵  درصد، 
»امارات متحده عربی« به وزن یک میلیون 
و ۳۳۱ هزار تن و به ارزش دو میلیارد و 4۷۹ 
میلیون دالر و با سهم نزدیک به ۲۳ درصد، »ترکیه« 
با وزن یک میلیون و ۸۷۰ هزار تن و به ارزش یک 
به  نزدیک  سهم  با  و  دالر  میلیون   ۱۷۸ و   میلیارد 
۱۱درصد، »هند« به وزن۹۳۹ هزار تن و به ارزش 
۷۵۷ میلیون دالر و با سهم نزدیک به هفت درصد و 
کشور »آلمان« با وزن 4۹۳ هزار تن و به ارزش ۵۳۶ 
میلیون دالر و با سهم نزدیک به هفت درصد از کل 

ارزش واردات کشور صورت گرفته است.

تجارت خارجی ایران در ۴ ماهه اول سال؛ 

واردات بیش از صادرات!

آمار  وتجارت  معدن  صنعت،  وزارت 
داد: چهارماهه امسال تولید شمش آلومینیوم 
باالترین میزان رشد عملکرد در بین تولیدات 
خود  به  را  وزارتخانه  این  پوشش  تحت 

اختصاص داد و رقم 4۹ درصد را ثبت کرد.
تولید شمش آلومینیوم از ابتدای امسال 
تا پایان تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته افزایش بازدهی 4۹ درصدی داشت.
تولید شمش آالومینیوم در فروردین ماه 
امسال رقم ۳۱.۷ هزار تن را نشان داد و نسبت 

به اردیبهشت که به رقم ۳۰.۷ هزار تن رسید، کاهش 
۳.۳ درصدی را ثبت کرد، اما آمار دو ماهه امسال تولید 
شمش به میزان ۶۲.4 هزار تن را نشان می دهد و در 
مقایسه با دوره مشابه پارسال که 4۳.۵ هزار تن بود، 

رشد بازدهی به میزان 4۳.4 درصد را به ثبت رساند.

 ۹۷ سال  پایان  تا  آلومینیوم  شمش  تولید  آمار 
منحصر به سه واحد ایرالکو ) اراک(، هرمزال و المهدی 
) بندرعباس ( بود، اما از سال گذشته با افتتاح واحد 
شمش 4۰ هزار تنی آلومینای ایران ) خراسان شمالی( 
فاز  در  تن  هزار   ۳۰۰ ظرفیت  به  جنوب  آلومینیوم  و 

نخست ) المرد - فارس( روند رو به افزایش 
این بخش شکل گرفت.

جنوب  آلومینیوم  امسال  ماه  اردیبهشت 
)سالکو( به شکل رسمی افتتاح شد، این مجتمع 
در منطقه ویژه صنایع انرژی بر الِمرد- جنوب 
استان فارس و هم مرز با عسلویه- واقع شده و 
بخشی از گاز پایتخت گازی جهان را به برق و 

سپس به آلومینیوم تبدیل می کند.
 مجتمع آلومینیوم جنوب قرار است در سه 
فاز به ظرفیت یک میلیون تن برسد که در فاز 
نخست در مرحله اول با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن 
فعال شده و قرار است در دوگام دیگر به ظرفیت ۳۰۰ 
هزار تنی دست یابد. کارخانه های فعلی آلومینیوم در 
ایران حداکثر ظرفیت ۱4۷ هزار تنی دارند. ارزش احداث 

این پروژه به ۱.۲ میلیارد دالر می رسد.   

وزارت صمت آمار داد؛

رشد ۴9 درصدی تولید شمش آلومینیوم تا پایان تیرماه
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نیروگاه  عملی  ظرفیت 
شازند یک هزار و ۲۰۰ مگاوات 
اقدامات  انجام  با  که  است 
ابتکاری از سوی کارکنان این مجموعه، 
تولید برق نیروگاه در روزهای پیک تابستان 
امسال به یک هزار و ۲۲۰ مگاوات افزایش 
یافته است. به گزارش پایگاه خبری شرکت 
برق حرارتی، میزان تولید برق نیروگاه شازند 
در طی چهار ماهه ابتدایی امسال به بیش 
از دو میلیون و ۹۵۰ هزار مگاوات ساعت 
رسیده است. از این میزان تولید رقمی بالغ 
بر دو میلیون و ۷۱۰ هزار مگاوات ساعت 
انرژی خالص تحویل شبکه شده است. 
همچنین نیروگاه شازند در طی این مدت 
تولید  از  سوم  یک  حدود  است  توانسته  
تعهدی امسال خود را محقق کند. نیروگاه 
شازند دارای چهار واحد بخار ۳۲۵ مگاواتی 
 ۳۰۰ و  هزار  یک  ظرفیت  مجموع  به 
مگاوات در استان مرکزی واقع شده است.

رکورد شكنی تولید نیروگاه شازند در ساعات پیک تابستان امسال رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان البرز عنوان کرد
مدیران در حوزه تامین بودجه پژوهش فكری کنند

کـرج- اکبـری - منصـور قلی نـژاد، رئیـس امور پژوهـش و فناوری 
شـرکت گاز اسـتان البـرز از حمایـت هـای پژوهشـی شـرکت گاز اسـتان 
البـرز از پایـان نامه های دانشـجویان مـی گوید.به گـزارش روابط عمومی 
شـرکت گاز اسـتان البرز،منصـور قلی نـژاد، رئیس امور پژوهـش و فناوری 
شـرکت گاز اسـتان البـرز بـا اشـاره به نوپا بـودن امور پژوهش در شـرکت 
گاز اسـتان البـرز خاطـر نشـان کرد: امـور پژوهش در شـرکت گاز اسـتان 
البـرز، یـک واحـد جـوان اسـت.وی با بیـان اینکه بـا اسـتفاده از تجربیات 
موفـق سـایر شـرکت هـا شـروع بـه کار کردیـم گفت: نـگاه بـه پژوهش، 
نـگاه حمایتـی نبـوده اسـت.بنابراین سـعی کردیـم بـه ایـن واحد، بـا نگاه 
کمـک به سـایر واحدهـا برای حل مشـکالت برنامه ریـزی کنیم.قلی نژاد 
تصریـح کـرد: بر همین اسـاس، شـورای پژوهشـی با همراهـی مدیرعامل 
و سـایر مدیران شـرکت تشـکیل شـد تـا راهبری و سیاسـت گـذاری امور 
پژوهش در سـطح اسـتان را به عهده بگیرند.رئیس امور پژوهش و فناوری 
شـرکت گاز اسـتان البـرز گفـت: در راسـتای گسـترش این واحـد در الیه 
هـای شـرکت، ۸ کارگـروه نیازهـای پژوهشـی را تعریـف کردیـم که این 
کارگروها برگرفته از فرایندهای جاری و سـاری شـرکت هسـتند.این مقام 
مسـئول خاطر نشـان کرد: اساسـا فعالیت امور پژوهش برگرفته از عملکرد 
کارگروهـا خواهـد بـود کـه در قـدم اول نیازکارگروه ها در حوزه پژوهشـی 
شـان تعریـف می شـود. از سـویی بـا توجه به موقعیـت جغرافیایی اسـتان 
البـرز و همجـواری آن با پایتخت، توانسـتیم، با سـایر واحدهای پژوهشـی  
همچـون، پژوهشـگاه زلزلـه شناسـی، شـیمی، پلیمـر، رنگ و پژوهشـگاه 
اسـتاندارد ارتبـاط خوبی برقـرار کنیم.ناگفته نماند برخی از این پژوهشـگاه 
هـا ماننـد پژوهشـگاه اسـتاندارد در اسـتان البـرز واقع شـده انـد. همچنین 
تعامـل بـا دانشـگاه خوارزمـی و دانشـگاه آزاد کرج از دیگـر اقدامات خوب 
ایـن امـور اسـت.قلی نـژاد تصریـح کرد: سـعی کردیـم ارتباط خوبـی را با 
پژوهشـگاه ها و دانشـگاه های معتبر کشـور داشـته باشـیم. در این راسـتا 
دو تفاهـم نامـه  فی مابین دانشـگاه خوارزمی با شـرکت گازاسـتان البرز و 
پژوهشـگاه اسـتاندارد با شـرکت گاز اسـتان البرز منعقد شـد.به طوری که 
سـمت و سـوی فعالیـت هـای واحد پژوهـش درایـن تفاهم نامه هـا دیده 
مـی شـود.وی گفت:همچنین ارتبـاط موثری بین کارگروه های پژوهشـی 
و پژوهشـگاه هـا به صـورت تخصصی ایجاد کردیم کـه نتیجه این تالش 
هـا، منتـج بـه تعریف پروپـوزال های پژوهشـی شـد.رئیس امـور پژوهش 
و فنـاوری شـرکت گاز اسـتان البـرز حمایـت از پروژه های دانشـجویی در 
راسـتای نیازهـای شـرکت گاز اسـتان البـرز را یکـی دیگـر از اقدامات این 
امـور دانسـت و گفت: تالش می کنیم از دانشـجویانی کـه پایان نامه های 
خـود را در راسـتای نیازهای شـرکت گاز اسـتان البرز انجـام دهند، حمایت 
شـود.این مقـام مسـئول بـا اشـاره به پروسـه تایید پـروژه های پژوهشـی 
اظهـار داشـت: عـالوه بر شـورای پژوهش، بایـد امور مهندسـی و فناوری 
شـرکت ملـی گاز و امـور پژوهـش ملـی گاز در ایـن خصوص اظهـار نظر 
کننـد کـه این امر منجر به طوالنی شـدن پاسـخ اسـتعالم های پژوهشـی 
مـی شـد کـه بـا توجه بـه همجـواری گاز اسـتان البـرز به  امور مهندسـی 
شـرکت ملـی گاز ایـران، تمهیداتـی اندیشـیده شـد تـا همـکاران پژوهش 
شـرکت گاز اسـتان البـرز در جلسـات تاییـد پروژه هـای پژوهشـی بتوانند 
شـرکت کننـد. ایـن امـر منتـج به تاییـد ۱۲ پروژه پژوهشـی گردیـد که از 
ایـن تعـداد ۸ پـروژه قـرارداد بسـته شـد.4 پروژه باقـی مانده نیـز با چالش 
کاهـش شـدید پـروژه هـای پژوهشـی روبـه رو شـدیم.وی با بیـان اینکه 
کاهـش ۹۰ درصـدی پـروژه های پژوهشـی ضربـه بزرگی را بـه این امور 
زد گفت:ایـن کاهـش بـه طوری اسـت که ما نتوانسـتیم بـه تعهداتمان در 
قراردادهایمـان عمـل کنیم. در تالشـیم بتوانیم بودجه را احیا کنیم تا پروژه 
هایـی کـه بـا  زحمـت از امـور مهندسـی  شـرکت ملـی گاز تاییـده گرفته 
شـده اسـت، در مسـیر خودش قـرار گیرد.قلی نژاد با اشـاره بـه تفاهم نامه 
هـای منعقده شـده گفـت:  انعقاد قرارداد با دانشـگاه خوارزمی در راسـتای 
گازرسـانی بر منبای اسـتراتژی شـرکت گاز اسـتان البرز و همچنین انعقاد 
قـرارداد بـا پژوهشـگاه زلزله شناسـی، پژوهشـگاه منابع انسـانی، دانشـگاه 
آزاد اسـالمی کـرج و پژوهشـگاه اسـتاندارد از اهم اقدامات صـورت گرفته 
در ایـن امـور مـی باشـد.رئیس امور پژوهش و فناوری شـرکت گاز اسـتان 
البـرز خاطـر نشـان کـرد: هـدف مـا آشـتی دادن کارکنـان بـا پژوهـش و 
سیاسـت مـا، حمایـت از پروژه های پژوهشـی همکاران دانشـجو در حوزه 
گاز اسـت.وی در ادامـه اظهـار داشـت: عالوه بـر اقدامات حـوزه پژوهش، 
نظـام مشـارکت و پیشـنهادها و مدیریـت دانـش نیـز  بـه امـور پژوهش و 
فناوری محول شـده اسـت.قلی نژاد تصریح کرد: هدف از نظام مشـارکت 
و پیشـنهادها، اسـتفاده از پیشنهاد همکاران اسـت. به همین منظور شورای 
پیشـنهادها متشـکل از مدیرعامل و تمام مدیران ارشـد شـکل گرفت.این 
مقـام مسـئول در خصـوص مدیریـت دانـش نیز گفـت: هـدف از مدیریت 
دانش، اسـتفاده از دانش همکاران بازنشسـته اسـت. اگر تجربیات همکاران 
تبدیـل بـه دانش شـود، می توان از آن در آینده اسـتفاده کـرد و  زمانی که 
ایـن دانـش  در اختیـار سـایر همـکاران قـرار گیـرد مـی توانیم  بـه دانش 
شـرکت سـمت و سـو بدهیم.رئیـس امـور پژوهـش و فناوری شـرکت گاز 
اسـتان بـا بیـان اینکـه مدیریـت تکنولـوژی بحـث دیگری اسـت که این 
امـور آن را دنبـال مـی کند گفت:هدف شناسـایی تکنولوژی مورد اسـتفاده  
و رصـد تکنولـوژی هـای به روز در حوزه های مختلف شـرکت اسـت.وی 
بـا اشـاره بـه سـایت سـاتع خاطـر نشـان کـرد: در سـایت سـاتع، نیازهای 
پژوهشـی همه شـرکت ها بارگذاری می شـود که شـرکت گاز استان البرز 
بیشـترین نیازهـای پژوهشـی را در این سـایت بارگذاری کرده اسـت. این 
امـر باعـث شـده اسـت، تعـداد ورودی هـا و پیشـنهاد دهنده ها بـه همان 
نسـبت بـاال رود.قلـی نـژاد در پایـان خاطر نشـان کـرد: از مدیـران انتظار 
مـی رود در حـوزه تامیـن بودجـه پژوهـش فکـری کنند تـا بتوانیـم پروژه 

هـای تایید شـده را اجرایـی کنیم.

آوری  جمع  انتقال  خط  پروژه  از  گیالن  استاندار  بازدید 
فاضالب مناطق جنوبی رشت

و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
فاضالب استان گیالن، استاندار گیالن از روند اجرای پروژه خط انتقال 
این  در  نمود  بازدید  رشت  شهر  جنوبی  مناطق  فاضالب  آوری  جمع 
شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رییس  حسینی  محسن  سید  بازدید 
آب و فاضالب استان گیالن هدف از اجرای این پروژه را حفظ محیط 
عنوان  گوهررود رشت  رودخانه  بستر  از  فاضالب  آوری  و جمع  زیست 
کرد و گفت: با بهره برداری از این پروژه دبی فاضالب حذف شده از 
به  اشاره  با  میباشدوی  روز  شبانه  در  مترمکعب   ۳۶۰۰ رودخانه  بستر 
آغاز عملیات اجرایی این پروژه افزود: عملیات اجرایی خط انتقال جمع 
اوری فاضالب مناطق جنوبی رشت از آذر ماه سال گذشته آغاز و مدت 
اجرای آن ۱۵ ماه میباشد که شهرک های فومن شیمی، آمارد، شهرک 
خواهند  مند  بهره  آن  از  خمینی  احمد  شهرک  الکانشهر،  مهندسین، 
یادآور  همچنین  گیالن  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  بودمدیرعامل 
شد: این پروژه با همکاری شورای اسالمی شهر رشت اجرا و از محل 
درآمد حاصل از تبصره ۳ تامین اعتبار شده است که تاکنون ۸۰ درصد 

است داشته  فیزیکی  پیشرفت 

بازدید استاندار گیالن 
از چهار بانده کردن محور رشت - جیرده

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی گیالن ارسالن 
زارع استاندار گیالن در راس هیاتی با همراهی معاون هماهنگی امورعمرانی 
استانداری، مدیرکل راه وشهرسازی گیالن وبرخی از مدیران استانی، از اجرای 
چهار بانده کردن محور رشت -جیرده بازدید کردند و از نزدیک در جریان 
روند اجرای این طرح عمرانی قرار گرفتنداستاندار گیالن با اشاره به اهمیت 
اجرای این طرح گفت: بهسازی و چهارخطه کردن محور رشت-جیرده به 
طول حدود ۹ کیلومتر باتوجه به حجم ترافیک این مسیر، از ضروریات است 
که در حال حاضر حدود۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داردوی افزود: به سبب 
اجرا  زمان  از  اندکی  پروژه  گذشته،  درسال  مالی  تعهدات  انجام  در  تاخیر 
عقب است که امیدواریم با تسریع در اجرای آن طی ماه های آتی در اوایل 
سال آینده شاهد بهره برداری آن باشیم گفتنی است چهار بانده کردن محور 
رشت - جیرده از اردیبهشت سال۹۸ آغاز شده وبرای اتمام آن اعتباری بالغ 

بر ۱۸۰ میلیارد ریال نیاز می باشد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی:
مددجویان  برای  مسكونی  واحد  هزار  یک  ساخت 

کمیته امداد امام استان مرکزی هدف گذاری شد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی گفت: ساخت یک 
هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان این نهاد حمایتی هدف گذاری شده که 
در هفته دولت امسال عملیات اجرایی آنها آغاز می شود. مجیدمومنی افزود: 
یک هزار و 44۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این تعداد واحد نیاز است 
که ۳۷۰ میلیارد ریال آن را استانداری مرکزی تامین خواهد کرد و بقیه از 
سوی کمیته امداد فراهم می شود. وی اظهار داشت: از یک هزار واحد هدف 
گذاری شده ۵۰۰ واحد مسکونی آن امسال ساخته و تحویل خواهد شد که 
در مجموع ۲۸۰ واحد آن برای مددجویانی روستایی پیش بینی شده است. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی گفت: اداره کل راه و 
شهرسازی استان ۵۶۰ قطعه زمین را برای ساخت یک هزار واحد مسکونی 
به ارزش ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تامین کرده است. مومنی افزود: ۱۲۹ 
یتیم با کمک خیران صاحب واحد مسکونی شده اند و ۱۰۱ یتیم در استان 

فاقد مسکن هستند که تاکنون ۱۱ واحد ایتام تحویل شده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد؛
آموزش  در  سمنانی  شهروند   ۴۸۸ به  سیوا  معرفی 

چهره به چهره
 ، الملل شهرداری سمنان  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از آشنایی 4۸۸ شهروند 
سمنانی با نرم افزار جامع هوشمند سیوا در آموزش چهره به چهره  خبر داد. 
 حمید رضا پیوندی در ادامه آموزش چهره به چهره تفکیک زباله درسطح 
شهر سمنان ابراز داشت: با پایان پذیرفتن سه مرحله از مراحل آموزش چهره 
به چهره تفکیک زباله از مبدا، مرحله چهارم با موضوع معرفی نرم افزار سیوا 

از مسکن مهر آغاز شد.
افزار  نرم  با  که  دیده  آموزش  شهروندان  میزان  افزود:  ادامه  در  وی 
هوشمند جمع آوری پسماند خشک از درب منازل و محل کار با نام »نرم 
افزار سیوا«در هفته اول مردادماه به » 4۸۸ » نفر رسیده و توانسته پیشرفت 

۱۰ درصدی مشارکت مردمی را به خود اختصاص دهد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به شهروندان آموزش دیده 
در سطح شهر اعالم داشت: روزانه به طور میانگین بیش از  ۵الی۱۰  مورد از 
درخواستهای شهروندی ثبت می شوند و خودرو جهت جمع آوری زباله خشک 
به درب منازل شهروندان مراجعه می کنند و یازده غرفه بازیافت در سطح 
شهر صبح ها از ساعت  ۸ الی ۱۲:۳۰ و عصرها ۱۶ الی ۱۹:۳۰ آماده دریافت 
پسماند خشک از شهروندان قانونمدار و دوستدار محیط زیست می باشند. 

پیوندی گفت : در آموزش مردادماه مسکن مهر از  مسیر هایی که 
شهروندان تحت آموزش قرار گرفتند: صنعتی ساز مدیران، خودسازان، شهرک 
اتحاد، شهرک الهیه، میدان استاندارد، خیابان رسانه، خیابان رسالت، شهرک 
فرهنگیان، خیابان هالل احمر، خیابان حکمت، میدان مطهری، میدان مادر، 
مسیر های بیمارستان شفا، ۲۰ متری وحدت، شهرک اندیشه، مسکن بلوار 

کارگر و مسیر های اطراف  در دستور کار می باشد.
 این مقام مسئول در پایان ضمن یاد آور شدن نقش مردمی در تحکیم 
آموزش  طی درخواست همکاری بیشتر از سوی شهروندان با کارشناس آین 
سازمان خاطرنشان کرد: همشهریان سمنانی می توانند پس از تفکیک زباله از 
  www.siva.semnan.ir مبداء در منزل یا محل کار طی  ورود به سایت
یا در سامانه شهرداری سمنان در قسمت میز خدمات با ورود به سامانه سیوا یک 
مرحله ثبت نام کرده و در ثبت مجدد با نام کاربری و رمز عبور خود درخواست 
جمع آوری و تحویل پسماند خشک خود را ثبت نمایند تا سفیران  پاکیزگی جهت 

دریافت مراجعه کنند. 
چرخه  بهبود  و  زیست  محیط  از  حمایت  هدف  با  سمنان  شهرداری 
مدیریت پسماند،خدمات خود را در بستر فناوری و تکنولوژی نیز ارائه می 
ارتباطات و  نماید.به همین منظور باهمکاری سازمان فناوری اطالعات و 
سازمان مدیریت پسماند نسبت به تهیه نرم افزار در قالب وب و اپلیکیشن 
تلفن همراه با نام سیوا  جهت مدیریت پسماند خشک با هدف ارتقاء فرهنگ 

جداسازی پسماند خشک وتر  اقدام نموده است.

کاهش ۱۵ درصدی مصرف فرآورده های نفتی در ایالم
علی اصغر چاغروندی؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ایالم گفت: باتوجه به محدودیت های تردد و پروتکل های بهداشتی حاکم در 
جامعه و کاهش ترددها، مصرف فرآورده های نفتی) بنزین، CNG و…( 
در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد 

کاهش یافته است.
وی افزود: در حال حاضر 4۸ جایگاه بنزین و ۲۳ جایگاه CNG در 

سطح استان ایالم فعال است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم، اظهار کرد: 
از دهم خرداد ماه تحویل گاز مایع) ال.پی.جی( در قالب سیلندرهای مورد 
نیاز مشترکان خانگی، صنعتی و اصناف از طریق ثبت نام در سامانه تجارت 
اختیار  در  مصوب  قیمت  با  و  می شود  انجام  بانکی  ساخت  زیر  و  آسان 

متقاضیان قرار می گیرد.
چاغروندی در ارتباط با سوخت های حرارتی صنعتی، عنوان کرد: در 
حال حاضر ۶ باب تاسیسات گاز مایع) LPG( در سطح استان فعال است 

که از این تعداد یک مورد در شهر ایالم قرار دارد.
گازوئیل  قیمت  شدن  گران  بر  مبنی  رایج  شایعات  به  اشاره  با  وی 
بیان داشت: تاکنون دستور عملی مینی بر افزایش قیمت گازوئیل اعالم 

نشده است.
چاغروندی یادآور شد: در حال حاضر ارائه سوخت) گازوئیل( به کامیون ها 
بر اساس پیمایش با دو نرخ، لیتری ۳۰۰ تومان  و لیتری ۶۰۰ تومانی عرضه 

می شود که قیمت ۶۰۰ تومانی، نرخ آزاد محسوب می شود.

تقدیر فرمانده سپاه روح اهلل از مدیرعامل پتروشیمی شازند
سپاه  فرمانده  و  مرکزی  استان  ا..  روح  سپاه  فرماندهی  نماینده 
با  دیدار  ضمن  شازند  پتروشیمی  مجتمع  در  حضور  با  شازند  شهرستان 
از سوی سرتیپ  تقدیری  لوح  ولدخانی مدیریت محترم عامل،  مهندس 
به  را  مرکزی  استان  ا...  روح  سپاه  محترم  فرمانده  کریمی  پاسدار  دوم 
ایشان اهدا نمودند. به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

شازند، پتروشیمی 
کارخانجات  بسیج  فرمانده  ربیعی  سرهنگ  که  دیدار  این  در   
سرگرد  و  شازند  شهرستان  سپاه  فرمانده  مهجوری  سرهنگ  استان، 
شهید  مقاومت  حوزه  فرمانده  بابایی  سروان  و  ایشان  جانشین  عباسی 
به پاس  تقدیر مهندس ولدخانی  لوح  بختیاری مهاجران حضور داشتند، 
خدمات، ایثارگری و تالش های بسیجی گونه ایشان و کارکنان شرکت 
پتروشیمی شازند در اجرای بسیج ملی مبارزه با ویروس کرونا، رزمایش 
کمک مومنانه و توزیع سبد حمایتی بین محرومین به ایشان اهدا گردید.

شهرستان  خبری  گروه 
مشهد سمیه باقرزاده

حمل  عمران،  معاون 
در  مشهد  شهرداری  ترافیک  و  ونقل 
راستای اجرای طرح »حق تقدم عابران 
گذرگاه    ۶۲ سازی  ایمن  از  پیاده« 
تومان  میلیارد   ۳۷ اعتبار  به  تقاطع  و 

خبر داد.
خلیل اهلل کاظمی در این خصوص 
افزود: براساس تاکیدات شهردار مشهد در 
خصوص ترویج فرهنگ رعایت حق تقدم 
عابران پیاده درچهارچوب حقوق شهروندی 
و کاهش تصادفات منجر به جرح و فوت 
ایجاد زیر ساخت های الزم از جمله مناسب 
ایمن سازی تقاطع ها و معابر  سازی و 

پرتردد در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در همین راستا 
راهور،  پلیس  با همکاری  سال گذشته 

 4۲ و  تقاطع   ۲۸ شامل  ۶۱معبر  حدود 
ایمن شناسایی و به صورت  نا  گذرگاه 
نصب  با  گذاری  تایل  یا  رنگ،  اجرای 
وهزینه  ترافیکی  تابلوهای  و  چراغ 
حدود۳۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 

ایمن سازی و مناسب سازی شد.

اجرای  ادامه  در  کرد:  اضافه  وی 
این طرح امسال نیز ۶۲ معبرنا ایمن و 
پرتردد با همکاری پلیس راهور مشهد 
شناسایی شده است که در طول سال ۹۹ 
ایمن سازی و مناسب سازی خواهند شد.

کاظمی ادامه داد: از این تعداد، ۱۵ 

گذرگاه و تقاطع در منطقه یک، ۸ تقاطع 
و گذرگاه درمنطقه دو،4 گذرگاه و تقاطع 
در  تقاطع  و  گذرگاه   4 سه،  منطقه  در 
منطقه چهار،۳ گذرگاه و تقاطع درمنطقه 
پنج وشش، ۲ تقاطع و گذرگاه در منطقه 
هفت، ۸گذرگاه وتقاطع درمنطقه هشت، 
۶ گذرگاه وتقاطع در منطقه نه، ۲ گذرگاه 
و تقاطع درمنطقه ده،4 گذرگاه و تقاطع 
تقاطع  و  گذرگاه  یازده،۲  منطقه  در 
درمنطقه دوازده و ۳تقاطع و گذرگاه در 

منطقه ثامن ایمن سازی خواهند شد.
و  ونقل  حمل  عمران،  معاون 
برای  گفت:  مشهد  شهرداری  ترافیک 
نصب  سازی،  مناسب  سازی،  ایمن 
چراغ فرمان، عالئم راهنمایی و دوربین 
ثبت تخلفات در این ۶۲ گذر و تقاطع 
۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

در نظر گرفته شده است.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اعالم کرد؛ 

ایمن سازی 62 معبر عابر پیاده با اعتبار ۳7 میلیارد تومان تا پایان سال جاری

مجتمع  عامل  مدیر   
فوالد خراسان رضوی در ادامه 
این  اجتماعی  پشتیبانی های 
شرکت و همیاری با مدیران شهرستان 
با  ارتقای سالمت عمومی،  در راستای 
اهدای ۵۰۰میلیون ریال کمک به هیات 

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

امسال ۵۰۰میلیون ریال به هیات های 
ورزشی شهرستان کمک کرد.

آهنگر،  کاوه  درخواست  پی  در 
نیشابور،  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
این کمک به حساب ده هیات ورزشِی 

معرفی شده واریز شد.
ورزشی،  پزشکی  های  هیات 
انجمن های ورزشی، شنا، ورزش های 
رزمی، دو و میدانی، جانبازان و معلولین، 
ورزش های همگانی، تیر و کمان، تنیس 
هایی  هیات  کوهنوردی  و  میز  روی 
ورزش  اداره  هماهنگی  با  که  هستند 
و جوانان مشمول این کمک ها شدند.

مدیر روابط عمومی فوالد خراسان 

رضوی با بیان این که ایفای »مسئولیت 
تاکید  مورد  راهبردهای  از  اجتماعی« 
این  افزود:  مدیریت عالی شرکت است، 
شرکت، به عنوان یک شهروند حقوقی 
و در راستای تعهدات اخالقی و اجتماعی 
برای  را  قابل توجهی  برنامه های  خود، 
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 
شهرام بقراط افزود: مجتمع فوالد 
شرکت،  مدیرعامل  تاکید  با  خراسان 
عمدتا با هدف باال بردن نشاط جسمی 

ورزش  کردن  همگانی  نیز  و  روحی  و 
نفر عضو »خانواده  هزار  چند  میان  در 
بزرگ فوالد خراسان« نسبت به تدارک 
برای  شهر  سطح  در  ورزشی  امکانات 
کارکنان محترم و خانواده ی ایشان و 
اقدام  داخلی  مسابقات  منظم  برگزاری 
کرده است که با توجه به جمعیت قابل 
توجهی  قابل  سهم  خانواده،  این  توجه 
خواهد  عمومی  سالمت  ارتقای  در 
دکتر  تاکید  با  حال  عین  در  داشت 
غفوری، با محوریت »منفعت عمومی« 
اداری  نهادهای  از  پشتیبانی  و  کمک 
ورزش شهرستان نیز در دستور کار قرار 

گرفته است

پشتیبانی و کمک فوالد خراسان به 10 هیات ورزشی نیشابور

شهرستان  خبری  گروه 
مشهد سمیه باقرزاده

به همت کارکنان منطقه 
4 عملیات انتقال گاز، مقدار گاز تحویلي 
به  مجموعه ذخیره سازي گاز شوریجه 
در سه ماهه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵۶ 

درصدی مواجه شد. 
مدیر منطقه 4 عملیات انتقال گاز 
با اعالم این خبر گفت: با تالش شبانه 
عملیات   4 منطقه  در  همکاران  روزی 
نخست سال  ماهه  در سه  گاز،  انتقال 
جاری بیش از ۸۳۰ میلیون مترمکعب 
سازی  ذخیره  مجموعه  تحویل  گاز 

شوریجه در منطقه خانگیران سرخس 
شد که این رقم نسبت به سال گذشته 
نشان  را  رشد  درصد   ۵۶ حدود  در 

می دهد . 
وی با بیان اینکه گازهای تحویلی 
به ذخیره سازی در ایام سرد سال وارد 
شد،  خواهند  توزیع  و  انتقال  سیستم 
تصریح کرد: امیدواریم با توجه تمهیدات 
در  گاز  تامین  در خصوص  شده  انجام 
مردم عزیز  و همراهی  پیک سال  ایام 
عرصه  در  خود  خادمان  مجموعه   با 
زمستانی  گاز،  توزیع  و  انتقال  تولید، 
گرم و همراه با پایداری انتقال گاز برای 

هموطنان داشته باشیم.

با هدف رسیدن به زمستانی گرم اتفاق افتاد؛

بیش از 8۳0 میلیون متر مکعب گاز تحویل ذخیره سازی شوریجه شد

رئیس شورای قشر بسیج کارگری سپاه حضرت 
عباس )ع( استان اردبیل: جشنواره دست یاری گر و 
شیفت ایثار با مشارکت کارگران و کارفرمایان خیر در 
راستای همدلی و کمک به نیازمندان آسیب دیده از از 

ویروس کرونا برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اردبیل؛ جلسه مجمع شورای قشر 
بسیج کارگری با موضوع اجرای مرحله دوم جمع آوری 
کمک های مومنانه تحت عنوان جشن دست یاری گر 
و اجرای شیفت ایثار با خضور بسیجیان جامعه کار و 
تولید در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اردبیل برگزار شد.
قاسم رحیمی؛ رئیس شورای قشر بسیج کارگری 
سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل در این جلسه 
گفت: جشنواره دست یاری گر و شیقت ایثار با مشارکت 
کارگران و کارفرمایان خیر در راستای همدلی و کمک 
به نیازمندان وآسیب دیدگان از ویروس کرونا برگزار 

می شود.
وی با بیان اینکه این رزمایش به منظور آمادگی 
برای مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم دشمن طراحی 
و  مقدس  دفاع  سال   ۸ دوران  در  افزود:  است،  شده 

انقالب ۱4 هزار شهید از جامعه کارگری تقدیم انقالب 
شده است و اکنون نیز کارگران در جنگ اقتصادی برای 
همراهی با انقالب و کمک به اقتصاد کشور اقداماتی 
با عنوان شیفت  از قبیل اضافه کاری بدون دستمزد 
کارخانه ها،  ضایعات  جمع آوری  به  کمک  یا  و  ایثار 
 ... و  ایمنی و بهداشت  تعمیر و نگهداری دستگاه ها، 
در مراکز کار و تولید سراسر کشور در قالب رزمایش 

انجام خواهند داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت: 
کارگران شریف با وجود فشارهای اقتصادی سنگرهای 
از خود گذشتگی در  ایثار و  با  را ترک نکرده و  نبرد 
حمایت از کاالی ایرانی ، کار رایگان انجام می دهند و 
در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور گام برمی دارند.

وی افزود: کارفرمایان و خیرین اردبیلی در مرحله 
اول کمک های مومنانه حرکت بی بدیل انجام داده 
شیوع  با  که  نیازمندی  افراد  به  کمک  راستای  در  و 
ویروس کرونا آسیب بیشتری دیده بودند چندین هزار 
بسته غذایی با محوریت جامعه کار و تولید بین آنها 

پخش شد.
بهرمندی اقشار آسیب پذیر از کمک های مؤمنانه 

و رونق تولید

در ادامه این جلسه معاون هماهنگ کننده سپاه 
یاری  )ع( گفت: جشن دست  اردبیل  عباس  حضرت 
گر عنوان برنامه ای است با هدف ترغیب کارفرمایان 
آسیب  و  نیازمندان  به  برای کمک  کنندگان  تولید  و 
می شود  سعی  برنامه  این  در  و  است  کرونا  دیدگان 
خیرین و تولید کنندگان خود صحنه گردان این برنامه 
دست  به  خودشان  را  مؤمنانه  های  وکمک  باشند 

نیازمندان برسانند.
این  اینکه  بیان  با  پاسدار شکر عبدی  سرهنگ 
رزمایش  برای بهره مندی اقشار آسیب دیده از ویروس 
کارگری  بسیج  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  اجرا  کرونا 
و  دشمنان  با  اقتصادی  جنگ  مقدم  خط  در  همواره 
استکبار جهانی بوده است و در این جهت به اجرای 

برنامه های مختلفی می پردازد.
وی افزود: به مناسب ۱4 مرداد روز حقوق بشر 
تمامی  از  ایثار   شیفت  انساتی  کرامت  و  اسالمی 
تا  ساعت  یک  اهدای  با  تا  می شود  دعوت  کارگران 
یک روز از دستمزد خود تحت عنوان شیفت ایثار در 
کمک ها  این  و  کنند  شرکت  مؤمنانه  کمک  نهضت 
می تواند به صورت خدمات اجتماعی، فنی و تعمیرات 

به نیازمندان تعریف شود.

دست یاری گر کارگران و کارفرمایان اردبیلی 
برای نیازمندان آسیب دیده از کرونا

منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
امور  معاون   ، گیالن  استان  وآبخیزداری  طبیعی 
 ۸۰۰ حدنگاری  از  گیالن،  طبیعی  منابع  اراضی 
از  هکتار  هزار   ۱۷ و  میلیون  یک  از  هکتار  هزار 
اراضی ملی 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 
ملی، رفع تخلفات و تصرفات و تثبیت مالکیت دولت 
است سهیل توکلی با بیان اینکه یک میلیون و ۱۷ 

هزار هکتار از اراضی ملی کشور در استان گیالن 
هزار   ۵۶4 میزان،  این  از  کرد:  اظهار  دارد،  وجود 
هکتار اراضی جنگلی محسوب می شود که شامل 
جنگل های ارزشمند و فسیلی هیرکانی است وی 
۲۲4 هزار هکتار از اراضی ملی گیالن را مرتع و 
۲۰۷ هزار هکتار را جلگه از جمله اراضی ساحلی، 
مجموع  در  افزود:  و  دانست  حرایم  و  مستحدث 
۷۰ درصد از اراضی استان گیالن انفال محسوب 
طبیعی  منابع  اداره کل  مدیریت  تحت  و  می شود 

معاون  دارد  قرار  گیالن  استان  آبخیزداری  و 
و  طبیعی  منابع  اداره کل  اراضی  امور  و  حفاظت 
آبخیزداری گیالن، با اشاره به اجرای قانون جامع 
حدنگار)کاداستر( و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری 
کرد:  تصریح  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  بخش 
براساس این قانون 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

کاداستر 800 هزار هکتار از اراضی ملی گیالن تا پایان برنامه ششم
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مدیر شرکت ملی پخش 
منطقه  نفتی  فرآورده های 
اردبیل گفت: از اول فروردین 
از  بیش   ۹۸ ماه  تیر  آخر  لغایت  ماه 
سوخت  لیتر  ۶۰۰هزار  و  میلیون   ۳۵
نفتگازبین بهره برداران بخش کشاورزی 

استان اردبیل توزیع شده است 
منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه  در  مدنی  حجت  سید  اردبیل، 
نفتی  مواد  مصرف  تحلیل  و  تجزیه 
سوخت  سهمیه  تخصیص  کرد:  اظهار 
بخش کشاورزی براساس سطح زمین 
کشاورزی  ادوات  تعداد  و  کشت  زیر 

انجام می پذیرد.
وی با اشاره به افزایش و توسعه 
افزود:  استان  در  کشاورزی  بخش 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  راستای  در 

شهروندان و تحقق حقوق شهروندی و 
کسب رضایت مندی مشتریان، مصرف 
نفتگاز بخش کشاورزی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱۵% ) پانزده درصد ( 
رشد داشته است که این افزایش مربوط 

به توسعه بخش کشاورزی در منطقه می 
باشد . مدنی  در ادامه به توزیع توزیع 
الکترونیکی از طریق کارت بانکی اشاره 
و و تصریح کرد:تامین و توزیع مطلوب 
یکی  استان  کشاورزی  بخش  سوخت 

است  شرکت  این  اصلی  وظایف  از 
همکاران  تالش  با  خوشبختانه  که 
صورت  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  وبا 
گرفته با سازمان جهاد کشاورزی استان 
این مهم از طریق زیر ساخت بانکی و 
مطلوبی  نحو  به  الکترونیکی  بصورت 

صورت پذیرفته است.
پخش  ملی  کت  شر یر  مد
با  اردبیل  منطقه  نفتی  فرآورده های 
اشاره به وضعیت مطلوب ذخیره سازی 
فرآورده های نفتی در تاسیسات انبار های 
نفت منطقه و ابراز اطمینان بابت سوخت 
تا  بخش کشاورزی  به  مطلوب  رسانی 
اتمام فصل کاری ، عنوان کرد: سوخت 
بخش کشاورزی توسط ۲4۰ فروشندگی 
به  استان  روستاهای  سطح  در  نفتگاز 

کشاورزان تحویل می شود.

توزیع بیش از۳۵ میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی اردبیل  مهندس بدری در نشست مشترک با صاحبان صنایع شهرک 
صنعتی اردبیل2 عنوان کرد:

تخصیص اعتبارات الزم برای بهسازی شهرک صنعتی 
اردبیل۲ پیگیری می شود

از  اردبیل۲  صنعتی  شهرک  توسعه  بر  تاکید  ضمن  بدری  مهندس 
پیگیری برای تامین اعتبارات الزم به منظور بهسازی و ترمیم این شهرک 

صنعتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  شهرستان  مردم  نماینده  بدری  مهندس 
شهرک  صنایع  صاحبان  با  مشترک  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس 
صنعتی،  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  حضور  با  که  اردبیل۲  صنعتی 
فرماندار شهرستان نمین و رئیس سازمان صمت استان برگزار شد گفت: 
شهرک صنعتی اردبیل۲ به عنوان مهمترین شهرک صنعتی استان نیاز به 
بهسازی معابر و تکمیل زیرساخت دارد که تالش می شود با پیگیری های 
این  ادامه داد:  یابد.وی  این شهرک اختصاص  به  اعتبارات مناسبی  الزم، 
شهرک صنعتی به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی استان اردبیل، آبروی 
استان بوده که بایستی با تدوین یک برنامه چند ساله، بهسازی این شهرک 
در دستور کار مسئوالن استانی قرار گیرد تا با تامین اعتبارات الزم بتوان 
این شهرک را به وضعیت مطلوب خود رساند.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل در این نشست مشترک گفت: با گذشت زمان، معابر 
و برخی از تاسیسات شهرک صنعتی اردبیل۲ مستهلک و دچار فرسودگی 
شده است که تامین اعتبارات الزم برای بهسازی این شهرک در حد توان 
این شرکت نبوده و نیاز به تخصیص اعتبارات استانی و ملی دارد.اهلی با 
بیان اینکه توسعه و بهسازی این شهرک به اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد 
ریال نیاز دارد افزود: متاسفانه کل اعتبارات تخصیصی سال ۹۸ به شهرک 
های صنعتی استان کمتر از ۳۰ میلیارد ریال بوده که تنها ۷ میلیارد ریال 
آن به این شهرک اختصاص یافته است که این اعتبارات حتی یک درصد 
از نیازهای شهرک صنعتی اردبیل۲ را تامین نمی کند.وی از دیگر مواردی 
را که بایستی مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد، پیگیری برای اجرای 
اختصاص  شدن  اجرایي  با  افزود:  و  دانست  افزوده  ارزش  مالیات  قانون 
بخشی از درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده به شهرک های صنعتی، 
روند خدمت رسانی به واحدهای تولیدی و تکمیل زیرساخت های الزم در 
شهرک های صنعتی تسریع و شتاب خواهد گرفت.مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان اردبیل از دیگر مشکالت شهرک صنعتی اردبیل۲ را 
عدم اجرای قانون قرار گرفتن شهرک های صنعتی در مناطق محروم برای 
این شهرک دانست و افزود: شهرک صنعتی اردبیل۲ در شهرستان نمین و 
در یکی از مناطق محروم استان قرار گرفته است که الزم است با اجرای 
این قانون که منجر به اعمال برخی معافیت های مالیاتی خواهد شد در 
جهت کمک به واحدهای صنعتی این شهرک حرکت نمائیم.اهلی یکی از 
مهمترین وظایف اساسی شرکت شهرک های صنعتی را خدمت رسانی به 
واحدهای صنعتی دانست و افزود: باید تالش کنیم تا با تکمیل زیرساخت 
ها و ارائه خدمات مطلوب به واحدهای تولیدی، سطح رضایتمندی آنان را 
افزایش دهیم، چونکه این امر سبب رونق تولید و ایجاد اشتغال و در نتیجه 

باعث رشد و توسعه صنعت استان خواهد شد.

آبفا  شرکت  در  سریع  واکنش  های  تیم  اندازی  راه 
استان اصفهان

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: برای 
اولین بار در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان چهار تیم واکنش سریع 

به منظور مهار حوادث درکوتاه ترین زمان ممکن تشکیل شد.
اندازی تیم های واکنش سریع را کاهش  راه  از  ناصر اکبری هدف 
که  نفره   ۲۳ تیم  چهار  کرد:  اعالم  و  برشمرد  مترقبه  غیر  حوادث  تبعات 
دارای تخصص و مهارت الزم در مهار حوادث خطوط انتقال، شبکه توزیع، 
تعمیرات پمپ، کنترل کیفی، برق، خدمات حمل ونقل ،پشتیبانی و تداراکات 

هستند تشکیل می شود.
وی انتخاب اعضای تیم های واکنش سریع را بر مبنای عملکردشان در 
هنگام وقوع حوادث برشمرد و خاطرنشان ساخت: در سالهای اخیر تیم هایی 
از شرکت آبفا اصفهان برای مهار بحران های مختلف از جمله سیل و زلزله 
که دراستان های خوزستان، لرستان ، کرمانشاه و.... به وقوع پیوست اعزام 
شدند و ارزیابی عملکرد افراد اعزامی به این استان ها یکی از پارامترهای 

انتخاب افراد در تیم های واکنش سریع بود.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره 
به آموزش های که برای اعضا تیم های واکنش سریع در نظر گرفته شده 
است اعالم کرد: با هدف ارائه خدمات سریع و به موقع به آسیب دیده گان، 
آموزش های متنوع و جامعی در نظر گرفته شده تا اگر نقاط ضعف در این 

زمینه وجود داشته باشد برطرف گردد.
وی خاطرنشان ساخت: افراد تشکیل دهنده تیم های واکنش سریع 
باید نظم، انضباط و پاکیزگی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند تا بتوانند 

کمک های در خور توجهی به آسیب دیدگان ارائه دهند.
اکبری سالمت جسمی و روانی اعضا را شرط الزم برای حضور در تیم 
های واکنش سریع دانست و اظهار داشت: اعضا باید از سالمت جسمانی 
و روانی الزم برای حضور فعال در تیم های واکنش سریع برخوار باشند 
کارها  انجام  در  مشارکت  با  تا  باشند  داشته  گروهی  کار  روحیه  همچنین 
بتوانند تبعات ناشی از وقوع حوادث را به حداقل برسانند.معاون بهره برداری 
و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان رعایت اصول ایمنی و استاندارد را 
ضروری برشمرد و بیان داشت: برخورداری از تجهیزات الزم و تخصصی 
به همراه رعایت اصول ایمنی از عوامل بسیار مهم می باشد که اعضا تیم 

های واکنش سریع باید در مهار حوادث مد نظر قرار دهند.  

در شرکت توزیع برق سمنان اختراع شد؛
دستگاه زاویه سنج دو بُعدی برای نصب پایه های برق

“دستگاه زاویه سنج دو بعدی برای نصب پایه های برق« توسط علی 
اصغر پاکدامن، سید محمد موسوی زاده و رضا علی اصغری، در شرکت 

توزیع نیروی برق استان سمنان اختراع و به ثبت رسید.
بتنی  های  پایه  نصب  ساخته شده مخصوص  دستگاه  است:  گفتنی 
برق طراحی گردیده و نمونه مشابه برای نصب پایه های برق وجود ندارد 
و همزمان این امکان را به اپراتور نصب پایه و راننده جرثقیل می دهد که 
آنالین وضعیت زوایای پایه را در حالت نصب مشاهده کرده و بهترین حالت 

را برای عمود بودن پایه مدنظر انتخاب کند.
راحت  نصب  اختراع،  این  در  استفاده  مورد  تکنیک  می شود:  یادآور 
دیدن  جهت  دونمایشگر  بودن  دارا  و  برق  های  پایه  انواع  برای  دستگاه 

زوایای پایه برای اپراتور نصب پایه و راننده جرثقیل است.
قابل ذکر است: دستگاه فرعی قابلیتی داشته که از طریق آهن ربا برروی 
دستگاه جرثقیل متصل گردیده و با توجه به دید راننده جرثقیل، می توان 
دستگاه را جابه جا نمود و دستگاه اصلی و فرعی جهت کارکرد آسان، دارای 
باطری و شارژر هستند که با برق خودرو و پاور بانک قابل شارژ می باشند.

طراحی  به صورتی  شده  ساخته  دستگاه  بدنه  سازد:  می  خاطرنشان 
راحتی  به  ها  پایه  برروی  را  دستگاه  این  پایه،  نصب  اپراتور  که  گردیده 
مستـقر کند و تغییر قدرت کشـش و ابعاد پایـه های مختلف بتنی برق از 
دیگر قابلیت های این دستگاه به شمار رفته و این امکان را به اپراتور نصب 
پایه و راننده جرثقیل می دهد که به صـورت لحظه ای وضعیت زاویه های 
پایه را با دقت باال در حال نصب رویت کرده و بهترین حالت را برای عمود 

بودن پایه مدنظر انتخاب نماید.

فرماندار سمنان : 
تحسین  کودک  دوستدار  حوزه  در  سمنان  شهرداری  فعالیت 

برانگیز است
سید عباس دانایی فرماندار سمنان با توجه به انتخاب شهر سمنان به 
عنوان یکی از ۱۲ شهر پایلوت شهر دوستدار کودک گفت : از  اقدامات بسیار 
مهم و ارزشمند شهرداری سمنان اجرای برنامه های با محور کودک در دو 
سال اخیر بود که در کنار دیگر اقدامات شهری منجر به انتخاب به عنوان 

یکی از شهرهای پایلوت دوستدار کودک شد . 
دانایی با شاره به جایگاه ویژه کودک در جامعه و خانواده افزود : کودکان 
و نوجوانان بی بدیل قشر تاثیر گذار جامعه هستند ، قشری که آینده هر شهر 
و هر کشوری در دستان آنان است . توجه به نیاز های این گروه سنی از جنبه 

های مختلف نیز در آینده کشور بسیار مهم است. 
وی با اشاره به اقدامات شهرداری سمنان در حوزه کودک گفت : راه 
اندازی پارک هوشمند کودک که در نوع خود برای اولین بار در کشور اتفاق 
می افتد ، مرکز تخصصی کودک کارن ، شهربازی بزرگ سمینا و مقدمات راه 
اندازی کافه کتاب کودک و دیگر اقدامات این حوزه از جمله اقدامات تاثیرگذار 
شهرداری سمنان بوده که تحسین برانگیز است. فرماندار سمنان ضمن تاکید بر 
هم افزایی دستگاه های اجرایی و شهرداری سمنان در اجرای برنامه های حوزه 
کودک  خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها باید شرایطی را برای کودکان شهر 
فراهم کنند تا سهم آنان در شرایط جامعه به عنوان آینده سازان این منطقه 
سهم ویژه ای باشد و توسعه فعالیت های مهارت آموزی و کارآفرینی در کنار 

فعالیت های ورزشی و فرهنگی آنان مورد توجه قرار گیرد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در یادداشتی به مناسبت روز 
خبرنگار عنوان کرد: دیده بانان جامعه، تصویرگران زندگی

۱۷ مرداد هــــر ســـال بهانــه ای برای به خاطر آوردن و باالتر از آن 
بهتر فهمیدن سختی های یک شغل است. بهانه ای برای این که به یاد بیاوریم 
در کنار ما افرادی هستند که قید زندگی بهتر و آیندۀ شغلی روشن تر و بودن 

در کنار خانواده و ده ها موهبت دیگر را به خاطر شغل و حرفۀ خود می زنند.
۱۷ مرداد تلنگری است برای همۀ ما تا اندکی دربارۀ خبرنگاری، وظیفه 
و مشکالت و رسالت آن بیندیشیم و بهتر و بیشتر درک کنیم این حرفه و 
مقتضیات آن را. راه دوری هم نباید رفت. شاید با تورق تقویم و دیدن مناسبت 
نام گذاری این روز بتوان بخشی از مسیر را طی کرد. به راستی چه مناسبتی جز 
شهادت یک خبرنگار عرصۀ قلم به نام محمود صارمی می تواند در یک آن، 
همۀ آنچه را باید بارها و بارها توضیح داد برای مخاطب روشن و شفاف کند؟

خبرنگاری از ابتدای شکل گیری اش تا به امروز که در کنار حرفه، یک 
علم کالسیک و مهم به حساب می آید، جزو مهم ترین و تأثیرگذارترین مشاغل 
جامعه است. روشنگری، مطالبه گری، آگاه سازی، التیام بخشی و... همه از  سِر  
قلم های خبرنگاران شروع می شود و در جامعه منتشر می گردد. امروزه در دنیایی 
که سرعت تحوالت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در آن بسیار زیاد 
است، رسانه های جمعی نفوذ بسیاری در بین مردم دارند و گردش اطالعات 
در میان نخبگان و جوانان سریع تر از هر زمان دیگری است، نقش خبرنگار 
متعهد و حرفه ای بیش از گذشته موردتوجه است و چرخش یک قلم می تواند 

حتی جامعه ای را در مسیر درست یا غلط قرار دهد.
امروزه نقش خبرنگاران در ساماندهی و ساختاردهی اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی جامعه انکارناپذیر است و دامنۀ آن فراتر از گذشته رفته است. 
اگر در گذشته یادداشت، تحلیل و مقالۀ یک خبرنگار را تنها روی دکه می شد 
دید، اکنون در کمترین زمان می توان مطلبی را برای طیف وسیعی از مردم بازگو 
و منتشرکرد و همین سرعت و ابعاد انتشار بر سختی کار خبرنگاران افزوده است.

از خبرنگاران می توان به عنوان یکی از مخلص ترین و فداکارترین صنوف 
فعال و کوشا در جهت ارتقای فرهنگ عمومی جامعه یاد کرد. خبرنگار تصویرگِر 
زندگی و تحوالت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نقش مثبت و 
منفی خبرنگار در ثبت و ضبط مشاهدات و تحوالت و خبرسازی در موضوعات 
انکارناپذیر دیگری است. خبرنگار، همسو با ضرورت،  مختلف، خود حکایت 

می اندیشد و همگام با فوریت های حرفه ای می نگارد و فرهنگ می سازد.
در سال جهش تولید و در شرایطی که کشور در میانۀ جنگ نابرابر و 
ناجوانمردانۀ اقتصادی قرار دارد، نقش خبرنگاران به عنوان یکی از تأثیرگذارترین 
اقشاِر فرهنگ ساز، در تزریق امید  به جامعه بسیار حساس و بی بدیل است. 
خبرنگاران می توانند با انعکاس صحیح دستاوردهای اقتصادی و پیشرفت های 
موجود، در راه بومی سازی صنعت و اقتصاد تالش کنند. آن ها می توانند هم 
امید را در جامعه افزایش دهند و هم با ترسیم وضعیت موجود و مطالبه از 
مسئوالن به پیشرفت ها و برداشته شدن موانع و رفع کمبودها کمک کنند. در 
این میان بازتاب طرح های توسعه و گام های روبه جلو در کشور در همۀ صنایع 
به ویژه صنعت فوالد، به عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی کشور، می تواند امید را 

در جامعه تقویت کند و نگاه ها به شرایط کنونی را دقیق تر و صحیح تر سازد.
در پایان، باید گفت امروز که مسائل اقتصادی بسیار پیچیده تر از گذشته 
اقتصادی  تا در حوزۀ خبرنگاری و روزنامه نگاری در مسائل  نیاز است  شده، 
سرمایه گذاری بیشتری انجام شود و خبرنگاران تخصصی در این حوزه تربیت 
شوند. با وجود همۀ تالش های خوبی که در این خصوص صورت گرفته و با 
در نظر گرفتن تالش خبرنگاران حرفه ای در این زمینه، مسائل اقتصادی امروز 
پیچیده تر و متنوع تر از قبل شده و نیاز است تا متناسب با این پیچیدگی، بر 
تربیت خبرنگار تخصصی در این حوزه نیز اهتمام بیشتری صورت گیرد. در این 
میان هم البته فوالد مبارکۀ اصفهان آماده است تا کمکی، هرچند کوچک، در 
این نگاه تخصصی تر داشته باشد و به عنوان یک حامی نقش خود را ایفا کند.

رییس حوزه ریاست و روابط عمومی مدیریت و برنامه ریزی اردبیل:

اعتبار گواهینامه پیمانکاران تا پایان مهرماه تمدید شد
ریاست  حوزه  رییس 
سازمان  عمومی  بط  روا و 
مدیریت و برنامه ریزی استان 
گواهینامه های  اعتبار  گفت:  اردبیل 

پیمانکاری تا پایان مهرماه تمدید شد.
به گزارش حوزه ریاست و روابط 
عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اردبیل، نوربخش محمدی اظهار 
و  جامعه  سالمت  حفظ  هدف  با  کرد: 
جلوگیری از انتشار بیماری کووید – ۱۹ 
اعتبار گواهینامه پیمانکاری که باالترین 

پایه آنها ۳؛4 و ۵ است تا پایان مهرماه 
۹۹ تمدید شد.وی خاطرنشان کرد: اعتبار 
این گواهینامه ها که پس از ابتدای آبان 
۹۷ منقضی شده است، تا پایان مهرماه 
۹۹ تمدید شده و فعالیت آنها مجاز بوده 

و شکل قانونی به خود می گیرد.
روابط  و  ریاست  حوزه  رئیس 
عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اردبیل این اقدام سازمان مدیریت 
در  را  اردبیل  استان  برنامه ریزی  و 
سازمان  به  حداقلی  مراجعه  راستای 

الکترونیکی  خدمات  ارائه  گسترش  و 
شیوع  ابتدای  از  گفت:  و  کرد  اعالم 
فعالیت های  از  بسیاری  تاکنون  کرونا 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
اردبیل برای راحتی مراجعین و سهولت 
کار در بستر الکترونیک و فناوری های 

جدید ارائه می شود.
تاریخ  مبنای  داد:  ادامه  محمدی 
پایگاه اطالع  رسانی  انقضای گواهینامه 
sajar.mprog. نشانی  به  ساجار 

ir می باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان ایالم گفت: ۱4 ایستگاه پمپاژ تامین 
آبیاری و زهکشی  آب اراضی و شبکه های 
برای سال جاری در نقاط مختلف استان تامین اعتبار 
شده است. رحمت اهلل قیصوری اظهار داشت: این طرح 
با اجرای سازمان جهادکشاورزی در سال ۹۶ آغاز شده و 
زمان بندی اتمام این طرح بین یک تا سه سال در نظر 
گرفته شده و پیشرفت فیزیکی احداث این ۱4 ایستگاه 

بین ۳۰ تا ۹۰ درصد است.
مورد   ۱4 اجرایی  عملیات  تکمیل  با  افزود:  وی 
آبی  به  اراضی دیم  از  پمپاژ ۱۸هزار  هکتار  ایستگاه 

ایجاد  سه هزار و 4۰۰ شغل  با  تبدیل شده است و 
و ۱۵۰هزار  تن افزایش تولید محصوالت کشاورزی 
نقشی اساسی را در اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت 
و  جامعه  غذایی  امنیت  تامین  شهرها،  به  روستاییان 

توسعه پایدار اقتصادی ایفا خواهد کرد.
تولید  افزایش  میزان  برآورد  مورد  در  قیصوری 
از  برداری  بهره  آغاز  با  شد:  یادآور  این طرح  ساالنه 
این پروژه ها سالیانه  چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
درآمد بهره برداران بخش کشاورزی افزوده می شود.

وی تاکید کرد: مجموع اعتبار مورد نیاز این پروژه 
از محل  هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است که 

اعتبارات ملی و استانی تامین می شود.
وی یادآور شد: تاکنون ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال آن هزینه شده و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

برای تکمیل آن نیاز است.
وی افزود: اعتبارات استانی برای اجرای عملیات 
تامین آب شامل ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال آب و برق 
و برقی و مخازن ذخیره و اعتبارات ملی برای اجرای 

شبکه های آبیاری هزینه می شوند.
استان ایالم دارای ۳4۰ هزار هکتار اراضی دیم 
 ۱۰۵ حدود  استان  آبی  اراضی  سهم  که  دارد  آبی  و 

هزار هکتار است.

ایستگاه پمپاژ آب اراضی کشاورزی ایالم تامین اعتبار شد

مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان اردبیل به 
خلخال  مردم  نماینده  همراه 
 ، اسالمی  شورای  مجلس  در  کوثر  و 
و  حراست  دفتر  ،مدیر  فرماندارخلخال 
امور محرمانه شرکت و سرپرست برق 
خلخال، از پست در حال احداث۲۳۰.۶۳ 

کیلوولت خلخال بازدید نمودند.
قدیمی درخصوص پروژه در حال 
احداث  ۲۳۰.۶۳کیلوولت خلخال عنوان 
نمود : این پروژه  در راستای رفع افت 
پایداربرای  برق  وتامین  شبکه  ولتاژ 
،کشاورزی  ،تجاری  خانگی  مشترکان 
طراحی  باال  بامصرف  وکارخانجات 
واحداث شده است که امید واریم با بهره 
برداری از این پروژه عظیم مشکل ضعف 

برق شهرستان خلخال برطرف شود.
و  مشخصات  خصوص  در  وی  
پست  این   : گفت  پست   این  ظرفیت 
دارای دو ترانس ۱۲۵ و۳۰ مگاولت آمپر 
می باشد که قادر به تامین بار شهرستان 

خلخال در سالهای آتی خواهد بود.
نیروی  توزیع  عامل شرکت  مدیر 

با  پروژه  افزود:این  اردبیل  استان  برق 
یک  و   ۲۳۰ خط  کیلومتر   ۱۸ اجرای 

بالغ  هزینه  باصرف  و   ۲۳۰.۶۳ پست 
که  شده  احداث  تومان  بر۲۰۰میلیارد 

در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفت.

بازدید مدیر عامل شرکت از پست درحال احداث2۳0.6۳ کیلوولت خلخال 

کالسه  آن  و ضمائم  دادخواست  و  دادرسی  وقت  ابالغ  اگهی 
شنبه  سه  روز  صبح  رسیدگی:ساعت۱۰)ده(  وقت  پرونده:۶۳/۹۹ 
مورخ 4/۶/۱۳۹۹ )چهارم شهریور هزار و سیصدو نود و نه( خواهان: 
اقای بیژن جهانی باللمی با وکالت اقای حسن بهروزی به نشانی 
تنکابن-نشتارود روبه روی بانک ملی-فروشگاه لوازم یدکی اتومبیل 
فالح یدک ۰۹۱۱۲۹۲4۲۵۰ خوانده:اقای عباس مال نوری شمسی 
:مجهول المکان خواسته:مزد معوقه- مابه التفاوت حقوق- عیدی و 
پاداش- مرخصی استفاده نشده- اضافه کاری –ایام تعطیالت رسمی 
و جمعه کاری –افزایش دستمزد- اعمال ماده ۱4۸ قانون کار )حق 
قانونی و مطالبات معوقه وکیل خواهان داد  – سایر مزایای  بیمه( 
خواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تسلیم این اداره نموده 
مبنی بر اینکه در اجرای دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۷/۶/۹۸ رای 
هیات تشخیص و به تبع ان دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ 4/۸/۹۸ شعبه 
یک ارای محترم هیات حل اختالف به کالسه پرونده ۱۷۵/۹۸ و 
با استناد به دادنامه های اولیه به شماره 4۵۶ مورخ ۲۲/۱۰/۹۷ و 
دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ ارائ تشخیص و حل اختالف 
،سوابق کار خواهان از ابان ماه سال ۹۱ لغایت تاکنون استمرار داشته 
و موکلم در اغاز کار طی قراداد تنظیمی بعنوان کارگر ،نگهبان و سریدار 
در امور و کارهای خدمات ارجاعی و اماده کردن زمین و از قبلکاشت ذو 
داشت و مراقبت های زراعی و برداشت و همچنین حفظ و حراست از 
انجار و ابنیه موجود در باغ کیوی به مساحت 4 الی ۵ هکتاری اشتغال 
داشته است،که جهت رسیدگی به هیات تشخیص ارجاع وقت رسیدگی 
تعیین شده که به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و دستور اداره به تجویز ماده 4۸ ایین دادرسی کار و اتفاق نظر 
هیات، مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر النتشار سطح 
کشور اگهی شود تا خوانده از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به هیات 
تشخیص شعبه دو مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تنکابن 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نمایدو در وقت مقرر باال جهت رسیدگیحضور بهمرساند. ضمنًا 
تاریخ  از دادخواست موصوف ضمیمه می گردد.  تصویر یک نسخه 
انتشار : ۱۳/۰۵/۱۳۹۹ اسماعیل نور محمودی سرپرست اداره تنکابن

م الف ۱۹۹۰۳۵۸۹

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸۰۵۳۶۱۲ هیات اول موضوع 
قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
مالکانه  تنکابن تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
بال معارض متقاضی هادی سعیدی فرزند حسن شش دانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای تجاری به مساحت ۱۵/۵۲ متر مربع قسمتی از 
پالک 4۳ اصلی به کالسه ۲۳۱۷/۹۷ در بخش ۳ ثبت تنکابن خریداری 
شده از حسین سعیدی مالک رسمی محرزگردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی میشود تا در صورتی 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
قضایی  مرجع  به  را  خود  ثبت  بر  اعتراض  دادخواست  اعتراض  تاریخ 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول 
 : انتشار  تاریخ  شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 
 ۲۸/۰۵/۱۳۹۹  : دوم  نوبت   : انتشار  تاریخ   ۱۳/۰۵/۱۳۹۹  : اول  نوبت 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن 
م الف ۱۹۹۰۳۵۹۰

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و 
ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸۰۵۳۶۱۲ 
هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تنکابن تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی ساسان کردی 
فرزند علی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
از  فرعی   ۱۱۵ پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۵۱۰ مساحت  به 
۱۱4 اصلی به کالسه ۲۶۶۶/۹۷ واقع در بخش ۳ ثبت تنکابن 
خریداری شده از سند مالکیت مشاعی مالک رسمی محرزگردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 

اگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض بر ثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار : نوبت اول : 
۱۳/۰۵/۱۳۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : ۲۸/۰۵/۱۳۹۹ شهریار 

شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف ۱۹۹۰۳۵۹۲

سند کمپانی یکدستگاه خودروی پیکان به رنگ سفید مدل 
۱۳۷۸ به شماره شهربانی ۵۶4ب4۲ - ایران ۹۶ و شماره موتور 
۱۱۱۲۷۸۰۵۰۰۹ و شماره شاسی ۷۸4۱۱۶۶۱ متعلق به آقای 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  عباس  فرزند  واسعی  رمضان 

ساقط می باشد

ROA مدل ۱۳۸۷  پژو  سند کمپانی یکدستگاه خودروی 
۷۷4ب  شهربانی  شماره  به  متالیک   - مدادی  نوک  رنگ  به 
4۲ - ایران ۹۶ ، شماره موتور ۱۱۶۸۷۰۱44۶4 و شماره شاسی 
NAAB۳۱AA۵۸H۰۵۹۱۷۹ متعلق به آقای احمد شبستانی 
فرزند علی اصغر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
  SL :برگ سبزوسندکمپانی سواری  سیستم: سایپا   تیپ
۱4۱   رنگ: نقره ای – متالیک شماره پالک ۷۱    ۶۳۶ ج 
۷۱بنام همایون فرهادیان بابادی   صادره : شهرکرد    نام پدر: 
شاسی:  شماره   4۰۹۵۰۵۹ موتور:  ۱۳۹۰شماره  ساطیارمدل: 
S ۳4۸۲۲۹۰۳4۵۶۸۵   مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می  باشد 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1522- دوشنبه 13 مرداد 61399 ورزش دنیای 

داورزنی: 
با مربیان توافق کردیم؛ اما فعال اعالم نمی کنیم!

طبیعتًا  گفت:  والیبال  فدراسیون  رییس 
ترکیبی از مربیان خارجی و داخلی در تیم ملی 
با  خواهیم داشت و در زمان مناسب، قرارداد 

آن ها بسته خواهد شد.
نشست  حاشیه  در  داورزنی  محمدرضا 
درباره  فدراسیون   سالیانه  و  عمومی  مجمع 
انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگساالن، گفت: 
که  می کنم  تعجب  رسانه ها  برخی  از  من 
انتقاد  باز  بعد  و  خودشان می برند و می دوزند 

می کنند که چرا فدراسیون با اسامی بازی می کند.
وی با تاکید بر این که فدراسیون والیبال با تدبیر برای انتخاب سرمربی پیش 
می رود، گفت: هماهنگونه که برای قطع همکاری با تدبیر عمل کردیم، برای انتخاب 

سرمربی جدید هم با تدبیر عمل خواهیم کرد.
رئیس فدراسیون والیبال با یادآوری این که از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ 
رویدادی برای تیم ملی بزرگساالن ایران وجود نداشته است، گفت: تا پایان سال 
هم بزرگساالن هیچ مسابقه ای نخواهند داشت، بنابراین فرصت الزم برای بررسی 

همه جوانب موضوع انتخاب سرمربی خواهیم داشت.
وی با تاکید بر این که همه باید اخالق حرفه ای را رعایت کنند، گفت: اگر 
فدراسیون هم با فردی مذاکره کند، باید به تعهدات خود عمل کند. شاید بیان برخی 
توافقات در حال حاضر ضروری نباشد. فدراسیون نگرانی های موجود را درک می کند 
و بیش تر از دیگران نگران این موضوع است. بنابراین تالش می کنیم که در زمان 

مناسب، کار خود را انجام دهیم.
رئیس فدراسیون والیبال عنوان کرد: این که فدراسیون رایزنی و مذاکره کرده 
است، شاید ضرورتی برای اعالم نباشد. در مجموع نباید برای انتخاب سرمربی عجله 
کنیم و فدراسیون والیبال در زمان مناسب نتایج بررسی های خود را اعالم خواهد کرد.

وی افزود: منطقی این است که با تدبیر بیشتری نسبت به انتخاب و شروع 
کار سرمربی جدید عمل کنیم. پیش بینی همه موارد را کرده ایم و خانواده والیبال 

نگران موضوع انتخاب سرمربی تیم ملی نباشد.
داورزنی با تاکید بر این که والیبال ایران آن قدر بزرگ هست که نیازمند مربی 
سطح اول جهان باشد، گفت: هیچ بازی با اسامی نداریم و حتما فدراسیون متناسب 
با شرایطی که در پیش خواهد داشت، از مربی سطح اول جهان استفاده خواهد کرد. 
باز هم تاکید می کنم توافقات اولیه با مربیان داخلی و خارجی صورت گرفته و سعی 
می کنیم که در زمان مناسب اعالم کنیم. طبیعتًا ترکیبی از مربیان خارجی و داخلی 
در تیم ملی خواهیم داشت و در زمان مناسب، قرارداد با آن ها بسته خواهد شد. فعال 

به دلیل محدودیت های مالی، ضرورتی برای عقد قرارداد با مربیان مدنظر نداریم.
وی از کارشناسان والیبال درخواست کرد که اگر عالقه مند به عملکرد خوب 
تیم ملی در بازی های المپیک هستند، بر اساس اطالعات اشتباه، تحلیل های اشتباه 

نداشته باشند، زیرا مشکالتی را برای والیبال ایجاد می کند.
رئیس فدراسیون والیبال درباره پاداش قهرمانی تیم جوانان والیبال نیز گفت: 
در هفته گذشته متاسفانه تحلیل های اشتباهی درباره پاداش تیم جوانان ایران منتشر 
شد. باید در نظر داشته باشیم که مردم ایران در شش ماه گذشته، درگیر ویروس 

کرونا بوده و شرایط عمومی کشور تغییر کرده است.
وی ادامه داد: بعد از قهرمانی تیم جوانان، به دنبال پاداش ویژه برای این تیم 
بودیم؛ چون برای نخستین بار قهرمان جهان شدند و معمواًل اتفاقات اولین، پاداش 
ویژه هم دارد، اما در سال جاری اتفاقاتی در شرکت های خودرو سازی افتاد که باعث 
تغییر در روند اهدای پاداش قهرمانان از جمله تیم ملی جوانان والیبال ایران شد و به 

رغم مکاتبات قبلی، امکان واگذاری خودرو برای آنان فراهم نشد.

ملی پوش کشتی آزاد ایران:
اردوی بلندمدت به درد کشتی گیر نمی خورد

ملی پوش سنگین وزن کشتی آزاد گفت: 
اردوهای تیم ملی به آن صورت که از ۱۲ ماه 
سال ۱۱ ماهش را در اردو باشی، باعث دلزدگی 

و بی انگیزگی در هر کشتی گیری می شود.
آزاد  کشتی  پوش  ملی  محبی،  یداهلل 
ایران که در سال ۲۰۱۹ هم در سنگین وزن 
با  مدتی  از  بعد  و  رفت  جهانی  مسابقات  به 
رقبایش  از  یکی  دوپینگ  تست  شدن  مثبت 
به سهمیه المپیک دست یافت، مهمان برنامه 
دایره طالیی بود. این ملی پوش کرمانشاهی 

در مورد پیگیری تمریناتش در دوران کرونا گفت: اردوی تیم ملی که به خاطر کرونا 
از اسفند کاًل تعطیل شد، بعد هم خبر تعویق یک ساله المپیک آمد، هرکدام از ما به 

شهرهای مان رفتیم و در این مدت تمرین اختصاصی داشتیم.
وی ادامه داد: من در کرمانشاه با برادرم ارشک که یک وزن پایین تر از خودم 
هست، تمرین را ادامه دادم. شرایط ایده آل که نه ولی آمادگی نسبی را در این مدت 
حفظ کردیم تا به محض اینکه شرایط برای تشکیل اردوی تیم ملی مهیا شد، در 
تمرینات شرکت کنیم. هیأت کشتی استان هم یکی از سالن های کشتی را در اختیار 
ما قرار داده و به صورت اختصاصی من و برادرم با نظارت حسن آقا )محمدحسن 

محبی( تمرینات را دنبال می کنیم.
واقعًا دغدغه  آیا  اینکه  مورد  در  ملی کشتی  تیم  وزن عضو  آزادکار سنگین 
کشتی دارد و می خواهد در کورس رقابت با سنگین وزن های مدعی تیم ملی باشد، 
گفت: من از سال ۲۰۱۷ که موفق شدم به تیم ملی برسم و در انتخابی مرحله آخر 
اول شدم تا به جهانی بروم، یک سری اتفاقات افتاد که از آن مسیر جدا شدم. آن 
اردوهای بلندمدت برای من خوب نبود و واقعا طاقت آن را نداشتم. شرایطی که 
در کرمانشاه تمرین می کردم، شرایط خوبی برای من بود و با آن تمرینات در کمتر 
از یک سال به تیم ملی رسیدم. حاال شرایط آب وهوایی گرفته تا باشگاه و دیگر 
مسائل باعث شد در انتخابی اول شوم ولی اردوی تیم ملی خیلی طاقت فرسا بود.

بیانیه فدراسیون ووشو:
دوپینگ ها تاثیری در »قهرمانی  های تاریخی« ووشو ندارد

نوشت:  بیانیه ای  در  ووشو  فدراسیون 
هیچکدام از این محرومیت  ها و بازپس  گیری  
باعت نمی  شود که مقام  های کسب  مدال  ها 
و ۲۰۱۹  در سال  های ۲۰۱۸  شده کشورمان 

تغییر کند.
فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی  جمهوری  ووشوی  فدراسیون  ووشو، 
افکار  تنویر  و  شفاف  سازی  جهت  ایران 
تن  دو  دوپینگ  موضوع  راستای  در  عمومی 
از ورزشکاران این رشته در جام  جهانی ساندا 

۲۰۱۸ چین، توضیحاتی را به این شرح اعالم می دارد:
ابالِغ  محض  به  را  ورزشکار  دو  محرومیت   احکام  ووشو  فدراسیون   -۱«  

فدراسیون جهانی دریافت و اعمال کرده است.
۲- حذف دو مدال یاد شده باعث کاهش رتبه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ 
نشده است و جمهوری اسالمی ایران کماکان به صورت مشترک با کشور چین به 

عنوان قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کرده است.
 ۳- احکام محرومیت اعالم شده از حدود یک سال پیش در سایت رسمی 

فدراسیون جهانی ووشو در دسترس عموم بوده است.
 4- عنوان »قهرمانی تاریخی« مربوط به مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۷ 
و پس از آن در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ بوده است. سال ۲۰۱۷ مصادف با 
نخستین قهرمانی جهان کشورمان شد و در این رویداد، نمونه دوپینگ هیچ کدامیک 

از ورزشکار ایران نیز مثبت اعالم نشده است.
 ۵- یک نمونه از تست ورزشکاران ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ 
مثبت اعالم و در مرحله بررسی نهایی جهت صدور رای است. با وجود اینکه هنوز 
این مورد به تایید نهایی کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون جهانی نرسیده است؛ 
حتی در صورت تایید، باز هم قهرمانی ایران به خطر نخواهد افتاد و کشورمان با ۷ 

مدال طال باالتر از چین قهرمان جهان خواهد بود.
 ۶- گفتنی است؛ هیچکدام از این محرومیت  ها و بازپس  گیری  مدال  ها باعت 
نمی  شود که مقام  های کسب شده کشورمان در سال  های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تغییر کند.

 ۷- بنابر قوانین بین  المللی و WADA و همچنین رویه موجود در فدراسیون جهانی 
ووشو، اعالم و مدیریت نتایج تست  های دوپینگ بر عهده فدراسیون ملی نمی  باشد.«

 در پایان از عموم فعاالن رسانه  ای انتظار می  رود با توجه به رسالت و اخالق 
از موفق   ادعاهای مطرح شده علیه یکی  بازنشر  یا  انتشار  از  حرفه  ای خود، پیش 
ترین فدراسیون  های ورزشی ایران، صحت آنها را نیز سنجیده و از دامن زدن به 

حواشی و اطالعات نادرست، پرهیز کنند.

نایب قهرمانی اینتر در شب شكست یوونتوس در سری آ
نتا  ال تا آ بر  ا بر ی  ز و پیر با  ینتر  ا
نایب قهرمان سری آ شد و یوونتوس با یک 
شکست به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

دیدارهای هفته آخر سری آ ایتالیا شنبه 
شب برگزار شد. در سه بازی شش تیم برتر 
باالی جدول به مصاف هم رفتند که تکلیف 
نایب قهرمان این رقابت ها مشخص شد. اینتر 
آتاالنتا  برابر  بر صفر   ۲ پیروزی  با  توانست 

جایگاه دومی خود را حفظ کند. گل های شاگردان آنتونیو کونته را دی آمبروزیو و 
اشلی یانگ به ثمر رساندند. اینتر با ۸۲ امتیاز در رتبه دوم جای گرفت و آتاالنتا با 

۷۸ امتیاز سوم شد. این دو تیم به لیگ قهرمانان راه یافتند. 
التزیو و ناپولی یکی دیگر از بازی های مهم شنبه شب را برگزار کردند که 
شاگردان جنارو گتوزو ۳ بر یک پیروز شدند. چیرو ایموبیله که با ۳۵ گل برنده 
کفش طال شد، توانست یک گل دیگر به ثمر برساند و با ۳۶ گل آقای گل سری 
ناپولی سهمیه لیگ  و  لیگ قهرمانان صعود کرد  به  امتیازی  آ شود. التزیو ۷۸ 

اروپا را به دست آورد. 
یوونتوس با پیراهن جدید خود میزبان رم بود و در ادامه نتایج ضعیفش در 
چند دیدار اخیر ۳ بر یک مغلوب تیم پایتخت نشین شد. قهرمان سری آ در نبود 
کریستیانو رونالدو و پائولو دیباال به میدان رفت و خیلی زود توسط گونسالو ایگواین 
به گل رسید. کالینیچ بازی را به تساوی کشاند. در لحظات پایانی نیمه اول داور 
یک پنالتی به نفع رم اعالم کرد و پروتی با گلزنی نتیجه را ۲ بر یک کرد. او در 
نیمه دوم هم گل دیگری به ثمر رساند تا پیروزی رم قطعی شود. رم ۷۰ امتیازی 

به لیگ اروپا صعود کرد. 
میالن برابر کالیاری قرار گرفت و با سه گل مهمانش را شکست داد. زالتان 
ایبراهیموویچ در این بازی هم گلزنی کرد. روسونری با ۶۶ امتیاز و قرار گرفتن در 

رتبه ششم سهمیه لیگ اروپا را به دست آورد.

آرسنال قهرمان جام حذفی انگلیس شد
پرافتخارترین تیم جام حذفی انگلیس 
رقابت ها  این  در  دیگر  قهرمانی  یک  به 

دست یافت.
انگلیس  حذفی  جام  نهایی  دیدار  در 
دو تیم لندنی چلسی و آرسنال در ورزشگاه 
ومبلی شهر لندن برابر هم قرار گرفتند که 
توپچی های  یک  بر   ۲ برتری  با  دیدار  این 

لندن به پایان رسید.
در ابتدا کریستین پولیسیچ، هافبک آمریکایی چلسی توانست گل اول بازی 

را خیلی زود در دقیقه ۵ برای تیمش به ثمر برساند.
در ادامه نوبت به پیر امریک اوبامیانگ مهاجم گابنی رسید تا در همان نیمه 
نخست از روی نقطه پنالتی برای تیمش گلزنی کند. این بازیکن در نیمه دوم توانست 
تیرخالص را نیز شلیک کند و گل برتری بخش آرسنال را وارد دروازه چلسی کند.

متئو کواسیچ، هافبک کروات چلسی نیز با دریافت کارت قرمز در دقیقه ۷4 
اخراج شد. به این ترتیب آرسنال توانست یک بار دیگر قهرمانی در جام حذفی 
انگلیس را به دست بیاورد و مایکل آرتتا، سرمربی آرسنال اولین قهرمانی خود را 

در دنیای مربیگری کسب کرد.
به این ترتیب دو تیم آرسنال و لیورپول باید برای کسب قهرمانی در سوپر 
جام انگلیس موسوم به جام خیریه برابر هم قرار گیرند که این دیدار قبل از شروع 

فصل جدید لیگ برتر انگلیس برگزار می شود.

بیرانوند خوش قدم؛
آنتورپ قهرمان جام حذفی بلژیک شد

حذفی  جام  قهرمان  بروخه  شکست  با  توانستند  بیرانوند  علیرضا  یاران 
بلژیک شوند.

در دیدار نهایی جام حذفی بلژیک تیم فوتبال آنتورپ که به تازگی علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران را به خدمت گرفته است به دیدار بروخه 
با یک گل به برتری رسید. رافائلوف تنها گل  قهرمان لیگ این کشور رفت و 
بازی را برای آنتورپ به ثمر رساند.علیرضا بیرانوند در بین بازیکنان تیمش برای 
این مسابقه حضور نداشت ولی توانست خیلی زود اولین قهرمانی خود را در تیم 

آنتورپ به دست بیاورد تا پاقدم خوبی برای تیمش داشته باشد.

میالن ۳ - 1 کالیاری؛
امیدوار به فصل بعد! 

میالن با ارائه نمایشی فوق العاده با سه 
گل کالیاری را مغلوب کرد.

روسونری که در هفته های اخیر شاید 
آماده ترین تیم سری آ بوده، در دیدار مقابل 
کالیاری کار دشواری برای پیروز شدن نداشت 
و در نهایت با برتری ۰-۳ فصل را در رتبه 

ششم تمام کرد.
در  و  کرد  آغاز  بهتر  را  بازی  میالن 
دقیقه ۱۰ و روی حرکت رافائل لیائو و گل 

به خودی کالوان موفق شد از حریف پیش افتد. در دقیقه ۲4 رافائل لیائو با حرکتی 
تماشایی می توانست گل دوم را نیز به ثمر برساند، اما ضربه او به دیرک دروازه 
برخورد کرد.در اواخر نیمه اول میالن صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما زالتان در 
مقابل دروازه کالیاری ناکام ماند و در نهایت نیمه نخست با برتری ۰-۱ میالن به 
اتمام رسید. اما در دقیقه ۵۵ بود که زالتان روی پاس کاستیخو صاحب فرصت 
خوبی برای گلزنی شد و با یک ضربه محکم پنالتی از دست رفته را جبران کرد.  
پاس  یافت. کاستیخو روی  به گل سوم هم دست  بعد میالن  دقایقی  اما 
دیدنی  چرخش  یک  با  و  گرفت  قرار  گلزنی  موقععیت  در  محوطه  در  بوناونتورا 
موفق به گلزنی شد. در اواخر بازی کالیاری با ضربه سر پاولتی می توانست به 
گل برسد، اما دوناروما به زیبایی دروازه تیمش را نجات داد و در نهایت میالن با 

همان نتیجه ۰-۳ به برتری رسید.

سرمربی یوونتوس؛
متفكر با سیگار قهرمانی!

مائوریتسیو ساری، سرمربی یوونتوس برای اولین بار به عنوان سرمربی تیم 
قهرمان روی نیمکت تیمش نشست.

گرچه مائوریتسیو ساری هنوز هم منتقدان زیادی دارد و بسیاری او را شایسته 
هدایت یوونتوس نمی دانند، اما بیانکونری دو هفته قبل از پایان سری آ و در یکی از 
رقابتی ترین لیگ های سالهای اخیر موفق شد تیمش را به عنوان قهرمانی برساند.

مائوریتسیو ساری پیش از این در چلسی نیز طی یک سال حضور در این 
تیم موفق شد آبی های لندن را به مقام قهرمانی در لیگ اروپا برساند و حاال در 
یوونتوس نیز در اولین فصل اسکودتو را فتح کرد. یوونتوس در غیاب بسیاری از 
ستاره های خود در هفته پایانی به مصاف رم رفت و نیمه اول نیز با نتیجه ۲-۱ 
به سود جالوروسی به اتمام رسید.اما صحنه جالب این دیدار از مائوریتسیو ساری 
ثبت شده است. این سرمربی ایتالیایی گوشه ای نشسته و سیگار می کشد. این 
ویژگی سرمربی یوونتوس در این سالها به شدت مورد توجه قرار گرفته و انتقادات 
زیادی را نیز متوجه او کرده است. اما احتماال مائوریتسیو ساری با اعتماد به نفس 
تر از همیشه سیگارش را روشن کرده و به جبران شکست برابر لیون در لیگ 

قهرمانان و صعود به مراحل بعدی فکر می کند.

بالیی که اوبامیانگ سر جام آرسنال آورد! 
نمی  پا  از  بازی سر  پایان  در  آرسنال  گابنی  اوبامیانگ، ستاره  آمریک  پیر 

شناخت و حتی با جام قهرمانی نیز شوخی کرد.
اوبامیانگ یک باز دیگر در ترکیب تیمش درخشان ظاهر شد و موفق شد 
یک تنه زمینه قهرمانی آرسنال در جام حذفی را فراهم کند. گرچه این چلسی 
بود که ابتدا از حریف پیش افتاده بود، اما اوبامیانگ دو بار دروازه حریف را باز 
کرد و در نهایت توپچی ها با برتری ۱-۲ قهرمان جام حذفی شدند. اوبامیانگ 
در این دو سال با اختالف بهترین بازیکن آرسنال بوده و نقش مهمی در ترگیب 

این تیم داشته است.
اما در پایان بازی و هنگام برگزاری جشن قهرمانی آرسنال، اوبامیانگ بعد 
از عکس گرفتن به شوخی جام را روی زمین انداخت و تکه ای از این جام جدا 
شد که این اتفاق باعث خنده دیگر همبازیان از جمله داوید لوییز شد. البته در 
ادامه دیگر بازیکنان آرسال تالش کردند جام را درست کرده و تکه جدا شده را 

سر جای سابقش قرار دهند.

این روزها دوگانگی در 
تعیین  ی  برا تصمیم گیری 
تاریخ برگزاری مرحله حذفی 
لیگ برتر فوتسال زنان در سازمان لیگ 
معضل  یک  به  امر  این  و  دارد  وجود 

تبدیل شده است.
مرحله  ری  برگزا ریخ  تا تعیین 
برای  زنان  فوتسال  برتر  لیگ  حذفی 
معضل  یک  به  اکنون  لیگ  سازمان 
تبدیل شده است. تاکنون ۲ تاریخ ۱۳ 
مرحله  برپایی  برای  مرداد  سوم  و  تیر 
پلی آف تعیین شد که مرتبه نخست به  
و  بودن وضعیت خوزستان  دلیل قرمز 
تست  شدن  مثبت  به  دلیل  دوم  بار 
تیم  بازیکنان  از  درصد   ۲۵ کرونای 
هیات فوتبال خراسان و نیز ۲ بازیکن 

سایپا لغو شد.
»عاطفه  گذشته  هفته  چند  هر 
رضایی« سرمربی تیم مس رفسنجان 
عنوان کرده بود که »شیرین نصیری« 
فوتسال  مسابقات  برگزاری  مسوول 
زنان طی تماسی اعالم کرد که احتمال 
لیگ  )پلی آف(  حذفی  مرحله  رد  دا
برگزار  مرداد  دهم  زنان  فوتسال  برتر 
نیست.  قطعی  تاریخ  این  البته  و  شود 
کرونای  تست  پاسخ  زمان  آن  تا  زیرا 
بازیکنان سایپا مشخص خواهد شد و 
۱4 روز قرنطینه بازیکنان هیات فوتبال 

خراسان نیز به پایان می رسد.
در نهایت دیدار مس رفسنجان و 
هیات فوتبال خراسان ۱۰ مرداد برگزار 
شد اما سرمربی خراسان عنوان کرد که 
حال بازیکنان مساعد نبوده و در نهایت 

بازی را به رفسنجان واگذار کردند.

»مینا بارانی« سرمربی تیم شرکت 
براساس  گفت:  نیز  اهواز  حفاری  ملی 
جدول و زمانی که اعالم کردند تا این 
شود،  برگزار  مرداد  دهم  در  رقابت ها 
دریافت  منتظر  و  کردیم  نامه نگاری 
نفت  وزارت  طرف  از  تمرینات  مجوز 
هستیم.به نظر می رسد که شرکت ملی 
حفاری اهواز نیاز به مجوز سازمان لیگ 
این مسابقات  در  ادامه و حضور  برای 
ندارد زیرا تصمیم باید از جای دیگری 
برای آنان صادر شود. همچنین این تیم 
تمایلی به حضور در دور برگشت ندارد 
مرحله  نشدن  برگزار  صورت  در  زیرا 
حذفی از نظر رده بندی، قهرمان لیگ 

برتر فوتسال زنان محسوب می شود.

مسووالن تیم شرکت ملی حفاری 
قرمز  وضعیت  بدلیل  هم  این  از  پیش 
از  رسمی  تاریخ  اعالم  به  خوزستان 
کردند  اعتراض  لیگ  سازمان  طرف 
به  را  رقابت ها  این  تا  شدند  موفق  و 
دیدار  برپایی  با  بیاندازند.حال  تاخیر 
تغییر  یط  شرا خراسان  و  رفسنجان 
کرده و تیم شرکت ملی حفاری چاره ای 
جز حضور در دیدار برابر سایپا در ۱۷ 
تاریخ  همچنین  داشت.  نخواهد  مرداد 
بدون  پنهانی  هم  دیدار  این  برپایی 
اعالم به رسانه ها به سرمربیان اطالع 

داده شده است.
نصیری«  »شیرین  قع   وا در 
فوتسال  مسابقات  برگزاری  مسوول 

کرد  اعالم  تیم   4 سرمربیان  به  زنان 
برگزاری  برای  هم  تاریخ ها  این  که 
پلی آف قطعی نیست. اما دیدار اول را 
۱۰ مرداد برگزار کردند و حال خبرها 
حاکی از ان است که سایپا هنوز ابراز 
تمایل برای حضور در دیدار برابر ملی 

حفاری نشان نداده است.
برتر  لیگ  پلی آف  رفت  مرحله 
گذشته  سال  بهمن  نان  ز فوتسال 
برابر شرکت  تیم سایپا  برگزار شد که 
ملی اهواز مغلوب شد و هیات فوتبال 
تساوی  به  رفسنجان  مس  و  خراسان 
شیوع  دلیل  به  مسابقات  این  رسیدند. 
ویروس کرونا تاکنون و بعد از حدود ۵ 

ماه هنوز برگزار نشده است.

نا مشخص بودن تاریخ برگزاری مرحله حذفی لیگ برتر؛
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ت  پیشکسو یک 
تیم  این  پرسپولیس می گوید 
پست  و  حمله  خط  در  باید 
دفاع چپ تقویت شود و سایر بازیکنان 
تاثیرگذار تیم برای فصل آینده و موفقیت 

در آسیا حفظ شوند.
ت  پیشکسو  ، هی بشا عر ء  ضیا
پرسپولیس، درباره تساوی این تیم مقابل 
پرسپولیس  گفت:  قائمشهر  در  نساجی 
با وجود کسب عنوان قهرمانی، انگیزه 
خوبی برای این دیدار داشت تا در ادامه 
بازی های فصل جاری هم به پیروزی 
بسیار  تیم  نساجی  حال  این  با  برسد. 
خوبی است و در تحلیلی که از این تیم 
داشتم، از این موضوع اطالع پیدا کرده 
بازیکنان و  از  استفاده  با  بودم. نساجی 
کادرفنی خوب خود توانست به خوبی در 

میانه زمین و کناره ها بازی کند.
بازی  نخست  گل  به  اشاره  با  او 
که از روی شوت از راه دور وارد دروازه 
 ۵ در  نساجی  گفت:  شد،  رادوشوویچ 
دقیقه ابتدایی پرسپولیس را غافلگیر کرد 
و به صورت مستقیم دروازه این تیم را 
باز کرد. در این صحنه رادوشوویچ چند 
نمی آمد،  اگر جلو  بود که  قدمی جلوتر 
از  بعد  کند.  مهار  را  توپ  می توانست 
دریافت گل پرسپولیس خودش را پیدا 
تا  برد  باالتر  را  کرد و رفته رفته فشار 
روی پاس در عمق بشار و نفوذ علیپور، 
صاحب پنالتی شود و به این شکل گل 

خورده را جبران کند.  
به  پرسپولیس  پیشکسوت  ین  ا
این دیدار  تیم در  انگیزه باالی هر دو 
اشاره کرد و افزود: بازی از هیجان خوبی 
برخوردار بود و هافبک های دو تیم بارها 
در میانه زمین درگیر شدند. من برخی 
از بازیکنان نساجی از جمله عاشوری را 
می شناسم. او بازیکن خوبی است که در 

دور رفت هم پرسپولیس را اذیت کرده 
سیستم  با  دیدار  این  در  نساجی  بود. 
۱-۳-۲-4 بازی کرد که در حمالت به 

۳-۳-4 تبدیل می شد.
دوم  نیمه  به  هم چنین  عربشاهی 
شاگردان  بهتر  عملکرد  و  دیدار  این 
گل محمدی پرداخت و گفت: بازی در 
نیمه دوم بیش تر در زمین نساجی بود. 
پاس های  با  داشت  سعی  پرسپولیس 
در  کند.  اذیت  را  حریف  ضرب  تک 
کلفتی  گردن  تیم  پرسپولیس  حال  هر 
کردن  فکر  اجازه  داشت  قصد  و  است 
را از حریف بگیرد. به همین دلیل بازی 
سرعت خوبی گرفته بود و هر دو تیم 

هم خوب بازی کردند.
نساجی  و  پرسپولیس  تساوی  او 
هر  کرد:  اظهار  و  دانست  عادالنه  را 
دو تیم دنبال سه امتیاز بودند و تقریبا 
پایاپای بازی کردند. البته فکر می کنم 
بود  امتیاز  سه  نیازمند  پرسپولیس  اگر 
می توانست بازی را هم ببرد چون چند 
حال  این  با  داد.  دست  از  را  موقعیت 
معتقدم نساجی بازی خوبی را ارائه کرد.

این پیشکسوت پرسپولیس درباره 
در  باید  که  تیم  این  کنونی  مشکالت 
شود،  مرتفع  انتقاالت  و  نقل  فصل 

گفت: مشکل پرسپولیس در خط حمله 
به  این مشکل  برای حل  است. یحیی 
بازیکنان جوان مثل عبدی و روستایی 
در  موضوع  این  اما  است  کرده  اعتماد 
همه  که  چرا  می شود  مشکل ساز  آسیا 
هر  هستند.  باتجربه  و  قدرتمند  تیم ها 
چند اوساگوآنا اضافه شده اما پرسپولیس 
نیازمند یک مهاجم تمام عیار است که 

رقابت را در خط حمله باالتر ببرد.
عربشاهی به مشکالت پرسپولیس 
پرداخت  دفاعی  خط  چپ  سمت  در 
برود،  تیم  از  نادری  اگر  شد:  یادآور  و 
پرسپولیس لطمه می خورد. انصاری فعال 
مصدوم است و رفتن نادری مشکل را 
بیش تر می کند. او خیلی خوب در تیم 
جا افتاده و به همین دلیل به تیم ملی 
هم دعوت شده بود. نادری در دفاع و 
حمله خوب بازی می کند و می تواند باز 

هم کمک حال پرسپولیس شود.
این کارشناس فوتبال درباره شانس 
نیز  آسیا  در  موفقیت  برای  پرسپولیس 
لیگ  در  پرسپولیس  کار  کرد:  اظهار 
قهرمانان آسیا سخت است ولی موفقیت 
در این مسابقات دور از دسترس نیست. 
قصد  پرسپولیس  بازیکن  چند  االن 
جدایی دارند که به خاطر افزایش ارزش 

ارزهای خارجی است که درآمد بیش تری 
چند  می کند.  بازیکنان  نصیب  هم  را 
بازیکن هم در گرفتن دستمزد خود دچار 
مشکل شدند. بشار رسن خیلی اذیت شد. 
او کیفیت باالیی دارد و در هنگام بازی 

با توپ بسیار خالق است.
وی به توانایی ها بشار اشاره کرد 
هم  نساجی  با  بازی  در  بشار  گفت:  و 
خوبی  بازیکن  و  می داد  را حرکت  تیم 
برای پرسپولیس است. آقای رسول پناه 
به عنوان سرپرست مدیرعامل زحمات 
زیادی برای تیم کشیده و از این پس 
حفظ  روی  را  خود  استراتژی  باید 
نقاط ضعف  تقویت  و  کنونی  بازیکنان 
تیم بگذارد. باید ببینیم گل محمدی چه 
برنامه ای دارد و مطابق آن تیم را برای 
فصل آینده آماده کنیم. پرسپولیس تیم 
بزرگی است و از حیث هوادار، حرف اول 
را در آسیا می زند. به عنوان پیشکسوت 
برنده  همیشه  پرسپولیس  دارم  دوست 
شود و هواداران خوشحال شوند. مطمئنم 
این تیم با داشتن بازیکنان فعلی و رفع 
برخی نواقص می تواند از گروهش باالتر 
برود و چه بسا به موفقیت های بیش تری 

دست پیدا کند.
قهرمانی  به  پایان  در  عربشاهی 
پرداخت  جاری  فصل  در  پرسپولیس 
یحیی  به  را  موفقیت  این  گفت:  و 
کریم  پیروانی،  افشین  گل محمدی، 
باقری و کادرفنی و همین طور بازیکنان 
تبریک می گویم که تمام تالش خود را 
تیم  تا  جنگیدند  مشکالت  با  و  کردند 
پیدا  دست  خود  قهرمانی  چهارمین  به 
کند. قهرمانی با تیمی که در سه سال 
گذشته هم موفق به کسب جام شده، 
کار سختی است. پرسپولیس شخصیت 
پشتکار  و  همت  با  و  داشت  قهرمانی 

هواداران تیم به موفقیت رسید.

آن شوت، رادو را غافلگیر کرد؛

عربشاهی: تساوی پرسپولیس و نساجی عادالنه بود

هفته  در  سپاهان  و  استقالل  مصاف 
با  برتر  لیگ  های  رقابت  هفتم  و  بیست 
پیروزی دو بر یک شاگردان فرهاد مجیدی 

به پایان رسید.
در چارچوب هفته بیست و هفتم  رقابت های لیگ 
برتر فوتبال، دو تیم استقالل و سپاهان به مصاف هم 
با پیروزی دو بر یک آبی پوشان  بازی  این  رفتند که 

پایتخت به پایان رسید.
این بازی  که بیژن حیدری قضاوتش را بر عهده 
داشت، در دقایق اول در میانه میدان در جریان بود و 

دو تیم در میانه زمین یکدیگر را محک زدند.
تیم  بازی، دو  اول  نیمه  از  با گذشت ۱۵ دقیقه 
سعی داشتند موقعیت هایی روی دروازه یکدیگر ایجاد 
کنند اما فرصت مهم و خطرناکی ایجاد نشد تا دروازه 

تیمی مورد تهدید قرار بگیرد.
خورد  رقم  بازی  این  موقعیت  اولین   ،۱۶ دقیقه 
جریمه  محوطه  پشت  را  توپ  که  ریگی  مسعود  و 
دروازه حریف  روانه  داشت، شوتی  اختیار  در  سپاهان 
از کنار دروازه سپاهان  با اختالف  او  کرد که  ضربه 

به بیرون رفت.
و  نصفه   موقعیت های  تیم  دو  بازهم  ادامه  در 
نیمه ای روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند اما هیچ کدام 
راه به جایی نبرد تا بازی با تساوی بدون گل پیش برود.

در دقیقه ۲۹ بازی، سانتر ارسالی بازیکن سپاهان 
را  استنلی  کی روش  استقالل،  جریمه  محوطه  روی 
صاحب یک موقعیت کرد که  ضربه سر این بازیکن 
به شکلی خطرناک از کنار دروازه آبی پوشان به بیرون 

رفت.
پس از توقف سه دقیقه ای بازی در دقیقه ۳۰، توپ 
و میدان در اختیار آبی پوشان پایتخت بود و در دقیقه 

اسماعیلی پشت محوطه جریمه سپاهان  ۳۶، فرشید 
از  اختالف  با  او  که ضربه  موقعیت شد  صاحب یک 

باالی دروازه زردپوشان اصفهانی به بیرون رفت.
در دقیقه 4۳، آرش رضاوند هافبک تیم فوتبال 
زمین  از  دوم،  زرد  کارت  دریافت  علت  به  استقالل 
 ۱۰ را  بازی  این  ادامه  استقالل  تا  شد  اخراج  بازی 

نفره دنبال کنند.
در پایان تالش دو تیم برای به ثمر رساندن گل 
نتیجه در بر نداشت تا تا نیمه اول این دیدار با تساوی 

بدون گل به پایان برسد.
از  خطرناک  حمله  یک  با  بازی  این  دوم  نیمه 
غالمی  عارف  موقع  به  حضور  و  شد  آغاز  سپاهان 
به  سپاهان  شد  موجب  استقالل  جریمه  محوطه  در 

گل نرسد.
شیخ  روی  مصلح  شایان  خطای   ۵۱ دقیقه  در 
دیاباته در محوطه جریمه سپاهان یک پنالتی به سود 
آبی پوشان پایتخت به ارمغان آورد که دیاباته این پنالتی 
را به گل تبدیل کرد تا نتیجه بازی یک بر صفر به سود 

شاگردان فرهاد مجیدی پیش برود.
بعد از این گل، سپاهان در تالش بود تا بتواندد 
اما  کند  ایجاد  استقالل  دروازه  روی  موقعیت هایی 
واکنش های سید حسین حسینی موجب شد سپاهان 

نتواند فرصت های خود را به گل تبدیل کند.
جبران  برای  سپاهان  تالش های  وجود  با 
رسید.  دوم  گل  به   ۶۵ دقیقه  در  استقالل  نتیجه، 
محمد دانشگر با حضور در محوطه جریمه سپاهان 
ارسال  اصفهانی  پوشان  زرد  دروازه  روی  ضربه ای 
به  مصلح  شایان  به  برخورد  با  توپ  این  که  کرد 
دروازه سپاهان راه پیدا کرد و استقالل دو بر صفر 

انداخت. پیش  مقابل سپاهان 
سپاهان بعد از دریافت گل دوم، به سوی دروازه 
استقالل حمله ور شد و در دقیقه ۶۹ ضربه برگردان علی 

قربانی را عارف غالمی موفق شد دفع کند.
پس از توقف سه دقیقه ای بازی در دقیقه ۷۵، 
توپ بیشتر در میانه میدان در جریان بود و سپاهان در 
تالش بود تا بتواند موقعیت هایی روی دروازه استقالل 
ایجاد کند که نتیجه این تالش در دقیقه ۸۱ به ثمر 
رسید و محمد محبی روی پاس علی قربانی موفق شد 
از پشت محوطه جریمه دروازه استقالل را باز کند تا 

اختالف در این بازی به حداقل برسد.
در ادامه سپاهان بازهم به دروازه استقالل حمله ور 
شد اما ضربه از راه دور کیانی در دقیقه ۸۹ و فشارهای 
دیگر شاگردان راه به جایی نبرد تا استقالل موفق شود 
سپاهان را دو بر یک شکست دهد و شاگردان فرهاد 
مجیدی سه امتیاز این بازی را به حساب خود واریز کند.

با این نتیجه، استقالل با 4۸ امتیاز در رده دوم 
جدول رقابت های لیگ برتر فوتبال باقی ماند و سپاهان 

با 4۵ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفت.

استقالل 2 - سپاهان یک؛

پیروزی ده نفره شاگردان مجیدی با هنرنمایی شایان!
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از راست سیدفرید قاسمی، زنده یاد  عطا بهمنش و علی دهباشی ـ اردیبهشت ۱۳۸۳
اختصاصی دنیای جوانان

آبرویي هم اگر هست بخر
جمع مکن

کاظم بهمنی

رازداري کن و از من گله در جمع مکن
باز بازیچه مشو، باِر سفر جمع مکن

 با حضور تو قرار است مرا زجر دهند
خویش را مایه دلگرمي هر جمع مکن

به گناهي که نکردم، به کسي باج مده
آبرویي هم اگر هست بخر، جمع مکن

ترسم آسیب ببیند بدنت، دوِر خودت...
این همه هرزه آلوده نظر جمع مکن!

» آخرین شاخه تو، سهم عقابي چو من است
روي آن چلچله و شانه به سر جمع مکن «

تا برآمد نفسم، جمِع هوادارت سوخت
روبروي مِن دیوانه، نفر جمع مکن

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت: ساختمان 
کتابخانه عمومی آیت اهلل دستغیب به مقاوم سازی نیاز ندارد اما مرمت 

و بهسازی آن باید به بهترین نحو انجام شود.
»علیرضا پاک فطرت«  با تأکید بر جایگاه کتابخانه ها در جامعه 
عنوان کرد: ما هرچه بیشتر کتابخانه بسازیم، تعداد طالق، کودک آزاری، 
پرونده های قضایی و بسیاری از جرم و جنایت های دیگر کمتر می شود.

 وی با اشاره به پروژه بهسازی کتابخانه عمومی شهید دستغیب 
این اقدام را ارزشمند و مهم دانست و گفت: تعمیر این کتابخانه کار 
مهم و برجسته ای است و نباید دست کم گرفته شود. این ساختمان 
میراث فرهنگی و یادگار مردم شیراز است. در زمینه بهسازی آن می توان 

از مهندسین با تجربه تر که در کار مرمت خبره هستند، استفاده کرد.
 وی با بررسی شرایط این کتابخانه عنوان کرد: شاکله و مصالح 
به کار رفته در این ساختمان با گذشت هفت دهه دچار تغییر نشده و 
ترک و نشستی در بنا مشاهده نمی شود. با این شرایط این ساختمان 
به مقاوم سازی نیاز نداشته و بحث مرمت و بهسازی آن باید به بهترین 

نحو انجام شود.
 وی همچنین به بحث زمین کتابخانه مرکزی شیراز اشاره و 
تصریح کرد: کتابخانه مرکزی نیاز شهر شیراز است و باید در جایی 

قرار گیرد که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند؛ این کتابخانه 
باید به گونه ای ساخته شود تا جریان های مختلف از آن استفاده کنند.

در  شهرداری ها  همکاری  ضرورت  بر  تأکید  با  پاک فطرت   
پرداخت سهم کتابخانه ها، افزود: مشکل کمبود سرانه کتابخانه ها در 
شیراز با همکاری اداره کتابخانه ها و شهرداری باید به سرانجام برسد، 

شهرداری ها باید در پرداخت حق کتابخانه ها اهتمام داشته باشند.
و  محله  خانه های  تاریخی،  خانه های  شیراز  در  افزود:  وی   
فرهنگسراهای و سرای فرهنگ بسیاری وجود دارد که همه آنها را 

می توان به کتابخانه تبدیل کرد.
نهاد  گذاری  قانون  بحث  به  اشاره  با  ادامه  در  پاک فطرت   
کتابخانه های عمومی گفت: قانون نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
باید اصالح و بحث معیشت کتابداران تامین شود. الزم است که نهاد 
کتابخانه ها برای این کار، طرح مشخص و کاربردی را به نمایندگان 

ارائه کند.
 نماینده مردم شیراز همچنین تصریح کرد: برای توسعه کتابخانه ها 
و  شهرساز  خیرین  مجمع  در  کرد؛  استفاده  خیرین  پتانسیل  از  باید 
فرهنگ ساز افرادی هستند که هدف آنها ساخت کتابخانه و خدمت 

به فرهنگ شهر است.

ساختمان کتابخانه عمومی آیت اهلل دستغیب نیاز به مقاوم سازی ندارد

به اعتقاد مدیر کتابفروشی 
در  موفقیت  ارومیه،  در  »بهار« 
 ۱۰ رعایت  نیازمند  حرفه  این 
اصل است؛ عشق به کتاب، عمر نوح، صبر 
ایوب، قناعت گنجشک، اعصاب فیل، چشم 
عقاب، سرعت باد، گنج قارون و جای بزرگ.

با  روزها  این  ارومیه  کتابفروشان 
مشکالت عدیده ای روبه رو هستند؛ از کاهش 
خرید کتاب که خودش ناشی از پائین آمدن 
سرانه مطالعه شهروندان است، گرفته تا تورم 
مهارگسیخته و افزایش قیمت تمام شده تولید 
اتحادیه ای  نبود  و  صنفی  تداخل  از  کتاب؛ 
مستقل گرفته تا مشکالت اقتصادی شدید 
ناشی از اپیدمی ویروس کرونا؛ مسائلی که 
عموما نادیده گرفته می شوند. برای کاوش 
این مشکالت و آگاهی از تاثیرات آنها روی 
حرفه کتابفروشی، با یک زوج کتابفروش در 
ارومیه که از سال ۶۲ در این شغل فعالیت 
از ۱۵ هزار جلد کتاب در  می کنند و بیش 

موضوعات مختلف 
می خواهد،  عشق  کتابفروشی  شغل 
برای  که  را  شخصی  باید  کتاب  فروشنده 
خرید کتاب به او مراجعه می کند، بشناسد، 
وگرنه موفق نخواهد شد. فردی اگر بخواهد 
در این شغل موفق شود، باید ۱۰ قانون و 
آیتم عشق به کتاب، عمر نوح، صبر ایوب، 
قناعت گنجشک، اعصاب فیل، چشم عقاب، 
سرعت باد، گنج قارون و جای بزرگ را داشته 
باشد تا بتواند در این کار دوام بیارد، وگرنه با 

مشکل مواجه خواهد شد
اقتصاد  و  رمان  سیاسی،  تاریخی، 
به  دارند،  خود  کتابفروشی  قفسه های  در 
این  کیف  و  کم  از  تا  نشستیم  گفت وگو 
مشکالت، بیشتر بشنویم. »احمد یوسفی«، 
مدیر کتابفروشی »بهار« در این رابطه، پای 

صحبت های ما نشست.
عرصه  این  در  است  سال  چند   *

مشغول به فعالیت هستید؟
** حدود ۳۳  سال است که در عرصه 
محصوالت فرهنگی و فروش کتاب مشغول 

به فعالیت هستم.
که  جمله  این  درباره  نظرتان   *
می گویند »کتابفروشی سود ندارد«، چیست؟

من سال هاست که به این کار مشغولم 
و از درآمد خودم راضی هستم. مطمئن باشید 
اگر سودی در کار نبود، حتما شغل خود را 
عشق  کتابفروشی  شغل  می کردم.  عوض 
را  باید شخصی  می خواهد، فروشنده کتاب 
که برای خرید کتاب به او مراجعه می کند، 
فردی  شد.  نخواهد  موفق  وگرنه  بشناسد، 
باید  این شغل موفق شود،  در  بخواهد  اگر 
۱۰ قانون و آیتم عشق به کتاب، عمر نوح، 
صبر ایوب، قناعت گنجشک، اعصاب فیل، 
چشم عقاب، سرعت باد، گنج قارون و جای 

بزرگ را داشته باشد تا بتواند در این کار دوام 
بیارد، وگرنه با مشکل مواجه خواهد شد.

متاسفانه خیلی از ما اگر زمانی بخواهیم 
چیزی از کاالهای منزلمان را بفروشیم، اولین 
چیزی که برای فروش در نظر می گیریم و جزو 
وسایل اضافی منزل به حساب می آوریم، کتاب 
است. اگر اهل کتاب و اهل مطالعه هم نباشید، 
نمی توانید به اجبار وجهه کتابخوانی داشته باشید.

ره  هموا رسانه ها  در  چرا  پس   *
معرفی  سود  کم  شغلی  را  بفروشی  کتا

می کنند؟
سود  شما  که  رد  دا بستگی   **
محصول دیگری  چه  با  را  کتابفروشی 
به  چگونه  شما  ینکه  ا یا  کنید  مقایسه 
نیست  ر  قرا باشید.  مشغول  کتابفروشی 
باال  با سود  همه کتاب ها یک روزه آن هم 
این شغل عشق  در  باید  برسند؛  به فروش 
واقعی داشت. من سه سال است که فعالیت 
خودم را در فضای مجازی شروع کرده ام و 
خدا را شکر از این طریق سفارش های خوبی 
از استان و شهرهای دیگر کشور نیز دارم. اگر 
تقاضا برای کتاب افزایش یابد و آن ها برای 
نیاز کنند، همچون  احساس  خواندن کتاب 
رفع  است، برای  تشنه  و  گرسنه  که  فردی 

این احساس به کتابخوانی روی می آورد.
کتابفروش خوب  ویژگی های یک   *

چه می تواند باشد؟
نباید  مسائل  این  تمام  کنار  در   **
حرفه ای  فروشندگی،  که  کنیم  فراموش 
شب  تا  صبح  از  است.  پرمشقت  و  سخت 
افراد مختلف با فرهنگ ها و آداب گوناگون 
در  می کنند.  آمد  و  رفت  کتابفروشی  به 
مهارت هایی  ز  ا برخورداری  میان  این 
خشم،  کنترل  استرس،  مدیریت  نند  ما
قاطعیت ورزی،  و  راهنمایی  تصمیم گیری، 
برای هر کتابفروشی ضروری است. از سوی 
دیگر اطالع از محتوای کتاب ، از ضروریات 
شغل کتابفروشی است، برخی کتابفروش ها 
مقابل  در  و  بی اطالع اند  کتاب  محتوی  از 
ندازند،  می ا باال  شانه  مشتری  سواالت 
کتابفروشی مانند سایر حرفه های فروشندگی 

نیست و آگاهی از ظرایف و نکات ویژه در 
منجر  فرد  موفقیت  به  می تواند  شغل  این 
شود. حتی حاالت و رفتار او هم در شغلش 

نقش ویژه ای دارد.
* می توانید بیشتر توضیح دهید؟

از  اطالع  با  باید  کتابفروشان   **
فنون تبلیغات، مشتری را جذب کتاب های 
نو و جدید بازار کنند. ارتباطات غیرکالمی 
به عنوان دیگر عامل محرک خرید کتاب، در 
بسیاری از اوقات نحوه نشستن،  راه رفتن، 
صحبت کردن، خندیدن یا حتی نگاه کردن 
دفع عالقه مندان  یا  در جذب  نیز می تواند 
موثر باشد و یک کتابفروش با آگاهی از این 
موفقیت های  خود  کار  در  می تواند  عوامل 
الزم را کسب کند. افرادی هستند که به این 
کتابفروشی مراجعه کرده و پول خرید کتاب 
را نداشته و ما در صورت تایید، کتاب را در 
ازای مبالغ ناچیز ۲ یا ۵ هزار تومان اجاره و 
یا رایگان می دهیم تا ببرند و استفاده کنند.

* نظرتان درباره نمایشگاه های ساالنه 
دیگر  و  ارومیه  در  شده  برگزار  فصلی  و 

شهرهای استان چیست؟
فی نفسه  کتاب  نمایشگاه  بودن   **
بد نیست. اما نمایشگاه باید به محلی برای 
مالقات با ناشران و نویسندگان و مترجمان 
جنبه   بر  آن  فرهنگی  جنبه   و  شود  تبدیل 
تجاری اش غالب شود. این فروِش کتاب در 
نمایشگاه کتاب است که مشکل آفرین است 
و نه ذاِت نمایشگاه کتاب. برگزاری نمایشگاه 
کتابفروشی ها،  ضرر  به  صورت،  این  به 
نمایشگاه  است.  در شهرستان ها  مخصوصا 
کتاب  فقط  باید  است؛  اسمش مشخص  از 
فروش.  نه  گذاشت  نمایش  معرض  در  را 
و  باشد  مغازه  خود  داخل  باید  نمایشگاه 
اگر این تخفیف هایی که در نمایشگاه ارائه 
می شود، در کتابفروشی باشد، فروش، بهتر از 
این خواهد بود. تجربه  حضور در کتاب فروشی 
می تواند با تجربه  حضور در نمایشگاه تفاوت 
این  در  باید  کتاب فروش ها  و  باشد  داشته 

زمینه فعالیت داشته باشند.
* این روزها عرضه کتاب های قاچاق 

گریبان نویسندگان و ناشران را گرفته است. 
کدام بخش از چرخه کتاب از قاچاق کتاب 

آسیب می بیند؟
و  ضرر  بیشترین  رسمی  ناشران   **
خسارت را از قاچاق کتاب متحمل می شوند. 
این روزها جوالن کتاب های قاچاق گریبان 
نویسندگان و ناشران کشور را گرفته و در 
فعالیت های ضد  این  به  بی توجهی  صورت 
سطوح  به  زیادی  لطمات  شاهد  فرهنگی، 
مختلف فرهنگی در جامعه خواهیم بود. شاید 
بتوان گفت هر کتابی که بدون مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، بدون اجازه از ناشر 

رسمی و قانونی، بدون تایید 
قبال مرسوم بود هر فرد عالقه مند به 
کتاب و کتابخوانی، کتابفروشی را به عنوان 
شغل خود انتخاب می کرد تا عالوه بر مطالعه 
کتاب  کنار  را  بیشتری  وقت  مختلف،  آثار 
با  سپری کند، اما امروز بسیاری از جوانان 
نگاهی کاسب کارانه وارد این شغل می شوند 
و پس از مدتی نمی توانند در این حرفه دوام 

بیاورند و شغل خود را عوض می کنند
شخص  هر  توسط  مولف،  و  مترجم 
حقیقی یا حقوقی منتشر و عرضه شود، کتاب 
قاچاق محسوب می شود و خرید و فروش آن 
غیرقانونی است. حتی برخی از کتاب ها هم 
که در دنیای مجازی، طرف چاپ نکرده و 
بازار ندارد، برخی از افراد هستند که آنها را 

دانلود کرده و استفاده می کنند.
* میانه تان با دانلود و خواندن کتاب 

در فضای مجازی چطور است؟
دشمن  مجازی  فضای  و  کتاب   **
هم نیستند، در فضای مجازی خواندن کوتاه 
مدت کتاب مفید است. شخصی که از فضای 
مجازی استفاده می کند، بسیاری از مطالب 
مفید کتاب ها را در کانال یا گروه های مجازی 
با  باعث می شود شخص الاقل  و  می بیند، 
نویسنده، اسم کتاب، ناشر و بسیاری از این 
جزئیات آشنا شود، بشناسد و اگر از مطلب 
یک کتاب در کانال یا گروهی خوشش آمد، 
کتاب  ولی  کند؛  تهیه  را  کتاب  آن  و  برود 
اعتماد  و  اطمینان  افزایش  باعث  فیزیکی 

به نفس می شود.
* و کالم آخر؟

** کتابفروشان به عنوان آخرین حلقه 
اتصال صنعت نشر کشور نقشی مهم و حیاتی 
در خرید و فروش کتاب به عهده دارند. قبال 
و  کتاب  به  عالقه مند  فرد  هر  بود  مرسوم 
شغل  به عنوان  را  کتابفروشی  کتابخوانی، 
خود انتخاب می کرد تا عالوه بر مطالعه آثار 
مختلف، وقت بیشتری را کنار کتاب سپری 
کند، اما امروز بسیاری از جوانان با نگاهی 
کاسب کارانه وارد این شغل می شوند و پس 
از مدتی نمی توانند در این حرفه دوام بیاورند 

و شغل خود را عوض می کنند.

 حرفه کتابفروشی، میانه یی با نگاه کاسبكارانه ندارد

 قصه سرسپردگی زنان نروژی برای داعش
رمان »دو خواهر« نوشته آسنه 
سیرستاد با ترجمه الهام سادات یاسینی 
معرفت  کتابستان  انتشارات  توسط 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
نوشته  هر«  خوا »دو  رمان 
ترجمه  با  به تازگی  سیرستاد  آسنه 
الهام سادات یاسینی توسط انتشارات 
کتابستان معرفت منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
که  این کتاب  نروژی  نویسنده 
جنگ  روزنامه نگاری  به  سال ها 
اشتغال داشته، در این کتاب گزارشی 

از یک ماجرای واقعی را روایت کرده است. لیال و آیان دو خواهری هستند 
که کتاب درباره آن هاست.

دو خواهر یادشده که اهل نروژ بوده اند،  زندگی خود را در این کشور رها 
می کنند تا در راه جهاد نکاح تبدیل به همسر داعشی ها شوند.

کتاب »دو خواهر« را هم یک داستان و هم نمونه ای برای روزنامه نگاری 
زاویه  اثر تالش کرده در آن،  نویسنده  تحقیقی و مستند عنوان کرده اند. 
نگاه خود را متوجه این سوال مهم کند که چه شد مردم عادی تبدیل به 

تروریست شدند؟
این کتاب با ۳۸4 صفحه و قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است.

جواد مجابی  و تبعیدشدگانن به دنیای پالنكتون ها
رمان »ایاالِت نیست در جهان« 
توسط  به تازگی  مجابی  جواد  نوشته 
راهی  و  منتشر  ققنوس  انتشارات 
این کتاب،  است.  شده  نشر  بازار 
صدوچهل وپنجمین داستان ایرانی و 
نودوچهارمین رمانی است که این ناشر 

چاپ می کند.
گمشده«،  »باغ  رمان  چهار 
»در  نگفتن«،  عین  در  »گفتن 
و  تیمارخانه«  این  »در  و  این هوا« 
 ۵ عور«،  »روایت  مجموعه داستان 
کتابی هستند که ققنوس پیش از این، 

از مجابی چاپ کرده است.
»ایاالت نیست در جهان« که نگارش آن شهریورماه ۹۸ به پایان رسیده، 
داستان زندگی در یک جهان نامشخص و متناقض است و درباره افرادی است 
که کنار هم زندگی می کنند و آن قدر کوچک هستند که در دنیای احساسات 
انسان جا ندارند ولی آن چنان وسیع هم هستند که نمی شود درک شان کرد.

زبان و لحن روایت در این کتاب، شاعرانه و وام گرفته از تجربه های 
روزنامه نگاری مجابی است و راوی داستان  در جایی از قصه از تبعیدشدن 
می گوید  و  می کند  )موجودات تک سلولی( صحبت  پالنکتون ها  دنیای  به 
پالنکتون بودن عیب نیست اما پالنکتون بودن و این موجودیت اجباری را 

انکار کردن و خود را نهنگ  پنداشتن، مصیبت ما بود.
هزار   ۵۲ قیمت  و  نسخه   ۶۶۰ شمارگان  صفحه،   ۳۷۶ با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.

نمایشگاه مجازی کتاب هزینه ناشران را 
کاهش می دهد

 رئیس اتحادیه ناشران خوزستان معتقد است: برگزاری نمایشگاه کتاب تهران 
به صورت مجازی با ایجاد دستورالعمل های مشخص عالوه بر کاهش هزینه های 
ناشران، جذب ناشر و نویسنده و گسترش تولید و توزیع کتاب های دیجیتال را به 

دنبال دارد.
»کمال کمایی« رئیس اتحادیه ناشران خوزستان با بیان رسالت نمایشگاه کتاب 
در ایران در مقایسه با سایر کشورها گفت: عملکرد نمایشگاه کتاب تهران با کشورهای 
دیگر متفاوت است؛ هدف برگزاری نمایشگاه کتاب در همه جای دنیا برقراری ارتباط 
فعال  نشر  در صنعت  است که  و کسانی  ویراستاران  مترجم،  نویسنده،  ناشر،  بین 
هستند، اما در ایران نمایشگاه های کتاب تبدیل به کتابفروشی های بزرگ شده اند.

مدیر انتشارات »پژوهندگان راه دانش« با اشاره به تجربه خودش از شرکت 
در چند نمایشگاه خارجی کتاب، افزود: در نمایشگاه های خارجی، غرفه ها با فاصله ی 
زیادی از هم چیده شده اند و افرادی که در غرفه ها حضور دارند، هدف شان کمک و 
رونق بخشیدن به کار مراجعه کنندگانی است که می خواهند با چند ناشر و نویسنده 
قرارداد ببندند.وی ادامه داد: نمایشگاه های خارجی کتاب محلی برای ارتباط ناشران 
با کشورهای دیگر و به توافق رسیدن آنان نسبت به حق التالیف، کپی رایت و قیمت ها 
است. در کل روزهای نمایشگاه، یک روز برای بازدید عموم و روزهای دیگر اختصاص 
به اهل قلم و فعاالن این حوزه دارد. اما در ایران ماهیت نمایشگاه کامال برعکس 
است، در نمایشگاه کتاب تهران غرفه ها به هم چسبیده است و فشردگی، هجوم و 

ازدحام جمعیت تردد در بین راهروها و غرفه ها را برای مخاطبان مشکل می کند.
این  به حواشی  را مربوط  تهران  نمایشگاه کتاب  از شلوغی  کمایی، بخشی 
رویداد دانست و گفت: بخش عمده حاشیه نمایشگاه به عواملی چون: تخفیف ها، 
تنوع  و سرگرمی های آن برمی گردد و تنها بخش کوچکی مختص ارتباط بین ناشر 
و نویسنده است. طی چند سال شرکت در نمایشگاه کتاب تهران به ندرت نویسنده یا 
مترجمی به ما مراجعه کرده و سوالی پرسیده است. در بیشتر موارد قراردادها در دفتر 
خود ناشران منعقد می شود و در غرفه ها فقط یک نماینده فروش از ناشر مستقر است.

این ناشر خوزستانی یکی از علت های رجوع به نمایشگاه کتاب را ارائه بن های 
تخفیف در نمایشگاه ذکر و عنوان کرد: با ارائه بن های تخفیف در نمایشگاه افراد 
می توانند با قیمت های بسیار پایین کتاب را تهیه کنند، در نتیجه رجوع به نمایشگاه 
زیاد و فضا جنبه تفریحی پیدا می کند. هزینه های بسیار زیادی در نمایشگاه خرج 

می شود که از نظر ما ناشران ضروری نیست و اثرات مخربی روی نشر دارد.
کمایی گفت: شخصا موافق نمایشگاه های کتاب با این فرم و شکل نیستم. 
عملکرد نمایشگاه کتاب ما با دنیا متفاوت است. چند سالی است که فروش آنالین 
کتاب  نمایشگاه  در  که  را  کتاب هایی  تمام  می توانند  افراد  و  شده  گسترده  بسیار 
است  این  بر  انتظار  کنند.  تهیه  نمایشگاه  از  خارج  در  تهران خریداری می کردند، 
که نمایشگاه های ما در سطح کالس جهانی برگزار شود. شاید این امکان در حال 
حاضر وجود نداشته باشد اما باید تالش کرد تا آرام آرام به سمت کالس جهانی 

نزدیک شویم.
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فرناز میرزالو

نویسنده گرجی زندگینامه فردوسی را نوشت

در  تاودیشویلی  مورمان  نوشته  فردوسی«  ابوالقاسم  زندگی  »داستان 
گرجستان منتشر شد.

کتاب »داستان زندگی ابوالقاسم فردوسی« تألیف مورمان تاودیشویلی 
دانشگاه  ایرانشناسی  کرسی  رییس  بارتایا،  نمادی  پرفسور  ویراستاری  با 
در  اینتلکتی  انتشارات  از سوی  در ۲۱۳ صفحه  کوتایسی  تسرتلی  آکاکی 
تفلیس به خط و زبان گرجی، چاپ و منتشر و در اختیار ایرانشناسان، اساتید 

و دانشجویان قرار گرفت.
تاودیشویلی متولد سال ۱۹4۵ میالدی فارغ التحصیل دانشگاه دولتی 
تفلیس دکتری علوم فیلولوژی در سال ۱۹۷۱، وی تاکنون چهار رمان و تعداد 
زیادی مقاالت علمی و نقد و بررسی در مجالت و روزنامه ها منتشر کرده 
است. او پیش از این نیز دو کتاب علمی بسیار جالب با عنوان »فردوسی و 
روستاولی« )۲۰۰۹( و »نظامی و روستاولی« )۲۰۱۱( را تالیف و چاپ کرده 
است. وی در حال حاضر استاد فرهنگ شناسی )علوم فرهنگی( دانشگاه 

فنی گرجستان است.
آنچه در این کتاب آمده است بخشی رخدادهای واقعی است که در 
زندگی داستان زندگی حکیم ابولقاسم فردوسی رخ کرده است و بخشی پرواز 
خیال نویسنده در فضای فرهنگی و اجتماعی هزار سال پیش ایران زمین 
است، این کتاب پنجره ای است که در قاب آن می توان در دیار فرهنگ و 
تمدن ایرانی سیر کرد و سیمای بیش از هزاران سال تاریخ و سرگذشت 
ایرانیان و روابط ادبی فارسی و گرجی را در آیینه آن دید و نویسنده آن کسی 
است که به حکیم ابوالقاسم فردوسی و زبان و ادب فارسی، عشق می ورزد.

نویسنده کتاب خود گرجی شناس معروفی است و بخشی از زندگانی 
خود را به تحقیق پیرامون آثار شوتا روستاولی بزرگترین شاعرگرجی مولف 
منظومه »پلنگینه پوش« پرداخته است. گرجیان از دیرباز با توجه به عالقه ای 
که به ارزش های اخالقی شاهنامه ونیز فرهنگ پهلوانانه آن داشتند مشتاقانه 
به ترجمه و روایت این اثر سترگ و داستان های مرتبط با آن روی آورده اند.

یک کتابفروشی دیکر تعطیل شد

کریمخان دیگر »زند« ندارد

مدیر کتاب فروشی »کتاب زند«، با اعالم خبر تعطیلی این کتاب فروشی به دلیل 
فشارهای اقتصادی گفت: باید بپذیریم مردم ما کتابخوان نیستند.

بیان کرد: کتاب    زند، تعطیل  این کتاب فروشی  حسین زند، درباره سرنوشت 
شد؛ آن هم تنها بعد از چهار سال. وقتی تصمیم گرفتیم با هزینه شخصی، در خیابان 
کریمخان کتاب فروشی تاسیس کنیم، می دانستیم این کار سود مالی آنچنانی ندارد. 
تاسیس کنیم؛ چراکه سود  به جای کتاب  فروشی، صرافی  پیشنهاد می کردند؛  حتی 
بسیار خوبی دارد. یا می گفتند ملک را به قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان اجاره بدهید 
اما با وجود اینکه می دانستم درآمدی در کتاب فروشی نیست، تصمیم گرفتم کتاب 

زند را با همکاری همسرم تاسیس کنم.            
وی دالیل تعطیلی کتاب فروشی ها را در این دوره، مصداق ضرب المثل »آفتاب 
آمد، دلیل آفتاب« تبیین کرد، و افزود: اینکه می گویند درآمدی در کار کتاب فروشی 
دارد،  ضرورت  کتاب فروشی  و  نشر  صنعت  بدنه  از  مسئوالن  حمایت  و  نیست، 

واقعیت های روشنی اند و تعطیلی کتاب فروشی ها، گواهی بر وضعیت موجود است.
 زند با بیان این مطلب که از ابتدا هم هدف اصلی  از تاسیس کتاب زند کسب سود 
مالی نبود، ادامه داد: با عالقه وارد عرصه کتاب  فروشی شدم و حدود پنج سال، کنار 
همسرم از فعالیت در کتاب فروشی لذت بردیم. قصد انتفاع مالی از این کار نداشتیم.

وی گفت: تعطیلی کتاب زند، قطعی است و درباره آینده این ملک هم می دانم 
که قطعا کتاب فروشی نخواهد بود. 

ورود  اصلی  مانع  را  باال  مالی  منابع  به  نیاز  زند«  مدیر کتاب فروشی »کتاب  
به  عالقه مندان  از  بسیاری  گفت:  و  دانست  کتاب  فروشی  عرصه  به  عالقه مندان 
کتاب  فروشی به دلیل اجاره  بهای سنگین ملک ها، قادر نیستند به این عرصه ورود 

کنند. در پر ت ترین نقطه شهر بهای اجاره ماهیانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.
زند بر وابستگی، پیوند و تاثیر گذاری مشکالت اقتصادی اشاره و بیان کرد: 
اگر از کتاب  فروش بپرسید مشکل اصلی اش چیست، از ورود ناشران به حوزه فروش 
و همچنین اعمال تخفیف های باال گالیه خواهد کرد. هر چند این مشکل واقعیت 
دارد اما باید به ناشران هم حق بدهیم؛ چراکه در تالش است تا ادامه حیات بدهد.

این کتاب فروش ادامه داد: ناشر هم با چک های بلند مدت مراکز پخش دچار 
مشکل است. این مشکالت موجب شده تا ناشران به سمت فروش های آنالین که از 
معضالت اصلی کتاب فروشان است بروند؛ عالوه براین توجه ناشران به فروش آنالین 
به تمایل روز افزون مردم به فضای مجازی نیز مرتبط است و به نظر می  رسد، برخی 
فعاالن حوزه نشر ورود به این عرصه را ضرورت می دانند. می بینیم با مجموعه ای 

از مشکالت در حوزه کتاب مواجه هستیم به یکدیگر گره خورده و وابسته  است.
وی با بیان این مطلب که با وجود همه مشکالت اقتصادی، دلیل اصلی تعطیلی 
کتاب فروشی ها فرهنگی است، عنوان کرد: باید بپذیریم مردم ما کتاب خوان نیستند؛ 
از حرف تا عملمان فاصله زیادی وجود دارد.زند توضیح داد: خانواده ها برای کتاب 
و کتاب خوانی ارزش قائل نیستند؛ در حالی که در بسیاری از کشور ها مثال در ژاپن 
به محض انتشار خبر انتشار آثار نویسنده ای مثل موراکامی، شهروند ژاپنی تالش 
می کند نخستین خریدار کتاب باشد و البته افتخار می کند کتاب را زودتر بخرد. این 

میل به کتاب و کتاب خوانی در کشور ما وجود ندارد.  
در حالی که  افزود:  و کتاب خوانی،  به کتاب  بی توجهی مردم  به  انتقاد  در  وی 
مردم کشوری مثل ژاپن برای خرید کتاب، صف می کشند در ایران مردم برای خرید 
لوازم آرایش و یا انواع خوراکی هزینه می کنند؛ البته این رفتار ها با مشکالت زندگی 
آن ها مرتبط است و موجب شده تا تحلیل دقیق رفتار مردم درباره بی توجهی آن  ها 

با مقوله کتاب و کتاب خوانی  مشکل شود.

به تازگی  که  ایالمی  مترجم  حسین پور«  »ـآکو 
از نمایشنامه های ُکردی »فرهاد پیربال« را به  مجموعه ای 
فارسی ترجمه و منتشر کرده است، از »فضای مسموم ترجمه 
در ایران« و اینکه »کپی رایت رعایت نمی شود و سرقت های 

ادبی به شدت رواج پیدا کرده است« گفت.
فضای ترجمه ادبیات ُکردی در ایران مسموم است

»آکو حسین پور« متولد ایالم، از مترجمان و نویسندگان 
ادبیات ُکردی است که آثار متعددی را از ادبیات ِکردی به جامعه 
کتابخوان ایران معرفی کرده است. وی به تازگی و برای اولین بار 
مجموعه ای از نمایشنامه های فرهاد پیربال را به فارسی ترجمه 
و روانه بازار نشر کرده است. به بهانه چاپ این کتاب ازسوی 
انتشارات افراز، با »آکو حسین پور« پیرامون ادبیات ُکردی به 

گفت وگویی انجام شده که از نظرتان می گذرد.
* برای شروع، از خودتان و کتاب هایی که برای مخاطبان 

فارس زبان ترجمه کرده اید، برایمان بگوئید.
** تاکنون دو اثر از فارسی به ُکردی ترجمه کردەام و 
همچنین دوازده اثر از کردی به فارسی که البته تاکنون تنها 4 
عنوان از ترجمه های ُکردی به فارسی ام شانس چاپ داشتە اند. 
آثار دیگری از نویسندگان بزرگ ُکرد را هم در دست ترجمه 
دارم که امیدوارم به سرنوشت باقی آثار ترجمه ام دچار نشوند.

کتاب هایی که ترجمه کرده ام، از این قرار است: مجموعه 
داستان سیب زمینی خورها از فرهاد پیربال، خانە عنکبوت از 
از رفیق صابر،  شیرزاد حسن، عاشقانه های یک چریک پیر 
پیربال،  فرهاد  از  آبی  پالتو مشکی کفش  مرد کالە مشکی 
رمضان ها  رئیس  پیربال،  فرهاد  از  کامپوستال  دی  سانتیاگو 
از  نهایی، سحر  از عطا  تنهایی  دیگر  پیربال، جور  فرهاد  از 
صالح الدین دمیرتاش، کاوه آهنگر از شیرکو بی کس، مجموعه 
اشعار فرهاد پیربال، ز و چند نمایشنامه دیگر از فرهاد پیربال 

و زنی بر سر مناره.
از  زنان«  خیانت  و  خدمت  »در  کتاب های  همچنین 
شهال زرلکی و »گزیده اشعار لیال کردبچه« را هم از فارسی 

به ُکردی ترجمه کرده ام.
* درباره آثاری که موفق بە چاپشان نشده اید، بگوئید. 

آیا ناشری برای چاپشان پیدا نشده است؟
** خوشبختانه به واسطه اسم های بزرگی مثل شیرکو 
بیکس، فرهاد پیربال، عبداهلل پشیو، شیرزاد حسن و...، ناشران 
ایرانی به چاپ آثار ادبیات ُکردی رغبت دارند. متاسفانه دلیل 
چاپ نکردن یا نشدن آثار، فضای مسموم ترجمه در ایران 
است. کپی رایت رعایت نمی شود و سرقت های ادبی متاسفانه 
به شدت رواج پیدا کرده است. شما با تغییر چند جمله، حذف 
بعضی کلمات و عبارات، می توانید کتابی را که چند سال پیش 
چاپ شده است، به نام خودتان منتشر کنید! کسی هم نمی تواند 
یقه شما را بگیرد. متاسفانه در چنین فضایی مترجمانی که کار 

می  کنند و عرق می ریزند، مظلوم واقع می شوند و انگیزه ای 
برای کار باقی نمی ماند.

* منظورتان از سرقت و فضای مسموم فقط در زمینە 
ادبیات ُکردی است؟

در  حتی  مختلف،  زمینە های  در  خیر؛  مسلما   **
اگر  می دهد.  رخ  اتفاق  این  دانشگاهی  و  علمی  کتاب های 
مخاطب حرفه ای کتاب باشید و ادبیات ترجمه و گاه تالیفی 
کشور را دنبال کنید، متاسفانه به کرات با این اتفاق مواجه 
می شوید. حتی ناشرانی هستند که چاپ یک اثر را با یک فرایند 
کامال غیرقانونی ادامه می دهند ولی دست مترجم و نویسنده به 
جایی بند نیست؛ اتفاقی که برای کتاب اولم رخ داد. اما ُخب 

بنده بیشتر در زمینه کاری خودم عرض کردم.
* به نظر شما مشکل اصلی کجاست و راه حل چیست؟

** حس می کنم نبود قانون کپی رایت به معنای واقعی 
کلمه در ایران، باعث شده هر کسی بتواند نویسنده، مترجم یا 
روزنامه نگار، شود. بنده برای ادعای مالکیت یکی از کتاب هایم 
خواستم از طریق قانونی اقدام کنم که متوجه شدم باید چندین 
بار به تهران رفت و آمد داشتە باشم؛ از تجربیات دیگر دوستان 
هم به این نتیجه رسیدم که دردسر شکایت بسیار بیشتر از آن 
چیزی است که فکر می کنیم. عالوه بر نبود قانون کپی رایت، 
است؛  ناشران  متوجه  بنده  نظر  به  اتفاق  این  قسمت عمده 
ناشرانی که هر کتابی را قبول و چاپ می کنند. بارها و بارها 
با کتاب هایی مواجه شده ام که اصول اولیه ترجمه را رعایت 
نکرده اند. واضح است که دست سایت های ترجمه هم در کار 
است، اما ناشر محترم بی تفاوت به هر نوع استاندارد کیفی، اثر 
را چاپ کرده است. متاسفانه تازگی ها نشر های خوبی هم این 
خطا را مرتکب شده اند که باعث شده اعتماد مخاطب به آن ها 
هم پایین بیاید. بە دوستی به شوخی گفتم قبل تر ها برای 
زبان، آن هم در حد عالی  دانستن الاقل دو  مترجم شدن، 
ضروری بود، اما امروز شرط الزم و کافی فقط این است که 

کپی کردن را بلد باشی!
* از کتاب تازه تان بگوید؛ مجموعه نمایشنامه های فرهاد 

پیربال. چرا پیربال؟ چرا نمایشنامه؟ و چرا این کتاب؟
مبدا  زبان  در  م  ا شدە منتشر   زه  تا کتاب   **

به  بنا  مقصد  زبان  در  که  دارد  نام  »حشیش کش ها« 
مالحضاتی نامش را به »ز، و چند نمایشنامه دیگر« تغییر داده ام؛ 
مجموعه ای از پنج نمایشنامه فرهاد پیربال که تِم اصلی تمام 
آنها، جنگ، آوارگی و تنهایی است. برای اولین بار است که 
مجموعه ای مستقل از نمایشنامه  های ُکردی به فارسی ترجمه 
می شود و اتفاق خوبی است. فارغ از ترجمه خود من، به نظرم 
این کتاب در زبان اصلی از مهمترین و موفق ترین تجربه های 
دید   کرده  سعی  اثر  این  در  پیربال  است.  نمایشنامەنویسی 
تازه ای به جنگ و آوارگی داشته باشد. مقوله ای انسانی از دید 
یک نویسنده ُکرد.در جواب آن قسمت از سوالتان که پرسیدید 
چرا پیربال؟ باید بگویم به عنوان کسی که سال هاست ادبیات 
ُکردی کردستان عراق را دنبال می کنم، پیربال را جهانی ترین، 
مدرن ترین و متفاوت ترین نویسنده کرد می دانم که متاسفانه 
بنا به دالیلی که گفتن شان مجال کامال جداگانە ای می طلبد، 
آنچنان که شایستە اش است، شناختە نشده است. پیربال در 
بسیاری از آثارش از خالقیت ها و تکنیک های منحصر بە 
خودش استفاده می کند. نگاهش به یک مسله بومی، کامال 
جهانی است و بسیار نکتە بین و آوانگارد است. به نظرم تمام 
یک  شوند.  معرفی  فارسی  ادبیات  به  باید  پیربال  ادبی  آثار 

نویسنده طراز اول در همسایگی ایران.
* شما پیربال را به نوعی بهترین نویسنده ُکرد می دانید 
در حالی که نویسندگانی مانند بختیار علی و شیرزاد حسن بیشتر 
مورد استقبال مخاطبان فارس زبان قرار گرفتە اند. آیا در میان 
جامعه ُکردزبان این اقبال بیشتر به سمت پیربال و آثارش است؟ 

مبنای این صحبت شما چیست؟
** »بهترین نویسنده ُکرد«، عبارت درستی نیست. من 
عرض کردم پیربال مدرن ترین و متفاوت ترین نویسنده ُکرد 
است. در وهله اول به نظر بنده مالک برتری یک نویسنده 
ایران  ادبیات  در  می دانید  شما  نیست.  مخاطبانش  تعداد 
رمان های عامه پسند سطح پایینی چاپ می شوند که به شدت 
هم پرفروش اند. دو دیگر اینکه، مقایسه فرهاد پیربال، بختیار 
علی و شیرزاد حسن به این شیوه و تالش برای اثبات برتری 
هر کدام بر دیگری کار درستی نیست، ما با سه دنیای متفاوت 
روبه رو هستیم؛ کامال متفاوت. منظور از تفاوت پیربال این بود 
که او توانستە خود را از جو حاکم بر ادبیات کردستان جدا 
کند و خودش باشد. مالک بندە برای حرف هایم، جهانی است 
که نویسنده روبه روی مخاطبش قرار می دهد، دید حرفه ای به 
داستان و روایت. بله. پیربال مدرنترین و متفاوت ترین نویسنده 

ُکرد است. البته به زعم بنده.
 * منتظر معرفی آثار دیگری از فرهاد پیربال توسط 

شما باشیم؟
بله، سه رمان، گزینە اشعار پیربال را به ناشران   **

مختلفی سپرده ام که انشااهلل بە چاپ می رسند.

گفت وگو با آکو حسین پور مترجم ایالمی

دست مترجم و نویسنده به جایی بند نیست
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جذابیت »خانه ما« تعلق به خانواده است

به  اشاره  با  مهرآوران  عزت اله 
کرد  اظهار  ما«  »خانه  مستندمسابقه 
که یک ویژگی مهم این اثر نمایش 
بدون  آن  در  واقعی  زندگی های 
افزود:  است.وی  سناریو  و  فیلمنامه 
اینکه برنامه ای متعلق به خانه و ما باشد، 

بسیار جذب کننده است یعنی هر تماشاگری 
که آن را می بیند خودش را مخاطب ویژه آن برنامه می داند چنان که گویی 
همه خانه هایی که به تصویر کشیده شده اند، خانه خود اوست. تماشاگر وقتی 
به واسطه این مسابقه به داخل خانه ها می رود، با تعلقی که به خانه و خانواده 
دارد، به زودی ارتباطش برقرار می شود و یک حس نزدیکی و صمیمیت با 
آن خانه و خانواده برقرار می کند.وی با اشاره به حضور در بین خانواده های 
شهرستانی عنوان کرد: این حضور ما را با خانه و خانواده هایی مواجه می کند 

که فرهنگ های متفاوت داشته و آداب و رسومشان با ما فرق دارد.

 »آرماندو« از سه شنبه به شبکه  آی فیلم می رود

»آرماندو«  تلویزیونی  مجموعه 
از  عبدی پور،  احسان  کارگردانی  به 
آی فیلم  در  مردادماه   ۱4 شنبه  سه 

فارسی پخش می شود.
»آرماندو« داستان جوان ساده و 

مهربانی به نام آرمان را روایت می کند که 
سعی می کند مشکالت خواهرش و فرزندان 

خواهرش را برطرف کند اما درگیر مسائلی می شود.
حمیدرضا آذرنگ، مرجانه گلچین، الیکا عبدالرزاقی، سحر ولدبیگی، 
علیرضا استادی، علیرضا مسعودی، علی اوجی، محمدرضا هدایتی، منوچهر 

هادی و مهرانه مهین ترابی در این سریال بازی کرده اند.
شبکه  از   ۱۸ ساعت  روز  هر  سه شنبه  از  »آرماندو«  سریال 
۲ و ۱۰ روز  نیز در ساعت های  بازپخش آن  آی فیلم پخش می شود. 

بود. بعد خواهد 

حسین هور با »بی تاب« وارد بازار موسیقی پاپ شد

عنوان  »بی تاب«  آهنگ  تک 
موسیقایی  ثار  آ تازه ترین  ز  ا یکی 
حسین هور خواننده تازه وارد موسیقی 
پاپ است که با حمایت محمد حسین 
شده  شناخته  کننده  تهیه  توتونچیان 

را  خود  در مارکتینگ موسیقی  موسیقی 
معرفی کرده است. در این اثر مسعود جهانی 
این خواننده  با  نیز  تنظیم کننده معروف و خبرساز موسیقی  آهنگساز و 
همراهی می کند. در این اثر منصور فرهاد فرهادیان و مهراد جم ترانه سرا و 
آهنگساز، مسعود جهانی تنظیم کننده، محمدعلی میرزا طراح و موسسه 
ققنوس به عنوان ناشر حضور دارند.رضا بهرام خواننده شناخته شده موسیقی 
پاپ کشورمان نیز که از چندی پیش خود را در عرصه موسیقی معرفی 
کرد یکی دیگر از خوانندگانی است که پیش از حسین هور توسط موسسه 

ققنوس در مارکتینگ موسیقی پاپ ایران معرفی شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

نادر طالب زاده به کرونا مبتال شد

سازمان  رییس  انتظامی  حسین 
نادر  ابتالی  اعالم  ضمن  سینمایی 
آرزوی  او  برای  طالب زاده مستندساز 

سالمتی کرد.
سازمان  رییس  انتظامی  حسین 
سینمایی و در پی اعالم ابتالی نادر 

تلویزیونی  برنامه ساز  مستندساز،  طالب زاده 
و دبیر جشنواره فیلم »عمار«، در توییتی در حساب شخصی خود برای 

او آرزوی سالمتی کرد.
در متن حسین انتظامی آمده است: »نادر طالب زاده عزیز هم به کرونا 
مبتال شده؛ شخصیتی متین و خلیق و فروتن که جنبه های فرامتنی سینما 
بویژه حوزه  گفتگوی فرهنگی  و  کادر  تربیت  در  و  می شناسد  خوب  را 
داریم و حمد  تندرستی  آرزوی  برایش  دارد.  بین الملل، خدماتی پرشمار 

شفا می خوانیم.«
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محمد حسین زاده

جامعــه هنــری ایــران یکــی 
دیگــر از هنرمنــدان بــزرگ چندوجهی 
خــود را از دســت داد، هنرمنــدی کــه 
اگرچــه در ســینما شــهره بــود امــا در 
زمینــه ادبیــات، موســیقی و هنرهــای 
تجســمی، آثــاری خلــق کــرد کــه در 
جایــگاه خــود در اعتــالی فرهنــگ و 

ــته اند. ــش داش ــران نق ــر ای هن
ــد ۲۹ دي  ــینایی متول ــرو س خس
ــود و  ــاري ب ــهر س ــاه ۱۳۱۹ در ش م
۱۱ مــرداد ۱۳۹۹ بــه دلیــل ابتــال بــه 
بیمــاري کرونــا، جــان خود را از دســت 
داد تــا ایــن بیمــاري عجیــب، یکــي از 
ــه  ــم ب ــن را ه ــر ایران زمی ــر هن مفاخ
ــد و شــاید  ــه کن ــان خــود اضاف قربانی
ــادآور  ــا ی ــه م ــه هم ــه را ب ــن نکت ای
شــود کــه توصیه هــاي بهداشــتي 
را جــدي بگیریــم چــرا کــه ایــن 
بیمــاري شــوخي بردار نیســت. خســرو 
ــس،  ــردان، فیلمنامه نوی ــینایي کارگ س
آهنگســاز، نوازنــده و شــاعر بــود. 
آثــار او معمــوال بــر پایــه مســتندهای 
اجتماعــی اســتوار بودنــد. ســینایی 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــال ۱۳۸۷ موف در س
نشــان ویــژه کشــور لهســتان از ســوی 
رئیس جمهــور ایــن کشــور شــد. او 
ایــن نشــان را بــه خاطــر ســاخت فیلم 
مســتند مرثیــه گمشــده، کــه روایتگــر 
مهاجــرت هــزاران لهســتانی بــه ایران 
در ســال های ۱۹4۱ و ۱۹4۲ اســت، 

ــت کــرد. دریاف
او کــه متولــد ســاري بــود، پس از 
مهاجــرت بــه تهــران، در ســال ۱۳۳۷ 
از دبیرســتان البــرز دیپلــم گرفــت. 
ــه اتریــش ســفر کــرد و  پــس از آن ب
از ســال ۱۹۵۹ تــا ۱۹۶۳ بــه تحصیــل 
در رشــته معمــاری در دانشــکده فنــی 
ــه  ــان ب ــد. او همزم ــن مشــغول ش وی
آکادمــی  در  آهنگســازی  تحصیــل 
ــن  ــای نمایشــی وی موســیقی و هنره
ــل  ــه تحصی ــس از آن ب ــت و پ پرداخ
در رشــته ســینما مشــغول شــد و 
ــی  ــاز در کارگردان ــه ممت ــا دو درج ب
 ۱۳4۶ ســال  در  فیلمنامه نویســی  و 
هنرهــای  و  موســیقی  آکادمــی  از 
ــد.  ــل ش ــن فارغ التحصی ــی وی نمایش
ــا ۱۳4۶ شــاگرد  وی از ســال ۱۳۳۷ ت
سرپرســت  وینکل بــاور،  ویکتــور 
ــن  ــرواتوار وی ــون کنس ــش آکاردئ بخ
مختلــف  کنســرت های  در  و  بــود 
ــات  ــو هی ــواز و عض ــوان تکن ــه عن ب
ارکســتر کنســرواتوار شــرکت داشــت. 
ــه  ــال ۱۳4۶ ب ــینایی در س ــرو س خس
ایــران بازگشــت و بــه مــدت ۵ ســال 
در وزارت فرهنــگ و هنــر مشــغول 
بــه کار شــد. او همچنیــن از ســال 
ــو  ــازمان رادی ــا س ــا ۱۳۵4 ب ۱۳۵۱ ت
تلویزیــون ملــی ایــران همــکاری کرد. 
ــه  ــال ۱۳۷۱ ب ــا س ــان ت او از آن زم
ــی،  ــته های کارگردان ــس در رش تدری
فیلــم،  موســیقی  فیلمنامه نویســی، 
مستندســازی و... در دانشــگاه و مراکز 
وی  پرداخــت.  هنــری  و  آموزشــی 
نخســتین فیلــم ســینمایی خــود را در 
ســال ۱۳۵۸ بــا نــام زنده بــاد، ســاخت. 
ــاخته  ــالب س ــاز انق ــم در آغ ــن فیل ای
شــد و اولیــن فیلــم )بعــد از انقــالب( 
بــود کــه در یــک جشــنواره الــف 
بین المللــی یعنــی جشــنواره کارلــووی 
ــت.  ــزه گرف ــال ۱۹۸۰ جای واری در س
ســینایی در طــول فعالیت هــای هنــری 
خــود بیــش از ۱۲۰ فیلــم کوتــاه و بلند 
ــندگی  ــر نویس ــزون ب ــه اف ــاخت ک س
و کارگردانــی، ســاخت موســیقی و 
ــر  ــز ب ــارش را نی ــی از آث ــن برخ تدوی

عهــده داشــت. قطعــا بســیاري از 
ــا فیلم هــاي عــروس  سینمادوســتان ب
آتــش، در کوچه هــاي عشــق و جزیــره 

ــد. ــادي دارن ــرات زی ــن او خاط رنگی
ــه  ــد ک ــد بدانی ــد نباش ــاید ب ش
ــانه  ــینما و رس ــي س ــیاري از اهال بس
ایــن هنرمنــد بــزرگ را بــا مهربانــي و 
اخــالق بســیار خوبــش بــه یــاد دارنــد. 
او همیشــه خنــدان بــود و تعریــف 
ــت:  ــود داشــت، او می گف ــی از خ جالب
ــی از مــن  یکــی از دوســتان مطبوعات
کاره  چــه  را  خــودت  کــه  پرســید 
می دانــی؟ مــن پاســخ دادم، بــس کــه 
در خویــش حیرانــم نمی دانــم کــی ام، 
کافــرم گبــرم مســلمانم نمی دانــم 
کــی ام. ایــن را از یــک چینــی بنــدزن 
ــک فیلمســازم.  ــن ی ــودم. م شــنیده ب
ــیدن  ــرای رس ــن ب ــازی م راه فیلمس
ــا  ــذاب، ب ــیار ج ــه بس ــن حرف ــه ای ب
ــی  ــن خیل ــت. م ــرق داش ــران ف دیگ
دیــر به فیلمســازی رســیدم. ناخواســته 
کارم بــا شــعر شــروع شــد و بعــد بــه 
موســیقی پرداختــم. به اروپــا رفتم و در 
آن جــا معمــاری خوانــدم و همچنیــن 
چندســال آهنگســازی خوانــدم. یکــی 
از دوســتانم گفــت کــه در یــک فیلــم 
دانشــجویی اش بــازی کنم. مــن در آن 
کار شــرکت کــردم و ناگهــان ســینما 
ــه دنیــا بــرای مــن  ــازه ای ب دریچــه ت
بــاز کــرد. در امتحــان ورودی آکادمــی 
ــن  ــای نمایشــی وی موســیقی و هنره
ــول  ــبختانه قب ــردم و خوش شــرکت ک
شــدم و آن دوره 4ســاله را گذرانــدم و 
شــدم ســینماگر. برگشــتم بــه ایــران و 
بــه خــودم گفــت کــه تــو از ایــن پــس 

ــتی. ــینما گر هس ــر س دیگ
کارگــردان  و  نویســنده  ایــن 
ــوای  ــه ن ــران ک ــینمای ای ــزرگ س ب
ســاز آکاردئــون اش بــرای گــوش 
خیلــی از هنرمنــدان و عالقمنــدان بــه 
هنــر آشناســت، در مــورد نوازندگی اش 
ــه  ــاز ب ــن س ــود: در ای ــه ب ــم گفت ه
و  بــودم  رســیده  خوبــی  جاهــای 
ــن  ــتیم. م ــم گذاش ــرت هایی ه کنس
همیشــه فیلمســازی را دوســت داشــتم 
ــود.  ــب نب ــم جال ــا حواشــی اش برای ام
فیلمســازی را از ایــن جهــت انتخــاب 
ــات،  ــتم از ادبی ــه می توانس ــردم ک ک
موســیقی و هنرهــای تجســمی در 

ــا هــم اســتفاده کنــم. مــن  ترکیــب ب
در  ایــران خیلــی ســفر کــردم  در 
نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه 
ــه  ــتیم ک ــی هس ــا مدع ــا ایرانی ه م
مملکت مــان را خیلــی دوســت داریــم 
ولــی هیچکــدام کشــورمان را درســت 

ســیم. نمی شنا
خســرو ســینایی کــه دلبســته 
لهســتان بــود و همیشــه دوســت 
ــاره مهاجــرت لهســتانی ها  داشــت درب
ــی  ــگ جهان ــران در خــالل جن ــه ای ب
ــن  ــازد در ای ــتقل بس ــی مس دوم فیلم
بــاره در مصاحبــه اي گفتــه بــود: ســال 
۱۳4۹ پــدر دوســت مســیحی ام فــوت 
کــرد و بــرای خاکســپاری به قبرســتان 
ارمنی هــا در منطقــه دوالب تهــران 
)منطقــه ۱4( رفتیــم. هنــگام قــدم 
زدن در ایــن قبرســتان بــا ســنگ 
قبرهــای لهســتانی های مهاجــر در 
ــه  ــس از آن ب ــران مواجــه شــدم. پ ای
ــه  ــا ۱۳۵۳ ب ــی ت ــال یعن ــدت 4 س م
ــون  ــر و تلویزی ــگ و هن وزارت فرهن
آن زمــان بــرای ســاخت فیلــم اصــرار 
کــردم، امــا بــرای آنها اهمیتی نداشــت 
تــا اینکــه در همــان ســال آقــای ایــرج 
گرگیــن مــرا صــدا کــرد و گفــت 
مقامــات کشــور بــه زالندنــو )نیوزلنــد( 
رفتنــد و در بــدو ورود بــا چنــد کــودک 
ــرود  ــه س ــدند ک ــه ش ــتانی مواج لهس
لهســتانی  بچه هــای  می خواندنــد، 
کــه بــا کشــتی از طریــق بمبئــی بــه 
زالندنــو بــرده شــدند و تابعیــت آنجا را 
گرفته انــد. اگــر بخواهــی می توانــی به 
ــاره لهســتانی ها  ــروی و درب ــو ب زالندن
فیلــم بســازی. زمانــی کــه بــه زالندنو 
رفتــم در آنجــا محبتــی بــه ما شــد که 
محبــت بــه مــردم ایــران بــود. پــس از 
ــه اتفــاق 4 فیلمبــردار بــه  بازگشــت ب
ــن  ــواز، قزوی ــان، اه ــهرهای اصفه ش
از  فیلــم  و ۱۹ ســاعت  رفتیــم  و... 
متعلــق  محله هــای  و  قبرســتان ها 
بــه لهســتانی ها تهیــه کردیــم. وقتــی 
در ســال ۵4 از تلویزیــون اســتعفا دادم، 
پوزتیوهــا و نوارهــای صــدا را بــه آتلیه 
ــام  ــم را تم ــا فیل ــردم ت ــخصی ام ب ش
کنــم. ســال ۵۵ شــرایط مملکــت 
نمي خواســتم  و  بــود  سیاســت زده 
فیلــم مــن جنبــه سفارشــي پیــدا 
کنــد و حکومتــی می شــود، اگــر هــم 

مقامــات را در فیلــم نشــان ندهــم کــه 
ــرا  ــه چ ــد ک ــذه می کنن ــن را مواخ م
بــا پــول تلویزیــون رفتــی و ســفارش 
ــد  ــال بع ــدادی. ۳س ــام ن ــا را انج م
از انقــالب نــزد آقــای ســیدمحمد 
ــم  ــون رفت ــران تلویزی ــتی از مدی بهش
ــم حاضــرم نگاتیوهــا را بخــرم.  و گفت
ایشــان زیرکــی کــرد و گفــت دو نفــر 
ــم  ــد راش هــا )۱۹ ســاعت فیل اول بای
ــا تصمیــم بگیریــم.  خــام( را ببیننــد ت
عبــداهلل اســفندیاری و داود میرباقــری 
آمدنــد و راش هــا را دیدنــد و بعــد کــه 
ــیم،  ــد نمی فروش ــردم گفتن ــوع ک رج
بلکــه ســرمایه گذاری می کنیــم تــا آن 
را بســازی. موســیقی فیلــم و متــن آن 
را نوشــتم و فیلــم مونتــاژ شــد، حــال 
ــد و آن را  ــو می ش ــع نگاتی ــد قط بای
بــه تلویزیــون دادم. دو هفتــه گذشــت 
ــن  ــه م ــه ب ــا اینک ــد ت ــری نش و خب

ــط ۵  ــما فق ــای ش ــد از نگاتیوه گفتن
دقیقــه موجــود اســت کــه متعلــق بــه 
ســفر شــاه بــه زالندنــو اســت. بنابراین 
مجبــور شــدم در انبــار تلویزیــون 
مــدت زیــادی وقــت صــرف کنــم تــا 
نگاتیوهــا را پیــدا کنــم و همــه غیــر از 
ــم ســاخته  ــدا کــردم و فیل یکــی را پی
ــیوهای  ــاره در آرش ــه دوب ــد و البت ش

ــون گــم شــد. تلویزی
ــم  ــه فیل ــاره ب ــا اش ــینایی ب س
ــا موضــوع  ــه ب ــه گمشــده  اش ک مرثی
ــد  ــاخته ش ــتانی ها س ــرت لهس مهاج
شــوالیه  نشــانه   ۲۰۰۸ ســال  در  و 
ــه  ــرای او ب ــتان را ب ــوری لهس جمه
ارمغــان آورد گفــت: پــس از ایــن 
فیلــم تفاهمنامــه همــکاری بــرای 
ســاخت یــک فیلم ســینمای مشــترک 
ــان لهســتان  ــی بنــده می ــه کارگردان ب
و فارابــی امضــا شــد کــه نــام آن 
فیلــم قطــار زمســتانی، بــود کــه ایــن 
ــه  ــان بودج ــارد توم ــط ۸ میلی ــر فق اث
هــم  آن  از  نیمــی  و  می خواســت 
ــی  ــود، ول ــتانی ها ب ــده لهس ــر عه ب
ــه آرزوی  ــوع ک ــن موض ــفانه ای متأس
مــن اســت، محقــق نشــد. قــرار بــود 
ــای  ــم آق ــم ه ــر اول فیل ــه بازیگ ک
عــزت اهلل انتظامــی باشــد که متاســفانه 

ــرد. ــوت ک ــز ف او نی
ر  د کــه  یی  ســینا و  خســر
نیــز  تجســمی  هنرهــای  عرصــه 
چهــره شــناخته شــده ای اســت و 
آثــار تجربــی قابل توجهــی دربــاره 
موضــوع هنــر و هنرمندانــی همچــون 
ژازه تباتبایــی ســاخته اســت، همــواره 
ــح  ــد مصال ــر ۵۰ درص ــت: اگ می گف
ــا ۵۰  ــد قطع ــات باش ــینما از ادبی س
درصــد دیگــرش هنرهــای تجســمی 
اســت. نحــوه جــذب هنــر غــرب 
ــی و کیفیــت  ــدان ایران توســط هنرمن
ــینمای  ــه س ــان ب ــگاه آن ــه و ن توج
ــا  ــب و تمن ــک طل غــرب نشــان از ی
درونــی احــراز و ابــراز هویــت ایرانــی 

دارد.
ســینایی کــه 4 فیلــم بــا نام هــای 
شــرح حــال دربــاره ژازه تباتبایــی 
ــور  ــاج منص ــال 4۷، ح ــول س محص
الملکــی دربــاره حــاج منصــور الملکــی 

ــاره  ــزال درب ــال ۵۱، گی ــول س محص
گیــزال وارکا ســینایی محصــول ســال 
۷۲ و میــان ســایه و نــور دربــاره فــرح 
ــاخته  ــال ۸۲ س ــول س ــی محص اصول
ــن  ــود: م ــه ب ــاره گفت ــت در این ب اس
ــتم  ــا می خواس ــن فیلم ه ــب ای در قال
ــم از  ــاخت فیل ــه س ــم ک ــان ده نش
ــک  ــا ی ــاط ب ــاز در ارتب ــوی فیلمس س
هنرمنــد، یــک خالقیــت مشــترک 
ــد  ــراکار هنرمن ــاز اج ــت و فیلمس اس
نیســت، بلکــه برداشــت خــودش را از 
ــم  ــد در فیل ــار آن هنرمن ــی و آث زندگ
ــن  ــع ای ــد. درواق ــرح می کن ــود مط خ
بپذیریــم کــه همــکاری  را  اصــل 
فیلمســاز بــا یــک هنرمنــد، بــده 
ــن  ــن ای ــترک بی ــری مش ــتان فک بس
ــا  ــتند ی ــا مس ــن فیلم ه ــت. ای دو اس
ــودم  ــن خ ــتند. م ــره نیس ــتند پرت مس
ــداول  ــوم مت ــه مفه ــا را ب ــال آنه اص
مســتند نمی شناســم، چــرا کــه مســتند 
ــک  ــه ی ــی اش اســتناد ب مفهــوم درون
ــق  ــتباه مطل ــن اش ــت و ای ــز اس چی
اســت. هــر فیلمــی کــه داســتان، 
ــته باشــد  ــر، انیمیشــن و... نداش بازیگ
و ابــزار کارش واقعــی باشــد را مــا 
ــه  ــی ک ــم. در صورت ــتند می گوئی مس
ایــن فیلم هــا در مــرز مســتند حرکــت 
ــال  ــال کام ــرح ح ــی ش ــد، ول می کنن
ــی و کار آن  ــاس زندگ ــی براس تجرب
هنرمنــد هســتند، ماننــد مجســمه های 
ژازه کــه مــن عنوان ســینمای مســتقل 

ــم. ــح می ده ــا ترجی ــرای آنه را ب
خســرو ســینایی تعریــف دیگــری 
نیــز از خــودش دارد کــه می توانــد 
پایان دهنــده بخشــی از گفت هــای 
ــت:  ــد. او می گف ــینماگر باش ــن س ای
نداشــته  دوســت  برخی هــا  شــاید 
ــازم و در  ــم بس ــن فیل ــه م ــند ک باش
ســینما حضــور داشــته باشــم. امــا مــن 
ــار نمی کشــم.  ــا کن ــن راحتی ه ــه ای ب
ــیوا  ــبیه ش ــا ش ــتی م ــول دوس ــه ق ب
ــا  ــه ب ــتیم ک ــا( هس ــدای هندوه )خ
وجــود دســت های متعــدد،  اگــر یکــی 
ــت  ــد،  دس ــع کنن ــتانش را قط از دس
ــه همیــن دلیــل مــن  دیگــری دارد. ب
ــم و از  ــام می ده ــری ام را انج کار هن

حرکــت نمی ایســتم.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

مخالفت با اکران آنالین!
بهرام ارک: در شرایط کرونایي

 معلوم نیست چه تصمیمي درست است
 و چه تصمیمي اشتباه!

در جشـنواره سـال گذشـته و درسـت چند روز قبل از شیوع کرونا و 
تعطیلي سـینماها و فعالیت هاي هنري، فیلمسـازان جواني حضور داشتند 
کـه فیلم هایـي خـاص و متفاوت تولید کـرده بودند و اتفاقـا مورد تمجید 
و تحسـین سـینمایي ها و منتقدان و حتي مخاطبان قرار گرفتند. یکي از 
فیلم هاي متفاوت و فوق العاده جشـنواره فیلم سـینمایي پوسـت، سـاخته 
بهـرام و بهمـن ارک بـود. ایـن بـرادران دوقلو حاال از شـرایط نامناسـب 
سـینما و همینطـور اکـران آنالیـن رضایـت چنداني ندارنـد و بهرام ارک 
در گفتگویـي کوتـاه بـا دنیاي جوانـان، از عدم رضایت خـود براي اکران 

آنالین فیلمشـان خبر داد.
بهـرام ارک کارگـردان سـینما دربـاره شـرایط ایـن روزهـای خود 
و بـرادر فیلمسـازش گفـت: چنـدی پیـش بـرادرم بهمن دچـار بیماری 
کرونـا شـده بـود امـا حاال بهبـود پیدا کـرده و با امید شـمس مشـغول 
بـه کار اسـت. البتـه بهمن در بیمارسـتان بسـتری نشـد، درواقـع ماجرا 
ایـن چنیـن بـود کـه قـرار بـود فیلمبـرداری پـروژه امیـد شـمس آغاز 
شـود از همیـن رو همـه تسـت دادنـد کـه تسـت بهمـن مثبـت شـد و 
بهمـن خـود را قرنطینـه کـرد. امـا در حـال حاضـر بهمـن در پـروژه 
امیـد شـمس مشـاور کارگردان اسـت. همچنیـن من و بهمن مشـغول 
نـگارش فیلمنامـه جدیـد نیز هسـتیم که درباره شـاه طهماسـب و یکی 
از نقاشـان آن زمـان اسـت، البتـه این اثر تنها یک فیلـم تاریخی صرف 
نیسـت بلکـه یـک فیلم تاریخی افسـانه ای اسـت. به همیـن ترتیب در 
حـال حاضـر مشـغول تحقیقـات هسـتیم البتـه هنـوز نامـی بـرای این 

نکرده ایم. انتخـاب  فیلـم 
بهـرام ارک درباره سـرانجام فیلم سـینمایی پوسـت هـم بیان کرد: 
پخـش بین الملـل ایـن فیلـم بـر عهده محمـد اطبایی اسـت و بـا توجه 
بـه اینکـه در شـرایط کرونایـی هسـتیم فعـال تصمیمی برای اکـران آن 
نگرفته ایـم. در ایـن میـان بـه نمایـش آنالیـن آن هـم فکـر نمی کنیم، 
چـون در آن صـورت فیلـم نابـود می شـود. ما دوسـت داریم پوسـت، در 
سـینما بـه نمایـش دربیایـد. البته مـن با نمایـش اینترنتی آثار سـینمایی 
مخالـف نیسـتم ولـی فکـر می کنـم پوسـت فیلمـی اسـت کـه بایـد در 

سـینماها دیـده شـود و واکنش مخاطبـان را دریافـت کرد.ی
ایـن کارگردان درباره شـرایط اکران فیلم هایی کـه این روزها روی 
پـرده سـینما هسـتند، توضیـح داد: روی فیلم هایی که ایـن روزها اکران 
شـده اند، چنـدان نمی شـود نـام اکـران را گذاشـت و بـه لحاظ بازگشـت 
سـرمایه موفـق نبوده اند چون در حال حاضر شـرایط ویـژه ای داریم. اگر 
همـان فیلم هـا در شـرایط عادی به نمایـش درمی آمدنـد اتفاقات بهتری 
بـرای آنهـا رخ مـی داد. پوسـت، هـم فیلمی نیسـت کـه بتواند بازگشـت 
آن چنانـی سـرمایه داشـته باشـد، چـون یک اثـر خاص هنری اسـت که 
سوپراسـتار هـم نـدارد. شـرایط کرونایـی فعلـی می توانـد تاثیـر ویژه ای 
روی پوسـت بگـذارد. تصـور کنیـد حتـی فیلم هایـی که سوپراسـتارهای 
زیـاد دارنـد اکـران خوبی در این شـرایط پیچیده نداشـته اند. این وضعیت 
روی فیلم هایـی کـه بـه صـورت هنـری و بـا هزینـه کمتری سـاخته اند 
دوچنـدان تاثیـر می گذارد. در حـال حاضر حتی تبلیغی هـم برای فیلم ها 
نمی شـود. شـرایط ویژه ای روی سـینمای ما حاکم است که چه به لحاظ 
تولیـد و چـه بـه لحـاظ اکـران و جشـنواره وضعیـت مبهـم و پیچیده ای 
داریـم به طوری که حتی نمی توانیم متوجه شـویم چه تصمیمی درسـت 
و چـه تصمیمـی غلـط اسـت اصال شـاید اینکه مـا نمی خواهیم پوسـت 
را اکـران کنیـم، تصمیـم غلطـی باشـد. می خواهـم بگویـم بایـد بـه هر 
شـکل از ایـن شـرایط عبـور کنیـم. ایـن روزهـا در حرفه سـینما آنهایی 
کـه در پشـت صحنـه فعالیـت دارنـد یـا بازیگـران درجه چندم هسـتند، 
وضعیـت خوبـی ندارنـد. مگـر چند پـروژه در حال حاضر در تولید اسـت؟ 
آنهایـی هـم کـه می تواننـد تدریس کنند بـا تعطیلی آموزشـگاه ها مواجه 
می شـوند. وضعیـت بـه گونه ای شـده کـه برخی اهالی سـینما بـا اندک 
پولـی کـه در دسـت دارنـد، به سـراغ بـورس رفته انـد! یعنـی هنرمندی 
کـه نمی دانـد اصـال بورس چیسـت به سـراغش مـی رود چـون واقعا در 

ایـن شـرایط کاری نمی شـود کرد.
وظایـف  دربـاره  پایـان صحبت هایـش  در  جـوان  فیلمسـاز  ایـن 
دولـت در قبـال هنرمنـدان گفـت: بـه نظرم دولـت باید بودجـه ای برای 
سـینما در نظـر بگیـرد تـا این هنـر زنده بماند چه بسـا اینکه بسـیاری از 
هنرمندان به خاطر شـرایط موجود، دور سـینما و تئاتر را خط می کشـند، 
چـون خودشـان را تبـاه شـدگان ایـن شـرایط می بیننـد. در حـال حاضر 
شـرایط ناعادالنـه ای بـر فرهنگ و هنر حاکم اسـت. من حتـی در تبریز 
می بینـم کـه خانـه تئاتـر تعطیل شـده و بـرای بچه های فیلـم هم هیچ 
سـرمایه گذاری وجـود نـدارد. توصیـه خـود من بـه بچه هایی کـه از من 
سـوال می پرسـند، ایـن اسـت کـه اگـر شـغلی دارند بـه آن بپردازنـد اما 
سـینما را بـه عنـوان یک سـرگرمی جـدی در نظر بگیرنـد. وضعیت هنر 
در کشـور مـا در تمـام اجـزا خراب اسـت که کرونـا شـرایط را پیچیده تر 

کـرده، اولیـن آسـیب ایـن اوضـاع هم بـه بچه های هنر رسـیده اسـت.


