
ارج نهادن به خبرنگار پاسداشت حقیقت است

وزیر نفت از افزایش دو برابری تولید محصوالت پتروشیمی 
در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: با ریل گذاری انجام شده 
و طرح هایی که پیشرفت فیزیکی مشخص دارند این مقدار تا 

پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از سه برابر نسبت به ابتدای دولت می رسد.
بیژن زنگنه روز پنجشنبه گذشته و در آیین افتتاح سه طرح پتروشیمی 
که به صورت ویدئوکنفرانس از سوی رئیس جمهوری انجام شد با تبریک عید 
بزرگ غدیر خم اظهار کرد: امروز دو طرح مهم متانول و یک طرح فناورانه 

تولید کاتالیست به بهره برداری می رسد و تا پایان سال ۱۳ طرح دیگر نیز 
به بهره برداری خواهد رسید که ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی 
کشور می افزاید.وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین وظایف صنعت پتروشیمی 
جلوگیری از خام فروشی با تکمیل زنجیره افزوده در صنعت نفت و گاز است، 
همچنین  تأمین خوراک بخش پایین دستی در صنایع داخلی، جلوگیری از 
خروج بیش از ۵ میلیارد دالر ارز از کشور در سال و تأمین کننده نخست ارز 

کشور در سامانه نیما از مواهب صنعت پتروشیمی است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه ارزش تولید محصوالت صنعت پتروشیمی 
در سال ۷۶  با تمام تالش های انجام شده کمتر از یک میلیارد دالر بود 
که با یک جهش در دو دوره دولت اصالحات و فعالیت های پس از آن این 
رقم در سال ۹۲ به حدود ۱۱ میلیارد دالر به قیمت ثابت سال ۹۵ رسید، 
افزود: از سال ۹۲ و با جهش دوم صنعت پتروشیمی ۱۸ طرح پتروشیمی 

تا پایان سال ۹۸ به بهره برداری رسید.
صفحه۳

راه مقابله با جریان تحریف 
اعتماد به جوانان است

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در کنار تحریم آمریکایی ها، عده ای در داخل دست به تحریف 
واقعیت ها می زنند، گفت: این افراد مدعی می شوند که اگر همچنان برجام 
به قوت خود باقی بود و با غرب و اروپا ارتباط داشتیم شاهد مشکالت کنونی نبودیم.

حجت االسالم حسن نوروزی درباره مصادیق جریان تحریف گفت: آمریکا 
از یک سو تحریم می کند و عده ای نیز در داخل دست به تحریف واقعیت ها می 
زنند و با اشاره به  مباحثی همچون گرانی و مشکالت مدعی می شوند که اگر 
همچنان برجام به قوت خود باقی بود و ما با غرب و اروپا ارتباط داشتیم شاهد این 

مشکالت نبودیم.
وی افزود: آن ها مدعی می شوند قحطی، مشکالت، فشار اقتصادی و کمبود 
بودجه در کشور زیاد شده است و واقعیت های موجود را تحریف می کنند، این در حالی 
است که ما در کشور به وفور شاهد نیروی انسانی متخصص و منابع سرشار هستیم.
صفحه ۲

مردم با رعایت مقررات بهداشتی
 مانع بروز موج کرونا جدید شوند

حجت االسالم حسن روحانی در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: برابر همه قرائن و شواهد علمی موجود، اجرای دقیق و 
صحیح پروتکل های بهداشتی، تنها راه مبارزه قطعی با شیوع ویروس کرونا 
است. رئیس جمهور در تشریح روند تدوین تضامین الزم برای اجرای دقیق دستورالعمل های 
بهداشتی اظهار داشت: ستاد ملی کرونا با بررسی دقیق در خصوص فاصله گذاری هوشمند 
اجتماعی، دستورالعمل های الزم برای تضمین هم زمان سالمت مردم به بهترین نحو، در 
کنار تأمین شرایط مناسب برای تداوم زندگی عادی و برقراری فعالیت های اقتصادی و 

معیشتی مردم را تدوین کرده است.
صفحه ۲

وزیر آموزش و پرورش:

افزایش بهره وری در آموزش و پرورش 
با تعامل سازنده میسر می شود

نمایش تبلیغات با چاشنی فوتبال!
جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ نوزدهم 
در نهایت بی سلیقگی برگزار شد و سازمان لیگ با 
عملکرد خود نقش اعظمی در خراب کردن خامه 

روی کیک داشت!
جشن قهرمانی خوب و بی کم و کاست برای شاگردان 
یحیی گل محمدی می توانست به مثابه خامه روی کیک 
باشد که پایان بخش یک فصل دراماتیک بود و سرخپوشان 
توانستند برای چهارمین بار متوالی قهرمان لیگ برتر شوند 
یا به قول اهالی فوتبال در کسب قهرمانی پوکر کنند.برگزاری 
جشن قهرمانی در شرایطی بود که سازمان لیگ به علت رعایت 
پروتکل های بهداشتی، مشکل و محدودیتی از حیث داشتن 
فضاهای آزاد و خالی در درون ورزشگاه آزادی نداشت اما در 
نبود ابتکار عمل، خالقیت و مدیریت و همچنین در شرایطی که 
منافع مالی بر روی هر چیزی سایه انداخته بود، پرسپولیسی ها 

به بدترین شکل ممکن شاهد جشن قهرمانی تیمشان بودند.
صفحه ۶

شهردار اندیشه در نشست صمیمی با نماینده مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

ضرورت اتصال شهراندیشه به مترو 
و ایجاد آزاد راه تهران-شهریار
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برنامه ای برای کاهش نرخ بیکاری؛

افزایش شمار شاغالن با اجرای طرح »یارانه دستمزد«
صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1526- یکشنبه 19 مرداد  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آلبرتو باربرا: نگاه 
جنسیتي و نژادي 
در جشنواره ونیز 

وجود ندارد!

6ورزش
گل محمدی: حفظ 

انگیزه بازیکنان برای 
بازی های تشریفاتی 

سخت است

هنگ 7فر

جشنواره فيلم ونيز دومين جشنواره فيلم از نظر قدمت و 
یکی از بزرگترین جشنواره های سينمایی جهان به شمار می رود. 
جشنواره فيلم ونيز نخستين بار در سال 1932 ميالدی برگزار 
شد و در کنار جشنواره هایی چون کن و برلين از مهمترین 

رخدادهای سينمایی اروپا و جهان به شمار می آید.

سرمربی تيم فوتبال پرسپوليس گفت: مسووليت باخت تيم 
بازیکنان  به  نتوانستم  را گردن می گيرم چرا که شاید من 
انگيزه الزم را بدهم. بعد از قطعی شدن قهرمانی حفظ انگيزه 

بازیکنان کار سختی است.

بر  مجازی  فضای  از  آزادانه  استفاده  تاثير  از  کاوه  پوران 
می گوید.  گذشته  به  نسبت  ادبی  سرقت  ميزان  افزایش 
همچنين ماجرای به سرقت رفتن شعرش را که می گوید باعث 

خوشحالی اش شده تعریف می کند. 

برای پیگیری 
سرقت های باید ادبی 

به دادگاه فرهنگ و 
رسانه مراجعه کرد 

افزایش ۲ برابری تولید محصوالت پتروشیمی در دولت تدبیر و امید
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شورای اسالمی مهدیشهر )سمنان(

علی قلی پارسا رئیس شورای اسالمی شهر مهدیشهر

عباس عبدی
ماجراي کرونا و سیاست هاي رسمي در 
مقابله با آن، دوباره به صدر مسائل کشور آمده 
است. چند ماه پیش هنگامي که عالي ترین مقام 
کمیته مرتبط با این سیاستگذاري خوشحال بود 
که ایران در مبارزه با کرونا موفق شده است، 
فکر امروز را نکرده بود که اولین کشوري باشیم 
که وارد موج دوم شده ایم، موجي که بدتر از 
اولي است. یا آن دیگري که فرصت نمي کرد 
پاسخ اروپایي ها را بدهد که ما چه کار کردیم 
که تا این حد موفقیت نصیب ما شده است!! 
در خیالش هم نمي گنجید که تابستان با چنین 
وضعیتي مواجه شویم. به احتمال فراوان حاال 
پیاپي زنگ مي زنند که چه کار کردید که مرگ و میر را به تابستان داغ منتقل کردید؟! 

نیز به کوشش کادر مجهز  ایران جز در حوزه درمان و آن  این است که  واقعیت 
درماني و بیمارستاني، کار ویژه اي در مقابله با کرونا نکرد، شاید هم وسع شان همین اندازه 
بود. البته کوشیدند با محدود کردن انتشار اطالعات و نیز تعاریف من درآوردي، به گونه اي 
وانمود کنند که آمارها، وضع ایران را خوب نشان مي دهند. تمام امیدشان این بود که با 
گرم شدن هوا از ۱۵ اردیبهشت ماه، کار ویروس ساخته مي شود و ماجرا حداقل تا پیش 
از پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ فروکش خواهد کرد. در این فاصله هم واکسن و داروي 

درمان به کمک خواهد رسید.
ولي خب! واقعیات همیشه بر وفق مراد نیست و ویروس در تابستان انرژي گرفت 
و برخالف آنفلوآنزاي فصلي عمل کرد و اکنون وضعیت استان تهران به عنوان مهم ترین 

نقطه جمعیتي کشور در حالت قرمز قرار گرفته است،
جالب اینکه در حال حاضر نیز آمار بر اساس همان تعاریف و روال قبلي اعالم مي شود 
ولي یک نفر از مداحان براي آنکه راه را براي عزاداري عمومي باز کند، مدعي شده است 
که وزارت بهداشت آمار کشته شدگان بر اثر کرونا را عمدا بیشتر اعالم مي کند!! این هم 
دستمزد خسته نباشید وزارتخانه اي که همیشه آمارهایش را طوري تنظیم کرده که تصویر 
خوشایندي از وضعیت کرونا ارایه کند. به طور قطع این آقا مي توانست از بهشت زهرا بپرسد 
که اکنون روزانه بیش از صد نفر فوتي فقط در بهشت زهرا هستند که اگر کل استان 
تهران را در نظر بگیریم، احتماال نزدیک به ۱۵۰ نفر مي شود و به طور قطع با آمار رسمي 
وزارت بهداشت از کل کشور که حدود ۲۰۰ نفر در روز است، همخواني ندارد و باید رقم 

کشوري خیلي بیشتر باشد. 
چرا راه دور برویم، فرماندار اسالمشهر اعالم کرده است که تاکنون ۲۹۲ نفر در 
این شهرستان به دلیل کووید۱۹ فوت شده اند. اگر همین نسبت را براي کل کشور در 
نظر بگیریم، معلوم مي شود که آمار واقعي مرگ و میر این بیماري چقدر است، زیرا به 
ازاي هر صد هزار نفر جمعیت این شهرستان، حداقل ۶۵ نفر فوت شده اند و این تازه رقم 

رسمي فوتي ها در این شهرستان است.

به عالوه براي اطالع از واقعیت کرونا احتیاج به این محاسبات هم نیست؛ کافي است 
که سري به بیمارستان ها بزنند تا ازدحام بیماران به چشم دیده شود. همچنین آقایان که 
به بهشت زهرا زیاد مي رفتند، مي توانند قبرهاي جدید و کرونایي را بشمارند. کافي است از 
بیمارستان سینا پرسیده شود که چه تعداد از کادر آنجا مبتال شده اند. مي گویند ۳۵۰ نفر، 
یعني حدود یک سوم پرسنل بیمارستان. با این مالحظات پس چرا اصرار به انجام مراسم 
عزاداري هاي عمومي است و حتي این بار دولت نیز پرچمدار این ماجرا شده است. پاسخ 
دقیق شاید به مجموعه اي از علل بازگردد. رسیدن به نقطه کنوني راهي بود که در ایران 
و جمهوري اسالمي تاکنون طي شده است و چاره اي ندارند جز اینکه تا آخر بروند. کسي 

هم شهامت اصالح و تغییر آن را ندارد.
از روزي که دین تبدیل به مناسک جمعي شد، اخالق و عدالت به عنوان دو رکن 
اصلي آن به حاشیه رفت،  سخنگویان جدیدي براي تعبیر از دین پیدا شدند و سخنگویان 
پادوي  یا در مسلک جدید دیني در آمدند و  یا به حاشیه رفتند  اخالقي و عدالت محور 
سخنگویان آن شدند؛ این دیني است که سنخیت چنداني با عقالنیت ندارد و در نتیجه 
برقرار کردن گفت وگو نیز با آن ممکن نیست. البته در پس ماجرا یک عقالنیتي هست 

که منافع عده اي را تامین مي کند، ولي آن را به عرصه گفت وگو نمي آورند.
هزینه این رفتار را مردم ضعیف و نیز کادرهاي درمان کشور باید بپردازند و این 
چیزي نیست که منادیان تعبیر جدید ار دین را نگران کند. اگر آن روز که وزارت بهداشت 
آمار و ارقام مبتالیان و مرگ و میر را در چارچوب محدود و من درآوردي مي گفتند، فکر 
امروز را مي کرد شاید هیچ گاه آن سیاست نابخردانه را در پیش نمي گرفت. بد نیست که 
بدانیم تعداد فوتي هاي در فصل بهار ۱۳۹۹ در تهران نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۳۶۵۰ 
نفر بیشتر است و این مربوط به آمار فوتي ها پیش از تیر ماه است که آغاز روند صعودي 

مرگ و میر در تهران است. 
تعداد متوسط فوتي هاي روزانه تهران در سه هفته آخر خرداد که پایان فصل بهار 
است، نزدیک به ۲۰ نفر در روز بود، در حالي که اکنون به باالي صد نفر رسیده است. 
بنابراین انتظار مي رود که تعداد فوتي هاي تابستان امسال در تهران نسبت به فوتي هاي 
تابستان سال ۱۳۹۸ که حدود ۱۴۰۰۰ نفر بود حداقل ۵۰ درصد بیشتر شود. براي مقابله 
با کرونا اگر امکان آن وجود داشت که کل فعالیت هاي جاري براي مدتي تعطیل شود، 
شاید این بهترین گزینه بود، ولي با این وضع اقتصادي و ساختار شغلي و ناهماهنگي و 
بي ارادگي در نظام تصمیم گیري، حداقل باید اجازه داد که جامعه و نظام درماني استراحتي 

کند و با اقدامات و تجمعات غیرضرور وضع را بدتر نکنیم.
باید به  هر چند بعید است که این آرزوي ساده و معقول برآورده شود، در نتیجه 
انتظار آوار بیماران و فوتي ها و شکستن کمر نظام درماني در پاییز و زمستان باشیم. تنها 
باید امید داشت که واکسن این بیماري از جایي تولید و به دست مردم برسد که قرار 
است نادیده گرفته شود.  دین را تبدیل به ابزار امور خارق العاده کرده اند. از نظر آنان قرار 
است  مقاومت بدن در برابر ابتال به کرونا را زیاد کند و خالصه در این دین هر دردي 
که به مدد عقالنیت باید مدیریت و درمان شود را به مسیر دیگري مي اندازند. نقش امام 
در مکارم اخالق و اجراي عدالت به  کلي نادیده گرفته مي شود. خب نتیجه چنین رفتاري 

نیز از پیش معلوم است.

دیدگاه

محرم و آزموِن کرونا!
مرتضی نظری

کارکرد رسانه به طور عام و خبرنگارِی حرفه ای در حوزه آموزش و پرورش به طور خاص، 
به ناتوانی در اجتماعی سازِی مقوله آموزش و کاهِش اثرگذاری در میان مخاطبان دچار شده است و 
توجه به این ضعیف شدگی، حائز اهمیت است چون اواًل باعث غلتیدن آموزش و پرورش به ورطه 
خودستایی و توّهِم کارآمدی می شود و ثانیاً به منزوی شدن نهاد مدرسه در حوزه عمومی می انجامد.

خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش بسیار مستعد و مسؤلیت شناس اند اما موانع را هم باید 
از سر راه ایشان برداشت.

در واکاوی موضوع، در کنار دالیلی همچون وابسته شدن جریان خبری به نشست های رسمی 
و کاهش گزارشهای میدانی و همچنین حضور کم رنگ در صفحات مجازی مانند توییتر؛ پنج 

دلیل عمده برای ضعیف شدن خبرنگارِی حرفه ای در حوزه آموزش و پرورش قابل اشاره است:
۱. ادغام و به تعطیلی کشاندِن روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در دوره سید محمد 
بطحایی )۱۳۹۷( به بروز آشفتگی و بالتکلیفِی رسانه ای و ارتباطی در بزرگترین دستگاه اجتماعی 
کشور منجر شد و علیرغم اهتمام سرپرست بعدی و وزیر فعلی در ترمیم آن اشتباِه فاحش، هنوز 
وضعیت روابط عمومی بهبود نیافته و اتفاقاً به جایگاهی نازل در حد زیرمجموعه دفتر وزارتی تقلیل 
پیدا کرده و این تنزل سازمانی که پس از انقالب دو بار در وزارت آموزش و پرورش اتفاق افتاده، 
باعث ضعف تعامل این نهاد بزرگ اجتماعی با رسانه ها شده است. وجود روابط عمومِی کارآمد و 
حرفه ای در آموزش و پرورش، سهم بسزایی در قدکشیدِن خبرنگاری حرفه ای، تسهیِل اطالع 

یابی و شفافیت دارد.
۲. محافظه کاری

متاسفانه در پیگیری رسانه ای مسائل آموزش و پرورش، با محافظه کاری مواجهیم. اتفاقات 
و موضوعات مهم، به جای پیگیری و پوشش از طرف رسانه ها، بعضاً با سکوت و خاموشی ایشان 
همراه می شود که یا به دلیل اولویت نداشتن موضوع برای مدیران رسانه است و یا خبرنگار حوزه 
آموزش ترجیح می دهد خود را به دردسر نیندازد و خدشه ای بر روابطش با مدیران وزارت آموزش 
و پرورش نیفتد در حالی که بخشی از کارکرد رسانه، حساسیت روی سوژه های تعارض منافع و 

مطالبه پاسخگویی است.
به عنوان مثال، به جز دو سه رسانه، حتی رسانه های با سابقه، چشمان خود را بر روی 
مسایل مهمی که در همین یک ماه اخیر رخ داد، بستند؛ مانند میزبانِی از مدیران موسسات تست 
و کنکور در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)حساب ناشران و فعاالن کمک آموزشی 
جداست( / ماجرای فروش میلیاردی تألیفات و کتاب های شخصی یک مدیر ارشد وزارت آموزش 
و پرورش از محل بودجه عمومی دستگاه/ و یا مسأله مهم تعارض منافع مدیرانی که هم صاحب 
مدرسه غیردولتی، موسسه زبان و امتیازات دیگر هستند و هم مناصب مدیریتی را اشغال کرده اند. 
و البته عدم همکاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی در پاسخگویی به خبرنگاران هم در بروز 

محافظه کاری مؤثر است.
۳. رویدادمحوری و چرخه تکرار سوژه ها

با بررسی سوژه ها و موضوعات خبری رسانه ها در بیست سال گذشته)مطالعه ۱۳۹۷(، اغلب 
رسانه ها به سوژه ها و موضوعات تکراری پرداخته اند به نحوی که مطالعه رونِد طولی اکثریت 

نگاه و نظر

چرا خبرنگارِی حوزه آموزش و پرورش ضعیف شده 
رسانه ها در پرداختن به موضوعات آموزش و پرورش کاماًل به روّیه ای مناسبتی، قابل پیش بینی 
و رویدادمحور تبدیل شده و توان جریان سازی خبری رسانه تا حد زیادی کاهش یافته است که 

باز ضعف روابط عمومی کارآمد در این میان را نمی توان نادیده گرفت.
۴. دانش تحلیلی - انتقادی

به استثنای گزارش ها و تحلیل های معدود رسانه ها و خبرنگان، رسانه ها طی دو دهه 
گذشته نتوانسته اند مسأله های نظام آموزشی کشور را موشکافانه نقد کرده و از همه مهمتر آنچه 
کارکرد ذاتی رسانه است، توان جریان سازی خبری و گفتمانی می باشد که به زعم من بخشی از 
این مسأله به نگرش خبرنگاران نسبت به آموزش و پرورش برمی گردد و بخشی به ضعف عملکرد 
وزارت آموزش و پرورش در دوره های مختلف برای تغذیه فکری خبرنگاران مربوط است. پارادایم 
های آموزش و پرورش تغییرات بسیاری داشته و یک فعال رسانه ای نمی تواند به تغییرات گفتمانی 
و رویکردهای جدید آموزشی و پداگوژیک در حوزه تعلیم و تربیت بی تفاوت باشد هم اکنون، به جز 
در میان معدودی از خبرنگاران، یادداشت و گزارش میدانی، با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

۵. کم توجهی مدیران رسانه ها به خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش
اغلب مدیران رسانه ها از دبیران سرویس تا مدیران مسؤل، نگاه جّدی به مقوله آموزش و 

پرورش ندارند و حمایت الزم را از خبرنگار خود نمی کنند.
حرفه خبرنگاری بسیار دشوار و پر تنش است و پیچیدگی و ظرافت کار در حیطه آموزش و 
پرورش بر این دشواری می افزاید. بخصوص که انتظارت زیاد منابع اندک و محدودیت ها، شرایط 
را برای ایشان سخت تر کرده است. توجه و تقویت خبرنگارِی حرفه ای در پهنه آموزش و پرورش 

به نفع آموزش و پرورش است.

صفحه ۲
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راه مقابله با جریان تحریف اعتماد به جوانان است
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه در کنار تحریم آمریکایی ها، عده ای در داخل دست به تحریف واقعیت 
ها می زنند، گفت: این افراد مدعی می شوند که اگر همچنان برجام به قوت 
خود باقی بود و با غرب و اروپا ارتباط داشتیم شاهد مشکالت کنونی نبودیم.

گفت:  تحریف  جریان  مصادیق  درباره  نوروزی  حسن  االسالم  حجت 
آمریکا از یک سو تحریم می کند و عده ای نیز در داخل دست به تحریف 
واقعیت ها می زنند و با اشاره به  مباحثی همچون گرانی و مشکالت مدعی 
می شوند که اگر همچنان برجام به قوت خود باقی بود و ما با غرب و اروپا 

ارتباط داشتیم شاهد این مشکالت نبودیم.
وی افزود: آن ها مدعی می شوند قحطی، مشکالت، فشار اقتصادی 
و کمبود بودجه در کشور زیاد شده است و واقعیت های موجود را تحریف 
می کنند، این در حالی است که ما در کشور به وفور شاهد نیروی انسانی 

متخصص و منابع سرشار هستیم.
با تحریف  نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس راه مقابله 
واقعیت ها را تکیه به ظرفیت های داخلی، اعتماد به جوانان و روی آوردن 
به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: باید به مکتشفین و مخترعین داخلی 
اعتماد کرده و برای فعال بودن مراکز و کارگاه های تولیدی ضمن حمایت 
از آن ها در جهت تامین تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز  آن ها گام های 
میدان  به  فرمانداران  و  استانداران  است که  برداریم، همچنین الزم  موثری 
بیایند تا با تشکیل کارگروه های توسعه ای در مناطق مختلف فعالیت های 

تولیدی را افزایش دهیم.

نخبگان جوان نباید پشت دروازه تمامیت خواهی عده ای بمانند 
نماینده مردم سمنان،مهدیشهر و سرخه بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت 
جوانان خوشفکر فارغ از رویکردهای سیاسی تاکید کرد و گفت: نسل جوان 
نباید پشت دروازه تمامیت خواهی عده ای بماند که پست ها مدت هاست 

بین آنها دست به دست می شود.
بین یک  به دست کردن صندلی ها  اظهار داشت: دست  عباس گلرو 
نسل با گرایش های مختلف دیگر جوابگو نیست و باید فضا را برای ایفای 

نقش بیشتر نسل جوان فراهم کرد.
وی با بیان اینکه جامعه نیازمند خون و شکوفایی جدیدی است ادامه 
داد: مجلس یازدهم در همین راستا فراکسیون گام دوم را که تمرکز آن بر 
استفاده از نسل جوان است تشکیل داده که اعضای آن را عمدتا نمایندگان 

جوان تشکیل می دهد.

یک جانبه گرایی آمریکا نظم جهانی را تهدید می کند
ضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم روند یکجانبه 
گرایی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تهدید جدی برای امنیت جهانی دانست. 
مهدی سعادتی گفت: روند اقدامات مخرب و ویرانگر آمریکا در همدستی 

با رژیم نامشروع اسرائیل، امنیت جهانی را به مخاطره افکنده است.
این نماینده مجلس یادآورشد: جمهوری اسالمی ایران بدون کمترین 
اعتنا به سیاست های مزورانه آمریکا و متحدان کم شمارش، روند همگرایی و 

تعامل با کشورهای همسایه و منطقه را دنبال می کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم 
پیگیری حقوقی تجاوزات آشکار آمریکا به منافع پایدار کشورمان افزود: بدعهدی 
آمریکا در پایبندی به مقررات نظم جهانی، چالش جدیدی را در عرصه بین 

الملل ایجاد کرده است.
نماینده مردم بابل با انتقاد از بی عملی کشورهای عضو سازمان های 
بین المللی در برابر توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: استمرار بی 
آینده  متوجه  را  فراوانی  زیان های  استکبار  شوم  های  نقشه  برابر  در  عملی 

کشورهای منطقه خواهدکرد.

جنایات ارتش های قدرت های استکباری، چندین کتاب می شود
رهبر معظم انقالب، کشته شدن یک صدهزار نفر در حمله اتمی به هیروشیما را 

نشانه طبیعت ارتش استکباری و بی دین و بی اخالق امریکا دانستند.
در پیام رهبر انقالب به مناسبت سالگرد حمله اتمی آمریکا به هیروشیما آمده است: 
آمریکا در ماه اوت ۱۹۴۵ با یک بمب اتمی در شهر هیروشیما به طور فوری و آنی، صد 

هزار نفر را کشت!
طبیعت ارتش استکباری، بی دین، بی خدا و فاقد اخالق آمریکا این است. اگر 
کسی بخواهد راجع به جنایات ارتش های قدرت های استکباری حرف بزند، چندین کتاب 

می شود نوشت و باید نوشت.

ارج نهادن به خبرنگار پاسداشت حقیقت است
حجت االسالم حسن روحانی در پیامی به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، 
اظهار داشت: ایران در فشار حداکثری تحریم و تکاپوی بی وقفه ی تحریف، به روایت گرانی 
محتاج است که واقعیت را از زیر آوار سنگین تحریف بیرون بکشند تا امیِد استوار بر حقیقت، 

قضاوت ها و تحلیل ها را واقع بینانه تر نماید.
وی روز خبرنگار را نه فقط گرامیداشت یک حرفه و یک تخصص که یادآور 
ارزش های سترگی چون حقیقت جویی و آگاهی بخشی خواند و افزود: در روزگار کنونی 
که اخبار جعلی و روایت های عاری از حقیقت، امید و اعتماد شهروندان را نشانه رفته است 
ما بیش از هر زمانه ی دیگری نیازمند جستجوی بی امان واقعیت، آگاهی بخشی و روایت 
غیرجانبدارانه هستیم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه جهاِن ما و ایراِن ما همچنان نیازمند 
انسان هایی است که حقیقت را بر هر تعلقی ترجیح بدهند و بر پیچیدگی ها، ابهامات و 
تاریکی های روزگار ما نور بتابانند، گفت: در ستیز روایت ها و در رویارویی داده های راست 
و دروغ و معتبر و نامعتبر، ایراِن ما تمام قد به ستایش خبرنگارانی ایستاده که واقعیت را به 

تمامی چه با تلخ کامی ها و چه با کامیابی ها روایت می کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: باور داریم که آگاهی، سپری ستبر برای جامعه است و 
پناهی ایمن برای افکار عمومی که آینده ی ما به انتخاب ها و فرجام انتخاب ها، به بود و 

نبود آگاهی گره خورده است.

مردم با رعایت مقررات بهداشتی، مانع بروز موج کرونا جدید شوند
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: برابر همه قرائن و شواهد علمی موجود، اجرای دقیق و صحیح پروتکل های 

بهداشتی، تنها راه مبارزه قطعی با شیوع ویروس کرونا است.
 رئیس جمهور در تشریح روند تدوین تضامین الزم برای اجرای دقیق دستورالعمل های 
بهداشتی اظهار داشت: ستاد ملی کرونا با بررسی دقیق در خصوص فاصله گذاری هوشمند 
اجتماعی، دستورالعمل های الزم برای تضمین هم زمان سالمت مردم به بهترین نحو، در 
کنار تأمین شرایط مناسب برای تداوم زندگی عادی و برقراری فعالیت های اقتصادی و 

معیشتی مردم را تدوین کرده است.
 رئیس جمهور با بیان اینکه قدم بعدی، نظارت بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی 
است، تصریح کرد: دستگاه های دولتی و اجرایی موظف شدند هر گونه تخلف از اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی را به عنوان تخلف اداری تلقی کرده و با این تخلفات همانند جرایم 
اداری برخورد کنند. البته با توجه به ارزیابی ها و نظارت های انجام شده، مجموعه ادارات 
و کارمندان دولت جزو بخش هایی شناسایی شده اند که باالترین میزان رعایت پروتکل ها 
در آنها انجام شده و امیدواریم گزارش هایی که در برخی دستگاه ها از عدم رعایت دقیق 

این دستورالعمل ها وجود دارد نیز به سرعت تصحیح و برطرف شود.

ایران لقمه ای بزرگ تر از دهان مقامات فعلی و آینده آمریکا است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران لقمه بزرگتر از دهان همه مقامات فعلی 

و آینده آمریکایی است.
سید عباس موسوی در توئیتی با اشاره به استعفای برایان هوک نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران نوشت: تفاوتی بین جان بولتون، برایان هوک یا الیوت آبرامز نیست؛ وقتی 
سیاست آمریکا در قبال ایران مطرح است، مقامات آمریکایی لقمه بزرگ تر از دهان خود 

برداشته اند. برای مایک پمپئو، دونالد ترامپ و آیندگان هم به همین صورت است.

افزایش بهره وری در آموزش و پرورش با تعامل سازنده میسر می شود
وزیر آموزش و پرورش 
گفت: برای افزایش بهره وری 
به  باید  آموزش وپرورش  در 
سازنده،  تعامل  پایداری،  ثبات،  دنبال 
گفت وگو و احترام افزایش رضایتمندی 

نیروی انسانی باشیم.
محسن حاجی میرزایی با اشاره به 
و  برنامه ریزی  پژوهش،  حوزه  اهمیت 
توسعه منابع به عنوان ستون اصلی هر 
دستگاه اظهار کرد: هدف این جلسات 
تنها طرح مسائل و مشکالت نیست و 
نباید به آن بسنده کرد، بلکه هدف این 
است که باهم اندیشی بیشتر با استان ها 
مشکالت  از  متفاوتی  تبیین  بتوانیم 

داشته باشیم.
را  کارهایی  همچنین  افزود:  وی 
واقعیت های  براساس  نیم  می توا که 
موجود انجام دهیم تا در حل مشکالت 
خالقانه ای  کارهای  یا  باشد  تأثیرگذار 
نتایج  انجام شده و  که در یک استان 
دیگر  با  است،  برداشته  در  را  خوبی 
میان  در  استان ها  سایر  و  معاونان 
بتوانیم  جلسه  انتهای  در  تا  بگذاریم 
حوزه  در  تربیت  و  تعلیم  نظام  برای 
انسانی  منابع  و  برنامه ریزی  پژوهش، 

گامی مثبت و روبه جلو برداریم.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
موضوعات مربوط به نیروی انسانی طی 
دهه های گذشته به عنوان یک مشکل در 
آموزش وپرورش مطرح بوده است، گفت: 
انسانی  نیروی  به حوزه  مربوط  مسائل 
در  اصلی ترین چالش  به عنوان  همیشه 
آموزش وپرورش بیان شده؛ لذا برای حل 
آن ها نیازمند به کارگیری از افراد خالق 
و خوش فکری هستیم که قادرند تبیین 
درستی از مسئله و راه حل های آن ارائه 
دهند. بنابراین امیدواریم این جلسات ما 
را به درک درست و یکسان از مسائل و 

راه حل ها هدایت کنند.
وزیر آموزش وپرورش افزود: از تمام 
مشکالت حوزه پژوهش، برنامه ریزی و 
پیچیدگی  و  هستم  آگاه  انسانی  منابع 
کار در این حوزه را می دانم. مسائل حل 
نخواهد شد مگر اینکه در کنار هم و با 

این مورد فکر کنیم. مسئله  جدیت در 
مسئله  سازمان،  هر  در  انسانی  نیروی 
قابل حل  به سادگی  که  است  بزرگی 
نیست و پیدا کردن نقطه بهینه کار بسیار 
پیچیده و سخت است و به هم اندیشی 
ذی نفعان  همه  رضایت  تا  دارد  نیاز 

آموزش وپرورش را جلب کند.
پیدا کردن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این نقطه بهینه در شایستگی هریک از 
ما در توانایی حل مسئله مربوط خواهد 
در  آموزش وپرورش  شد، گفت: هرچند 
انسانی  کمیت، کیفیت و توزیع نیروی 
مشکل دارد اما مهم ترین مسئله رضایت 
کار  زیرا  است  انسانی  نیروی  شغلی 
است.  رضایت  محصول  خالقیت  و 
مطمئنًا با مجموعه ای که رضایت کافی 
ندارد، نمی توان کارکرد. به همین دلیل 
فکر  که  دارم  تقاضا  همکارانم  تمام  از 
کنند، چگونه می توانیم اقداماتی در جهت 
تبدیل آموزش وپرورش به یک مجموعه 

شاداب و خالق انجام دهیم.
تصریح  آموزش وپرورش  وزیر 
کرد: خالقیت محصول توجه، احترام و 
دیده شدن افراد است؛ لذا باید به عنوان 
مسئولین دستگاه این حس را به معلمان 
می گذاریم  احترام  آن ها  به  که  بدهیم 
قرارداده ایم.  توجه  کانون  را  آن ها  و 
باهمت  کار  این  که  دارم  اطمینان 

همکارانم، شدنی است.
* در توجه به کرامت و ارتقا جایگاه 

معلمان کوشا باشید

از  گفت:  آموزش وپرورش  وزیر 
به  دارم  تقاضا  استان ها  کل  مدیران 
موضوع کرامت و ارتقا جایگاه معلمان 
و همکاران استانی خود فکر کنند و آن 
شورای  جلسات  در  لذا  بدانند؛  مهم  را 
این  مدارس  و  همکاران  با  و  معاونین 
بتوانیم الیه  تا  کنند  را مطرح  موضوع 
به الیه پیش برویم و به نتایج و ثمرات 
ارزنده ای در این زمینه برسیم تا کیفیت 
حضور معلمان را در نظام تعلیم و تربیت 

افزایش دهیم.
و  تعلیم  نظام  اینکه  بابیان  وی 
است که  متنوع  و  فراخ  میدانی  تربیت 
نیاز است،  به هر علم و هنری  آن  در 
گفت: این فرصت غنی شغلی در اختیار 
عقیده  به  و  می گیرد  قرار  فردی  کمتر 
است  معلمی  دنیا  شغل  غنی ترین  من 
شکل دهی  و  انسان ها  روی  بر  زیرا 
می کند.  کار  آن ها  شخصیت  و  هویت 
در  نسانی  ا نیروی  کیفیت  زاین رو  ا

آموزش وپرورش بسیار بااهمیت است.
در  معلمان  خالقیت  افزایش   *

فضای مجازی 
با اشاره به توزیع  حاجی میرزایی 
نیروی انسانی در آموزش وپرورش گفت: 
ازلحاظ کمیت نیرو در آموزش وپرورش 
آیا  کنیم  بررسی  باید  لذا  مشکل داریم، 
توزیع کنونی نیروی انسانی یک توزیع 
توزیع  می توانیم  چطور  و  است  بهینه 

بهتری داشته باشیم.
اشاره  با  آموزش وپرورش  وزیر 

قیامت  روز  اسامی  از  یکی  اینکه  به 
از  حسرت  این  که  است  الحسره  یوم 
باید  گفت:  سوزنده تراست،  آتشی  هر 
به گونه ای در دوران خدمت خود عمل 
کنیم که بعد از بازنشستگی بتوانیم نقاط 
روشنی را در خاطرات ۳۰ ساله خدمت 
پیدا کنیم و این اتفاق نخواهد افتاد مگر 
آنکه با هوشیاری کامل و خالقیت در 

کار وارد شویم.
به  ه  ر شا ا با  یی  ا میرز حاجی 
می گیرد،  صورت  که  ارزشیابی هایی 
ارزیابی  به  نسبت  است  الزم  گفت: 
آن ها  بی  رزشیا ا نوع  و  ن  ا ر همکا
یکی  و  باشیم  داشته  بیشتری  دقت 
بهره مندی  را  ارزیابی  معیارهای  از 
همکاران از دانش علمی و خالقیت در 

حل مسائل در نظر بگیریم.
امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
افزود: در شرایط امروز باوجود ویروس 
کرونا و تعطیلی مدارس، وارد زیست بوم 
بررسی  است  الزم  لذا  شدیم؛  جدیدی 
این  ز  ا نیم  می توا چگونه  که  کنیم 
ببریم و چطور  را  فضا بهترین استفاده 
می توانیم خالقیت معلمان را در فضای 

مجازی پرورش دهیم.
بر  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مأموریت سازمانی خود متمرکز شویم، 
گفت: بودجه یکی از مسائل مهم معاونت 
لذا  است  منابع  توسعه  و  ریزی  برنامه 
تقاضا دارم هرکس بنابر توانمندی های 
بیاندیشد و  این مورد  شخصی خود در 
در صورت یافتن راه حل، آن را به مقام 
ارائه دهد و پیگیر اجرای  مسئول خود 

آن شود.
بحث  پرورش  موزش و آ یر  ز و
مباحث  از  یکی  را  منابع  مولدسازی 
منابع  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاونت 
ما  عملکرد  نوع  فزود:  ا و  نست  دا
نوع  از  عمومی  اموال  با  برخورد  در 
شخصی  اموال  برابر  در  عملکردمان 
مهم تر است. در مراقبت از اموال عمومی 
مانند اموال شخصی خود عمل کنیم و 
حتی در مقابل اموال عمومی حساسیت 

بیشتری خرج دهیم.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات طرح فارغ التحصیلی دستیاران بدون شرکت
 در آزمون گواهینامه

معاونت آموزشی وزارت بهداشت شرایط معافیت از آزمون و فارغ التحصیلی 
دستیاران بدون شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی را اعالم کرد.

به گزارش معاونت آموزشی وزارت بهداشت: کلیه دستیارانی که توسط دانشگاه 
و گروه آموزشی مربوطه واجد شرایط فارغ التحصیلی و شرکت در آزمون گواهینامه 
سال جاری شناخته شوند، با لحاظ کردن شرایطی، از شرکت در آزمون گواهینامه 

شهریورماه سال جاری معاف خواهند بود.
و  گواهینامه  آزمون  شرایط  واجد  دستیاران  و  دانشجویان  درخواست  پی  در 
دانشنامه تخصصی سال ۹۹ درباره شرکت در طرح بدون آزمون، کلیه دستیارانی که 
دوره آموزشی آنها تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ خاتمه پیدا کند و یا در آزمون تیرماه ۹۸ 
و آزمون ارتقای سال ماقبل آخر شرکت کرده و حدنصاب نمره گواهینامه آزمون را 
کسب کرده اند.، همچنین در سامانه معاونت درمان جهت شروع به طرح ثبت نام 
کرده و در موعد مقرر ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ، خدمات خود را شروع کرده 
و تا پایان دوره آموزش مصوب استمرار داشته باشد، از شرکت در آزمون گواهینامه 
شهریور ۹۹ معاف هستند. در خصوص دستیاران مشمول نظام وظیفه، با هماهنگی 
معاونت درمان مشمولین خدمت سربازی مشروط به اینکه از اول شهریورماه تا زمان 
اعزام به خدمت سربازی در محل های مورد نیاز معاونت درمان خدمت کنند، می توانند 

از این طرح استفاده کنند.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت در ادامه منظور شدن ۵۰ امتیاز در اولویت تعیین 
محل خدمات ضریب k، محاسبه مدت طرح اضطراری دستیاری به عنوان خدمت در 
مناطق خاص، محاسبه حقوق و مزایای تخصصی در مدت طرح دستیاری و اختصاص 
مزیت های تشویقی در آزمون شفاهی شهریور ماه را از مزایای شرکت در طرح بدون 
آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی اعالم کرد.بر اساس اعالم معاونت آموزشی 
در خصوص افرادی که سال گذشته در آزمون شرکت کرده و یا حدنصاب نمره الزم 
را دریافت نکرده اند، این افراد می توانند از ابتدای شهریورماه وارد طرح بدون آزمون 
شوند ولی باید در آزمون پایان شهریورماه شرکت کنند. این افراد به جز معافیت از 

آزمون گواهینامه از سایر مزایای مذکور برخوردار خواهند بود.
همچنین دستیارانی که همزمان از دو ارتقا دانشنامه تخصصی استفاده می کنند 
با لحاظ شدن سایر شرایط می توانند به طرح اضطراری بروند ولی باید در آزمون 

گواهینامه شهریورماه شرکت کنند.

۵۰۰ سرفصل درسی در دانشگاه آزاد بازنگری شد
رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد از 
بازنگری بیش از ۵۰۰ سرفصل درسی در حوزه علوم انسانی، هنر و معماری خبر داد.

حجت االسالم حسن خیری اظهار داشت: ما برای اینکه در دانشگاه آزاد به تعالی 
علوم انسانی برسیم و این هدف را دنبال کنیم از مجاری و راه های مختلفی چون 
تالیف کتاب، توانمندسازی اساتید، توسعه نشریات و به روزرسانی نشریات و بررسی 

سرفصل های درسی وارد شدیم.
وی افزود: یکی از ۸ دفتر ما در مرکز مطالعات دفتر »بازنگری سرفصل های 
درسی« است که تالش می کند هم پاسخگوی مکاتبات مربوط به معادل سازی 
و مشکالتی از قبیل رعایت سرفصل ها و عناوین باشد و هم به روزسانی سرفصل 
هایی که در وزارت علوم و شورای تحول علوم انسانی در جریان است را بر عهده دارد.

خیری یکی از اقدامات صورت گرفته را بازنگری بیش از ۵۰۰ سرفصل درسی 
در حوزه علوم انسانی، هنر و معماری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر می توان گفت 
همه سرفصل هایی که در سامانه های دانشگاه آزاد اسالمی بارگذاری شده، به روز و 

مطابق با مصوبات وزارت علوم و شورای تحول علوم انسانی است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد این اختیار را دارد که تا بیش از ۲۰ درصد 
در سرفصل های دروس تغییر ایجاد کند، تصریح کرد: یکی از اولویت های ما در 
۲۳ گروه تخصصی مرکز مطالعات، بررسی سرفصل ها بر مبنای اینکه آیا می شود 
درسی که مبنای نظری دارد به سمت مهارت محوری سوق داد یا خیر.به طور مثال 
در درس حقوق خانواده می تواند این امکان به وجود آید که دانشجویان از دادگاه 

خانواده بازدید داشته باشند.  

 

کودک اهوازی در فاضالب روباز جان باخت
تاریکی خیابان ها، یک کودک خردسال در جوی فاضالب روباز کوی سیاحی 

سقوط کرد و جان خودش را از دست داد.
و  فاضالب  وضعیت  از  متعدد  گزارش های  و  اخبار  درج  رغم  به  متأسفانه 
از سوی رسانه ها و حضور  اهواز  نابسامان کوی سیاحی شهرستان  خیابان های 
مدیران بخش های مربوطه و دادن وعده های تکراری اما همچنان شرایط این 
منطقه تغییر پیدا نکرده است. در چهار سال اخیر این سومین مورد مرگ کودکان 

بر اثر سقوط در فاضالب های روباز اهواز است.

برخورد کامیون و تریلی در میامی یک کشته برجای گذاشت 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان سمنان گفت: تصادف کامیون با تریلی 
در محدوده میاندشت محور میامی - سبزوار به جان باختن یک نفر منجر شد و 

تنها مصدوم حادثه نیز به بیمارستان  انتقال یافت. 
مظفر محمدخانی توضیح داد: این حادثه ساعت شش و نیم صبح روز پنجشنبه 

هفته گذشته در کیلومتر ۸۶ جاده میامی- سبزوار رخ داد.

سقوط مرگبار کارگر ساختمانی در چاهک آسانسور
یک کارگر ساختمانی هنگام کار در یک ساختمان در حال احداث به علت 

نامعلومی به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد و جان سپرد.
به گفته مهدی محمدی فرمانده آتش نشانان اعزامی، یک کارگر جوان در 
طبقه چهارم یک ساختمان در حال احداث سرگرم کار بود که به دلیل نامعلومی 
به داخل چاهک آسانسور افتاد و از طبقه چهارم تا طبقه منفی دو در داخل چاهک 

آسانسور این ساختمان سقوط کرد.

آتش سوزی گسترده در شهرک صنعتی جاجرود
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی گسترده 
در شهرک صنعتی در جاجرود محله »کمرد« خبر داد و گفت: خوشبختانه  این 

حادثه مصدومی نداشت. 
سید جالل ملکی اظهار داشت:  این حادثه ساعت ۶ و ۵۲ دقیقه صبح  روز 
پنجشنبه در خیابان صنعت غربی  اتفاق افتاد و عوامل آتش نشانی پردیس، رودهن، 

بومهن و شهرک های اطراف  به محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود یک شهرک صنعتی با تعداد زیادی سوله  با کاربری های مختلف 
دچار حریق شد بود و به علت مسقف بودن سوله ها آتش از زیر سقف ها به بیرون 
میزد و چیزی که مشخص بود بیش از ۲۵۰۰ متر مجموع سوله ها شعله ور شده 
بودند. ساختمان دو طبقه اداری نیز در مجاورت این سوله ها دچار آتش سوزی شده 
بود که کاربری آن محل نگهداری چرم و چسب برای تولید مصنوعات چرمی بود 
و بخش زیادی از محل تولید ورق  های ام. دی. اف چوب و تخته و نجاری که 
احتمااًل برای کابینت سازی و مبل سازی کاربرد داشت و دچار آتش سوزی شده بود.

شکستگی علمک گاز و انتشار شدید گاز در یک مرکز درمانی
برخورد خودرو با علمک گاز یک بیمارستان موجبنشت شدید گاز در مرکز 
درمانی شد که با کمک به موقع آتش نشانان از انفجار و وقوع هر حادثه دیگری 

جلوگیری به عمل آمد.
باره  این  در  تهران  نشانی  آتش  عملیات   ۵ منطقه  آماده  افسر  تبار  علی 
گفت: برخورد خودرو سواری با علمک گاز یک مرکز درمانی چهارطبقه باعث 
انتشار شدید گاز از محل شکستگی به اطراف شد به طوری که در هر طبقه 
بیماران  این مرکز درمانی، بوی شدید گاز استشمام می شد و پرسنل مرکز و 

را نگران کرده بود.
وی با اعالم اینکه حادثه در طبقه اول این بیمارستان به وقوع پیوسته بود، 
تصریح کرد: آتش نشانان پس از قطع برق و جلوگیری از نشت گاز، با استفاده از 
ابزار مخصوص و همچنین با توجه به حساسیت حادثه، آتش نشانان بی درنگ 
وارد طبقات این مرکز درمانی شد ه و با استفاده از فن های قوی، گازهای منتشر 

شده را به بیرون هدایت کردند.

انفجار ساختمان مسکونی در شاهرود
یک ساختمان مسکونی دو واحدی در نزدیکی ایستگاه راه آهن شاهرود بر 
اثر انفجار تخریب شد. بر اثر این حادثه یک نفر به دلیل ماندن در زیر آوار مصدوم 

شد که توسط عوامل امدادی به بیمارستان  انتقال یافت.
به گفته روابط عمومی آتش نشانی شاهرود، این حادثه حوالی ساعت پنج 
بامداد جمعه ۱۷ مرداد رخ داد و برای اطفاء حریق ناشی از آن چهار اکیپ عملیاتی 

از چهار ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
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سونی کارت حافظه های ۸0 و 1۶0 گیگابایتی 
CFexpress را معرفی کرد.

 CFexpress Type سونی دو کارت حافظه  جدید در خانواده ی
A معرفی کرد که ترکیبی از بهترین مشخصات سرعت، دوام و پایداری 
را دارند و خصوصا برای تولیدکننده های محتوای تصویری، کاربری بسیار 
باالیی به همراه می آورند. کارت های حافظه ی جدید سونی، اولین نمونه های 
CFexpress Type A در جهان هستند که در دو ظرفیت ۸۰ و ۱۶۰ 
گیگابایت به نام های CEA-C۸۰T و CEA-G۱۶۰T معرفی شدند. 
سونی   TOUGH محصوالت  خانواده ی  در  حافظه،  کارت های  این 

می گیرند. قرار 
سرعت باال در نوشتن و خواندن داده، مشخصه ی اصلی جدیدترین 
کارت  حافظه  سونی به شمار می رود. این کارت ها امکان نوشتن با سرعت 
رادارند.  مگابایت برثانیه   ۸۰۰ سرعت  با  خواندن  و  مگابایت برثانیه   ۷۰۰
 RAW حجیم  فرمت  در  سریع  عکس برداری  به دنبال  که  کاربرانی 
این  می کنند.  استخراج  سونی  جدید  کارت های  از  زیادی  کارایی  هستند، 
مناسب  فشرده نشده   RAW تصویر  هزار  تا  ذخیره سازی  برای  کارت ها 
 ۷s III  Alpha خواهند بود. ترکیب کارت های جدید سونی با دوربین 
مجهز به دو درگاه CFexpress Type A، ترکیبی عالی خواهد بود 
که امکان ذخیره ی فیلم های ۴K را با بیت ریت و طول باال فراهم می کند. 
کارت های جدید سونی همچنین با استاندارد VPG۴۰۰ هماهنگ هستند 

۴۰۰ مگابایت برثانیه تضمین می کند. با سرعت  را  فیلم  امکان ضبط  که 
یکی از قابلیت های جذاب محصوالت جدید سونی، امکان انتقال گرمای 
گرمای  باال،  و ظرفیت  به خاطر سرعت  کارت ها  این  است.  آن ها  در  عالی 
زیادی تولید می کنند که سونی با پیاده سازی سیستمی شبیه به هیت سینک از 
آلومینیم مخصوص، انتقال گرما را با بازدهی مناسب در آن ها ممکن می کند.

گرما  که  شده  مجهز  سینک«  »هیت  به  کوچک  حافظه  کارت  این 
»انتقال  به گفته سونی  و  داده  انتقال  به سطح کارت  تراشه حافظه  از  را 
را  طوالنی تر«  زمان  مدت  برای  باال  سرعت های  در  حجیم  داده های 

می کند. پذیر  امکان 
کارت های حافظه ی جدید شرکت ژاپنی در دسته ی TOUGH قرار 
می گیرند و از آنجا که این کارت جان سخت به شمار می رود، تا حدودی در 
برابر خمش و ضربه مقاوم بوده و از گواهی گرد و غبار IP۵۷ برخوردار است.

رد  ندا استا پیش نیازهای  به  نسبت  را  جدید  کارت های  سونی   
CFexpress Type A، پنج برابر مقاوم تر در برابر افتادن و ده برابر 
را  خود  محصوالت  دوام  تا  است  کرده  تولید  خم شدن  برابر  در  مقاوم تر 
هم  پیشرفته ای  عایق بندی  سیستم  به عالوه،  دهد.  افزایش  بیشتر  هرچه 
در کارت های جدید شرکت ژاپنی پیاده شد که مقاومت IP۵۷ را در برابر 

نفوذ آب و گردوغبار به آن ها می دهد.
ر  فزا نرم ا کاربران،  به  بهتر  هرچه  خدمات  ئه ی  را ا برای  سونی 
Memory Card File Rescue را دراختیار آن ها قرار می دهد که 
از کارت های حافظه را فراهم می کند.  بازیابی فایل های پاک شده  امکان 
همچنین ابزار دیگری به نام Media Scan Utility دراختیار کاربران 
خواهد بود که برای بررسی و شناسایی مشکالت احتمالی در کارت های 
CFexpress Type A استفاده می شود و پیش از اتمام چرخه ی عمر 

به کاربر هشدار می دهد. نوشتن/خواندن کارت ها 
کارت های حافظه ی جدید سونی با کارت خوان MRW-G۲ عرضه 
 ۳.۲ USB و بهره مندی از ارتباط USB-C می شوند که به لطف کانکتور
Gen۲ سرعت ۱۰ گیگابیت برثانیه را در انتقال داده به کاربر ارائه می کند. 
 CFexpress Type A کارت خوان جدید سونی با کارت های حافظه ی
و SDXC/SDHC یا همان UHS-I و UHS-II هماهنگ است.

و  آموزش  وزیر  معاون 
پرورش، به تشریح برنامه های 
این وزارتخانه برای تامین نیروی 
جدید  تحصیلی  سال  در  نیاز  مورد  انسانی 

پرداخت.
گردهمایی  در  ترکمن،  الهیار  علی 
پرورش  و  آموزش  کل  مدیران  مشترک 
و معاونان پژوهش، برنامه ریزی و توسعه 
و  آموزش  وزیر  حضور  با  که  کشور  منابع 
در  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  و  پرورش 
اظهار  شد،  برگزار  رجایی  شهید  ساختمان 
یکی  انسانی  منابع  مدیریت  همواره  کرد: 
و  آموزش  وزارت  برنامه های  مهم ترین  از 
پرورش بوده و هست که در سال های اخیر 
و  آموزی  دانش  جمعیت  افزایش  دلیل  به 
انسانی  نیروی  بازنشستگی  باالی  حجم 
حائز  و  بزرگ  مسئله  یا  چالش  یک  به 
با  امیدواریم  که  است  شده  تبدیل  اهمیت 
و  پرورش  و  آموزش  وزیر  مدبرانه  هدایت 
حمایت های بی دریغ دولت به بهترین وجه 

مدیریت شود.
است که  این  بر  ما  افزود: سعی  وی 
با استفاده از یک الگوی مشخص مبتنی بر 
تفویض اختیار برای مدیریت و سازماندهی 
ضمن  بتوانیم  استان،  هر  در  انسانی  منابع 
نیازسنجی مناسب توسط ادارات کل استانی 
سیاست های  و  اهداف  ذیل  در  هوشمندانه 
سند تحول بنیادین حرکت کرده و با رعایت 
اصل عدالت آموزشی کمترین خطا را در این 

عملیات بزرگ داشته باشیم.
فرآیند  تشریح  ضمن  ترکمن  الهیار 
تحصیلی  سال  برای  انسانی  منابع  تأمین 

و  مدیریت  کرد:  تصریح   ۱۳۹۹-  ۱۴۰۰
سازماندهی منابع انسانی آموزش و پرورش 
تحت هدایت و کنترل یک کارگروه مرکزی 
چند  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  ریاست  به 
و  معاونین  حضور  با  تخصصی  کارگروه 
مدیران کل استانی کار خود را از بهمن ماه 
۱۳۹۸ آغاز نموده است و اقدامات شایسته ای 
از قبیل؛ نیازسنجی، تأمین منابع مورد نیاز و 
تبادل تفاهم نامه های استانی و فرآیند نقل 
هدایت  و  نظارت  تحت  معلمان  انتقال  و 
و  است  پذیرفته  صورت  کارگروه ها  این 
صدور  و  انسانی  نیروی  نهایی  سازماندهی 

تحصیلی  سال  شروع  برای  رسمی  ابالغ 
۱۴۰۰_ ۱۳۹۹ در حال انجام می باشد.

منابع  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
سال  در  انسانی  نیروی  تأمین  روش های 
مورد  انسانی  منابع  گفت:  آینده  تحصیلی 
بر  عالوه  جدید  تحصیلی  سال  برای  نیاز 
معلمان رسمی و پیمانی از طرق مختلفی با 
عناوین حق التدریس شاغلین، حق التدریس 
آزاد، خرید خدمات آموزشی، سرباز معلمان، 
نیروهای بازنشسته )طبق مقررات ذی ربط( 
تأمین  مدارس  معاونان  تدریس  ساعات  و 

خواهد شد که همه این روش ها بر اساس 
همان رویکرد تفویض اختیار استانی و حسب 
تشخیص و نیاز استان ها مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
الهیار ترکمن در پایان ابراز امیدواری 
و همت  خداوند  یاری  با  داریم  امید  کرد: 
استانی  و  ستادی  حوزه  همکاران  همه 
و  پرورش  و  آموزش  وزیر  تدابیر  با  و 
تحصیلی  سال  بتوانیم  دولت  حمایت های 
جدید را بدون دغدغه آغاز کرده و تالش 
هیچ  سال  ابتدای  همان  از  کرد  خواهیم 

نباشد. معلم  بدون  کالسی 

در سال تحصیلی جدید هیچ کالسی بدون معلم  نخواهد بود



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1526- یکشنبه 19 مرداد 1399 اقتصاد- 

طرح یارانه دستمزد یکی 
و  مدت  کوتاه  برنامه های  از 
در  اقتصاد  واقعیت  بر  مبتنی 
بحث ایجاد اشتغال است که با اجرای 
آن از سال گذشته تاکنون برای ۶ هزار  و 
۷۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

اساس تکلیف قانون برنامه ششم 
توسعه، ایجاد ساالنه حدود یک میلیون 
است  شده  بینی  پیش  شغلی  فرصت 
درصد   ۰.۸ سال  هر  بیکاری  نرخ  تا 

کاهش یابد.
تکلیف  اجرای  راستای  در  دولت 
بر  مبنی  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
ایجاد ساالنه حدود یک میلیون شغل، 
برای ایجاد همین میزان فرصت شغلی 
ریزی  برنامه   ۹۸ و   ۹۷ سال های  در 

کرده است.
هزار   ۴۶۴ تعداد   ۹۷ سال  در 
از  کمتر  که  شد  ایجاد  شغلی  فرصت 
برای  بود. دولت  پیش بینی شده  هدف 
و ۹۰  میلیون  ایجاد یک  نیز   ۹۸ سال 
گذاری  هدف  را  شغلی  فرصت  هزار 
کرد وبرای تحقق این میزان تعهد، ۲۰ 
را  زا و کارآفرین  اشتغال  اقدام  طرح و 
پیش  کلی  برنامه  و  محور   ۷ قالب  در 

بینی کرده بود.  
یکی  از برنامه های وزارت تعاون 
بر  مبتنی  مدت  کوتاه  برنامه ای  که 
قالب  در  است  اقتصاد  کنونی  واقعیت 
گنجاندن  کار  بازار  فعال  سیاست های 
شده است. سیاست های فعال همواره به 
دنبال تغییرات الزم در بازار کار و ارتقای 
کیفیت عرضه نیروی کار داشته است.  
فعال  سیاست  اصلی  محور  سه 
بازار کار ایجاد تحرک در عرضه نیروی 
کار، تقویت زمینه ایجاد شغل، حمایت 
مالی و ماهش هزینه طرف تقاضا برای 

ایجاد شغل است.  
برنامه  ذیل  طرح های  از  یکی 
سیاست های فعال بازار کار، طرح یارانه 
دستمزد است. هدف این طرح، تحرک 
بنگاه های  در  اشتغال  ایجاد  به  بخشی 
بستر  ایجاد  و  متوسط  و  کوچک  خرد، 
دانش آموختگان  استغال  برای  الزم 
مقطع تحصیلی دیپلم و باالتر، ارتقای 
به  فناوری  و  دانش  انتقال  مهارت، 
بنگاه اقتصادی و ارتقای سطح تولید و 

سرمایه گذاری است.  
برای  تشویقی  بزار  ا طرح  این 
استان های  در  جدید  کار  نیروی  جذب 
کم برخوردار همچون ایالم، کردستان، 
چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، 
و  بلوچستان  و  سیستان  کرمانشاه، 
 ۱۳۹۸ سال  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 

عملیاتی شد.  
به طور کلی تعداد یک هزار و ۷۱۴ 
بنگاه اقتصادی در هشت استان در طرح 

یارانه دستمزد مشارکت داشتند.  
یک  مبلغ  این طرح  اجرای  برای 
سوی  از  ریال  میلیارد   ۶۰۰ و  هزار 

سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد.  
فاز اول این طرح با تخصیص ۲۰ 
درصد مبلغ ابالغی معادل ۳۲۰ هزار و 
۸۰۰  میلیارد ریال در قالب کمک های 
بالعوض و فنی و اعتباری دولت برای 
برقراری یارانه دستمزد تعداد ۵۷۸ شغل 
جدید در هشت استان کمتر برخوردار در 
سال ۹۸ برنامه ریزی شده بود. اما در 
پی استقبال ذینفعان از طرح، عماًل تعداد 
زیادی از بنگاه های اقتصادی خصوصی 
و تعاونی در این استان ها از آن بهره 
مند شدند و به نظر می رسد انگیزه برای 
مشارکت در این طرح در سال ۱۳۹۹ نیز 

تداوم داشته باشد
هدف کمی طرح ایجاد پنج هزار و 
۸۷۹ فرصت شغلی در استان های هدف 

بود اما با توجه به استقبال کارفرمایان، 
تعداد ۶ هزار و ۷۵۲ فرصت شغلی در 

این استان ها ایجاد شد.  
دستمزد،  یارانه  پرداخت  طرح  در 
جذب  با  ارتباط  در  بنگاه  هر  سرانه 
به طور متوسط  اولی  نیروی کار شغل 
این  از  که  است  بوده  کار  نیروی   ۴.۸
با بیشترین سرانه  میان استان لرستان 
)۹.۷ نفر( و استان کردستان )۲.۱( پایین 

ترین سرانه را کسب کردند
وی همچنین افزود: برای اجرای 
دستمزد،  یارانه  پرداخت  طرح  صحیح 
در  اجرا  منظور  به  هایی  دستورالعمل 
واحدهای اقتصادی خصوصی و تعاونی 
تدوین و زیرساخت های مورد نیاز برای 
گزارش گیری مستمر و نظارت بر روند 
وزارت  سامانه  در  طرح  این  اجرای 
فراهم  اجتماعی   رفاه  و  کار  تعاون، 

شده است.  
طرح  اجرای  دستاورد  مهم ترین   
که  است  این  دستمزد  یارانه  پرداخت 
شغل اولی های مرد، مشارکت و حضور 
اولی های زن  به شغل  نسبت  بیشتری 
توجه  با  آنکه  ضمن  داشتند.  طرح  در 
به نرخ بیکاری زنان )۱۷.۵ درصد( در 
سال ۱۳۹۸ نسبت به نرخ بیکاری مردان 
)۹ درصد( در همان سال و با توجه به 
مشارکت کمتر زنان در این طرح، الزم 
برنامه های  تمرکز  سیاست گذار  است 

را  آتی  سنوات  و  امسال  اشتغالزای 
معطوف به جامعه زنان کند

بیش  تحصیلی،  مقاطع  میان  در 
طرح  در  مشارکت کنندگان  از  نیمی  از 
درصد(   ۵۳( دستمزد  یارانه  پرداخت 
بیانگر  که  بوده اند  دیپلم  مدرک  دارای 
به  اقتصادی  کارگاه های  کمتر  گرایش 
جذب دانش آموختگان مراکز دانشگاهی 

است.
طرح  اقتصادی  بازخورد  بررسی 
استان های  در  دستمزد  یارانه  پرداخت 
منتخب نشان می دهد بنگاه های باالی 
و  صنعت  بخش  در  کارکن  نفر   ۵۰
همچنین بنگاه های ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن 
فعال در بخش خدمات دارای بیشترین 

ظرفیت جذب نیرو بوده اند.  
اولی های  از شغل  نفر  تعداد ۴۶۲ 
جذب شده نیز سرپرست خانوار بوده اند 
که ۱۸ درصد از شاغلین شغل اولی را 

به خود اختصاص می دهند.  
کار  نیروی  سنی  گروه  بررسی 
که  است  این  بیانگر  نیز  شده  جذب 
یک هزار و ۱۸۲ نفر نیروی کار جذب 
شده در بخش خدمات و یک هزار و ۵۵ 
نفر در حوزه خدمات در گروه سنی ۲۵ 
تا ۳۰ سال بوده است بنابراین بیشترین 
میزان عرضه شغلی در بخش خدمات 
و صنعت در گروه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال 

بوده است.

پس از پنج افت متوالی،
شاخص دالر سرانجام صعودی شد

آمریکا در  بانک مرکزی  به گزارش رویترز، رییس دفتر منطقه ای 
داالس گفته است استفاده از تسهیالت اضطراری این بانک برای ثبات 
بخشی به بازارهای مالی بسیار موثر بوده است اما کسب و کارهای کوچک 
و متوسط، هنوز به حمایت های بیشتری نیاز دارند. به گفته کاپالن، حمایت 
از این بخش آسیب پذیر برای اطمینان خاطر از مدیریت شرایط بازار کار 
و احیای سریع تر رشد ضروری خواهد بود. این مدیر ارشد بانک مرکزی 
آمریکا در عین حال هشدار داده است که برنامه های خرید دارایی بانک 
مرکزی بدون هزینه نخواهد بود و تداوم این وضعیت می تواند موقعیت 

دالر را در معرض خطر قرار دهد.  
شمار کسانی که تا ابتدای ماه اوت در آمریکا درخواست دریافت مزایای 
بیکاری داده اند در مقایسه با هفته قبل آن ۱.۱۸۶ میلیون نفر بیشتر شده 
بیش  افزایش  شاهد  متوالی  هفته  بیستمین  برای  ترتیب،  بدین  تا  است 
ازیک میلیون نفری شمار متقاضیان دریافت تسهیالت بیکاری در آمریکا 
باشیم. طبق داده های منتشر شده، تا پایان ماه مارس حدود ۵۴ میلیون 
از درآمدهای خود  اند تمام یا بخش قابل توجهی  آمریکایی مدعی شده 
را بر اثر شیوع کرونا از دست داده اند. با وجود بهبود روند اشتغال زایی 
در هفته های اخیر، نرخ بیکاری آمریکا هنوز با رکوردهای مطلوب فصل 
شده در اواخر سال گذشته فاصله زیادی دارد و این روند احتماال تا پایان 

سال نیز ادامه خواهد داشت.   
تقاضا برای خرید ارزهای دیگر در مقایسه با دالر در سطح باالتری 
قرار دارد و بی رغبتی معامله گران به خرید دالر باعث شده تا اسکناس 
سبز در یکی از ضعیف ترین موقعیت های دو سال اخیر خود قرار گیرد. 
آمریکا هنوز اصلی ترین کانون درگیر با کرونا در جهان باقی مانده و بر 
خالف تالش های دولت ترامپ، بسیاری از کشورها هنوز مجوز از سرگیری 
پروازها با آمریکا را صادر نکرده اند و ورود گردشگران آمریکایی به بسیاری 
از کشورهای اروپایی کماکان ممنوع است. همین مساله به نوبه خود تقاضای 

خرید دالر به ویژه در اروپا را به میزان محسوسی کاهش داده است.  
در داخل آمریکا، مقامات دولت ترامپ در دیدار با رهبران کنگره در 
خصوص تسریع در اجرای بسته حمایتی جدید رایزنی کرده اند. با وجود 
اختیار  در  آن  اکثریت  که  سنا  مجلس  در  جدید  حمایتی  بسته  تصویب 
این  تصویب  با  تاکنون  کنگره  در  ها  دموکرات  است،  خواهان  جمهوری 
بسته موافقت نکرده اند. اعتبار بسته سه تریلیون دالری قبلی رو به اتمام 
است و کاخ سفید در بسته جدید خود پیشنهاد داده است یارانه های نقدی 

بالعوض به شهروندان آمریکایی کماکان ادامه داشته باشد.
به  بازگشایی کسب و کارها و برگشت شاغلین  با  به نظر می رسد 
وجود  با  حتی  کنندگان  مصرف  اطمینان  حس  رفته  رفته  خود،  کارهای 
ادامه پیشتازی های کرونا رو به بهبود است؛ تا جایی که شاخص مدیران 
تولید آمریکا در ماه ژوییه به ۵۴.۲ درصد رسید که این رقم ۱.۶ درصد 
بیشتر از ماه قبل و ۰.۶ درصد بیشتر از پیش بینی های قبلی بوده است. 
بررسی ها نشان می دهد در این ماه هم میزان سفارشات داخلی و هم 
مواجه  محسوسی  افزایش  با  قبل  ماه  به  نسبت  خارجی  صادرات  میزان 
بوده است.  با این حال انتظار نمی رود دست کم در کوتاه مدت وضعیت 
اقتصاد آمریکا به سرعت به حالت قبل برگردد و همان طور که انتظار می 
رفت، سه ماهه دوم امسال شاهد ثبت پایین ترین رشد فصلی ثبت شده 
در طول تاریخ آمریکا تاکنون بود و طبق اعالم وزارت بازرگانی آمریکا، 
نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی ۳۲.۹ درصد اندازه گیری شده که این 
رقم ۲۴.۵ درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۲.۲ درصد بیشتر از نرخ 

رشد پیش بینی شده قبلی بوده است.
موسسه رتبه بندی فیچ در گزارش جدید خود چشم انداز اقتصاد آمریکا 

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

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

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

دریافت این واکسن شده اند.
تاکنون بیش از ۱۹ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۹۸ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین ۷۲۰ هزار و ۷۰۴ نفر جان خود را از دست 
داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۶۳ 
هزار و ۵۶۳ نفر، برزیل با ۹۸ هزار و ۸۴۴ نفر، مکزیک با ۵۰ هزار و ۵۱۷ 
نفر، انگلیس با ۴۶ هزار و ۵۱۱ نفر و هند با ۴۲ هزار و ۵۷۸ نفر بوده است.

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

خواهد داشت.  
شاخص دالر

شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی 
را اندازه می گیرد، در معامالت روز پنجشنبه با ۰.۶۱ درصد افزایش نسبت 
به روز چهارشنبه در سطح ۹۳.۳۸۲ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک 

سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۵ دالر اعالم شد.  
ارزهای اروپایی

در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۶۱ درصد کاهش نسبت به 
روز قبل خود و به ازای ۱.۳۰۵ دالر مبادله شد. یورو ۰.۷۱ درصد پایین 

رفت و با عققب رفتن از  کانال ۱.۱۸  به ۱.۱۷۸ دالر رسید.
ویراج پاتل- استراتژیست ارشد ارزی در موسسه آرکرا گفت: معموال 
در ماه اوت هر سال شاهد بروز الگوهای مختلف معامالتی هستیم و امسال 
این روند با توجه به پیامدهای ناشی از شیوع کرونا تشدید شده است. در ماه 
های اخیر دارایی های پرریسک تر شاهد یک دور صعودی تند بوده اند و 
اگر تنش های ژیوپلتیکی باز هم تشدید شوند احتمال زیادی وجود دارد که 
ورق برگردد و خیلی از پیشروی های این طبقه از دارایی ها از دست برود.  

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۳۵ درصد افزایش 
به  آمریکا  دالر  هر  استرالیایی،  همتای  برابر  در  رسید.  ین   ۱۰۵.۹۲۸ به 
 ۶.۹۶۷ معادل  دالر  برابری  نرخ  همچنین  شد.  مبادله  دالر   ۱.۳۹۷ ازای 

یوان چین اعالم شد.

وزیر نفت خبر داد؛
افزایش ۲ برابری تولید محصوالت پتروشیمی 

در دولت تدبیر و امید
پتروشیمی در دولت  تولید محصوالت  برابری  دو  افزایش  از  نفت  وزیر 
تدبیر و امید خبر داد و گفت: با ریل گذاری انجام شده و طرح هایی که پیشرفت 
فیزیکی مشخص دارند این مقدار تا پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از سه برابر نسبت 

به ابتدای دولت می رسد.
بیژن زنگنه روز پنجشنبه گذشته و در آیین افتتاح سه طرح پتروشیمی 
که به صورت ویدئوکنفرانس از سوی رئیس جمهوری انجام شد با تبریک عید 
بزرگ غدیر خم اظهار کرد: امروز دو طرح مهم متانول و یک طرح فناورانه تولید 
کاتالیست به بهره برداری می رسد و تا پایان سال ۱۳ طرح دیگر نیز به بهره برداری 

خواهد رسید که ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور می افزاید.
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین وظایف صنعت پتروشیمی جلوگیری 
از خام فروشی با تکمیل زنجیره افزوده در صنعت نفت و گاز است، همچنین  
تأمین خوراک بخش پایین دستی در صنایع داخلی، جلوگیری از خروج بیش از ۵ 
میلیارد دالر ارز از کشور در سال و تأمین کننده نخست ارز کشور در سامانه نیما 

از مواهب صنعت پتروشیمی است.
افتتاح ۱۸ طرح پتروشیمی از سال ۹۲ تا ۹۸

وزیر نفت با اشاره به اینکه ارزش تولید محصوالت صنعت پتروشیمی 
در سال ۷۶  با تمام تالش های انجام شده کمتر از یک میلیارد دالر بود که با 
یک جهش در دو دوره دولت اصالحات و فعالیت های پس از آن این رقم در 
سال ۹۲ به حدود ۱۱ میلیارد دالر به قیمت ثابت سال ۹۵ رسید، افزود: از سال 
۹۲ و با جهش دوم صنعت پتروشیمی ۱۸ طرح پتروشیمی تا پایان سال ۹۸ به 

بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: با به مرحله تولید رسیدن ۲۷ طرح دیگر پتروشیمی تا سال 
۱۴۰۰ و با سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد دالری، مجموع ارزش تولیدات پتروشیمی 
به ۲۵ میلیارد دالر و تا پایان سال ۱۴۰۳ و در ادامه کار در جهش سوم به ۳۷ 

میلیارد دالر می رسد.
به گفته زنگنه، تولید محصوالت پتروشیمی تا پایان این دولت نسبت به 
ابتدای دولت دو برابر و با ریل گذاری انجام شده و طرح هایی که پیشرفت فیزیکی 
مشخص دارند و پیشرفت آنها نیز عنوان شده تا ۱۴۰۴ به بیش از سه برابر نسبت 

به ابتدای دولت می رسد.
نقش مهم پتروشیمی ها در بورس

وزیر نفت با بیان اینکه پتروشیمی ها نقش بسیار مهمی در بورس دارند و 
۲۵ درصد ارزش بازار سرمایه متعلق به شرکت های پتروشیمی است، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه شرکت های پتروشیمی از گروه های ارزآور و صادرات محور 

هستند مورد استقبال مردم است.
وی افزود:  در سال های گذشته تالش های زیادی انجام شد تا شرکت های 
پتروشیمی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، گسترش مالکیت عمومی 
و مردمی کردن اقتصاد در بورس عرضه شوند. شرکت های پتروشیمی پارس، 
تندگویان و نوری طی دو سال اخیر عرضه شدند و ان شاء اهلل چند شرکت دیگر 

هم با همکاری بورس به زودی عرضه می شوند.
افزایش خوراک پتروشیمی ها

زنگنه با بیان اینکه از دیگر کارهایی که در مسیر صنعت پتروشیمی انجام 
گرفت جمع آوری گازهای همراه نفت است، تصریح کرد: ان جی ال ۳۲۰۰ و 
بزرگ ترین  به عنوان  فارس  بیدبلند خلیج  گاز  پاالیش  ان جی ال ۳۱۰۰، طرح 
خوراک  تأمین  برای  همه  کنگان  پتروپاالیش  طرح های  و  کشور  ان جی ال 
پتروشیمی هاست.وی با افزایش تولید اتان اشاره کرد و گفت: تولید اتان از ۳.۵ 
میلیون تن ابتدای این دولت به ۱۴ میلیون تن تا انتهای دولت می رسد، یعنی 

۴ برابر شده است.
ساخت ۱۸ کاتالیست تا ۱۴۰۰

وزیر نفت با اشاره به اینکه ما ۴۰ گروه کاتالیست داریم و ۸۵ نوع کاتالیست 
در صنعت پتروشیمی با ارزش ۲۷۰ میلیون دالر مصرف می شود، گفت: در هفت 
سال اخیر ۱۸ کاتالیست به ارزش ۱۰۴ میلیون دالر بومی سازی و در داخل کشور 

تولید شده است.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی انجام شده تا سال ۱۴۰۰، ۱۸ کاتالیست دیگر 

به ارزش تقریباً ۹۰ میلیون دالر در داخل ساخته می شود.
افزایش تولید متانول کشور و یک هشدار

زنگنه با بیان اینکه با افتتاح دو طرح کیمیای پارس خاورمیانه و کاوه ۴ 
میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور افزوده می شود، تصریح کرد: متانول 
کاوه بزرگ ترین متانول دنیاست که از سوی بخش خصوصی انجام شده و کیمیای 
پارس خاورمیانه که متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و فرهنگیان عزیز 

ما از نعمت و درآمد آن استفاده خواهند کرد.
وی، ارزش سه طرحی را که امروز افتتاح شد حدود ۱.۶ میلیارد دالر عنوان 
کرد و افزود: تولید متانول کشور تا پایان پارسال ۶.۷ میلیون تن بوده که با پایان 
جهش دوم این مقدار به ۱۷.۵ میلیون تن و در پایان جهش سوم به ۲۴ میلیون 
تن می رسد.  وزیر نفت ادامه داد: افزایش تولید متانول اگرچه یک خبر خوب 
است، اما یک هشدار هم به شمار می آید که ممکن است بازار این محصول 
اشباع شود، بنابراین در این مسیر، تولیدکننده متانول باید به بخش پایین دستی 
آن بسیار توجه کند.زنگنه تصریح کرد: خوشبختانه زنجیره پایین دستی متانول 
به پروپلین می رسد، پروپلین محصولی است که صنایع پایین دستی بیشترین نیاز 

را به آن دارد و هم اکنون در این محصول کمبود هم داریم.
وی گفت: ما طرح های زنجیره ای پیشران صنایع پایین دستی پتروشیمی 
با اولویت پروپلین را به زودی برای تصویب تقدیم دولت می کنیم.وزیر نفت در 
پایان از سرمایه گذاران، کارگران، مهندسان، مدیران و دست اندرکاران طرح هایی 

که در شرایط تحریم سبب افتخار کشور شدند، قدردانی کرد.

معاون وزیر نفت:
ظرفیت تولید پروپیلن کشور به ۴ میلیون تن می رسد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: با اجرای طرح جامع افزایش 
پروپیلن در صنعت پتروشیمی ظرفیت تولید این محصول به ۴ میلیون تن در 

سال ۱۴۰۴ می رسد.
بهزاد محمدی درباره وضع تولید کنونی پروپیلن در کشور اظهار کرد: هم 
اکنون ۹۵۰ هزار تن پروپیلن در صنعت پتروشیمی تولید و به طور کامل نیز مصرف 

می شود و کمبود این محصول در صنعت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه رقم تولید پروپیلن با طرح های در حال اجرای کنونی 
در صنعت پتروشیمی در چهار سال آینده ۸۰۰ هزار تن افزایش می یابد و در سال 
۱۴۰۴ به ۲ میلیون تن می رسد، افزود: با اجرای طرح جامع افزایش پروپیلن در 
صنعت پتروشیمی که به تازگی تدوین شده است، ظرفیت تولید پروپیلن در کشور 

به ۴ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته محمدی، در طرح جامع افزایش پروپیلن از مسیر متانول، سه طرح 
۴۷۰ هزار تنی در عسلویه با عنوان طرح پارک پروپیلن عسلویه، سه طرح ۱۲۰ 
هزار تنی در امیرآباد شمال کشور، یک طرح در منطقه انزلی و یک طرح هم در 
اسالم آباد تعریف شده است که امیدواریم با اجرای این طرح ها مجموع ظرفیت 
تولید پروپیلن در کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون تن برسد که توسعه شگرفی 

را در توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی ایجاد خواهد کرد.
از  پیش  تا  پتروشیمی  صنعت  برنامه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
کامل شدن طرح های تولید پروپیلن برای متانول مازاد در کشور چیست، گفت: 
طرح های تولید متانول در صنعت پتروشیمی در گذشته تعریف شده و در حال 
اجرا هستند و مجبور به تولید، مصرف داخلی و صادرات این محصول هستیم، 
اما با اجرای این طرح عنوان شده )طرح جامع افزایش پروپیلن( و سایر طرح های 
پیشران تعریف شده که از مسیر متانول انجام خواهد شد، سعی می شود مصرف 

را به حدی برسانیم که در فروش این محصول صادراتی دچار مشکل نشویم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه طرح های پیشران 
در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن با هدف تکمیل زنجیره تعریف 
شده است، تصریح کرد: مهم ترین شاخه پروپیلن است که بسیار پرمصرف و 
در تخفیف  برای سرمایه گذاران  با مشوق هایی که  امیدواریم  است.  کاربردی 
خوراک، تخفیف های مالیاتی و ارائه دانش فنی ایرانی )در شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی توسعه پیدا کرده(، در نظر گرفته شده است، شاهد اجرای 

طرح های پیشران باشیم.

برنامه ای برای کاهش نرخ بیکاری؛

افزایش شمار شاغالن با اجرای طرح »یارانه دستمزد«
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سرپرست وزارت صنعت، 
با  گفت:  تجارت  و  معدن 
اقدامات انجام شده در دو ماه 
گذشته بخصوص منطقی سازی قیمت 
کارخانه ای خودروها و افزایش عرضه و 
تعادل  به  خودرو  بازار  ارز،  نرخ  کنترل 

نزدیک می شود.
در  بانی«  خیا مدرس  “حسین 
بازار  روزهای  این  آشفتگی  خصوص 
برای  وزارت صنعت  اقدامات  و  خودرو 
بازگشت آرامش به بازار، افزود: شرایطی 
که امروز در بازار خودرو با آن مواجه ایم 

با دو ماه پیشتر متفاوت است.
به گفته این مقام مسوول، دو ماه 
پیش شورای رقابت هنوز اسناد و مدارک 
دریافتی از خودروسازان را به طور کامل 
شده  تمام  قیمت  در  و  نکرده  بررسی 
خودروها بازنگری نکرده بود، به همین 
دلیل فاصله زیادی بین قیمت کارخانه 

ای و بازاری خودروها افتاد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل 
تقاضای غیر واقعی در بازار وجود داشت 
و عده ای از این فاصله قیمتی ایجاد شده 

کاسبی می کردند.
مدرس خیابانی، به طور نمونه به 
خودروساز  دو  فروش  پیش  برنامه های 
 ۲۵ برای  که  کرد  اشاره  کشور  بزرگ 

پنج  از  بیش  خودرو،  دستگاه  هزار 
میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند 
به  مجبور  نهایت  در  خودروسازان  و 

قرعه کشی شدند.
وی خاطرنشان کرد: در آن مقطع 
یکی  رسید،  انجام  به  اقدام  دو  زمانی 
اینکه تقاضاها را واقعی کنیم تا افرادی 
که مصرف کننده واقعی خودرو هستند 
موفق به ثبت نام شوند و اقدام دوم، ارائه 

قیمت های واقعی خودرو بود.
به  اشاره  با  مسوول  مقام  این 
برگزاری جلسات متعدد با شورای رقابت 
بخشی  کرد:  تشریح  منظور،  این  به 
از  تولید خودرو  نیاز  اولیه مورد  از مواد 
محصوالت  فوالدی،  های  ورق  جمله 
تابع  پتروشیمی، فلزات اساسی و غیره 

شرایط بورس است.
خودروسازان  اینکه  بیان  با  وی 
هنوز معتقدند که زیر قیمت تمام شده 
خودرو تولید می کنند، به زیان انباشته 
خودرو  ایران  تومانی  میلیارد  هزار   ۴۰
با  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  سایپا  و 
فاصله  اکنون  شده  انجام  اقدام های 
شده  کمتر  کارخانه  و  بازاری  قیمتی 
کاهش  نام  ثبت  برای  افراد  عطش  و 

یافته است.
تاثیر قیمت ها از نرخ ارز

مدرس خیابانی ادامه داد: شرایطی 
می  مشاهده  خودرو  بازار  در  امروز  که 
شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و 
همه خودروهای داخلی و خارجی از این 

قضیه متاثر شده اند.

خودروهای  خصوص  در  وی 
این خودروها  قیمت  نیز گفت:  خارجی 
به دلیل ممنوعیت واردات افزایش یافته 
است، زیرا امروز کشور انتخاب کرده که 
واردات خودرو خارجی نداشته باشد و از 

توان داخل خود استفاده کند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه قیمت خودروهای 
داخلی نیز متاثر از نرخ ارز شده است، 
بانک  های  تالش  با  اگر  کرد:  تاکید 
بازار  شود،  کنترل  ارز  نرخ  مرکزی 
از پیش به تعادل نزدیک  خودرو بیش 

خواهد شد.
برای  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
خودرو  عرضه  بازار،  کردن  متعادل 
که  طوری  به  ایم،  داده  افزایش  را 
پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در 
درصد   ۳۰ و  خودرو  تولید  درصد   ۱۹
افزایش  مشتریان  به  خودرو  تحویل 
یافته، همچنین تعداد خودروهای ناقص 
خودروسازان ۷۱ درصد کاهش یافته و 
میزان تعهدات معوق در اکثر خودروها 

صفر شده است.
مدرس خیابانی تاکید کرد: مراقبت 
و کنترل نرخ ارز بسیار مهم است وگرنه 
افزایش قیمت روی همه کاالها از جمله 

خودرو اتفاق خواهد افتاد.

مدرس خیابانی خبر داد؛

زیان ۴0 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا

نجمن  ا ئیس  ر
واردکنندگان  تولیدکنندگان، 
محصوالت  صادرکنندگان  و 
دخانی از تداوم تعطیلی هفت یا هشت 
واحد تولید سیگار خبر داد و گفت: بانک 
برای  روزه   ۱۱ فرصت  یک  مرکزی 
اشخاص  ارز  برای  قبال  که  واحدهایی 
ثبت سفارش کرده بودند در نظر گرفت، 
اما به دلیل تعداد زیاد واحدها و کند شدن 
سیستم ها برخی نتوانستند از این فرصت 
استفاده کنند و منتظر بسته جدید بانک 

مرکزی هستند.
از  کرد:  اظهار  تاجدار  محمدرضا 
۲۸ تیر ماه بانک مرکزی تقریبًا گواهی 
آماری همه صنایع را تایید کرد و اعالم 
کرد که تا هفتم مرداد ماه فرصت دارند 
این  فاصله  در  کنند.  پیدا  ارز صادراتی 
یازده روز به دلیل هجوم واحدها برای 
قیمت  هم  صادرکنندگان،  ارز  خرید 
با کند شدن سامانه ها  رفته و هم  باال 
را  نتوانستند پرونده ها  بانک های عامل 
ببندند و خیلی از واحدها نتوانستند از این 
فرصت استفاده کنند و هفت مرداد ماه 

هم گواهی این افراد باطل شد.
که  افرادی  اینکه  بیان  با  وی 
روزه   ۱۱ فرصت  این  از  نتوانستند 
جدید  بسته  منتظر  باید  کنند،  استفاده 

بانک مرکزی باشند، تصریح کرد: اوایل 
بانک مرکزی اعالم کرده  سال جاری 
بود که تهاتر ارز صادراتی دیگر امکان 
پذیر نیست و صادرکننده باید ۸۰ درصد 
ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما 
و ۲۰ درصد را به صورت نقدی در بازار 
عرضه کند. بنابراین دیگر ارز حاصل از 
صادرات برای واردکننده وجود نداشت 
که بتواند با صادر کننده توافق کند، از 
او بخرد و رفع تعهد کند. اما از ۲۸ تیرماه 
یک فرصت ۱۱ روزه برای کسانی که 
سفارش  ثبت  اشخاص  ارز  برای  قباًل 
گرفته شد، چراکه  نظر  در  بودند  کرده 
مقداری از ارز حاصل از صادرات هم در 

دست صادرکنندگان باقی مانده بود، اما 
بعد ازین دیگر صادرکننده و واردکننده 
نمی توانند مستقیم معامله کننده و باید 
مرکزی  بانک  جدید  بخشنامه  منتظر 

باشیم.
انجمن  رئیس  گفته  به  بنابراین 
و  ن  گا کنند د ر ا و  ، ن گا کنند لید تو
با  دخانی  محصوالت  صادرکنندگان 
توجه به شرایط موجود همچنان ۷ یا ۸ 
واحد تعطیل هستند و برخی واحدها با 

ظرفیت پایین فعالیت می کند.
از  شده  منتشر  آمار  جدیدترین 
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  سوی 
)صمت( نشان می دهد که تولید سیگار 

درصد   ۲۱.۱ امسال  اول  ماهه  سه  در 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
قاچاق  برآورد  آن  پی  در  و  داشته 
افزایش  درصد   ۷۸.۳ تقریبا  سیگار 
رئیس  ماه  تیر  میانه  در  است.  داشته 
و  واردکنندگان  تولیدکنندگان،  انجمن 
صادرکنندگان محصوالت دخانی از عدم 
تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه این 
صنعت طی سه ماه گذشته خبر داد و 
تولید  باعث شده  مسئله  این  که  گفت 
هشت واحد از ۱۵ واحد تولید محصوالت 
دخانی متوقف شود. او همچنین هشدار 
داده بود که ادامه این وضعیت و عدم 
تخصیص ارز به مواد اولیه این صنعت 
تا یک ماه بعد می تواند همه واحدهای 

تولیدی را به تعطیلی بکشاند.
البته حدود یک هفته پیش عطااهلل 
برنامه ریزی  مرکز  رئیس  معروفخانی، 
بر دخانیات کشور، گفت که  نظارت  و 
اولیه  مواد  تامین  مشکل  عمده  بخش 
واحدهای تولید سیگار با پیگیری مرکز 
و  دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی 
حل  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
شده و مابقی در حال حل شدن است و 
ابراز امیدواری کرد که به زودی تولید 
مجدد  بود  شده  تعطیل  که  واحدهایی 

آغاز شود.

فضوالت حیوانات در محصوالت دخانی قاچاق؛

مشکالت ارزی، کاهش تولید داخلی و افزایش قاچاق سیگار
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وزارت  درمان  معاون 
بهداشت، درمان و آموزش 
هی  ا همر با  شکی  پز
از  مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
مرکز ۱۶ ساعته سندرمیک مراقبت  
بیماری های تنفسی در بلوار خبرنگار 

شهر ایالم بازدید نمود.
کریمیان  دکتر  بازدید  این  در 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
شهرستان  سطح  در  اینکه  بیان  با 
ایالم سه مرکز ۱۶ ساعته مراقبت 
سندرمیک بیماری های تنفسی برای 
خدمات دهی به بیماران وجود دارد، 
به تشریح گزارشی در رابطه با مراحل 
نمونه گیری، مشاوره و آموزش های 
الزم، نحوه ویزیت پزشکان و ارجاع 
بیماران در صورت نیاز به بیمارستان 

پرداخت.

جان  دکتر  که  است  گفتنی 
بابایی معاون درمان وزارت بهداشت 
در این بازدید ضمن دیدار با پزشکان 

و پرسنل این مرکز؛ در جریان نحوه 
مشکوک،  افراد  از  برداری  نمونه 
مبتالیان  در  بیماری  سیر  مراحل 

به بیماری کرونا، چگونگی خدمات 
دهی به بیماران در روزهای قرنطینه 

آنان قرار گرفت.

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت 
از مرکز ۱۶ ساعته مراقبت سندرمیک بیماری های تنفسی شهر ایالم

تضمینی  اصفهان  خانگی  مشترکان  خورشیدی  برق 
خریداری می شود

:ســخنگوی شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان گفــت: 
ــی و  ــترکان خانگ ــیدی مش ــامانه های خورش ــدی از س ــرق تولی ب
ــداری  ــاله خری ــرارداد ۲۰ س ــا ق ــی و ب ــورت تضمین ــازمانی بص س
ــهر  ــن کالنش ــه در ای ــی ک ــیار خوب ــت بس ــه ظرفی ــود ک می ش

ــود دارد. وج
محمدعلــی اکبــری افــزود: قیمــت خریــد هــر کیلــووات بــرق 
ــال  ــه س ــاس مصوب ــر اس ــیدی ب ــای خورش ــدی از نیروگاه ه تولی
گذشــته، یکهــزار و ۲۰۰ تومــان اســت و تعرفــه آن هــر ســال بــا 

ــن می شــود. ــورم تعیی ــل ارز و ت ــرخ تعدی ــه ن توجــه ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت فــروش هــر کیلــووات بــرق 
ــان اســت،  ــا ۱۰۰ توم ــن ۸۰ ت ــان حاضــر بی ــه مشــترکان در زم ب
اظهــار داشــت: در واقــع وزارت نیــرو بــرق تولیــدی از نیروگاه هــای 
ــداری  ــروش آن، خری ــت ف ــر قیم ــش از ۱۲ براب ــیدی را بی خورش
می کنــد و ایــن فرصــت بســیار خوبــی بــرای مشــترکان خانگــی یــا 
ــرای بازگشــت ســرمایه  ســازمانی دارای ســلول های خورشــیدی ب

ــد. ــمار می آی ــی بش و درآمدزای
علــی اکبــری خاطرنشــان کــرد: دولــت از ســه ســال گذشــته 
مشــکالت  رفــع  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  توســعه  بــرای 
ــی  ــد تضمین ــرح خری ــهرها، ط ــژه در کالنش ــت محیطی بوی زیس
ــه  ــر از جمل ــای تجدیدپذی ــدی از نیروگاه ه ــرق تولی ــاله ب ۲۰ س
خورشــیدی را اجــرا کــرده و وزارت نیــرو تســهیالت خوبــی در ایــن 

ــه اســت. ــر گرفت ــه در نظ زمین
وی اضافــه کــرد: مشــترکان خانگــی یــا ســازمانی کــه دارای 
انشــعاب بــرق هســتند می تواننــد نیروگاه هــای خورشــیدی احــداث 
کننــد و بــه مــدت ۲۰ ســال بــه صــورت تضمینــی بــرق تولید شــده 
ــق و  ــرق تزری ــری ب ــبکه سراس ــه ش ــا را ب ــن نیروگاه ه ــط ای توس

درآمــد کســب کننــد.
ســخنگوی شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه ایــن نیروگاه هــا مــی توانــد از یــک کیلــو وات بــرق خانگــی 
ــرمایه گذار  ــی س ــوان مال ــه ت ــه ب ــا توج ــر ب ــای باالت ــا ظرفیت ه ت
ــد  ــو وات تولی ــد کیل ــش از یکص ــر بی ــان حاض ــد،گفت: در زم باش
بــرق از ســامانه های خورشــیدی کــه توســط مــردم و اداره هــا در 
شهرســتان اصفهــان راه انــدازی شــده اســت، داریــم امــا ظرفیــت 

بســیار بیشــتری در ایــن زمینــه وجــود دارد.
علــی اکبــری دربــاره افزایــش قیمــت تجهیــزات نیروگاه هــای 
خورشــیدی، تصریــح کــرد: نوســانات ارزی ســال های اخیــر 
ــد  ــه خری ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ــذار ب ــت آن تاثیرگ ــش قیم در افزای
ــود  ــی خ ــی مال ــدی از آن، بازده ــرق تولی ــاله ب ــی و ۲۰ س تضمین

ــت. ــد داش را خواه
وی از مشــترکان خانگــی، اداره هــا و نهادهــای مختلــف 
ــه  ــان در زمین ــوب اصفه ــت خ ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــا ب ــت ت خواس
انــرژی خورشــیدی در تولیــد بــرق از طریق ایــن انــرژی تجدیدپذیر 

ــند. ــته باش مشــارکت بیشــتری داش
دولــت از ســال ۱۳۹۵ تصمیــم گرفــت طــرح خریــد تضمینــی 
۲۰ ســاله از مشــترکین را اجــرا کنــد؛ ایــن طــرح به منظور گســترش 
انــرژی هــای تجدیدپذیــر در کشــور و ورود هــر چــه بیشــتر بخــش 

خصوصــی بــه ایــن صنعــت ایجاد شــد.
ــیدی در  ــروگاه خورش ــزار و ۳۸ نی ــار ه ــداد چه ــون تع تاکن
مقیــاس کیلوواتــی و به صــورت ســامانه های پشــت بامــی انشــعابی 
بــا مجمــوع ظرفیــت ۴۵ هــزار و ۷۰۲ کیلــووات در ســطح کشــور 

بــه بهــره بــرداری رســیده  اســت. 

یک طرح اقدام ملی مسکن با حضور وزیر راه 
در اراک آغاز شد

 عملیــات اجرایــی پــروژه مشــارکتی ۲۴۰ واحــدی طــرح اقــدام 
ملــی مســکن کــوی ســجادیه اراک با حضــور وزیر راه و شهرســازی 

بــه اســتان مرکــزی آغاز شــد.
ایــن طــرح در زمینــی بــه وســعت ۹ هــزار و ۳۲۵ متــر مربــع 

بــا زیربنــای ۳۷ هــزار و ۸۳۰ متــر مربــع اجــرا مــی شــود.
ــه و  ــد در ۱۰ طبق ــن ۲۴۰ واح ــن زمی ــده در ای ــی ش پیش بین

ســه بلــوک ایجــاد شــود.
ــل  ــه ح ــک ب ــر کم ــالوه ب ــکن، ع ــی مس ــدام مل ــرح اق ط
ــادل  ــری در تع ــش موث ــرپناه نق ــد س ــای فاق ــکالت خانواره مش

بخشــی بــازار و شکســتن حبــاب قیمت هــا دارد.
بــر اســاس اعــالم مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان مرکزی،  
۲۳ هــزار و ۱۹۳ نفــر در مراحــل دوگانــه طــرح اقــدام ملــی مســکن 
)اســفند و آذرمــاه ســال گذشــته( در ایــن اســتان متقاضــی بودنــد 

ــد. ــام کــرده ان و ثبت ن
»احمــد مرزبــان«  اظهــار داشــته اســت: ۶ هــزار و ۵۰۰ نفــر 
از متقاضیــان اســتان در گام نخســت و ۱۶ هــزار و ۶۹۳ نفــر نیــز در 
مرحلــه دوم بــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن ثبــت نــام کرده انــد.

وی افــزوده اســت:۵۵۸ واحــد مســکونی، تجــاری و فرهنگی از 
طــرح هــای اقــدام ملــی مســکن در ایــن اســتان تــا پایــان امســال 

قابــل بهره بــرداری اســت.
وی اضافــه کــرده اســت: ۱۵۱ واحــد از ایــن تعــداد در کــوی 
علــوی ســاوه،  ۳۳۶ واحــد درکــوی ســجادیه اراک و ۷۱ واحــد در 

ــع شــده اند. ــم اراک واق ــوی قائ ک

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم خبر داد:
تامین ۶۵ درصدی آب شرب شهر ایالم از سد چم 

گردان!
ــالم گفــت: ۶۵  ــه ای اســتان ای مدیرعامــل شــرکت آب منطق
درصــد نیــاز آب شــرب شــهر ایــالم از ســد چم گــردالن و مابقــی 

از چشــمه های گل گل و چاه هــا تامیــن می شــود.
“علــی پوراحمــد” اظهــار داشــت: ســاالنه حــدود ۲۰ میلیــون 
مترمکعــب آب از ســد ایــالم جهــت مصــارف آب شــرب تحویــل 

ــود. ــتان می ش ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
ــا بیــان اینکــه مخــازن آب اســتان ضمــن تامیــن ۱۰۰  وی ب
درصــدی اهــداف خــود در بهتریــن شــرایط کمــی و کیفــی قــرار 
دارنــد، افــزود: آب ســد ایالم)چــم گــردالن( پــس از تصفیــه جهــت 
ــایر  ــرب س ــتفاده و آب ش ــتان اس ــز اس ــرب مرک ــرف آب ش مص
شــهرها و روســتاهای اســتان از محــل منابــع آب زیرزمینــی اعــم 

از چشــمه ها و چاه هــا تامیــن می شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای ایــالم بــا اشــاره بــه حجــم 
کنونــی آب ســدهای اســتان یــادآور شــد: در حــال حاضــر ۹۰ درصد 
حجــم مخــزن ســد دویــرج دهلــران، ۳۰ درصــد ســد گالل ایــالم، 
۷۰ درصــد ســد کنگیــر ایــوان و حــدود ۹۰ درصــد حجــم مخــزن 

ســد ایالم)چــم گــردالن( پــر اســت.
“پوراحمــد” اضافــه کــرد: در بحــث تامیــن آب شــرب 
شــهر ایــالم در وضعیــت فعلــی مشــکلی وجــود نــدارد و برخــی 
ــال  ــای انتق ــی از محدودیت ه ــده ناش ــود آم ــه وج ــکالت ب مش
اســت کــه اســتدعا دارم جهــت عبــور از شــرایط فعلی، مشــترکان 
ــر  ــد نظ ــرف را م ــت مص ــی و مدیری ــش صرفه جوی ــش از پی بی

قــرار دهنــد.

برق خورشـیدی مشـترکان خانگی اصفهـان تضمینی 
می شـود خریداری 

:سـخنگوی شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان گفـت: برق 
تولیدی از سـامانه های خورشـیدی مشـترکان خانگی و سازمانی بصورت 
تضمینـی و بـا قـرارداد ۲۰ سـاله خریـداری می شـود کـه ظرفیت بسـیار 

خوبـی کـه در این کالنشـهر وجـود دارد.
محمدعلـی اکبـری افـزود: قیمت خرید هـر کیلووات بـرق تولیدی 
از نیروگاه هـای خورشـیدی بـر اسـاس مصوبـه سـال گذشـته، یکهزار و 
۲۰۰ تومـان اسـت و تعرفـه آن هـر سـال بـا توجه بـه نرخ تعدیـل ارز و 

تـورم تعیین می شـود.
وی با اشـاره به اینکه قیمت فروش هر کیلووات برق به مشـترکان 
در زمـان حاضـر بیـن ۸۰ تـا ۱۰۰ تومـان اسـت، اظهـار داشـت: در واقع 
وزارت نیـرو بـرق تولیدی از نیروگاه های خورشـیدی را بیـش از ۱۲ برابر 
قیمـت فـروش آن، خریـداری می کنـد و ایـن فرصت بسـیار خوبی برای 
مشـترکان خانگی یا سـازمانی دارای سلول های خورشیدی برای بازگشت 

سـرمایه و درآمدزایی بشـمار می آید.
علـی اکبـری خاطرنشـان کـرد: دولـت از سـه سـال گذشـته برای 
توسـعه انرژی های تجدیدپذیر و رفع مشـکالت زیسـت محیطی بویژه در 
کالنشـهرها، طـرح خرید تضمینی ۲۰ سـاله برق تولیـدی از نیروگاه های 
تجدیدپذیـر از جملـه خورشـیدی را اجـرا کـرده و وزارت نیرو تسـهیالت 

خوبـی در ایـن زمینـه در نظر گرفته اسـت.
وی اضافـه کـرد: مشـترکان خانگی یا سـازمانی که دارای انشـعاب 
بـرق هسـتند می تواننـد نیروگاه های خورشـیدی احداث کننـد و به مدت 
۲۰ سـال بـه صـورت تضمینی برق تولید شـده توسـط ایـن نیروگاه ها را 

به شـبکه سراسـری بـرق تزریق و درآمد کسـب کنند.
سـخنگوی شـرکت توزیـع برق شهرسـتان اصفهـان با بیـان اینکه 
ایـن نیروگاه هـا مـی توانـد از یک کیلـو وات برق خانگی تـا ظرفیت های 
باالتـر بـا توجـه به تـوان مالی سـرمایه گذار باشـد،گفت: در زمـان حاضر 
بیش از یکصد کیلو وات تولید برق از سـامانه های خورشـیدی که توسـط 
مردم و اداره ها در شهرسـتان اصفهان راه اندازی شـده اسـت، داریم اما 

ظرفیت بسـیار بیشـتری در این زمینـه وجود دارد.
نیروگاه هـای  تجهیـزات  قیمـت  افزایـش  دربـاره  اکبـری  علـی 
خورشـیدی، تصریـح کـرد: نوسـانات ارزی سـال های اخیـر در افزایـش 
قیمـت آن تاثیرگـذار بـود امـا با توجه بـه خرید تضمینی و ۲۰ سـاله برق 

تولیـدی از آن، بازدهـی مالـی خـود را خواهـد داشـت.
وی از مشـترکان خانگـی، اداره هـا و نهادهای مختلف خواسـت تا با 
توجـه بـه ظرفیت خـوب اصفهـان در زمینه انـرژی خورشـیدی در تولید 
برق از طریق این انرژی تجدیدپذیر مشـارکت بیشـتری داشـته باشـند.

دولـت از سـال ۱۳۹۵ تصمیـم گرفت طرح خرید تضمینی ۲۰ سـاله 
از مشـترکین را اجـرا کنـد؛ ایـن طـرح بـه منظور گسـترش انـرژی های 
تجدیدپذیـر در کشـور و ورود هـر چـه بیشـتر بخـش خصوصـی بـه این 

ایجاد شـد. صنعت 
تاکنـون تعـداد چهـار هـزار و ۳۸ نیـروگاه خورشـیدی در مقیـاس 
کیلوواتـی و به صـورت سـامانه های پشـت بامـی انشـعابی بـا مجمـوع 
ظرفیـت ۴۵ هـزار و ۷۰۲ کیلـووات در سـطح کشـور بـه بهـره بـرداری 

است.  رسـیده  

از موانـع قانونـی برای حمایـت از معاودین در ایالم 
تا آغـاز طرح صدور شناسـنامه

مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان ایـالم گفـت: این نهـاد از سـالهای 
گذشـته تاکنون علی رغم مشـکالت و موانع قانونی کمک ها و خدمات 
مـوردی قابـل توجهی به قشـر معـاود مقیم این اسـتان ارائه داده اسـت.

قنبـر موسـی نـژاد در دیـدار با مدیـرکل امـور مهاجرین اسـتانداری 
ایـالم بیان کرد:نداشـتن شناسـنامه و مدارک الزم ، یکـی از موانع اصلی 
بـرای تحـت حمایـت قرارگرفتـن قشـر معـاود بوده بـا این حـال کمیته 
امـداد بـه صـورت موردی همـواره کمک به خانـواده هـای نیازمند معاود 

را مـورد توجـه قرار داده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه معاودین دارای مشـکالت عدیـده ای در زمینه 
هـای معیشت،درمان،مسـکن و مـوارد دیگـر هسـتند، درصـد زیـادی از 
مراجعیـن بـه کمیتـه امداد همواره قشـر معاود هسـتند که ایـن نهاد هم 
بـه صـورت مـوردی و بـه فراخور نیـاز خانواده هـا به آنها خدمت رسـانی 
مـی کند.مدیرکل کمیته امداد اسـتان ایالم تصریـح کرد:علی رغم موانع 
قانونـی کـه در زمینـه خدمت بـه این خانواده ها با آن مواجه هسـتیم این 
آمادگـی را داریـم کـه بـه آندسـته از ایـن خانواده هـا که نیاز آنها توسـط 
امور مهاجرین اسـتانداری تشـخیص داده می شـود با معرفی آن اداره کل 
کمـک کنیم.موسـی نـژاد ادامـه داد: در زمینـه خدمت به ایـن خانواده ها 
بـا کمیتـه امـداد مرکز در حـال رایزنی و مکاتبه هسـتیم تا برخـی از این 
موانع قانونی در راسـتای خدمت رسـانی به این خانواده ها برطرف شـود.

مدیـرکل امـور اتبـاع و مهاجرین اسـتانداری ایالم نیـز در این دیدار 
گفـت: بیـش از ۳۰۰ خانـواده از معاودیـن مقیـم ایالم از لحاظ معیشـتی 

بسـیار ضعیف بـوده و نیازمند کمک مستمرهسـتند.
حسـن پـور در دیـدار بـا مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان ایـالم بیان 
کـرد: هـم اکنـون  بیـش از ۵۰۰ خانـواده بـا جمعیتی حدود هـزار و ۹۰۰ 
نفرکـه بـا عنـوان معاود شـناخته می شـوند در اسـتان ایالم سـاکن بوده 
که بیشـتر این خانواده ها در زمینه های مسکن،معیشت،اشـتغال، درمان 

و مـوارد دیگر دارای مشـکالت عدیده هسـتند.
وی افـزود: کمیته امداد اسـتان ایـالم با وجود محدودیتهایی که دارد 
از معـدود دسـتگاهها در این اسـتان بـوده که به قشـر معاودین مقیم این 
اسـتان خدمـت رسـانی مـی کند و از سـالهای گذشـته تاکنـون در زمینه 
هـای حمایتـی و معیشـتی خدمـات خوبـی بـه برخـی از این خانـواده ها 
ارائه داده اسـت و ما خواسـتار ادامه و بیشـتر شـدن این خدمات هسـتیم.

حسـن پـور تصریـح کـرد: خدمـات کمیتـه امـداد بـه این قشـر که 
مـدارک الزم و قانونـی در اختیـار ندارنـد در حالی اسـت که ایـن نهاد در 
ایـن زمینـه دارای محدودیتهای قانونی اسـت و کمکهایی که به معاودین 
ارائـه مـی دهد انساندوسـتانه و خـارج از وظایـف و چهارچوبهای خدمت 

رسـانی کمیته امـداد امداد بوده اسـت.
مدیـرکل امـور اتبـاع و مهاجریـن اسـتانداری ایـالم بـه تالشـهای 
صورت گرفته توسـط اسـتانداری ایالم برای رفع مشـکالت قشـر معاود 
اشـاره کرد و گفت: در راسـتای این تالشـها تاکنون حدود ۵۰۰ نفر از این 
افراد دارای شناسـنامه شـده و شناسنامه دار کردن دیگر افراد واجد شرایط 

الزم از برنامـه هـای اداره کل امور مهاجرین اسـتانداری ایالم اسـت.

 احداث پارک ارغوان توسـط راه و شهرسـازی استان 
م یال ا

   مهندس کاظمی مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم از احداث 
پارک ارغوان در ورودی شهر ایالم خبر داد.

 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان 
ایالم مدیرکل این دستگاه اجرایی در این خصوص گفت: پارک محله 
ای ارغوان به منظور ساماندهی ورودی شهر ایالم و در راستای بازآفرینی 
محالت هدف با توجه به مجاورت شهرک هجرت و محله سبزی آباد 
توسط راه و شهرسازی استان با اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری در حال 
اجرا است.وی خاطر نشان کرد مساحت این طرح حدود ۷۰۰ متر مربع می 
باشد که بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای احداث آن هزینه خواهد شد.

کاظمی با اشاره به بهره برداری از این طرح تا سه ماه آینده افزود: 
با احداث این پروژه و تکمیل زیر گذر ارغوان و دیوارهای حائل اطراف 

میدان ارغوان ، ورودی شهر ایالم ساماندهی می شود.

شهردار اندیشه در نشست صمیمی با نماینده مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

ضرورت اتصال شهراندیشه به مترو و ایجاد آزاد راه تهران-شهریار
بــه گــزارش واحــد 
روابــط عمومــی و امــور 
و  شــورا  لملــل  ا بیــن 
شــهرداری شهراندیشــه، نشســت 
صمیمــی دکتــر حســین حــق وردی 
شهرســتانهای  مــردم  نماینــده 
شــهریار قــدس و مــالرد در مجلــس 
شــورای اســالمی بــا حضور شــهردار 
و اعضــای شــورای اســالمی شــهر 

ــد. ــزار ش ــه برگ اندیش
علی ملکی شــهردار اندیشــه در 
ایــن نشســت ضمــن ابراز خرســندی 
از حضــور حــاج حســین حــق وردی 
نماینــده مجلــس شــورای اســالمی 
در شهراندیشــه بــه بیان مشــکالت و 
ارائــه راهکارهــای موجــود در جهــت 
حــل آنهــا پرداخــت و در جهــت 
ــه  ــهر اندیش ــت: ش ــا گف ــل آنه ح
بــه واســطه اینکــه شــهر خوابگاهــی 
ــر روز  ــاغل آن ه ــردم ش ــت و م اس
ــران  ــه ته ــر ب ــاده چیتگ ــد از ج بای
ــن  ــه همی ــد باشــند ب ــت و آم در رف
خاطــر بــا بــار ترافیــک ســنگینی در 
پیــک صبحگاهــی و عصــر مواجــه 
هســتند کــه تنهــا راهــکار آن احداث 
ایجــاد  و  تهران-شــهریار  راه  آزاد 
متــرو اســت لــذا نیــاز بــه پیگیــری 
نماینــده محتــرم مجلــس و همکاری 
همــه مســئولین شهرســتان دارد، تــا 
یکــی از مشــکالت عمــده مــردم هر 

چــه ســریع تــر مرتفــع شــود. 
شــهردار شهراندیشــه در ادامــه 
ــهری  ــت ش ــت: مدیری ــار داش اظه
ــی  ــالم آمادگ ــا اع ــز ب ــه نی اندیش
ــن  ــیدن ای ــرعت بخش ــل در س کام
مهــم هــر گونــه کمــک و مســاعدت 
در ایــن راســتا الزم باشــد دریــغ 
نکــرده و بــا جدیــت و اهتمــام ویــژه 

ــرد. ــد ک ــکاری خواه هم
مشــکالت  همچنیــن  وی   
ــع  ــهر و رف ــم ش ــه حری ــوط ب مرب
ــس را از  ــتارگاه فردی ــالت کش معض
دیگــر مــواردی دانســت کــه باعــث 
رنجــش خاطــر مــردم شــده اســت و 
ــه در  ــس ک ــتارگاه فردی ــزود: کش اف
ــد  ــت می کن ــهر فعالی ــن ش ــرز ای م
و همــه عوایــد آن نصیــب شــهر 
ایجــاد  بــا  می شــود   همجــوار 
بــوی نامطبــوع و مشــکالت زیســت 
شــریف  مــردم  بــرای  محیطــی 
شهراندیشــه مشــکل ســاز شــده 
اســت کــه امیدواریــم نماینــده مــردم 
در مجلــس شــورای اســالمی اقــدام 
عاجلــی در رفــع ایــن مشــکل انجــام 

ــد. دهن
بخــش  در  ندیشــه  را شهردا
دیگــری از ســخنان خــود از توزیــع 
جدیــد  حمایتــی  بســته  دوهــزار 
در بیــن شــهروندان بــا کمــک و 
ــر  ــتضعفان خب ــاد مس ــاری بنی همی

ــه اول  ــت: در مرحل ــراز داش داد و اب
ــان  ــون توم ــرح ۳۵۰ میلی ــن ط ای
ــا ســاز و کار بســیار مناســب بیــن  ب
نیازمنــدان توزیــع شــد و مقــرر شــد 
۲ هــزار بســته دیگــر از فازهــای ۱ 
تــا ۶ شــهر اندیشــه توزیــع شــود که 
قریــب بــه ۱۳۰۰ بســته متعلــق بــه 
ــود. ــد اندیشــه خواهــد ب شــهر جدی

علــی ملکــی از ســرویس حمل 
و نقــل ثابــت ویــژه بــرای جانبــازان 
ــان آورد  ــه می ــخن ب ــن س و معلولی
از  تکریــم  راســتای  در  و گفــت: 
رزمنــدگان،  جانبــازان،  خانــواده 
شــهرداری  شــهدا،  و  ایثارگــران 
ــرویس  ــت س ــدد اس ــه در ص اندیش
بــرای  را  ثابتــی  نقــل  و  حمــل 
جابجایــی ایــن عزیــزان بــا اســتفاده 
ــدازی  ــاص راه ان ــن خ ــط تلف از خ
ــه  ــا ایــن عزیــزان بتواننــد ب کنــد ت
ــور  ــرای انجــام ام ــه ب ــن وج بهتری
روزمــره خــود بــا بهــره از ایــن 

ــوند. ــوردار ش ــکان برخ ام
در ادامــه ایــن جلســه نماینــده 
مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 
ــوب  ــی خ ــه را الگوی ــهر اندیش ،ش
ــت  ــور دانس ــهرهای کش ــرای ش ب
و عنــوان کــرد: شــهر اندیشــه را 
شــهرهای  بهتریــن  از  می تــوان 
شهرســازی  بحــث  در  یــران  ا
ــن  ــت تامی ــه قابلی ــود ک ــوان نم عن

و الگوســازی را بــرای شــهرهای 
جدیــد در ایــران و جهــان را داراســت 
ــیار  ــد بس ــز بای ــران آن نی ــذا مدی ل
متفــاوت عمــل کننــد کــه در حــال 
حاضــر انســجام خوبــی بیــن مدیران 

ــت. ــم اس ــه حاک ــهری اندیش ش
کــرد:  تصریــح  وردی  حــق 
ســعی خواهــد شــد کــه در مســائل 
ــاز  ــه نی ــن شــهری ک اســتانی و بی
بــه انســجام و همدلــی دارد و تمــام 
تــالش خــود را بــه کار بگیــرم 
ــزاری  ــت خدمتگ ــن فرص ــا در ای ت
بــه مــردم بــا کمــک یکدیگــر 
قســمتی از مشــکالت را مرتفــع 
کنیــم و در زمینــه هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی کــه غــرب اســتان 
مقفــول مانــده بــه دســت آوردهای 

ــیم.  ــی برس خوب
وی در پایــان ســخنان خــود بــا 
ــای مناســب  ــت ه ــه ظرفی اشــاره ب
در حــوزه اراضــی بنیــاد مســتضعفان 
ــه  ــهری اندیش ــت ش ــط مدیری توس
خواســتار شــد:  الزم اســت بــا توجــه 
ــن  ــا ای ــه هماهنگــی هــای الزم ب ب
بنیــاد در خصــوص بهــره بــرداری در 
راســتای ایجــاد بیمارســتان، مراکــز 
آموزشــی و مســکن مهــر بــرای 
ــی  ــزی مدون ــه ری ــان برنام محروم
توســط مدیریــت شــهری شــهر 
اندیشــه در دســتور کار قــرار گیــرد.

محمدباقــر  دکتــر   
ــازمان  ــس س ــت، رئی نوبخ
در  کشــور  برنامه وبودجــه 
ــت،  ــت بهداش ــت وضعی ــن نشس ای
درمــان و آمــوزش پزشــکی در گیالن 
را بســیار نگران کننــده توصیــف کــرد 
و اظهــار داشــت: پیــش از ایــن،  بــه 
نظــر مــی رســید طــرح مشــکالت و 
چالش هــای حــوزه ســالمت گیــالن 
دانشــگاه،   مســووالن  ســوی  از 
بزرگ نمایــی بیــش نیســت، امــا 
پــس از بررســی و بازدیدهــای میدانی 
ــه زیرســاخت های  مشــخص شــد ک
حــوزه ســالمت گیــالن معیــوب 
ــود  ــک ش ــه آن کم ــد ب ــت و بای اس
ــوم  ــای دانشــگاه عل عضــو هیئت امن
پزشــکی گیالن بــه اختیــارات قانونی 
ســران اقتصــادی و همچنین ظرفیت 
ــع  ــن مناب ــرای تأمی ــون بودجــه ب قان
کافــی بــه جهــت تکمیــل پروژه های 
عمرانــی حــوزه ســالمت گیــالن 
اشــاره کــرد و افــزود: ممکــن اســت 
ــا منابــع عمومــی و بودجــه کشــور  ب
بتوانیــم بخشــی از کمبودهــای حــوزه 
ســالمت گیــالن را جبــران کنیــم اما 
ــا وضعیــت اقتصــادی فعلــی، رفــع  ب
ــاختی  ــر س ــی و زی ــکالت اساس مش
ــل  ــور کام ــه  ط ــالمت ب ــوزه س ح
غیرممکــن اســت،  ولــی بــا اســتفاده 

بــه موقــع از  ظرفیت هایــی کــه 
قانــون بودجــه فراهــم کــرده امــکان 

ــر اســت. پذی
ــتان   ــه اس ــان اینک ــا بی  وی ب
گیــالن از اســتان هــای اول درگیــر 
شــیوع بحــران کرونا در کشــور، بود، 
امــا در مهــار ایــن بیمــاری، موفــق 
عمــل کــرده، گفــت: هیــأت امنــای 
ــالن  ــکی گی ــوم پزش ــگاه عل دانش
عــالوه بــر تقدیــر از خانــواده هــای 
ســالمت،  عرصــه  جان باختــگان 
ــا  ــم آورد ت ــرایطی را فراه ــد ش بای
ــه  ــان و هم ــت و درم از کادر بهداش
کســانیکه در ایــن بحــران، در فعالیت 
بودنــد، تقدیر کنددکتر ارســالن زارع، 

اســتاندار گیــالن نیز در این نشســت 
ــژه  ــه مســاعدت های وی ــا اشــاره ب ب
رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 
ــالمت  ــوزه س ــه ح ــه ب برنامه وبودج
ــل  ــغ قاب ــرد: مبال ــار ک ــالن، اظه گی
توجهــی بــه حــوزه ســالمت گیــالن 
ــص  ــر تخصی ــاه اخی ــش م ــی ش ط
را  کمبودهــا  از  بخشــی  و  یافتــه 
ــی  ــده عال ــت نماین ــرده اس ــع ک رف
ــراز  ــا اب دولــت در اســتان گیــالن، ب
امیدواری از اســتمرار مســاعدت های 
ــت:  ــالمت، گف ــوزه س ــت در ح دول
اســتمرار تخصیــص اعتبــارات ملــی 
ــرای تکمیــل  ــه ب ــه گیــالن ازجمل ب
طرح هــای عمرانــی حــوزه ســالمت 

خدمــات  ارائــه  رونــد  می توانــد 
کنددکتــر  تســریع  را  مــردم  بــه 
 ۴۰۰ بیمارســتان  تکمیــل  زارع 
را  الکان  ســایت  خوابــی  تخــت 
مــردم  دیرینــه  خواســته های  از 
ــل  ــزود: تکمی ــت و اف ــالن دانس گی
ــایت الکان  ــتان در س ــن بیمارس ای
اســت  پروژه هایــی  مهم تریــن  از 
ــاح  ــر افتت ــالن منتظ ــردم گی ــه م ک
هســتند  ن  آ ی  ر ا د ه بــر بهر و 
پروژه هــای  بــه  همچنیــن  وی 
ــه  ــه فجــر و هفت ــاح در ده قابل افتت
ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک ــت اش دول
ــد  ــل، نیازمن ــرای تکمی ــا ب پروژه ه
۱۱۰ میلیــارد تومــان اعتبــار هســتند

در نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی گیالن مطرح شد:

تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر مساعدت  به حوزه سالمت گیالن

ــزی،  ــتان مرک ــپاه روح اهلل اس ــده س فرمان
ــق  ــی از مصادی ــتان را یک ــهدای اس ــره ش کنگ
تقویــت فرهنــگ ایثار و شــهادت دانســت و گفت: 
امــروزه رســانه هــا بایــد بــه تقویــت ایــن فرهنگ 
توجه داشــته باشــند. ســردار محســن کریمــی  در 
ســی و پنجمیــن نشســت گام دوم کنگــره ملــی 
نقــش امــام خمینــی )ره( در دفاع مقــدس و ۶۲۰۰ 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزی در اراک، ب شــهید اســتان مرک
ــت  ــالمت، بهداش ــای س ــای حوزه ه مجاهدت ه
و درمــان اظهــار کــرد: ایــن خدمــات برگرفتــه از 
تفکــر غنــی دفــاع مقــدس و نشــان دهنــده زنــده 
ــس از  ــدس پ ــاع مق ــر و نهضــت دف ــودن تفک ب

گذشــت چهــل ســال در کشــور اســت.
وی تفکــر دفــاع مقــدس را در شــرایط 

ــده در  ــت دهن ــا و حرک ــری راهگش ــر تفک حاض
بســیاری از بحران هــا و مقاطــع حســاس عنــوان 
کــرد و گفــت: بــرای انتقــال و تبییــن ایــن تفکــر 
ارزشــمند بــه نســل جــوان بیــش از گذشــته بایــد 
ــپاه روح اهلل  ــده س ــیم. فرمان ــته باش ــه داش توج
ــج و  اســتان مرکــزی نقــش رســانه ها را در تروی
تبییــن جریــان دفــاع مقــدس تأثیــر گــذار عنــوان 
کــرد و افــزود: امــروز رســانه ها بایــد بــه تقویــت 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت توجــه کننــد کــه یکــی 
از مصادیــق آن کنگــره شــهدای اســتان اســت و 
اگرچــه ایــن کنگــره عظیــم در ســال گذشــته بــا 
موفقیــت کامــل برگــزار شــد امــا جریــان کنگــره 
شــهدای اســتان و خدمــات آن ادامــه دارد. کریمی 
ــان عظیــم کنگــره شــهدای اســتان  گفــت: جری

ــه  ــت ک ــی اس ــان فرهنگ ــک جری ــزی ی مرک
ــی و  ــتگاه های فرهنگ ــی دس ــبختانه تمام خوش
ــه طــور  ــرارگاه ب ــک ق اجتماعــی اســتان را در ی
متمرکــز کنــار یکدیگــر جمــع کــرده و بــا وحــدت 
و انســجام کامــل حرکــت می کننــد. وی بــا 
ــالش دشــمن در فضــای مجــازی  ــه ت ــاره ب اش
بــرای ضربــه زدن بــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت 
و دفــاع مقــدس عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه ایــن 
شــرایط بایــد نســبت بــه توطئه هــا و نقشــه های 
دشــمنان بســیار حســاس بــود و راســتای خنثــی 
ســازی توطئه هــا بایــد بــه تولیــد محتــوا پرداختــه 
ــرای  ــد ب ــه وی رســانه ها می توانن ــه گفت شــود. ب
تولیــد محتــوا و خــوراک مناســب بــه ایــن آرشــیو 

جمــع آوری اســناد مراجعــه کننــد.

فرمانده سپاه استان مرکزی تاکید کرد:
لزوم توجه رسانه ها به تقویت فرهنگ ایثار و شهادت



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1526- یکشنبه 19 مرداد 1399 ایران 

ن  لنجــا بفــا  آ یر مد
ح  طــر : د کر م  عــال ا
ــه  ــه خان ــانی از تصفی آبرس
ــده  ــهرهای زاین ــه ش ــیخعلی ب باباش
و  باغشــاد،چرمهین،باغبهادران  رود، 
۱۵ روســتای تابعــه آن بــه پیشــرفت 
۹۸ درصــدی رســیده اســت  و در 
ــره  ــه به ــما ب ــک رس ــده نزدی آین

بــرداری مــی رســد.
علــی بیکیــان محمــدی بــا 
ــر از ۳۳  ــا ۳۰۰ مت ــه تنه ــان اینک بی
ــوز  ــر طــول خــط انتقــال هن کیلومت
اجــرا نشــده اســت عنــوان کــرد: بــه 
منظــور اجــرای پــروژه آبرســانی بــه 
شــهرها و روســتاهای شهرســتان 
لنجــان ۳مخــزن  و ۲ بــاب ایســتگاه 

ــده اســت. ــاژ احــداث گردی پمپ
وی بــا اشــاره بــه جمعیــت 
تحــت پوشــش ایــن طــرح تصریــح 
کــرد: بــا اجــرای ایــن پــروژه بیش از 
۷۰ هــزار نفــر تحــت پوشــش طــرح 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ قــرار مــی 
گیرنــد کــه ۴۰ هــزار نفــر آن شــامل 
ــر  ــزار نف ــهری و ۳۰ ه ــت ش جمعی
دیگــر را جمعیــت روســتایی تشــکیل 

مــی دهنــد.
ــان  ــا بی ــان ب ــا لنج ــر آبف مدی
اینکــه عملیــات اجــرای ایــن پــروژه 
در ســال ۸۷ آغازشــد اظهار داشــت:از 
ــد  ــا ۳۰ درص ــا ۹۵ تنه ــال ۸۷ ت س
ــد،و از ۹۵  ــی ش ــروژه عملیات ــن پ ای
تــا کنــون بیــش از ۶۸ درصــد ایــن 

ــد. ــروژه اجرایــی گردی پ
ــه برخــی  ــا اشــاره ب بیکیــان  ب
ــروژه  ــن پ ــدن ای ــر ش از عواملزمانب
بیــان داشــت:در ابتــدا مقــرر گردیــد 
اعتبــارات ایــن پــروژه از محــل  
و  تامیــن شــود  ملــی  اعتبــارات 
تخصیــص قطــره چکانــی اعتبــارات 
مدیرعامــل  شــد  موجــب  ملــی 
اصفهــان  اســتان  آبفــا  شــرکت 
ــروژه دســتور  ــن پ ــل ای ــرای تکمی ب
تخصیــص اعتبــارات جــاری را صادر 
نمایــد و ایــن امــر منجــر بــه تســریع 

ــد. ــروژه گردی ــرای پ ــد اج در رون
بــرای  کــرد:  اعــالم  وی    
ــر ۳۰  ــغ ب ــروژه بال ــن پ ــرای ای اج
میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت 

و بــا اجــرای ایــن پــروژه ۲۶۰ لیتــر 
در ثانیــه از آب تصفیــه خانه اصفهان 
بــرای شــرب ســاکنان ۴ شــهر و ۱۵ 
ــه شهرســتان لنجــان  روســتای تابع
کــه در مجــاورت تصفیــه خانــه قــرار 

ــد. ــی یاب ــد، تخصیــص م دارن
بیکیــان عنوان کرد: شهرســتان 
لنجــان در غــرب اســتان قــرار دارد و 
کشــاورزی در ایــن منطقــه از رونــق 
ــن  ــر ای ــت، ب ــوردار اس ــی برخ خوب
اســاس بــرای آزادســازی زمیــن بــه 
منظــور اجــرای پــروژه بــا معارضیــن 
بســیار مواجــه بودیــم کــه ایــن 
ــف  ــل  متوق ــی از عوام ــداد یک روی
ــالهای  ــروژه در س ــرای پ شــدن  اج

ــوده اســت.  ــا ۹۵ ب ۹۰ ت

پیشرفت 98 درصدی طرح آبرسانی به۴ شهر و ۱۵روستای شهرستان لنجان معاون امور مشترکین آبفا هرمزگان خبر داد
ارائه خدمات غیرحضوری آب و فاضالب

 به مشترکین 
معــاون درآمــد و امــور مشــترکین آبفــا هرمــزگان بــا اشــاره بــه 
نقــش موثــر خدمــات غیرحضــوری در پیشــگیری از شــیوع ویــروس 
کرونــا، از ارائــه خدمــات غیرحضــوری ایــن شــرکت از طریــق ســامانه 

ارتباطــات مردمــی ۱۲۲ و ســامانه خدمــات الکترونیــک خبــر داد. 
علــی رضایــی ســردره افــزود: شــرکت آب و فاضــالب اســتان از 
طریــق ســامانه ارتباطــی مردمــی ۱۲۲، بســترهای الزم بــرای ارایــه 
خدمــات غیــر حضــوری بــه مشــترکین شــهری و روســتایی را فراهــم 

کــرده اســت.
وی گفــت: مشــترکان  مــی تواننــد بــا اســتفاده از ایــن ســامانه 
)۱۲۲ – داخلــی ۴( بــدون حضــور در امــور آب و فاضــالب، خدماتــی 
نظیــر؛ درخواســت تقســیط حــق انشــعاب آب و فاضــالب، تقســیط آب 
بهــاء، بررســی و پیگیــری مراحــل آگــذاری انشــعاب آب و فاضــالب، 

تغییــر کاربــری و ... را دریافــت نماینــد.
معــاون امــور مشــترکین آبفــا اســتان اظهــار داشــت: همچنیــن 
آدرس  بــه  شــرکت  پرتــال  طریــق  از  می تواننــد  مشــترکین 
abfahormozgan.com  بــا ورود به ســامانه خدمات الکترونیک 
)قســمت پاییــن ســایت( و ســامانه یکپارچه خدمــات غیرحضوری آب و 
فاضــالب اســتان، نســبت بــه ثبــت نــام و دریافت کــد کاربری)شــماره 
ملــی( و رمــز ورود اقــدام کــرده و از خدمــات الکترونیکــی بهــره منــد 

شــوند. 
ــات  ــتفاده از خدم ــرورت اس ــه ض ــاره ب ــا اش ــردره ب ــی س رضای
الکترونیــک شــرکت آب و فاضــالب اســتان، بیــان داشــت: آزمایــش 
ــتعالم،  ــه اس ــخ ب ــخصات، پاس ــر مش ــور، تغیی ــض کنت ــور، تعوی کنت
ــی، صــدور قبــض تســویه حســاب، درخواســت  ــض المثن صــدور قب
اصــالح قبــض، اســتعالم بدهــی، فــروش آب تانکــری، تغییــر مــکان 
وســایل انــدازه گیری)جابجایــی کنتــور( از جملــه خدماتــی اســت کــه 
مشــترکین می تواننــد بــه صــورت الکترونیکــی از آن بهره منــد شــوند.

وي در پایــان افــزود: مشــترکین مــی تواننــد بــا ارســال شــماره 
مصرفــی کنتــور بــه ســامانه پیامکــی ۳۰۰۰۴۱۲۲ بــا فرمــت )شــماره 
ــه دریافــت قبــض  مصرفــی * شــماره اشــتراک ۸ رقمــی( نســبت ب
قطعــی خــود بــر اســاس میــزان مصــرف اقــدام نماینــد کــه صــورت 
حســاب قطعــي از طریــق پیامــک بــه اطــالع آنــان خواهــد رســید. 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند:
سه هزار و ۴۰۰ نفر برای تعمیرات اساسی

 پاالیشگاه شازند جذب شدند
ــازند  ــی)ره( ش ــام خمین ــت ام ــش نف ــرکت پاالی ــل ش  مدیرعام
گفــت: ســه هزار و ۴۰۰ نیــروی کار ماهــر و متخصــص بــرای انجــام 
تعمیــرات اساســی)اورهال( ایــن پاالیشــگاه جــذب شــده  و بــه زودی 

ــد. ــاز می کنن ــود را آغ کار خ
غالمحســین رمضان پورافــزود: ۹۰ درصــد نیــروی انســانی جــذب 
شــده بــرای عملیــات تعمیــرات اساســی پاالیشــگاه شــازند از نیروهای 
بومــی شهرســتان شــازند و اســتان مرکــزی هســتند کــه بــر اســاس 
ضوابــط کمیتــه ای با حضــور نماینــدگان فرمانــداری، اداره تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی و شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی)ره( شــازند 

ــه کار گرفتــه شــده اند. ب
وی اظهارداشــت:  تمامــی افــراد جذب شــده، دوره های آموزشــی 
ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت)HSE( بــه خصــوص راههــای 
مقابلــه بــا گســترش ویــروس کرونــا را زیــر نظــر کارشناســان مربوطه 

ــد. گذرانده ان
ــش  ــرکت پاالی ــی ش ــرات اساس ــات تعمی ــه داد: عملی وی ادام
ــر  ــزار و ۵۰۰ نف ــت یک ه ــا فعالی ــازند ب ــی)ره( ش ــام خمین ــت ام نف
ــد  ــن فرآین ــر در ای ــه هزار و ۴۰۰ نف ــود س ــه اوج خ ــاز و در نقاط آغ
حضــور دارنــد و مراحــل آخــر ایــن عملیــات نیــز بــا بکارگیــری ۵۰۰ 
تــا ۶۰۰ نیــروی انســانی انجــام می شــود.مدیرعامل شــرکت پاالیــش 
نفــت امــام خمینــی)ره( شــازند بیــان کــرد: چهــار پیمانــکار تخصصــی 
ــن  ــال ای ــد اووره ــام فرآین ــرای انج ــز ب ــزی نی ــتان مرک ــی اس بوم
ــانی،  ــروی انس ــن نی ــای تامی ــه در حوزه ه ــده ک ــذب ش ــرکت ج ش
ــت  ــارژ کاتالیس ــب و ش ــزات و تخری ــین آالت و تجهی ــن ماش تامی

ــد. ــت می کنن فعالی
ــارد  ــزار و ۵۰۰ میلی ــش از یک ه ــت: بی ــار داش ــور اظه رمضان پ
بــرای انجــام تعمیــرات اساســی شــرکت پاالیــش نفــت امــام 
خمینــی)ره( شــازند اختصــاص یافتــه و ایــن فرآینــد با حداکثــر نظارت 
بازرســان کنتــرل کیفــی ایــن شــرکت از ۲۵ مردادمــاه جــاری آغــاز 
ــرات  ــد کــرد: تعمی ــاه انجــام می شــود. وی تاکی و ظــرف مــدت ۲ م
اساســی در فــاز دوم شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی)ره( شــازند 
ــدادی از  ــن و تع ــازی پروپیل ــر ذخیره س ــالوه ب ــود و ع ــام می ش انج
ــد  ــوه، فرآین ــورت انب ــه ص ــتری ب ــر مش ــتراتژیک پ ــوالت اس محص
تولیــد در فــاز نخســت ایــن مجموعــه بــا جدیــت هــر چــه تمامتــر و 
کمتریــن میــزان تاثیرگــذاری در رونــد تولیــد ادامــه دارد. مدیرعامــل 
شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی)ره( شــازند گفــت: بــر اســاس 
ــر  ــگاه حداکث ــن پاالیش ــد ای ــای تولی ــی واحده ــتانداردهای جهان اس
بایــد هــر ســه ســال یکبــار تعمیــرات اساســی شــوند امــا از آخریــن 
ــج  ــازند پن ــگاه ش ــاز دوم پاالیش ــای ف ــدادی از بخش ه ــال تع اووره
ســال می گذشــت و امــکان بــه تاخیرانداختــن ایــن فرآینــد بــه هیــچ 

عنــوان وجــود نداشــت.

تامیـن جهیزیه تمامی نوعروسـان یتیـم کمیته امداد 
بهزیستی و 

رئیـس بنیاد مسـتضعفان با اعـالم خبر تامین ۱۰ هزار سـری جهیزیه 
برای نوعروسـان یتیم تحت پوشـش کمیته امداد و بهزیسـتی، گفت: روند 

توزیـع آن از امـروز آغـاز و تا پایـان هفته آینده به اتمام خواهد رسـید.
سـید پرویـز فتـاح، در حاشـیه مراسـم آغـاز توزیـع ۱۰ هـزار جهیزیه 
اهدایـی ایـن بنیاد به دختران ایتام تحت پوشـش کمیته امداد، بهزیسـتی و 
فاقـد پوشـش حمایتی کشـور، اظهار داشـت: بـا توجه به اینکـه در ماه های 
اخیـر بـه دلیـل شـیوع کرونـا و همچنیـن تـورم، شـرایط برای بسـیاری از 
خانواده ها سـخت شـده و اقشـار ضعیف فشـار مضاعفی را متحمل شده اند، 
بنیـاد مسـتضعفان سـعی کـرده تا بـا اقدامات حمایتـی متنوع خـود، از این 

فشـار اقتصادی بـر خانواده هـا بکاهد.
رئیـس بنیـاد مسـتضعفان افـزود: همچنیـن بـا توجـه به این شـرایط 
سـخت که باعث شـده تا بسـیاری از اقشـار ضعیف با مشـکالت معیشـتی 
مواجـه باشـند، بنیـاد مسـتضعفان همزمـان بـا عیـد غدیـر و عیـد والیت، 
تصمیـم گرفـت تـا تأمیـن جهیزیه دختـران ایتام سراسـر کشـور که تحت 

پوشـش کمیتـه امـداد و بهزیسـتی هسـتند را عهده دار شـود.
وی بـا اعـالم خبـر تأمیـن ۱۰ هـزار سـری جهیزیـه از سـوی بنیـاد 
مسـتضعفان ادامه داد: بر اسـاس اعالم کمیته امداد و بهزیسـتی کشـور، در 
حـال حاضـر حـدود ۸۷۰۰ دختـر یتیم تحت پوشـش این دو نهـاد حمایتی، 
در آسـتانه ازدواج قـرار دارنـد و نیازمنـد جهیزیه برای آغاز زندگی مشـترک 
خـود هسـتند که بنیاد مسـتضعفان تأمیـن جهیزیه این عزیـزان را بر عهده 
گرفـت و از امـروز فراینـد توزیـع ایـن جهیزیه هـا شـروع خواهـد شـد و تا 

پایـان هفتـه آینـده به اتمام می رسـد.
فتـاح اضافـه کـرد: عالوه بر این رقـم، بنیاد مسـتضعفان حدود ۱۳۰۰ 
سـری جهیزیـه را بـرای سـایر اقشـار فاقـد پوشـش حمایتی کمیتـه امداد 
و بهزیسـتی در مناطـق محـروم هـدف طـرح آبادانـی و پیشـرفت بنیاد در 
نظـر گرفتـه کـه توسـط خیریه هـا و مسـاجد در مناطـق مختلف کشـور به 
ایـن عزیـزان اهـدا خواهد شـد.رئیس بنیـاد مسـتضعفان با بیـان اینکه هر 
سـری جهیزیه شـامل ۱۶ قلم کاالی ایرانی اسـت گفت: با توجه به اینکه 
بنیـاد مسـتضعفان این اقـالم را از کارخانجات تولید کننـده خریداری کرده، 
هزینـه هـر سـری جهیزیـه، ۱۵ میلیـون تومان بوده کـه بسـیار پایین تر از 

هزینـه تهیـه آن در بازار آزاد اسـت.
وی در خصوص اعتبار در نظر گرفته شـده از سـوی بنیاد مسـتضعفان 
بـرای تأمیـن ایـن ۱۰ هـزار جهیزیه خاطرنشـان کرد: با توجه به مشـارکت 
کمیتـه امـداد در تعـدادی از ایـن جهیزیه هـا، بنیـاد مسـتضعفان مبلغ ۱۱۰ 
میلیـارد تومـان را بـرای تأمین ایـن ۱۰ هزار جهیزیه اختصاص داده اسـت.

فتـاح در پایـان بـا بیـان اینکـه در صـورت موفـق بـودن رونـد توزیع 
ایـن جهیزیه هـا، قطعـًا بنیاد مسـتضعفان، تأمین جهیزیه بـرای خانواده های 
نیازمنـد فاقـد پوشـش حمایتـی را هـم آغـاز می کنـد گفـت: بـا توجـه بـه 
گسـتردگی جغرافیایـی کشـورمان و مسـائلی کـه در فراینـد توزیـع ایـن 
جهیزیه هـا ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد، بنیـاد مسـتضعفان فراینـد 
توزیـع را رصـد خواهـد کـرد و در صـورت موفـق بـودن، قطعـًا در مراحـل 

بعـد اقدامـات بیشـتری در ایـن بخـش انجـام خواهـد داد.
هـر سـری جهیزیـه شـامل ۱۶ قلـم کاال از جملـه تلویزیـون، فرش، 

یخچـال، گاز، بخـاری، جـارو برقـی، ماشـین لباسشـویی و … اسـت.

شیوع کرونا و ادامه روند صعودی قیمت طال 
قیمـت طـال در معامـالت روز جمعـه بـازار جهانی تحت تاثیر تشـدید 
وضعیـت شـیوع ویـروس کرونا و خسـارات اقتصادی سـنگین ناشـی از آن 
کـه تقاضـا بـرای خریـد این فلز ارزشـمند را تقویـت کرد، به رکـورد باالی 

جدیدی صعـود کرد.
بهـای هـر اونـس طال بـرای تحویـل فـوری در معامـالت روز جمعه 
بـازار سـنگاپور بـا ۰.۳ درصـد افزایـش، بـه ۲۰۶۹ دالر و ۷۸ سـنت رسـید 
در حالـی کـه ابتـدای معامـالت تـا مـرز ۲۰۷۲ دالر پیش رفته بـود. بهای 
معامـالت ایـن بـازار از ابتـدای هفته جـاری تاکنون ۴.۷ درصد رشـد کرده 

کـه نهمین رشـد هفتگـی متوالی محسـوب می شـود.
در بـازار معامـالت آتی آمریـکا، هر اونس طال بـا ۰.۶ درصد افزایش، 

به ۲۰۸۱ دالر و ۶۰ سـنت رسید.
نقـره هـم بـه رونـد صعـودی چشـمگیر خـود ادامـه داد و بهـای هـر 
اونـس ایـن فلـز بـا ۳.۱ درصـد افزایـش، بـه ۲۹ دالر و ۸۴ سـنت رسـید. 
بهـای نقـره از ابتدای هفته جـاری تاکنون حدود ۱۹ درصد افزایش داشـته 
کـه بزرگتریـن افزایـش هفتگـی از سـال ۱۹۸۷ تاکنون به شـمار می رود.

بـه گفتـه وارن پاترسـون، تحلیلگـر شـرکت آی ان جـی، اگرچه روند 
صعـودی قیمتهـا ممکـن اسـت آهسـته شـود امـا قطـع بـه یقیـن احتمال 

افزایـش بیشـتر قیمتهـا در کوتـاه مـدت و تـا پایان سـال وجـود دارد.
افزایـش مـوارد ابتـال بـه ویـروس کرونـا در آمریـکا، به امیدهـا برای 
بهبـود اقتصـادی سـریع لطمه زده و دالر را تحت فشـارهای کاهشـی قرار 
داده اسـت. این ارز به سـوی هفتمین کاهش هفتگی متوالی پیش می رود.

بـه گفتـه جـان شـارما، اقتصـاددان بانـک ملـی اسـترالیا، قیمت طال 
احتمـاال در کوتـاه مـدت در حـدود ۲۰۲۰ تـا ۲۰۸۰ دالر در نوسـان خواهد 
بـود. عامـل کلیـدی تاثیرگـذار، وضعیت شـیوع ویـروس کرونـا و هر گونه 

پیشـرفت در سـاخت واکسـن آن خواهـد بود.
بـازده اوراق خزانـه ۱۰ سـاله آمریـکا در پاییـن تریـن حـد پنـج مـاه 
گذشـته قـرار گرفـت و جذابیـت سـرمایه گـذاری در طال کـه دارایی بدون 

بازدهـی اسـت را دو چنـدان کرد.
بـر اسـاس گـزارش رویترز، بـازار منتظر انتشـار آمـار اشـتغال ماهانه 
آمریـکا اسـت. انتظـار مـی رود ایـن آمـار نشـان دهـد اقتصـاد آمریـکا در 
ژوییـه ۱.۵۸ میلیـون شـغل در مقایسـه بـا ۴.۸ میلیون شـغل در مـاه ژوئن 
ایجـاد کرده اسـت. در بازار سـایر فلزات ارزشـمند، هر اونـس پالتین برای 
تحویـل فـوری بـا ۲.۱ درصد افزایش، به ۹۷۶ دالر و ۷۲ سـنت رسـید. هر 
اونـس پاالدیـم بـرای تحویـل فوری بـا ۰.۶ درصد افزایـش، ۲۲۰۸ دالر و 

۸۲ سـنت معامله شـد.

در راستای  پاسخگویي برخط به تماس هاي مردمي انجام شد؛
حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در مرکز سامد

مدیرعامــل شــرکت 
بــرق  نیــروی  توزیــع 
اســتان ســمنان بــه منظــور 
پاســخگوئی بــه تمــاس هــای برخط 
ــور  ــامد حض ــز س ــی، در مرک مردم

ــت. یاف
گفتنــي اســت: بــه منظــور 
ارتبــاط مردمــي در زمینــه رســیدگي 
ــکایات از  ــا و ش ــت ه ــه درخواس ب
ــید  ــن ۱۱۱، س ــماره تلف ــق ش طری
محمــد موســوي زاده رئیــس هیــات 
مدیــره و مدیرعامــل شــرکت توزیــع 

در مرکــز ســامانه  اســتان  بــرق 
و  مــردم  ارتبــاط  الکترونیکــي 
دولت«ســامد« حضــور پیــدا کــرده و 
بــه تمــاس هــاي تلفني پاســخگویي 

ــود. نم
ــادآور مــي شــود: ۱۳ تمــاس  ی
تلفنــي بــا موضوعــات؛ جابــه جایــی 
پایــه هــای برق، ســه مــورد پیرامون 
ورودی  معابــر  روشــنائی  تامیــن 
ــوختگی  ــورد س ــک م ــتاها و ی روس
المــپ، ســه درخواســت درخصــوص 
تامیــن بــرق مــکان هــای خــارج از 

ــع  ــی، جم ــات قانون ــدوده خدم مح
بــرق،  تابلوهــای  و  آوری شــبکه 
تقاضــای انشــعاب و همچنیــن ســه 
مــورد تقدیــر از عملکــرد واحدهــای 
ــی ایــن شــرکت مطــرح شــد. اجرائ

قابــل ذکــر اســت: شــماره تلفن 
ســه رقمــي ۱۱۱، یکــي از راه هــاي 
ــتان  ــران اس ــا مدی ــردم ب ــاط م ارتب
اســت و بــر اســاس هماهنگــي 
بــه عمــل آمــده از ســوي اداره 
ــي و  ــرد، بازرس ــت عملک کل مدیری
ــمنان،  ــتانداري س ــي اس ــور حقوق ام

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
اســتان در مرکــز ســامد حضــور یافته 
و بــه صــورت برخــط بــه درخواســت 
ــرد. ــه پاســخگوئی ک ــای مطروح ه

برنامــه  اســت:  ذکــر  قابــل 
مالقــات عمـــومي مدیرعامــل ایــن 
شـــرکت در روز پنــج شــنبه هرهفته 
از ســاعت ۱۰ صبــح الــي ۱۲ ظهــر 
ــان و  ــد و متقاضی ــي باش ــرار م برق
مشــترکان بــرق مــي تواننــد جهــت 
برنامــه مالقــات عمومــي بــا شــماره 
تلفــن ۳۳۴۳۵۱۷۰ هماهنــگ نمایند.

آگهی مفقودی )ایالم( نوبت دوم
 پروانه بهره برداری دامداری روستایی

کد شناسایی ۰۷۴۰۱۶۰۷۰۵۰۴۴۸
در امور دام کشور و از مجوز شماره ۲۰۳۶مورخ ۸۶/۰۳/۲۰

بنام آقای مجتبی فتح الهی شماره شناسنامه ۳ متولد ۱۳۵۸ فرزند مرتضی صادره از 
مهران نوع فعالیت : پرواربندی گوساله واقع در استان ایالم شهرستان مهران بخش صالح 

آباد دهستان  روستای ریکا   مفقود  کزدیه و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

برگ سبز و کارت خودروی ایکس ۵۰  بنام مریم رضائیدن زاده با شماره پالک ۷۲ 
lf۴۷۹Q۲B۲۱۶۱۲۹۰۲۲۷ ایران ۱۶۲ ق ۱۹با شماره موتور

و شماره شاسی
NAKSG۴۵۲۴G۸۱۰۸۳۶۳ 

مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است

سند کمپانی
نوع سواری هاچ بک سیستم پژو مدل ۱۳۸۵

تیپ ۲۰۶ رنگ خاکستری متالیک 
ش موتور ۱۳۰۸۵۰۰۶۹۳۱ 

ش شاسی ۱۰۸۱۱۵۴۵
پالک ۹۲-۸۶۶ ج ۷۱ 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

تاریخ   -  ۹۹/۵/۴: اول  نوبت  تاریخ  قباد     بهنام  ثبت منطقه یک سنندج  رئیس 
نوبت دوم ۹۹/۵/۱۹ 

بخش۲:
۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام محمدی فرزند احمد شماره شناسنامه 
۱۳۱ صادره مریوان کد ملی ۳۸۲۰۷۱۲۷۷۱ تحت پالک ۸ فرعی از ۳۱ اصلی بخش۱۱ 
کالترزان به مساحت ۹۴۱۹ متر مربع)با کسر۳۴۹متر مربع بستر ومقدار۲۵۶/۶۰ متر مربع 
حریم جاده(خریداری از به صورت سهم ارث ازاحمد محمدی زارع  صا حب نسق آدرس 

سنندج روستای قلعه
۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام محمدی فرزند احمد شماره شناسنامه 
۱۳۱ صادره مریوان کد ملی ۳۸۲۰۷۱۲۷۷۱ تحت پالک ۲۲ فرعی از ۳۱ اصلی بخش 
۱۱کالترزان به مساحت ۳۸۹۸/۳۰ متر مربع)با کسر۱۸/۳۰ متر مربع در حریم و۲۱/۷۰ 
متر مربع در بستر رود خانه ومقدار ۶۲۲ مترمربع حریم جاده( خریداری از به صورت سهم 

ارث از احمد محمدی زارع صاحب نسق آدرس سنندج روستای قلعه جق
۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام محمدی فرزند احمد شماره شناسنامه ۱۳۱ 
صادره مریوان کد ملی ۳۸۲۰۷۱۲۷۷۱ تحت پالک ۲۳ فرعی از ۳۱ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت۱۹۵۸۹ متر مربع )با کسر۷۴۶ متر مربع در حریم رودخانه می باشد(خریداری از 
به صورت سهم ارث از احمد محمدی زارع صاحب نسق آدرس سنندج روستای قلعه جق 

م الف۱۳۹۸۱

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای علیرضا زمانی فرزند محمد متولد ۱۳۵۳/۰۵/۰۸ به شماره ملی: 
۲۷۲۰۹۸۷۸۶۷ مستند به چک شماره ۸۹۸۶۵۳ مورخه ۸۶/۰۶/۱۰ بانک صادرات به عنوان 
بدهکار به آقای اباذر نصرتی در خصوص پرونده اجرایی کالسه ۹۹۰۰۲۵۵ اجرای ثبت 
الهیجان آدرس شما به نشانی : الهیجان-زیرکوه-صنایع دستی-روبروی کوچه دهم- 
کدپستی:۴۴۱۳۸۷۴۱۳۹ برابر گزارش مامور پست شناخته نگردیده لذا به شما ابالغ می 
گردد که مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب به بستانکار فوق و ۵ درصد نیمعشر اجرایی 
به دولت بدهکار می باشید براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 

و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی طی تقاضای بستانکار بشما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
چاپ و منتشر می گردد مقتضی است ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.تاریخ وروز انتشار: روز یکشنبه مورخه ۹۹/۵/۱۹ 
محمد امینی –مسئول اجرای ثبت شهرستان الهیجان

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای سلمان علی نیا زارع فرزند گل متولد ۱۳۲۷/۱۲/۱۰ به شماره ملی: 
۲۶۴۸۵۷۸۶۲۵  مستند به چک شماره ۳۶۲۲۷۲ مورخه ۱۳۸۳/۰۴/۱۰ بانک ملی شعبه 
سردارجنگل الهیجان به عنوان بدهکار به آقای اباذر نصرتی در خصوص پرونده اجرایی 
کالسه ۹۹۰۰۱۶۱ اجرای ثبت الهیجان آدرس شما به نشانی : الهیجان-سردارجنگل-خوار 
وبار لبنیات جوانه - برابر گزارش مامور پست شناخته نگردیده لذا به شما ابالغ می گردد که 
مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب به بستانکار فوق و ۵ درصد نیمعشر اجرایی به دولت 
بدهکار می باشید براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده و پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی طی تقاضای بستانکار بشما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
چاپ و منتشر می گردد مقتضی است ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.تاریخ وروز انتشار: روز یکشنبه مورخه ۹۹/۵/۱۹ 
محمد امینی –مسئول اجرای ثبت شهرستان الهیجان

ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
شماره  رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
۱۳۹۹۶۰۳۱۰۴۵۶۰۰۴۵۸۸ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ۲ ساری تصرفات مالکانه سیده 
ملی  بشماره  مرتضی  سید  فرزند  کالئی  پهنه  کار  دهقان  کبری 
۲۰۹۱۷۷۹۰۸۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت ۵۰/۲۰۷ متر از ۲ اصلی واقع در قریه نومل بخش ۴ ثبت 
ساری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اولین آگهی بمدت  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف 
مرجع  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف ۱۹۹۰۳۳۹۵
نوبت دوم  انتشار  تاریخ  اول ۰۵/۰۵/۱۳۹۹  نوبت  انتشار  تاریخ 
۱۹/۰۵/۱۳۹۹ حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 

دو ساری

مفقودی
سند مالکیت و برگ سبز موتور سیکلت آپاچی ۱۵۰cc رنگ 
مشکی مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ۱۲۱ – ۴۷۶۴۶ شماره موتور 
 NE8***150N8701016 ۸۲۱۳۸۲۸۶ و شماره شاسی
بنام صادق حکیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

همدان 

شماره مناقصه: 73/98/3۵
شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰99۰۰۱۱73۰۰۰۰۲۲

تجدید نوبت سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای
 یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده 

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان به آدرس: سنندج، چهارراه اکباتان، روبروی استادیوم ملک نیا، کد پستی: ۶۶۹۵۷۶۳۱۵۴
موضوع: تجدید نوبت سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده اصالحی زود بازده نقا حادثه خیز محور دهگالن تقاطع 

های قاضی آباد و سرینجیانه 
مبلغ برآورد اولیه: طبق جدول ذیل و براساس فهرست بهاء راهداری ۱۳۹۹ می باشد. 

 مبلغ تضمین شرکتبرآورد اولیه به ریالشماره مناقصه در سامانه ستادشماره مناقصهعنوانردیف
 در مناقصه به ریال

1

 اقدامات اصالحی
 زود بازده نقاط

 حادثه خیز محور
 دهگالن تقاطع

 های قاضی آباد و
سرینجیانه

73/98/35209900117300002246،863،562،2391/344/000/000

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق جدول فوق به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا سایر تضامین اعالم شده طبق تصویب نامه هیأت محترم 
وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲ / ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ می باشد. 

کلیه شرکت های دارای رتبه ۵ رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. 
مدارک و اسناد مناقصه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( www.setadiran.ir از ساعت ۰۰: ۰۸ قابل دریافت می باشد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی به مدت ۸ روز و تا ساعت ۰۰: ۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ از سامانه مذکور می باشد. 
مهلت تحویل پیشنهادها و درج آن در سامانه ستاد به مدت ۱۴ روز و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۰۰: ۱۴ می باشد زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت 

ساعت ۰۰: ۰۸ صبح ۱۳۹۹/۰۶/۹ می باشد. 
شناسه آگهی : ۸۷۲۸۱۶
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افشای دوپینگ سومین ووشوکار ایران؛
دختر طالیی ۲۰۱9 چهار سال محروم شد

در  که  ایران  زنان  ووشوی  پوش  ملی 
مسابقات جهانی ۲۰۱۹ به مدال طال دست یافته 
بود، به خاطر مثبت شدن دوپینگ با محرومیت 

۴ ساله مواجه شد.
طی هفته های اخیر افشای مثبت شدن 
در  ایران  مردان  تیم  ووشوکار  دو  دوپینگ 
های  جام جهانی ۲۰۱۸ جزو سوژه  مسابقات 
اصلی ورزش بوده و حرف و حدیث های زیادی 
به  قبلی فدراسیون ووشو  پیرامون مدیریت  را 

وجود آورده است. 
بعد از اینکه دوپینگ حمیدرضا قلی پور و سیدمعین تقوی در مسابقات جام جهانی 
۲۰۱۸ قطعی و محرومیت ۴ ساله آن ها تایید شد، یکی از این ووشوکاران مدعی شده 

بود که این اتفاق یک توطئه بوده؛ وگرنه دوپینگی صورت نگرفته است.
حاال بعد از گذشت چند روز کمیته آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی ووشو خبر از 
مثبت شدن یک نمونه دیگر داده است. این بار طبق خبر منتشر شده، مریم هاشمی 
که ۵ طالی جهانی در کارنامه خود دارد، با مثبت شدن دوپینگ خود باید طالی جهانی 

۲۰۱۹ در شانگهانی را پس بدهد.
این ووشوکار ۲۹ ساله ماده ممنوعه ای در این رقابت ها مصرف کرده و از حدود 
یک هفته قبل با حکم فدراسیون جهانی ووشو به مدت ۴ سال با محرومیت مواجه 
شده است. البته او ۲۱ روز فرصت دارد که به این حکم اعتراض کند که تاکنون ۷ 

روز آن گذشته است.
با اینکه به قهرمانی تیم ساندای ایران با از دست رفتن یک طال خدشه ای وارد 
نمی شود، اما نگرانی اینجاست که پرونده دوپینگی های ووشوی ایران در هفته های 

آینده ابعاد گسترده ای پیدا کند.
***

رییس سابق فدراسیون ووشو:
طوری رفتار می کنند انگار تا االن دوپینگ ندیده اند!

رییس سابق فدراسیون ووشو گفت: ما مسئولیتی در قبال اعالم مثبت شدن 
دوپینگ ورزشکاران نداشتیم و خود رسانه ها باید آن را جستجو می کردند. 

مهدی علی نژاد که تا چند ماه قبل ریاست فدراسیون ووشو را برعهده داشت 
و موفقیت های زیادی هم در سال های حضورش در این فدراسیون به دست آورد، 
حاال با اینکه در سمت معاونت وزارت ورزش حضور دارد، با اتهام های زیادی پیرامون 

مثبت شدن دوپینگ برخی ووشوکاران ملی پوش مواجه شده است.
علی نژاد که روز جمعه در برنامه ورزش و مردم حاضر شده بود، درباره مثبت 
اعالم شدن تست دوپینگ چند قهرمان ووشو در زمان مدیریت او در فدراسیون ووشو 
گفت:  برخی رسانه ها تالش کردند قهرمانی تاریخی جهانی ما در سال ۲۰۱۷ را به 
این موضوع وصل کنند. مسابقات قهرمانی جهان تورنمنت اصلی است،  اما جام جهانی 
رقابت های خیلی مهمی محسوب نمی شود و این اتفاق )دوپینگ( در جام جهانی ۲۰۱۸ 
رخ داده است. سه رنکینگ در مسابقات جهانی در بخش های تالو، ساندا و مجموع 
وجود دارد که آن را منتشر کردیم. قهرمانی جهان ما در سال ۲۰۱۷ در ۲۰۱۹ تکرار 

شد که ربطی به جام جهانی ندارد.
وی با بیان اینکه از ۳۱۸ تست دوپینگ زمان او، ۱۳ تست مثبت اعالم شده که 
عدد قابل توجهی نیست، عنوان کرد:  این عدد، ۳.۵ درصد تست ها محسوب می شود 
که سه تا از آنها در سال اول حضورم در فدراسیون بود. در این ۱۳ تست هم هیچ 
قهرمان بزرگی نبوده است. ۱۱۵ تست خارج از ایران گرفته شده که ورزشکارانی که 

تست آنها مثبت بوده، برای اولین بار چنین اتفاقی برای شان رخ داده است.
علی نژاد در بخش دیگری از صحبت های خود پیرامون چرایی مخفی کاری 
فدراسیون درباره نتایج تست های دوپینگ گفت: مراحل صدور رأی حدود هشت ماه 
طول کشید و پس از اینکه آبان ۹۷ تست ها مثبت شد، رأی در تیر ۹۸ صادر شد. 
سازمان موظف است ظرف ۲۰ روز، این رأی را در سایت خود منتشر کند. فدراسیون 
جهانی ووشو در آن مقطع، ۲۰ روز پس از صدور رأی آن را منتشر کرد که در نظام نامه 
دوپینگ آمده است، جزئیات گفته نشود. عزیزانی که در حوزه رزمی کار می کنند، باید 

جستجو کرده باشند که این کار را نکردند.
وی با بیان اینکه فدراسیون ووشو، مسئولیتی در قبال انتشار اسامی نداشته است، 
افزود: آنها در تیر ۹۸ اسامی را اعالم کردند و از آن زمان در سایت بوده، اما کسی به آن 
مراجعه نکرده است. یکی از این دو نفر در کمیته ورزشکاران کمیته ملی المپیک عضو 
است که همان زمان رأی را ابالغ کردیم و فعالیت آنها ممنوع شد. این افراد هم اقدامی 
در ورزش حرفه ای انجام ندادند و ما مسئولیتی برای اعالم آن به جاهای دیگر نداشتیم.

رییس سابق فدراسیون ووشو با تأکید بر اینکه فدراسیون ووشو هیچ مسئولیتی 
برای اعالم مثبت شدن تست دوپینگ این نفرات نداشته است، گفت: این موضوع 
نظام نامه دارد و براساس نظام نامه وادا باید رفتار کنیم و نمی توانیم براساس سالیق 
خودمان تصمیم بگیریم. فدراسیون جهانی این ورزشکاران را چهار سال محروم کرده 
است و اگر به گذشته برگردیم نیز همان گونه رفتار خواهیم کرد. همیشه دوپینگ را 
فدراسیون  المپیک،  المپیک، شورای  بین المللی  یا کمیته  است  اعالم کرده  نادو  یا 
جهانی و آسیایی و فدراسیون های ملی هیچ مسئولیتی نداشته اند. ما در این موضوع 
وارد حیطه هایی شدیم و این رفتار با ما، تبعات آن ورود است. جوری با این دوپینگ 
برخورد شده است که انگار در طول تاریخ هیچ وقت تست دوپینگ در ورزش ایران 

انجام نشده و برای اولین بار این اتفاق افتاده است.

میری: هدفم رسیدن به رکورد ۲3۰ کیلوگرم است
ملی پوش وزنه برداری گفت: چند شاگرد 
دارم که با آنها مشغول به تمرین هستم و از بودن 
در کنار آنها خوشحال هستم و انگیزه می گیرم.

علی میری، درباره شرایط آماده سازی خود 
اظهار داشت: پس از اینکه به مدت شش ماه 
تمرینات خود را به صورت فشرده پیگیری  کردم، 
چند وقتی است خیلی سبک تمرین می کنم تا 
از فرسودگی بدنم جلوگیری کنم. خوشبختانه 
از  شرایط  این  در  که  هستم  حرفه ای  آن قدر 

مصدومیت دور بمانم.
وی پیرامون حمایت های مسئوالن هیئت وزنه برداری ارومیه گفت: شرایط مالی 
فدراسیون مشخص است و در روز هایی که همه دنیا به خاطر کرونا دست به گریبان 
هستند و شرایط اقتصادی کشورمان خوب نیست، نباید توقع زیادی از فدراسیون داشت. 
عالوه بر این، از سمت استان خودم حمایت خوبی نمی شوم و زیاد هم دوست ندارم 
کاری به کارم داشته باشند. چند شاگرد دارم که با آنها مشغول به تمرین هستم و از 
بودن در کنار آنها خوشحال هستم و انگیزه می گیرم. آنها هم از تجربیات من در این 
سال ها استفاده می کنند. خوشبختانه رضایی و خانواده ام تا جایی که ممکن است از 

من حمایت می کنند تا به مشکلی برنخورم.

کشف نامه حذف شده از سرور فدراسیون جهانی وزنه برداری؛
حضور دوپینگی ها در مسابقات جهانی۲۰۱3

فدراسیون جهانی وزنه برداری اعالم کرد در بررسی سرورها نامه ای کشف شد 
که از حضور وزنه برداران آذربایجانی با دوپینگ مثبت در مسابقات پرده برداشته است.

فدراسیون جهانی وزنه برداری اعالم کرد ریچارد مک الرن که مسئول رسیدگی 
به اتهامات علیه تاماش آیان رییس سابق است، به موارد جدیدی پی برده است. این 

موارد جدید نیز به گزارش او اضافه شده است.
مهمترین مسئله تاخیر در اعالم نتایج دوپینگ وزنه برداران است. در بررسی 
قانونی سرورهای فدراسیون جهانی نامه ای حذف شده، کشف شد که این نامه از 
طرف وزیر ورزش آذربایجان که نایب رییس کمیته ملی المپیک این کشور بود، به 
تاماش آیان ارسال شده بود. او در این نامه از آیان تشکر کرده بود که تعلیق وزنه 

برداران آذربایجان را به تاخیر انداخته است.
مسئله دیگر والنتین هریستوف وزنه بردار بلغاری االصل آذبایجان است که در 
۹ آوریل ۲۰۱۳ )۲۰ فروردین ۹۲( تست دوپینگ او مثبت شد اما مثبت بودن دوپینگ 
او و تعلیق شدنش در ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ )۲۲ فروردین ۹۳( اعالم شد و او در این مدت 

در مسابقات جهانی لهستان و گرند پری فدراسیون جهانی شرکت کرده بود.
بررسی ها نشان می دهد از عمد اعالم تعلیق ۱۸ وزنه بردار آذربایجانی به تاخیر 
افتاده و آنها شرایط حضور در مسابقات مختلف را داشتند و این مسئله باعث شد که 
فرصت کسب مدال از خیلی از ورزشکاران دیگر گرفته شود. از دکتر مونیکا  اونگار که 
در آن زمان در کمیته آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی مسئولیت داشت، خواسته شد 
که توضیح دهد چرا این تاخیر ها اتفاق افتاده است اما او نتوانست توضیحی ارائه بدهد. 
در مسابقات جهانی سال ۲۰۱۳، آذربایجان دو نماینده مرد و یک نماینده زن 
داشت که وزنه بردار زن این کشور نایب قهرمان شده بود و هریستوف دو مدال برنز 
یک ضرب و دوضرب جهان و گالیوف نقره دوضرب و برنز مجموع جهان را کسب 
کرده بودند که اکنون مشخص شده با دوپینگ مثبت بوده، بنابراین از مسابقات آن 

سال دیسکالیفه شده اند.

وداع رئال و یوونتوس از لیگ قهرمانان؛
سیتی و لیون صعود کردند!

لیگ قهرمانان اروپا با صعود منچسترسیتی و لیون به مرحله یک چهارم نهایی 
و حذف تیم های مطرح رئال مادرید و یوونتوس همراه شد.

لیگ  نهایی  مرحله یک هشتم  برگشت  دور  از  معوقه  دیدار  جمعه شب ۲ 
قهرمانان اروپا برگزار شد که طی آن تیم های منچسترسیتی و لیون جواز حضور در 

مرحله بعدی را کسب کردند.
فاجعه ای به نام »واران«

در ورزشگاه »اتحاد« تیم منچسترسیتی از تیم پرافتخار رئال مادرید پذیرایی 
کرد و به برتری دو بر یک رسید تا در مجموع با پیروزی چهار بر دو راهی مرحله 

یک چهارم نهایی شود.
سیتی که بازی رفت را در سانتیاگوبرنابئو با برتری دو بر یک به اتمام رسانده 

بود، با آرامش کار را آغاز کرد.
در دقیقه نهم، تعلل و اشتباه »رافائل واران« موجب شد تا »گابریل ژسوس« 
توپ را از این مدافع فرانسوی ربوده و »رحیم استرلینگ« را صاحب موقعیت کرد تا 

استرلینگ گل نخست بازی را ثبت کند.
در دقیقه ۲۶، »رودریگو« با ارسالی زیبا، توپ را به »کریم بنزما« رساند تا او با 

ضربه سر کار را به تساوی کشانده و امید را به اردوی رئال بازگرداند.
در نیمه دوم و درحالی که رئال نیاز به گل داشت، این تیم منچسترسیتی بود 

که بر روند بازی تسلط داشت و فرصت های زیادی ایجاد کرد.
در دقیقه ۶۸ بازهم اشتباه وحشتناک واران موجب شد تا میزبان این مرتبه با 

ضربه ژسوس به گل رسیده و کار کهکشانی ها را تمام کند.
با این اوصاف غیبت »سرخیو راموس« مدافع و کاپیتان رئال که به دلیل 

محرومیت این بازی را از دست داده بود، بیش از همیشه به چشم آمد.
در نهایت این بازی تماشایی که نبرد اندیشه های »پپ گواردیوال« و »زین الدین 

زیدان«، ۲ مربی بزرگ دنیای فوتبال بود با برتری گواردیوال همراه شد.
یک »رونالدو« برای صعود کافی نبود

در دیگر دیدار، یوونتوس ایتالیا در حالی از لیون فرانسه میزبانی کرد که بازی 
رفت با برتری یک بر صفر لیون به اتمام رسیده بود.

یووه بازی برگشت را دو بر یک برنده شد تا در مجموع کار به تساوی دو بر 
دو بکشد، اما لیون با قانون گل زده در خانه حریف صعود کرد و بانوی پیر تورین 

همچنان در حسرت موفقیت در لیگ قهرمانان باقی ماند.
در دقیقه ۱۲ و برخالف روند بازی تیم لیون صاحب پنالتی شد تا »ممفیس 

دپای« گلزنی کند.
در ادامه بازیکنان میزبان که فاصله ای با وداع از لیگ قهرمانان نداشتند برای 

جبران مافات حمالت خود را آغاز کردند.
در دقیقه ۴۳ نوبت به یووه رسید تا به پنالتی برسد تا »کریستیانو رونالدو« گل 

تساوی را به ارمغان بیاورد.
نیمه دوم با حمالت گسترده یوونتوس همراه شد و در دقیقه ۶۰ »رونالدو« با 

شوتی مهار نشدنی گل دوم خود و تیمش را درون دروازه حریف جای داد.
اقبالی به  در ادامه حمالت یووه گل دیگری در برنداشت و لیون با خوش 

مرحله بعدی رسید.

بیرون از مادرید هوا سرد بود آقای رونالدو؛
تلخ مثل زهر؛ عاقبت نافرجام یک جدایی بیهوده

کریستیانو رونالدو و رئال مادرید هر دو 
در یک شب از لیگ قهرمانان حذف شدند تا 

بار دیگر متوجه یک حقیقت تلخ شوند.
و  مادرید  رئال  برای  شب  جمعه 
هوادارانش شب تلخی بود. پس از فتح اللیگا 
رئال با روحیه مضاعفی به مصاف سیتی آمده 
را  رفت  بازی   ۲-۱ خانگی  شکست  تا  بود 
جبران کند اما در نهایت تاوان غیبت سرخیو 
راموس و دو اشتباه بچه گانه رافائل واران را 
پس داد. تک گل کریم بنزما نیز افاقه نکرد و 

کهکشانی ها برای دومین سال متوالی در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان کنار رفتند.
رئال مادرید تیمی که بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ توانسته بود ۴ عنوان 
قهرمانی چمپیونزلیگ را کسب کند و بیش از هر چیزی این قهرمانی ها را مدیون 
کریستیانو رونالدو بود، پس از جدایی فوق ستاره پرتغالی در تابستان ۲۰۱۸ دیگر 

رنگ یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان را هم ندیده است.
کهکشانی ها که ۸ سال متوالی حداقل پای ثابت نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
بودند، با جدایی رونالدو دیگر توان رسیدن به یک چهارم نهایی را ندارند و جالب 
اینکه رونالدو هم پس از جدایی از رئال نتوانسته به بزرگترین هدفش یعنی کسب 
عناوین فردی و تیمی اروپایی دست پیدا کند. کریستیانو جمعه شب دو گل برای 
یوونتوس زد ولی تورینی ها در زمین خود با وجود برتری ۲-۱ برابر لیون در یک 
هشتم نهایی از دور رقابت ها کنار رفتند. سال گذشته نیز یوونتوس با رونالدو در یک 

چهارم نهایی لیگ قهرمانان برابر آژاکس حذف شده بود.
رونالدو با امیدهای فراوان راهی یوونتوس شد تا ثابت کند بدون پیراهن رئال 
هم می تواند به افتخارات بزرگ اروپایی دست پیدا کند. او که با رئال ۴ بار قهرمان 
چمیپونزلیگ شده، ۴ توپ طال و سه کفش طال کسب کرده، در دو سال گذشته با 
یوونتوس تنها توانسته فاتح سری آ شود که برای باشگاه تورینی بدون رونالدو هم 
اتفاقی عادی محسوب می شد.رونالدو نه سال گذشته نه امسال نتوانست آقای گل 
سری آ شود و هر دو بار کفش طال را از دست داد. او توپ طال را هم سال ۲۰۱۹ به 
لیونل مسی باخت تا به خوبی متوجه شود که برای او دور از رئال مادرید، هوا بسیار 
بسیار سرد است. سال ۲۰۲۰ هم توپ طالیی در کار نیست و البته او با حذف یووه 

شانسی هم برای این جایزه پیدا نمی کرد.
یک  هیچ  برای  رونالدو  و  رئال  جدایی  که  است  مسلم  حقیقت  یک  این 
تاج و تخت  به  اروپا  توانسته در  رونالدو  بدون  رئال  نه  نداشت.  عاقبت خوشی 
خود بازگردد نه رونالدو توانسته ثابت کند بدون رئال هم می تواند همان آقای 

باشد. چمپیونزلیگ 

ساری: این حذف از لحاظ اخالقی من را نابود کرد
سرمربی یوونتوس که تیمش به خاطر 
قانون گل زده در خانه حریف از لیگ قهرمانان 
اروپا حذف شد اعالم کرد این شکست از لحاظ 

اخالقی او را نابود کرد.
به گزارش سایت گل، یوونتوس جمعه 
شب با وجود پیروزی ۲ بر یک برابر لیون در 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا نتوانست 
در جمع هشت تیم برتر این رقابت ها قرار 
بگیرد. این تیم در بازی رفت در فرانسه یک 
بر صفر شکست خورده بود و به دلیل گل زده 

در خانه حریف از صعود باز ماند. مائوریتسیو ساری پس از بازی گفت: نمایش خیلی 
خوبی داشتیم. در دقیقه ۱۲ از روی پنالتی که ما را دیوانه کرد دروازه مان باز شد. 
نتیجه را جبران کردیم و زمانی که ۲ بر یک پیش بودیم سه فرصت داشتیم. این 

حذف از لحاظ اخالقی من را نابود کرد. 
سرمربی یوونتوس در ادامه اظهار کرد: به خاطر نیمه اول لیون حذف شدیم. 
لیگ قهرمانان فرصت جبران نمی دهد. ما در هشت بازی ۶ دیدار را با پیروزی به 
پایان رساندیم، یک تساوی کسب کردیم و یک بار شکست خوردیم اما از این رقابت 

ها کنار رفتیم. اگر قانون چیز دیگری بود ما اول یا دوم می شدیم. 
پس از حذف بانوی پیر شایعه اخراج سرمربی ایتالیایی قوت گرفت. او در این 
رابطه اظهار کرد: فکر نمی کنم مسئوالن باال رتبه باشگاه به خاطر یک بازی تصمیم 
بگیرند. نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. این سواالت من را عصبانی می کند. اگر 

یک مدیر هم بودم از این سوال ها عصبانی می شدم. من قرارداد دارم.

نی  ما قهر جشن 
نوزدهم  لیگ  در  پرسپولیس 
برگزار  بی سلیقگی  نهایت  در 
خود  عملکرد  با  لیگ  سازمان  و  شد 
خامه  کردن  خراب  در  اعظمی  نقش 

روی کیک داشت!
بی کم  و  خوب  قهرمانی  جشن 
گل  یحیی  شاگردان  برای  کاست  و 
محمدی می توانست به مثابه خامه روی 
کیک باشد که پایان بخش یک فصل 
توانستند  سرخپوشان  و  بود  دراماتیک 
برای چهارمین بار متوالی قهرمان لیگ 
اهالی فوتبال در  به قول  یا  برتر شوند 

کسب قهرمانی پوکر کنند.
در  نی  قهرما جشن  ری  برگزا
شرایطی بود که سازمان لیگ به علت 
مشکل  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت 
داشتن فضاهای  از حیث  و محدودیتی 
آزادی  ورزشگاه  درون  در  خالی  و  آزاد 
نداشت اما در نبود ابتکار عمل، خالقیت و 
مدیریت و همچنین در شرایطی که منافع 
مالی بر روی هر چیزی سایه انداخته بود، 
بدترین شکل ممکن  به  پرسپولیسی ها 

شاهد جشن قهرمانی تیمشان بودند.
در  پرسپولیس  قهرمانی  جشن 

سیطره تابلوهای تبلیغاتی
تمام فضاهای کلیدی و درون کادر 
تصاویر به تبلیغات تلویزیونی اختصاص 
منتسببه  عالئم  و  بنرها  و  بود  یافته 
و  ورزشگاه  کور  نقاط  به  پرسپولیس 
منتقل  نداشتٰ  ای  بیننده  که  جاهایی 
شد تا سازمان لیگ از شب به یادماندنی 
و  مالی  استفاده  بیشترین  سرخپوشان 
ابزاری را ببرد و در عوض کمترین حس 
و حال به بازیکنان، مربیان و هواداران 

این تیم منتقل شود.

نبود برنامه ریزی مناسب و در نظر 
متداول  امر  همانند  جایگاهی  نگرفتن 
که  آسیا  همینطور  و  اروپا  فوتبال  در 
در  کاشیما  قهرمانی  در  را  آن  نمونه 
 ۲۰۱۸ سال  در  آسیا  قهرمانان  لیگ 
در ورزشگاه آزادی شاهد بودیم، باعث 
سالیان  از  بدتر  سرخپوشان  جشن  شد 
گذشته و در اوج بی نظیمی برگزار شود 
فوتبال  برتر  لیگ  شان  در  حداقل  و 
ایران که نوزدهمین دوره خود را پشت 

سر می گذارد، نبود.
صعود  لطف  به  و   ۲۰۱۸ سال 
پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
بود که AFC مسئوالن فوتبال ایران را 
اهدای  جایگاه  کردن  فراهم  به  ملزم 

که  کرد  ورزشگاه  سکوهای  روی  جام 
در نهایت و با بدشانسی این کاشیما بود 
که در شبی بیادماندنی تصاویر زیبایی 
ولی  کرد  خلق  جام  اهدای  هنگام  در 
نیم  و  سال  یک  حدود  گذشت  از  بعد 
از آن روز، مسئوالن سازمان لیگ تمام 
اصول حرفه ای را فراموش کردند و به 
علت استفاده از فضاهای تبلیغاتی بیشتر، 
سکوی قهرمانی را به روی زمین منتقل 
کردند تا تصاویر اسپانسرهای بیشتری را 

در درون خود جا دهند.
در شبی که همانند جشن قهرمانی 
می شد  هواداران  بدون حضور  لیورپول 
تماشاگرپسندی  و  جذاب  شکل  به 
آماده شود، در اوج بی سلیقگی جام در 

جایگاهی نه چندان خوب و در شرایطی 
غیرحرفه ای به سرخپوشان پایتخت اهدا 
شد تا مزه آن دل هر بیننده ای را بزند.

رشد  به  رو  روند  از  بعد  واقع  در 
در  گذشته  سالیان  در  لیگ  سازمان 
انتظار  قهرمانی،  برگزار جشن های  امر 
مدیران  سوی  از  بهتری  برنامه ریزی 
این مجموعه می رفت اما با جشنی که 
برای قهرمانی لیگ نوزدهم برگزار شد 
تبلیغات  از  و بی برنامگی و بی سلیقگی 
اطراف زمین تا نوع اهدای جام و گوینده 
مراسم در آن موج می زد، باید گفت خامه 
روی کیک توسط سازمان لیگ خراب 
شد و به مذاق هیچ کسی جز مسئوالن 

اقتصادی این سازمان خوش نیامد!

اوج بی سلیقگی سازمان لیگ در برگزاری جشن قهرمانی پرسپولیس؛

نمایش تبلیغات با چاشنی فوتبال!

ل  تبا فو تیم  سرمربی 
مسوولیت  گفت:  پرسپولیس 
می گیرم  گردن  را  تیم  باخت 
چرا که شاید من نتوانستم به بازیکنان 
قطعی  از  بعد  بدهم.  را  الزم  انگیزه 
بازیکنان  انگیزه  حفظ  قهرمانی  شدن 

کار سختی است.
یحیی گل محمدی پس از شکست 
در  برابر ذوب آهن  تیمش  بر صفر  یک 
لیگ  رقابت های  و هشتم  بیست  هفته 
برتر فوتبال اظهار داشت: بازی را بد شروع 
کردیم و با گلی که خوردیم جریمه شدیم. 
در نیمه دوم بازی یک طرفه به نفع ما 
بود. ذوب آهن یازده نفره دفاع کرد اما 
در مجموع به ذوب اهن بابت پیروزی در 

این دیدار تبریک می گویم.
این شکست  وی در مورد دالیل 
برای  بازیکنان  انگیزه  حفظ  افزود: 
از  است.  سخت  تشریفاتی  بازی های 
با  داشتم  دوست  نیستم  راضی  نتیجه 
پیروزی جشن قهرمانی را برگزار کنیم. 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
به هواداران  قبل  از صمیم  تاکید کرد: 

مین  ر چها قت  لیا یم  می گو تبریک 
قهرمانی را داشتند. از پیشکسوتان و تمام 
زحمت کشان باشگاه تشکر می کنم و به 
بازیکنان تبریک می گویم. این قهرمانی 

مبارک همه پرسپولیسی ها باشد.
وی در مورد اینکه برای بازی های 

بعد انگیزه بازیکنان ممکن است کاهش 
بیابد، تاکید کرد: امیدوارم در بازی های 
بعد انگیزه  بازیکنان ما حفظ شود. اگر 
تیم کامل  باشید  نگاه کرده  ترکیب  به 
دوست  که  چرا  فرستادیم  زمین  به  را 
نداشتیم حق تیمی ضایع شویم. باخت 

را من گردن می گیرم چرا که شاید من 
نتوانستم به بازیکنان انگیزه دهم.

گل محمدی در خصوص اعتراضش 
به دعوت از برانکو ایوانکوویچ و گابریل 
کالدرون در جشن قهرمانی اضافه کرد: 
هر دوی آنها برای موفقیت تیم زحمت 
احترام  قابل  ما  برای  و  بودند  کشیده 
زحمات  خاطر  به  برانکو  از  هستند. 
کشیده  پرسپولیس  برای  که  زیادی 
داشتم  دوست  هم  من  می کنم.  تشکر 
وجود  امکانش  اما  کند  پیدا  حضور  او 
نداشت. آمدن آنها به تهران باالی ۲ الی 
۳ میلیارد برای باشگاه هزینه در برداشت 
و در این شرایط مالی اتفاق جالبی نبود. 
پیشنهاد حضور آنها پیشنهاد جالبی نبود 
مشکلی  می شد  پرداخت  بدهی ها  اگر 
نداشتیم اما مسائل مهم تری در باشگاه 
داریم که باید به آنها هم رسیدگی شود.

برای جام حذفی  تاکید کرد:  وی 
برنامه ویژه ای داریم. روی جام حذفی 
تا  می کنیم  تالش  و  کردیم  حساب 
نیز  را  جام  این  و  برسیم  هدفمان  به 

فتح کنیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مسوولیت باخت را به گردن می گیرم؛

گل محمدی: حفظ انگیزه بازیکنان برای بازی های تشریفاتی سخت است

شجاع خلیل زاده بعد از 
در  تا  را  قهرمانی جام  جشن 
شب  و  کرد  حمل  اش  خانه 
جالبی را با جام گردی در تهران رقم زد.

ماجراهای شجاع خلیل زاده با جام 
قهرمانی تمامی ندارد و مدافع شماره ۳ 
پرسپولیسی ها در فصل جدید نیز یک 
داستان جالب را رقم زده است؛ این بار 
او جام را سوار خودرو کرد و کمربندش 
را هم بست و راهی منزل شد تا شب را 

با این فلز طالیی سپری کند.
او ویدیوی این حرکت خود را در 
اینستاگرام منتشر کرد و البته اوج صحنه 
جایی بود که با همکاری یکی دو نفر از 
دوستانش، فیلم کوتاهی را ساخت؛ شرح 
فیلم به این شکل است که خلیل زاده با 
کیت قهرمانی و شورت ورزشی به همراه 
جام در پیاده رو حرکت می کند که یک 
هوادار از داخل اتومبیل او را می شناسد و 
می پرسد که جام را کجا می برد و شجاع 
می گوید:  همیشگی  شیرین  لحن  با 
در  خانه،  میبرم  نبود،  جام  باشگاه  در 

خدمت باشیم!
شجاع فصل پیش نیز با ویدیوهای 
را در  پرسپولیس  خود، جشن قهرمانی 
شبکه های اجتماعی داغ تر از همیشه 
با  را  دیگری  فیلم  او  پیش  سال  کرد. 
ساخت.  رفیعی  سروش  آفرینی  نقش 
در  شجاع  چهره  از  سروش  که  جایی 
و شجاع  می گرفت  فیلم  خواب  هنگام 
در حالی که جام را در آغوش گرفته بود، 
ناگهان از خواب بلند می شد و خنده و 

کری خوانی را ادامه می داد.

حاال این ویدیو به رقیب جدی فیلم 
شجاع - سروش تبدیل خواهد شد و تا 
همین حاال هواداران پرسپولیس واکنش 
های جالبی را به آن نشان داده اند و به 
بازنشرش یاری رسانده اند. در سال های 
اخیر خلیل زاده البته کری خوانی های 
از  بعد  اما  اینستاگرامی  را کنار گذاشته 
عجیب،  هایی  کری  همیشه  قهرمانی 
مجازی  فضای  در  را  جالب  و  خالقانه 
منتشر کرده جدیدترینش نامزد بهترین 
ویدیوی اینستاگرامی  سال فوتبال ایران 

هم می تواند باشد.
در  پرسپولیس  قامت  بلند  مدافع 
پررنگی  حضور  هم  قهرمانی  مراسم 
خنده  این  و  جدی  چهره  با  و  داشت 
کشید.  رقبا  رخ  به  را  چهار  عدد  نافذ 
او همچنین با طرفداران انگشت شمار 
حاضر در ورزشگاه هم سرود »چمپیونه، 
ترک  از  پیش  و  خواند  را  چمپیونه« 
سیدجالل  مصاحبه  در  هم  ورزشگاه 
نشان  را  خود  شیطنت  تا  یافت  حضور 

دهد.
شجاع، جمعه شب با جام و مدال 
قهرمانی شب آرامی را پشت سر گذاشت. 
برخالف آنچه که در زمین و در بازی با 
ذوب آهن برایش اتفاق افتاد و به دلیل 
دشوار شدن بازی اعصاب او را به هم 
ریخت. او که آخرین صحنه اکشن بازی 
را با یک قیچی و پرش بلند ثبت کرده 
و در طول جشن قهرمانی بیش فعالی 
حرکت  این  با  بود،  داده  نشان  را  خود 
این فصل از رقابت پرسپولیس با سایر 
تیم های لیگ را به سبک خود ورق زد.

کری جنجالی مدافع پرسپولیس در نیمه های شب؛

جام چهارم در خانه پسر شجاع!

بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس 
گفت: پرسپولیس باید روند خوبش را تا 
لیگ قهرمانان آسیا حفظ کند تا با بهترین 

فرم، پا به این مسابقات بگذارد.
ناصر محمدخانی در مورد شکست 
یک بر صفر پرسپولیس در هفته بیست 
برابر  برتر  لیگ  رقابت های  هشتم  و 
ذوب آهن اظهار کرد: بازی بدی را شاهد 
نبودیم اما انتظار ما از تیم قهرمان، خیلی 
بیشتر از این هاست. باید تیم، لیگ را با 
حداکثر امتیاز و بازی های زیبا به اتمام 

برساند.
نظر  به  ینکه  ا د  مور در  وی 
توجه  با  پرسپولیس  بازیکنان  می رسد 
به قطعی شدن قهرمانی انگیزه الزم را 
نداشتند، افزود: هوادار از پرسپولیس برد 
بازی های دوستانه  در  می خواهد. حتی 

هم کسی دوست ندارد شکست تیمش 
را ببیند. دوست داشتیم با یک پیروزی 
اما  برویم  قهرمانی  جشن  استقبال  به 

این گونه نشد.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
مسابقات  به  نباید  تیم  کرد:  اضافه 
به چشم دیدارهای  از لیگ  مانده  باقی 
من  نظر  به  و  کند  نگاه  تشریفاتی 
در  ویژه ای  نقش  مانده  باقی  دیدارهای 
لیگ قهرمانان  راه  تیم در  آماده سازی 
فرم  باید  پرسپولیس  می کند.  ایفا  آسیا 
کند  حفظ  قهرمانان  لیگ  تا  را  خوبش 
بدنی  نظر  از  بهترین شرایط، هم  در  و 
و هم از نظر روحی و روانی پای به این 

مسابقات بگذارد.
وی تأکید کرد: موفقیت در آسیا کار 
سختی است اما وقتی می بینیم بازیکنان 

ما این پتانسیل را دارند که با این قاطعیت 
در لیگ ایران قهرمان شوند، دیگر باید 
هم  آسیایی  مسابقات  به  نگاهی  نیم 

داشته باشیم.
محمدخانی گفت: پرسپولیس نیاز 
حفظ  تیم  شاکله  باید  دارد.  تقویت  به 
شود و با اضافه شدن چند بازیکن دیگر 
با قدرت پای به مسابقات لیگ قهرمانان 

آسیا بگذاریم.
وی در مورد ناراحتی برخی بازیکنان 
تیم از شرایط پرسپولیس اضافه کرد: این 
را  مشکالت  که  است  مدیریت  وظیفه 
نفرات تیم  برطرف کند و دغدغه تمام 
را برطرف کند. بازیکنان وظیفه شان را 
و  کردند  قهرمان  را  تیم  و  دادند  انجام 
تا مدیریت  آن رسیده  االن دیگر وقت 

باشگاه دست به کار شود.
زمان  در  کرد:  اضافه  محمدخانی 
در  تیم  بازیکنان  از  آینده خیلی  حاضر، 
هواداران  و  است  ابهام  در  پرسپولیس 
نگران هستند. بازیکنان زحمت کشیدند 
و باید حقشان را بگیرند اما هنوز در این 
امیدوارم  دارد.  وجود  مشکالتی  مسائل 
این نگرانی هم حل شود تا تیم در شرایط 

بهتری کارش را ادامه دهد.

واکنش محمدخانی به باخت مقابل ذوب آهن؛

انتظار ما از تیم قهرمان، خیلی بیشتر از این هاست
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از راست افشین عال و محمدعلی بهمنی
اختصاصی دنیای جوانان

جاری به هر سو
خیل تابوت است

افشین عال

امشب دلم انبار باروت است
آتش فشان داغ بیروت است

افتاده یک سو شاخه  زیتون
یک سو در آتش، ساقه توت است

تور عروس شرق، گلدوزی
با دانه های سرخ یاقوت است

مانند قایق های سرگردان
جاری به هر سو خیل تابوت است

 ای خطه  زیبا! شکیبا باش
جان جهانی با تو مبهوت است

آینده ی لبنان و اسراییل.
چون قصه ی طالوت و جالوت است

این زخم چرکین، رو به نابودی است
این غده بدخیم، فرتوت است

طاقت بیاور باز هم لبنان!
دیگر زمان محو طاغوت است

سیدعلی صالحی از وضعیت جسمی 
از عمل جراحی  سخن گفت و  خود پس 
تیغ جراحی  زیر  قلبی  افزود: در پی سکته 
حاال  ندارم.  زدن  حرف  توان  االن  و  رفته 

حدود چهار هفته از جراحی می گذرد.
او افزود: علت این که دیر خبر دادم آن 

است که از جواب تلفن دادن ناتوان بودم.
در  حاال  که  گفت  صالحی همچنین 
منزل است و بیان کرد: بیش از این سخت 

است برایم حرف زدن.
استان  ایذه  در   ۱۳۳۴ فروردین  یکم  زاده  صالحی  سیدعلی 

خوزستان است.
و  مثلثات  شطرنج،  پیاده  و  پیشگو  منظومه ها،  ال،  لیالی… 
اشراق ها، نامه ها، نشانی ها،  عاشق شدن در دی ماه، ُمردن به وقت 
شهریور، آسمانی ها، رؤیای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود، 
سفر بخیر مسافر غمگین پنجاه و هشت، آخرین عاشقانه های ری را 
، ساده بودم، تو نبودی، باران بود،  دیر آمدی ری را، دعای زنی در 
از  راه که تنها می رفت، دریغا ُمال عمر،  چیدن محبوبه های شب، 

آوازهای کولیان اهوازی،  یوماآنادا، سمفونی 
سپیده دم، قمری غمخوار در شامگاه خزانی، 
زیارت نامٔه مرغ سحر و همخوانی دختران 
خردادماه،  رد پای برف تا بلوغ کامل گل 
سرخ،  عاشقانه های بعد از گرگ، اشاره به 
مانده  رؤیا  چند  بزرگ،  زوال  از  پیش  دریا 
بگذار  کن  زندگی  رنگین کمان،  طلوع  تا 
دیگران هم زندگی کنند، ما نباید بمیریم، 
رؤیاها بی مادر می شوند،  نگران نباش همه 
چیز درست خواهد شد، پنهانی چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر، 
شبانه ها در غیاب احمد شاملو، انیس آخر همین هفته می آید،  نثار 
ناِم کوچِک تو،  آهوی الوداع به موسِم زایمان آب، شازده کوچولوی 
فال فروش میدان راه آهن،  گل ُرز در سفر به ستارٔه شمالی،  کتاب 
کوچک معصومیت و امید،  پرده را کنار بزن در پایان عشق پیروز 
است،  این شفا برسد به دست مجروح ترین رؤیاها،  زن در سایه 
چهره اش را نشان می دهد، دعوت به دعای عهد زنان،  دختر ویولن زن 
در کوچه های برفی آذرماه، منشور شعر حکمت، گزارش به نازادگان 

و سرود روح بزرگ از جمله کتاب های او هستند.

وضعیت سیدعلی صالحی پس از عمل جراحی

شهر  ز  ا بخشی  که  نفجاری  ا
ند،  ا سوز خود  در  ا  ر بیروت 
را  شهر  این  باره  در  شعرهایی  

دوباره تازه کرد و بر سر زبان ها انداخت.
صدای انفجار روز سه شنبه چهاردهم مردادماه 
۹۹ در بیروت از طریق رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی به گوش جهانیان رسید و در این 
کودکان  و  مردان  زنان،  با  همدردی  میان، 
تا  شد  موجب  شهر  این  سوخته  و  زخمی 
شعرهایی که نشان از زخم های کهنه بیروت 

دارد، دوباره تازه و دست به دست شود. 
از  »لبیروت«  نام  به  شعری  میان  این  در 
جوزف حرب با ترجمه محمد حمادی بیشتر 
توسط کاربران منتشر  انتشار یافت. این شعر 

در پی می آید: 
بیروت را درود و سالمی از قلبم

و بوسه هایی نثار دریا و خانه هایش
دریانوردی  چهره ی  بسان  صخره ای  برای 

کهن
بیروت شرابی از روح و روان ملت،

بیروت نان و یاسمنی از دسترنج ملت است
پس چگونه به طعم آتش و دود درآمد

بیروت را افتخار و ابهتی ست از خاکستر
بیروت را خون فرزندی ست که بر دستانش 

حمل شد
شهر من چراغش را خاموش کرد

و  تک  آسمان  در  و  بست  را  دروازه اش 
تنها ماند

تنها با شب...
در  مرا  منی،  آن  از  تو  آه  منی...  آن  از  تو 

آغوش بگیر
تو پرچم منی و دامان آینده ام

و موجی برای سفرم
زخم های ملتم شکفتند

شکفتند.. اشک های مادران...
تو از آن منی بیروت... تو از آن منی... آه مرا 

در آغوش بگیر«
تاکنون شعرهای  بیروت  و  لبنان  در  جنگ 
بسیاری را به زبان عربی برجا گذاشته است، 
شعرهایی که حاال به انفجار بیروت رسیده اند 
و به دلیل این رخداد بار دیگر توسط کاربران 

دنیای مجازی بازخوانی می شوند. 

در این میان، شعرها و بخشی از نامه های نزار 
قبانی، شاعر سوری هم بسیار دیده می شود. 
همسر نزار قبانی در یک انفجار در بیروت 
کشته شد و این شاعر در پی این اتفاق چنین 
نوشته بود: »بلقیس رفته بودی انار بخری؛ 

دانه هایت را آوردند«
شعری از نزار قبانی که توسط احمد پوری 

ترجمه شده  است در ادامه می آید:
ما را ببخش

اگر در بستر مرگ تنهایت گذاشتیم
ترکت  شکست خورده  سربازان  چون  اگر 

کردیم
ببخش ما را

اگر رودخانه های پرخون را دیدیم
شاهد تجاوز به تو بودیم

اما خاموش ماندیم
حالت  آیا  بگو  چنین  اندوهی  میان  در 

خوب است
آیا فشنگ تک تیرانداز

دریا را هم از پا درآورده
آیا عشق نیز

همراه هزاران دیگر پناهنده شده
و شعر

پس از تو شعری هم مانده
جنگ بیهوده

 سالخی مان کرده
از درون تهی مان کرده

مردمان ما را به چهار گوشه پراکنده
مطرود و درمانده

بی آن که اخطاری دهد
چون یهودی سرگردان کرده است ما را

خواستند از ما تیراندازی بیاموزیم
ما نپذیرفتیم

از ما خواستند خدا را به دو نیمه کنیم
ما شرمسار شدیم

ما به خدا باور داریم
چرا او را از معنی تهی کرده اند

از ما خواستند علیه عشق شهادت دهیم
اما ما چنین کاری نکردیم

به ما گفتند دشنام دهیم بیروت را
که با عشق و نان ما را پرورانده

و مهربانی به ما آموخته
ما سر باز زدیم از درشتخویی با پستانی که

از آن شیر خورده ایم
ما در برابر تفنگداران ایستادیم

کوه  جانب  گرفتیم…  را  بیروت  جانب 
را دره را

جانب لبنان را… صلیب را حالل را
ما لبنان را چشمه ها و فواره های آن را

کشور خوشه های انگور و عشق را

حمایت کردیم
ما  به  شعر  که  ایستادیم  کشوری  با  ما  و 

آموخت
و هدیه نوشتن به ما ارزانی کرد
بیست ماه تبعید را تاب آوردیم

در این مدت اشک های مان را سر کشیدیم
و همه جا را به دنبال عشقی جدید پیمودیم

اما نیافتیمش
شراب از همه تاکستان.ها سر کشیدیم

اما سرخوش نشدیم
و به دنبال جایگزین درآمدیم

جایگزین بیروت کبیر
بیروت خوب
بیروت زالل
نیافتیم آن را

بازگشتیم و بوسه بر زمین زدیم
بوسه بر سنگ هایش که شعر از آن جوانه 

می زند
و تو را در آغوش گرفتیم

سبزه زار و پرندگانت را
آفتاب و خیابان های ساحلی ات را

و چون دیوانگان بر عرشه ی کشتی غرق شده 
گریستیم

جهان  در  تو  چون   بیروت  هستی  تک  تو 
نیست

بیروت در آتش و شعر

انتشار کتابی از میخائیل نعیمه در ایران

کتاب »تاکستانی در رهگذر« نوشته میخائیل نعیمه با ترجمه صالح 
بوعذار منتشر شد.

و  این شاعر  و عرفانی  فلسفی  کتاب که شامل گزین گویه های  این 
متفکر لبنانی است،  در ۱۲۷ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار تومان به تازگی در 

نشر سیب سرخ منتشر شده است.
نویسنده آن  اثر و  این  درباره  این کتاب -  بوعذار -  مترجم  صالح 
اظهار کرد: میخائیل نعیمه از ادیبان بزرگ لبنان و عضو »الرابطه القلمیه« 
و از منتقدان و اندیشمندان ادبیات معاصر عربی به شمار می رود. او یکی از 
جریان سازترین ادیبان لبنان و از پیشگامان مکتب رمانتیسم ادبیات عرب 
ایلیا  نعیمه،  ابو شادی،  عّقاد،  ُمطران،  خلیل  با چهره هایی چون  که  است 

ابوماضی، نازک المالئکه و نزار قّبانی و... شناخته می شود.
او ادامه داد: میخائیل نعیمه در کنار »جبران خلیل جبران« و »امین 
بر زبان عربی و جریان  تأثیر فراوانی  ادیبانی بود که  از جمله  الریحانی« 
فکری جهان عرب گذشت. او هستی را با دیدی صوفیانه می نگرد و جهان 
را رنگی عرفانی می زند و عرفان را دارای نگاهی هنری و زیبایی شناختی 

نسبت به الهیات و دین می داند.
کتاب  ساختار  کرد:  بیان  نیز  منتشرشده  تازه  کتاب  درباره  بوعذار 
»تاکستانی در رهگذر« بر اساس گزین گفته های گوناگون نعیمه است و از 
لحاظ مضمون ظاهراً یکپارچه نیست؛ به طوری که گاه چندین گزین-گفته به 
طور متوالی با یک مضمون می آیند و گاه مضامین گوناگونی پی درپی آمده اند 
اما در حقیقت، »تاکستانی در رهگذر« نظم پریشانی است که می خواهد ابتدا 
الگوهای ذهنی کلیشه شده  مخاطبان را درهم ریزد و طرحی نو دراندازد. 
سپس مخاطبان را با مضامین و بارقه های صوفیانه و حکمت آمیز خویش 
همراه سازد. به همین دلیل است که ما در این کتاب هیچ عنوان بندی یا 
و  مضامین  ساحت  به  مستقیمًا  مخاطبان  و  نمی بینیم  خاصی  فصل بندی 

مفاهیم کتاب پرتاب می شوند.

مردی که زیاد می دانست
احسان محمدی

آفریده شده بود که درس بدهد. با حوصله و صبور اما سخت گیر و جدی. از 
آن استادهایی که تا خودش شوخی نمی کرد کالس نمی خندید.

هنریک مجنونیان یک معلم ممتاز بود. اگر حس می کرد شاگردی دل با درس 
دارد برایش وقت می گذاشت، از کتابخانه شخصی اش برایش کتاب می آورد، اگر نیاز 
مالی داشت هم بی سر و صدا کمکش می کرد و دستش را می گرفت و پا به پا می بُرد.

وقتی سال ۸۶ بازنشسته شد و از پیش ما در دانشکده محیط  زیست رفت، 
گله و شکایت نکرد که چرا برایش مراسم نگرفتند و از آن تابلوفرش های کلیشه ای 
دستش ندادند. مناعت طبع داشت و یک جور بی نیازی عامدانه. اگر هم گله ای داشت 
توی جمع نمی گفت. نه اهل پست گرفتن و پشت میز نشستن بود و نه حوصله اش را 
داشت. گاهی در جلسات می دیدم که چقدر کالفه است و دلش می خواهد مثل وقتی 
که توی اتاقش می رود کنار پنجره، سیگاری روشن کند و زل بزند به نقطه ای دور.

سال ۸۸ گفت می خواهد تعدادی از کتاب های شخصی اش را به دانشکده هدیه 
بدهد. من و دوست کتابخوانی رفتیم خانه اش. با مادرش زندگی می کرد. قهوه ریخت 
و اول کمی خاطره گفت از گذشته و از این که حال و روز محیط  زیست خوب نیست 
و مدیران االن هم خیلی دل با آن ندارند. دوباره با فروتنی رفت و یک سینی چای 
آورد و در مورد کتاب گفت. این که این روزها آن قدر کتاب دستش می رسد که 

وقت نمی کند همه را بخواند.
اهل موعظه و جمله قصار و به رخ کشیدن سوادش نبود. اگر حرفی داشت 
رک و صریح می گفت. برای همین خیلی اوقات مدیران دولتی با او فاصله احتیاط 
 آمیزی را رعایت می کردند. بعد رفتیم سراغ کتابخانه اش. برای ما که او را بیشتر با 
ده ها جلد کتاب تخصصی و منبع و مرجعش در حوزه محیط زیست و پارکداری و 
مناطق حفاظت شده و ... می شناختیم آن همه کتاب ادبی، رمان، اجتماعی و سیاسی 
غافلگیرکننده بود. از »زوربای یونانی« چاپ دهه چهل تا کتاب هایی که معلوم بود 

بارها خوانده و جاهایی را خط کشیده.
سخاوتمندانه گفت هر کدام را می خواهید بردارید ببرید شاید دانشجوها دوست 
داشتند بخوانند. به گمانم نزدیک به هزار کتاب را جدا کردیم. بعضی کتاب ها را که 
توی کارتن می گذاشتم نگاهی می کرد، می گرفت و می گفت: »این نه! دردسر داره!« 
و می گذاشت سر جایش! روی حرفش نمی شد خیلی حرف زد اما همه می دانستند 

که مثل معاون کالنتر »زیر آن ستاره حلبی، قلبی از طال داشت.«
خیلی از کتاب ها را ُمهر شخصی زده بود، خیلی هایشان هم امضای نویسنده 
داشت از جمله »م.ا. به آذین« که گویا مدتی با هم کار کرده بودند. وقتی دوست 
نداشت در مورد چیزی توضیح بدهد بعید بود بشود قانعش کرد اما سر حال که بود از 
خاطرات پدر در ارومیه می گفت و از دوران سربازی اش در کردستان، از محیطبان هایی 
که نگران شان بود تا روزگار سپری شده ای که خیلی جاها به کامش زهر ریخته 
بود. مثل روزهای پس از انقالب که کسانی با ژ-۳ به شکار آهو و جبیر می رفتند و 
او و چند دلسوز دیگر حتی به مالقات آیت اهلل طالقانی رفتند تا وساطتت کند و به 
تاراج کنندگان بگوید که حیات وحش و محیط  زیست مال همه مردم است و ربطی 

به رژیم شاهنشاهی ندارد!
ساعت دو نیمه شب خبر رفتنش را خواندم. دکتر فرهاد عطایی یکی از 
شاگردانش در اینستاگرام نوشته بود و سیل تسلیت رگباری دوستداران استاد 
مولفی که به زحمت می شود سه عکس از او در اینترنت پیدا کرد اما نزدیک 
به ۶۰ عنوان کتاب نوشته و هزاران شاگرد را آموزش داده. اهل گفت وگو 
با رسانه ها نبود. می گفت »فایده ندارد. اونایی که باید بشنون، اصاًل به ما 
گوش نمیدن!« همیشه چند ستون کتاب روی میزش داشت، یک مشت 

کاغذ سفید، خودکار، زیر سیگاری و فنجانی قهوه.
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فرناز میرزالو

برای پیگیری سرقت های باید ادبی 
به دادگاه فرهنگ و رسانه مراجعه کرد 

ــر  ــه از فضــای مجــازی ب ــر اســتفاده آزادان ــوران کاوه از تاثی پ
ــد.  ــته می گوی ــه گذش ــبت ب ــی نس ــرقت ادب ــزان س ــش می افزای
ــد  ــه می گوی ــعرش را ک ــن ش ــرقت رفت ــه س ــرای ب ــن ماج همچنی

ــد.  ــف می کن ــده تعری ــحالی اش ش ــث خوش باع
وی دربــاره ســرقت ادبــی و وضعیــت رســیدگی بــه آن اظهــار 
ــت  ــعر حکای ــورد ش ــژه در م ــی به وی ــرقت ادب ــتان س ــت: داس داش
تــازه ای نیســت و اگــر مــروری داشــته باشــیم در تاریخ ادبیــات ایران 
از صــدر تــا کنــون بــا روایت هــای متعــددی روبــه رو می شــویم؛ مثــال 
مجیرالدیــن بیلقانــی چندیــن قصیــده ســنایی را ســرقت کــرده بــود 
کــه ایــن موضــوع در چنــد مقالــه علمــی- پژوهشــی نیــز منعکــس 
شــده اســت. با امعــان نظــر بــه افزایــش اســتفاده آزادانــه از فضــای 
ــر  ــاعران در ه ــه شعرهای ش ــدود و بی روی ــار نامح ــازی و انتش مج
ســطحی، بی تردیــد اتفــاق ســرقت ادبــی هــم رو بــه ازدیــاد اســت 
ــن روش  ــا ای ــه نظــر مــن شــرافتمندانه نیســت. هیچ کــس ب کــه ب

ــا زود دســتش رو و شــناخته می شــود. ــر ی شــاعر نمی شــود و دی
ــل  ــه قب ــبت ب ــی نس ــرقت ادب ــش س ــه افزای ــاره ب ــا اش او ب
ــدازه  ــن ان ــه ای ــی ب ــرقت ادب ــل س ــال های قب ــه در س افزود: البت
ــر بخــش  ــه ای دبی ــه و روزنام ــر مجل ــال ه ــر ح ــون در ه ــود چ نب
ــرد،  ــرل می ک ــه شــعرها را کنت ــاذق و باســوادی داشــت ک شــعر ح
بــا ایــن حــال  بــه نــدرت ایــن مســأله اتفــاق می افتــاد کــه گاهــی 
هــم آن را به عنــوان تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری شــاعران از یکدیگــر 

ــد. ــوارد می گفتن و ت
کاوه ســپس بــه ســرقت از شــعرهایش اشــاره و بیــان کــرد: در 
طــول دوران شــاعری ام چنــد مــورد پیــش آمــد، البتــه در مقطعی بود 
ــه  ــا منتشــر می شــد و این گون ــه شــعرها در مجــالت و روزنامه ه ک
نبــود کــه در شــبکه های مجــازی باشــد و ظــرف چنــد لحظــه و چند 
ســاعت کل دنیــا را پوشــش بدهــد و قابــل کنترل و شــکایت نباشــد.

ایــن شــاعر ادامــه داد: اولیــن شــعری کــه از مــن ســرقت شــد 
در روزنامــه همشــهری بــود. مــن معمــوال صفحه هــای شــعر تمــام 
ــه می کــردم  ــود تهی ــم ب ــه در حــد توان ــی را ک ــا و مجالت روزنامه ه
و می خوانــدم، ناگهــان دیــدم یکــی از شــعرهایم را بــه طــور کامــل 
نوشــته و بــا نــام دیگــری در زیــرش منتشــر کــرده اســت، اول جــا 
خــوردم امــا بعــد خوشــحال شــدم کــه کســی آن قــدر آن را دوســت 
ــر  ــی اش فک ــه بی آبروی ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــر ق ــته و تحــت تأثی داش
ــرای  ــام خــود منتشــر کــرده اســت؛ ب ــه ن نکــرده و شــعر مــن را ب

همیــن پیگیــر آن نشــدم.
پــوران کاوه تاثیــر ســرقت ادبــی بــر افــکار مؤلفــان و شــاعران 
را بنــا بــر اندیشــه و ســلیقه  افراد متفــاوت دانســت و گفت: بــه نظــر 
مــن بایــد بــرای پیگیــری ســرقت های ادبــی بــه دادگاه فرهنــگ و 
رســانه مراجعــه کــرد تــا مشــخص شــود چه کســی آن اثــر را زودتــر 
بــه ثبــت رســانده اســت و اخیــرا هــم کمپیــن مبــارزه با نشــر جعلیات 
در دنیــای مجــازی برقــرار شــده کــه تا حــدود زیادی راهگشــا اســت 
و هویــت اصلــی شــعر و شــاعر را مشــخص می ســازد که ایــن نیــز 

در جهــت پیشــگیری ســرقت ادبــی بی تأثیــر نیســت.

توضیح فرهنگستان درباره واژگان 
»خبر« و »خبرنگار«

گــروه واژه گزینــی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی در 
توضیحــی دربــاره علــت اســتفاده از »واژه عربی تبــار »خبــر«« 

. یــد می گو
گــروه واژه گزینــی فرهنگســتان زبان و ادب فارســی  به مناســبت 
روز خبرنــگار )هفدهــم مردادمــاه( نوشــته اســت: خبرنــگار، خبرخوان، 

خبرگــزاری، خبرپراکنی، خبررســانی، خبرچینــی، خبرنامه.
بی شــک واژه هــای بیشــتری را می شناســید کــه بــا واژه 
ــه  ــد ک ــه کرده ای ــون توج ــا تاکن ــد. آی ــده باش ــاخته ش ــر« س »خب
»خبــر« واژه ای عربی تبــار اســت؟ فکــر می کنیــد بــه همیــن دلیــل 

ــم؟  ــه کار نبری ــد آن را ب بای
در زبــان فارســی، واژه گزینان بــرای پذیرش واژه غیرفارســی تبار 
شــرط هایی تعییــن کرده انــد، ازجملــه کوتاهــی واژه و ســابقه حضــور 
طوالنــی آن در زبــان فارســی. واژه هایــی کــه این ویژگی ها را داشــته 
باشــند و در فرایندهــای واژه ســازی فارســی به راحتــی بــه کار رونــد، 
ــادل  ــا انتخــاب مع ــی می شــوند و ســاخت ی ــای فارســی تلق واژه ه

بــرای آن هــا الزم نیســت.

الهام بهروزی
نویسنده،  موذنی،  حمید 
روزنامه نگار  و  جامعه شناس 
روزنامه نگاری  ضعف  می گوید:  بوشهری 
ما به ضعف جامعه و نبود جامعه مدنی بر 
می گردد؛ تا زمانی که جامعه ضعیف باشد و 
لویاتان یا دولت، مقید به جامعه نشود، ما با 

ضعف مطبوعاتی روبه رو هستیم.
فرصت  مردادماه(   ۱۷( خبرنگار  روز 
مغتنمی است برای دیدن و شنیدن افرادی 
که در رسانه های مختلف به تهیه و تولید 
و  تحلیلی  گزارش های  نوشتن  و  اخبار 
بدیهی است  و... مشغول هستند.  انتقادی 
به  پرداختن  با  سال  طول  در  خبرنگاران 
سوژه های مختلف درصدد هستند از یک سو 
چشم بینای مسئوالن در شناسایی کمبودها، 
مشکالت، آسیب ها و دردهای جامعه باشند 
و از سوی دیگر زبان گویایی برای انعکاس 

آالم خاموش و عیان مردم!
در  آن ها  سازنده  نقش  بااین اوصاف، 
واکاوی  و  جامعه  روز  اخبار  صحیح  نقل 
سوژه های  و  رویدادها  پدیده ها،  تحلیل  و 
مشخص  و  معلوم  همگان  بر  مختلف 
شرایط  به دلیل  امروز  متاسفانه  اما  است 
نشریات  از  بسیاری  تورم،  و  اقتصادی  بد 
مکتوب در وضعیت بغرنجی به سر می برند 
گرفته اند.طی  قرار  تعطیلی  آستانه  در  و 
از  تعدادی  تعطیلی  شاهد  روزهای اخیر 
روزنامه های کشوری و بیکاری خبرنگاران 
بوده ایم! آن هم در شرایط بحرانی کرونا که 

یافتن شغل مثل کیمیا می ماند!
خطر  زنگ  تعطیلی ها  این  بی تردید 
درآورده  به صدا  نشریات مکتوب  برای  را 
است و امید می رود که متولیان امر راهی 
در  بیابند.  نشریات  این  حیات  حفظ  برای 
آزادی  و  روزنامه نگاری  وضعیت  خصوص 
بیان در نشریات مکتوب و ... با حمید موذنی، 
نویسنده و روزنامه نگار بوشهری به گفت وگو 
نشستیم. یادآوری می شود تا کنون از موذنی 
عالوه بر انتشار بیش از شش کتاب نظیر 
»تاریخ عکاسی بوشهر«، »تاریخ سینمای 
بوشهر«، »فوتبال و سینما« و... یادداشت ها، 
مقاالت و گفت وگوهای متعددی از وی در 
هفته نامه ها و روزنامه های استان منتشر شده 
است. موذنی معتقد است که توسعه، بدون 
مطبوعات آزاد رخ نمی دهد. در ادامه شما 
را به خواندن این گفت وگو دعوت می کنم.

در  جدی  چالش های  از  یکی   *
بیان  آزادی   در  محدودیت  روزنامه نگاری 
است. از دید شما این موضوع چه ضربه ای 

به پیکره روزنامه نگاری وارد کرده است؟
مهم  شاخص های  ز  ا یکی   **
توسعه یافتگی کشورها، میزان آزادی بیان 
رخ  آزاد  مطبوعات  بدون  توسعه،  است. 

آزادی  که  آن جایی  عکس  بر  و  نمی دهد 
بیان نباشد، فساد رشدی تصاعدی می یابد. 
بنابراین تهدید و تحدید مطبوعات نه تنها، 
عامل رکود مطبوعات که عامل فساد، فقر 
و نابرابری در جامعه می شود. مهم تر از قوه 
قضائیه در برخورد با فساد، عملکرد مستقل 
به  آزاد  رسانه های  رسانه هاست.  آزاد  و 
تاریکخانه های تعدی به آزادی و پستوهای 
تاریک قدرت برای کسب فساد نامشروع نور 
می تابانند، مسئوالن را به پرسش می گیرند 
مفاسد  برابر  در  تا  کرده  پویا  را  جامعه  و 

اقتصادی قدعلم کنند.
در  که  دیگری  چالش  متاسفانه   *
با آن روبه رو هستیم  زمینه روزنامه نگاری 
تاخر فرهنگی است و همین مساله تا حد 
زیادی بر کم رنگ شدن روزنامه در جامعه 
تاثیر گذاشته، آیا این تاخر قابل جبران است؟

** همه پدیده های مدرن در ایران 
تاخیر  اما  بوده اند. مشکل  روبه رو  تاخیر  با 
که  است  این  مشکل  نیست.  آن ها  ورود 
دیررسی این پدیده ها بدون تجربه عمیق 
جامعه  در  آنها  گفتمان  شدن  نهادینه  و 
زمان  طول  با  آن  بعدی  پدیده  تجربه  به 
چاپ در  صنعت  شده ایم.  مواجه  کمتری 
تاخیر  این  دارد.  ساله  تاخیری ۴۰۰  ایران 
به جای خود ما را از قافله مدرنیته به دور 
ساخته؛ اما این دیررسی تنها به دور شدن ما 
نینجامیده بلکه موضوع مهم این است که 
ما هنوز صنعت چاپ و گفتمان مکتوب را 

به صورت عمیق تجربه نکرده ایم.
این است که همان طور که  واقعیت 
کرده  ادعا  کانادایی  لوهان  مک  مارشال 
دوران  در  چاپ،  اختراع  از  قبل  تا  انسان 
قبیله ای به سر می برد. در این دوران، گوش، 
حس غالب بود و کالم شفاهی افراد قبیله 
را به یکدیکر مرتبط می ساخت. از همین رو 
جوامع بسته بودند و فضای آزادی در جوامع 
انسان  چاپ،  اختراع  با  نمی گرفت.  شکل 
وارد کهکشان گوتنبرگ شد. این کهکشان 
متاثر از چشم و حس دیدن بود و بر همین 
اساس، غلبه حس بینایی جوامع را بازتر کرد، 
انسان ها روابط قبیله ای را زدودند و روابط 
دموکراسی ها  و  کردند  جایگزین  را  مدنی 
رشد پیدا کردند و با اختراع رادیو از سوی 
مارکونی، مجددن حس شنوایی، غالب شد 
و انسان به تجربیات جدیدی دست پیدا کرد.

جوامع  دیگر،  رادیو  اختراع  در زمان 
و  بودند  برساخته  را  خود  نهادهای  مدرن 
گفتمان جدیدی بر این جوامع حاکم بود؛ 
اما در ایران دیر و دور دست به هم دادند تا 
دیررسی صنعت چاپ ما را از هویت مدرن 
ما  رادیو  زودرسی  و  روبه رو سازد  تاخیر  با 
دوباره حس  و  سازد  دور  به  مدرنیته  از  را 
این چارچوب  غالب ما شنوایی شود و در 

می بینیم که نهادهای مدرن مثل روزنامه 
و کتاب )مربوط به کهکشان گوتنبرگ( در 
ایران همیشه با تحدید روبه رو بوده و منبر 
)مربوط به دوران پیشاکهکشان گوتنبرگ 
از  جامعه  در  مارکونی(  کهکشان  دوره  و 
برخوردار  بیشتری  عمل  قدرت  و  آزادی 
نقد  بار  دارای  مکتوب  رسانه های  بوده اند. 
مقوم  شفاهی  رسانه های  و  هستند  قدرت 

و مشروع بخش قدرتند در چنین جوامعی.
برای  راهکار  مناسب ترین  شاید   *
حفظ موجودیت روزنامه ها و نشریات مکتوب 
این است که مردم به خواندن و خرید آن 
ترغیب شوند اما بی میلی مردم به روزنامه 
و اصال مطالعه امروز به یک معضل تبدیل 

شده است، ریشه این معضل کجاست؟
و  روزنامه  دارند  حق  مردم   **
مطبوعات را نخوانند. شما به نشریات نگاه 
ندارند. فاقد  را  کنید، رنگ و بوی اجتماع 
به  باری  بیشتر  و  هستند  انتقادی  رویکرد 
هر جهت منتشر می شوند. در چنین وضعیتی 
که رسانه ها، صدای مردم نباشند، مردم هم 
سوی  از  نمی دهند.  نشان  آنان  به  رغبتی 
دیگر، ما با معضل شبکه های اجتماعی هم 

روبه رو هستیم.
آنها سرعتی بسیار فراتر از رسانه های 
جذاب ترند  دارند،  اخبار  انتقال  در  مکتوب 
دسترس  در  رایگان  به صورت  همیشه  و 
هستند. بنابراین با حضور شبکه های مجازی 
رسانه های  و  مکتوب  مطبوعات  کار  پس 
الکترونیکی دو چند صد سخت تر و رقابت 
بیشتر است اما وقتی با تهدید و تحدید آزادی 
آن شکست  نتیجه  روبه رو هستیم،  رسانه 
به  بی اقبالی عمومی  که همان  مطبوعات 

آنهاست رخ می دهد.
در  که  چالش هایی  مهم ترین   *
کدام  هستید  مواجه  آن  با  روزنامه نگاری 

است؟
این  در  که  چالشی  مهم ترین   **
سال ها با آن ها مواجه شدم،  چالش اخالق 
چراکه  بود؛  بوشهر  در  روزنامه نگاری 
روزنامه نگاری در بوشهر، کارفرمامحور بوده 
و هست و به جای خبرنگاران و نویسندگان 

گفتمان  که  هستند  مسئول  مدیران  این 
غالب بر رسانه های استان را رقم می زدند.

تا   ۷۶ سال  از  صورت  همین  به 
و  روزنامه نگاری  اخالق  به جای  کنون 
این  همیشه  بیان  آزادی  محدودیت های 
مشکل مالی بود که چالش اصلی مطبوعات 
این  نتیجه  در  الغیر.  و  می شد  معرفی 
وضعیت روزبه روز مطبوعات ما به جای اینکه 
روز به روز  بشوند،  مدنی  جامعه  از  عضوی 
به عضوی  و  دورتر  اصلی خود  ماهیت  از 
از قدرت تبدیل شدند و به جای نظارت و 
دروازه بانی از جامعه به ُگلر بازی اصحاب 

قدرت تبدیل شدند.
* چه آینده ای برای نشریات مکتوب 
با وجود رقبای قدری چون فضای مجازی 

و نشریات الکترونیک پیش بینی می کنید؟
و  آزادی  به  ایران  مطبوعات  آینده 
دموکراسی ارتباط دارد. هر گاه قانون به جای 
مطبوعات  آزادی  از  مطبوعات  تعطیلی 
مجدد  خیزش  از  می شود  کند،  صیانت 

مطبوعات صحبت کرد.
می توانند  الکترونیک  نشریات  آیا   *
رسالت روزنامه ها را برعهده گیرند و مردم 

را به خود جذب کنند؟
به  مکتوب  مطبوعات  ر  گذا  **
منطقی  گذار  یک  الکترونیکی  رسانه های 
جهان  به  بشر  گذارهای  دیگر  مثل  بود، 
انتقال  سرعت  صورت  به هر  پیشرفته تر. 
خبر همزمان با سرعت بشر رخ داده است؛ 
اجتماعی  شبکه های  به  انسان  گذار  اما 
چالش  به  را  تمدنی  دستاوردهای  تمام 
کشیده است. در همه موارد قبل بشر در 
گذارها حاال با هر هزینه ای، اخالق مدرن 
در حال تقویت و ارزش های جهان مدرن 
شبکه های  ما  ا می شد   نهادینه  بیشتر 
تن  به  ویروس  یک  همچون  اجتماعی 

مدرنیته افتاده اند.
خطر  زنگ  جتماعی  ا شبکه های 
مدرنیته هستند و ناقوس مرگ ارزش های 
اگر  درآورده اند.  صدا  به  را  روزنامه نگاری 
با  را  روزنامه نگاری  اخالق  نتواند  انسان 
شبکه های اجتماعی مستولی سازد، جهان 
و  می شود  روبه رو  اخالقی  بحران  یک  با 
مدرنیته رو به زوال پیش می رود. بنابراین 
اخالق  و  میثاق  در  که  اخالقی  مسئولیت 
در  بایستی  است،  جاری  روزنامه نگاری 
یک  و  شود  جاری  اجتماعی  شبکه های 
تضمین اخالقی بر آنها جاری شود وگرنه 
با  سوسیالیسم  لیسم،  لیبرا دموکراسی، 
می شوند  روبه رو  همیشه  از  بیش  بحرانی 
و پوپولیست ها، اقتدارگرایان بر مسند امور 
می نشینند و امپریالیسم در کسوت جدیدی 
رخ می دهد و در کل جهان جای زشت تری 

می شود.

توسعه بدون مطبوعات آزاد اتفاق نمی افتد 



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

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

یکشنبه 19 مرداد 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1526

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: ۶۶5۶2۸01-۶۶917312 -۶۶9152۶۸      
فکس:۶۶12۶139

نمایش  یاد گلزار محمدی دبیر جشنواره  زنده 
عروسکی  ماند

لمللی  بین ا جشنواره  هجدهمین 
در  )مبارک(  تهران  عروسکی  نمایش 
اسفندماه سال جاری در فضای مجازی 
برگزار می شود، اما فرد جدیدی به عنوان 
دبیر آن معرفی نخواهد شد.روابط عمومی 

اداره کل هنرهای نمایشی، در ارتباط با مسائل 
پیرامون هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران اطالعیه یی صادر کرد که در آن آمده است: نام زنده یاد »گلزار 
محمدی« به عنوان دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران 
)مبارک( باقی خواهد ماند و فرد جدیدی در مقام دبیر این رویداد معرفی نخواهد 
خواهد  به عهده  اجرایی،   مدیر  مقام  در  حاجیان  مهدی  آن را  مدیریت  و  شد 
داشت.گلزار محمدی، که  از سال ۱۳۹۶ رئیس انجمن نمایشگران عروسکی 
خانه تئاتر بود، روز یک شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ پس از مدتی مبارزه با بیماری 

سرطان درگذشت.

رامبد جوان به تلویزیون برمی گردد

متنی  ر  نتشا ا با  ن  ا جو مبد  ا ر
با  مرتبط  حواشی  به  اینستاگرام  در 
فعالیت های اخیرش در فضای مجازی 
تلویزیون  به  بازگشتش  زمزمه های  و 
بود  قرار  نوشت:  و  داد  نشان  واکنش 
یک  قالب  در  »استندآپ شو«  برنامه 

اینترنتی منتشر شود اما پخش آن لغو  برنامه 
شد. با عذرخواهی از عزیزانی که در استندآپ شو 
پ احتمااًل به خندوانه  با ما همراه بودنو داورهای محترم مسابقه اینترنتی استندآ
بان ماه پخش خواهد شد، با نام خنداننده شوی ۳ و البته بزرگ تر و  که حدود آ
خفن تر و با فرصت بیشتر برای کمدین های جوان، منتقل می شود و به احتمال 
زیاد به تعداد پذیرفته شدگان هم اضافه خواهد شد. سریالی هم برای نمایش 
خانگی خواهم ساخت به اسم »شاخ« که ماجرای شکل گیری یک گروه موسیقی 
جوان و پرانرژی و مصمم است که در آن پنج که هیچ کدام  سابقه بازیگری 

ندارند، نقش های اصلی را بازی خواهند کرد. 

نماهنگ »طبیب« منتشر شد 

کشور  ن  هنرمندا ز  ا عده یی 
سعید  عید  به مناسبت  نستان   فغا ا
غدیرخم، بر اساس یکی از سروده های 
افغان(   )شاعره  حسینی  تکتم  سیده 
با عنوان »طبیب« به زبان  نماهنگی 

افغانستانی  منتشر کردند.
خواننده این نماهنگ سید مسافر است، 
کارگردان  اردستانی  محسن  و  کرده  تنظیم  آن را  سرافرازی  امیرسهیل 
آن است و  عوامل اجرایی را نیز عده یی  از هنرمندان کشور افغانستان 

تشکیل می دهند.
این اثر موسیقایی که از تولیدات تازه مرکز موسیقی مأوا به حساب 
در  قدیم  در هندوستان  انجام شده  قّوالی های  موسیقی  براساس  می آید، 
مدح  حضرت علی )ع(  ساخته شده  و با سبک و سیاق موسیقی کشور 

افغانستان عرضه شده است.
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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

ماه چهره خلیلی از دنیا رفت

ماه چهره خلیلی بازیگر سینما و 
تلویزیون، که همراه خانواده اش در خارج 
از کشور زندگی می کرد، به دلیل ایست 

قلبی  از دنیا رفت.
و  بود   ۱۳۵۵ دی ماه  متولد  او 
در چندین مجموعه تلویزیون و فیلم 

»کاله  بود.  کرده  نقش آفرینی  سینمایی 
پهلوی«، »در چشم باد« و »مختارنامه« از مهم ترین آثار تلویزیونی او محسوب 
می شوند و آخرین نقش آفرینی او در تلویزیون سریال »مرضیه« به کارگردانی 
فلور سام بود.ماه چهره خلیلی در سینما نیز در آثاری همچون »شورشیرین«، 
»اشنوگل«  و  شهر«  پارک  »قرارمون  است«،  من  کار  و  کسب  »مرگ 
نقش آفرینی کرده بود و آخرین فیلم اکران شده او »یادم تو را فراموش« به 
کارگردانی علی عطشانی بود که چند پیش اکران شد.وی نوه دختری زنده یاد 

پروین سلیمانی بازیگز پرسابقه سینما و تلویزیون بود. 
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ــه  ــي جهــان ب -چطــور در ایــن شــرایط بحران
ایــن نتیجــه رســیدید کــه واقعــا می توانیــد جشــنواره 

ــد؟ ــزی کنی ــال را برنامه ری امس
*بــرای مــدت طوالنــی فکــر نمی کردیــم کــه 
بتوانیــم ســرمایه گذاری و هزینه هــای کالنــی کــه در 
ایــن زمینــه وجــود دارد را توجیــه کنیــم. امــا در آغــاز 
ــود کــه در مــورد امــکان ســازماندهی  مــاه ژوئــن ب
جشــنواره تحــت شــرایط خــوب، اطمینــان بیشــتری 
پیــدا کردیــم و متوجــه شــدیم کــه می توانیــم حداقل 
ــر ۵۲  ــال حاض ــم و در ح ــوت کنی ــم را دع ۵۰ فیل
عنــوان فیلــم از بیــش از ۵۰ کشــور جهــان انتخــاب 
کرده ایــم. وقتــی از احتمــال برگــزاری جشــنواره آگاه 
شــدیم، عــدم اطمینــان احســاس غالــب مــا تــا پایان 
بــود. نمی دانســتیم کــدام فیلم هــا واقعــا در دســترس 
هســتند،  دعوت هــای مــا را می پذیرفتنــد یــا خیــر و 
در ایــن رونــد مــداوم توقــف حرکــت وجــود داشــت. 
ــر  ــد خب ــم و روز بع ــبین تر بودی ــا خوش ــک روز، م ی
بــد تعویــق اکــران فیلم هــا را می شــنیدیم. برگــزاری 
ایــن جشــنواره تحــت ایــن شــرایط بــه هیــچ وجــه 

آســان نیســت.

-چه کسانی امسال به جشنواره می آیند؟
*می دانیــم که همه فیلمســازان و اســتعدادهای 
اروپایــی خواهنــد آمــد. آنهــا قصــد دارنــد بــه ونیــز 
ــا  ــد ام ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــد و می توانن بیاین
شــریط بــرای افــراد از دیگــر مناطــق دیگــر جهــان 
پیچیده تــر و دشــوارتر اســت. مرزهــای اروپــا بســته 
ــم  ــا ببینی ــم ت ــر کنی ــی صب ــد کم ــت. بای ــده اس ش
ــر  ــپتامبر کمت ــاه س ــدای م ــا در ابت ــا محدودیت ه آی
خواهنــد بــود یــا خیــر؟ آیــا فرصتــی بــرای اســتقبال 
ــکا  ــون آمری ــورهایی چ ــی از کش ــان برخ از مهمان
کــه در حــال حاضــر در قرنطینــه بــه ســر می برنــد 
وجــود دارد یــا خیــر؟ می دانیــم برخــی افــراد از چیــن 
می تواننــد در جشــنواره حضــور یابنــد امــا از امــکان 
ــد و  ــترالیا، هن ــورهای اس ــان از کش ــور مهمان حض
آمریــکای جنوبــی اطــالع نداریــم. اگــر بیشــتر آنهــا 
ــت های  ــند، نشس ــا نباش ــه ایتالی ــفر ب ــه س ــادر ب ق
مطبوعاتــی و مصاحبه هایــی را بــه صــورت آنالیــن 

برگــزار خواهیــم کــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود که 
ــد. ــغ کنن ــود را تبلی ــای خ ــد فیلم ه ــا می توانن آنه

-حضــور کیــت بالنشــت، رئیــس هیــات داوران 
بخــش رقابتــی در جشــنواره قطعــی شــده اســت؟

ــود، چــرا کــه در  ــا اینجــا خواهــد ب *او مطمئن
ــور  ــرای حض ــکلی ب ــد و مش ــی می کن ــدن زندگ لن
ــاط  ــا او در ارتب ــه ب ــن روزان ــدارد. م ــنواره ن در جش
ــز  ــه در ونی ــت ک ــن اس ــال مطمئ ــتم و او کام هس
ــد  ــت بالنشــت می خواه ــرد. کی ــد ک ــرکت خواه ش
ــق  ــن طری ــا از ای ــد ت ــت کن ــن جشــنواره حمای از ای
بــه همــه جهانیــان نشــان دهیــم کــه همــه چیــز را 
ــد  ــه بای ــم، ک ــینما مجــددا شــروع می کنی ــرای س ب
ــاره بــه ســینماها برگردیــم و بایــد تولیــد فیلــم  دوب
ــاره شــروع کنیــم. کیــت بالنشــت همــکاری  را دوب
بســیاری خوبــی دارد و تمــام تــالش خــود را بــرای 

ــد. ــام می ده ــنواره انج ــت از جش حمای

ــا اســتانداردهای  ــط جشــنواره ب ــه محی -چگون
ــد ســازگار شــده اســت؟ جشــنواره های  ایمنــی جدی
ــزار  ــراوان برگ ــای ف ــا جمعیت ه ــواره ب ــم هم فیل
شــده اســت و رعایــت پروتکل هــاي بهداشــتي 

ــا ســخت اســت! واقع
ــک  ــره کوچ ــک جزی ــز در ی ــنواره ونی *جش
برگــزار می شــود کــه ســاکت اســت و اجــرای 
برخــی اقدامــات ســختگیرانه ایمنــی را بســیار آســان 
می کنــد. مــا ۸ نقطــه مختلــف دسترســی بــه 
ــن  ــم اولی ــه می توانی ــت ک ــم داش ــنواره خواهی جش
ــن  ــه در ای ــرادی ک ــرای اف ــود را ب ــنجی خ تب س
ــا  ــم.  م ــام دهی ــد، انج ــرکت می کنن ــنواره ش جش
ــی در  ــه اجتماع ــت فاصل ــه رعای ــزم ب ــن مل همچنی
ســینماها هســتیم و فقــط از ۵۰ درصــد صندلی هــای 
هــر ســینما اســتفاده خواهیــم کــرد. همه بایــد از قبل 
صندلــی خــود را رزرو کننــد و بایــد بــا بلیط و شــماره 
صندلــی بــه ســینما مراجعــه کننــد. دسترســی آســان 
و ایمــن بــه ســالن نمایــش فیلــم پیش بینــی شــده 
و می خواهیــم همــه افــراد بــدون هیــچ خطــری بــه 

ــد. جشــنواره بیاین

ــرایط  ــود، ش ــار ش ــی بیم ــر کس ــن اگ -بنابرای
ــت؟ چیس

*از آنجــا کــه همــه بایــد یــک صندلــی را رزرو 
کننــد، بــه ایــن معنــی اســت کــه مــا می توانیــم بــر 
همــه شــرکت کنندگان در جشــنواره نظــارت داشــته 
باشــیم. مــا می دانیــم افــراد در کــدام ســالن و کجــا 
ــد.  ــا بودن ــک آنه ــانی نزدی ــه کس ــته اند و چ نشس
بنابرایــن، در صــورت لــزوم  می توانیــم  فــورا 

ــم. ــانی کنی اطالع رس

ــیاری  ــا، بس ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــا ادام -ب
انتظــار داشــتند کــه ونیــز در درجــه اول روی حمایت 
از صنعــت فیلــم ایتالیــا تمرکــز کنــد! مهمتریــن فیلم 
ایتالیایــی ســال بــه نــام ســه طبقــه )ســاخته  نانــی 
مورتــی( منتظــر کــن ۲۰۲۱ مانــد! چگونه ســایر فیلم 

هــای ایتالیایــی انتخــاب شــدند؟
*تنهــا فیلمســاز ایتالیایــی کــه تصمیــم گرفــت 
تــا ســال آینــده صبــر کنــد نانــی مورتــی، بــود. همــه 
فیلمســازان و تهیه کننــدگان ایتالیایــی کامــال تمایــل 
داشــتند بــه ونیــز بیاینــد. آنهــا هــر آنچــه را کــه بــه 
موقــع آمــاده بودنــد بــرای جشــنواره ارســال کردنــد. 
بســیار خوشــحالم زیــرا کیفیــت فیلم هــای ایتالیایــی 
ــده فضــای  ــن تاییدکنن ــیار باالســت. ای ــال بس امس
خوبــی اســت کــه ســینمای ایتالیــا در آن قــرار دارد. 
درواقــع مــا نمي توانیــم کســي را مجبــور بــه حضــور 
در جشــنواره کنیــم و هر فیلمســازي که دوســت دارد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه ده ــرش را ارائ ــد اث مي توان
تعصــب خاصــي هــم روي فیلمســاز خاصــي نداریــم 

و درواقــع کامــال بي طــرف هســتیم.

-چــرا تعــداد فیلم هــای آمریکایــی در فهرســت 
آثــار هفتــاد و هفتمیــن جشــنواره ونیــز کــم اســت؟

*هنــوز در حــال بررســی چنــد فیلــم هســتیم و 
در چنــد روز آینــده دربــاره حضــور و یــا عــدم حضــور 
آنهــا تصمیم گیــری خواهیــم کــرد. درواقــع کیفیــت 
ــا  ــم اســت. م ــا مه ــراي م ــز ب ــي ونی و خــط حرکت
ــال  ــم و ح ــول کنی ــي را قب ــر فیلم ــم ه نمي توانی

ــوودي  ــم هالی ــک دوره ۲۰ فیل ــت در ی ــن اس ممک
حضــور داشــته باشــند و در یــک دوره ۵ فیلــم!

-ســال گذشــته فقــط ۲ فیلــم بــه کارگردانــی 
ــال  ــت. امس ــور داش ــابقه حض ــش مس ــان در بخ زن
ــان  ــط زن ــد(  توس ــورد )۴۴ درص ــم ۸ م از ۱۸ فیل
کارگردانــی شــده اســت. چگونــه بــرای بهبــود 
نقایــص در ایــن مــورد در رونــد بررســی آثــار 

ــد؟ ــر کردی تجدیدنظ
*در واقــع تغییــری در رونــد انتخــاب آثــار 
ایجــاد نکردیــم.  در گذشــته نیــز هیــچ نــگاه 
تعصب آمیــزی نســبت بــه زنــان نداشــتیم و امســال 
معیارهــای انتخــاب را تغییــر ندادیــم. مــا فیلم هــا را 
بــا اســتفاده از هــر نــوع تبعیــض جنســیتی انتخــاب 
نکردیــم و فقــط بــر اســاس کیفیــت آنهــا انتخــاب 
ــم  ــانس بودی ــی خوش ش ــدازه کاف ــه ان ــوند. ب می ش
کــه امســال فیلم هــای بســیار خــوب کارگردانــان زن 
را پیــدا کردیــم و بســیار خوشــحالیم که در جشــنواره 
از بیــن ۱۸ عنــوان بخــش رقابتــی میزبــان ۸ فیلــم از 
ســینماگران زن هســتیم. ایــن اتفــاق بســیار مهمــی 
ــان  ــی از کارگردان اســت کــه فیلم هــای بســیار خوب
زن وجــود دارد. تصمیم گیــری بــرای قــرار دادن 
ــی بســیار ســاده اســت.  ــت اصل ــا در رقاب ــه آنه هم
مــن امیــدوارم کــه از شــر همــه مشــکالتی کــه در 
ــم،  ــن موضــوع مطــرح کرده ای ــورد ای ــته در م گذش
خــالص شــویم. مــا از مبــارزه زنــان بــرای دریافــت 
رفتــار منصفانــه در صنعــت ســینما و همچنیــن کل 
ــل  ــي از دالی ــاید یک ــم. ش ــت می کنی ــه حمای جامع
ــس  ــوان رئی ــه عن ــت بالنشــت ب ــم کی حضــور خان
هیــات داوران هــم همیــن موضــوع باشــد تــا نشــان 
دهیــم اصــال نــگاه جنســیتي بــه جشــنواره و فیلم هــا 

نداریــم و درواقــع ایــن قابلیت هــا و توانایي هــا 
ــک  ــور ی ــا عدم حض ــور ی ــث حض ــه باع ــتند ک هس

ــوند. ــنواره مي ش ــاز در جش ــم و فیلمس فیل

-پــس موضــوع تبعضــي جنســیتي و همینطــور 
تبعیــض نــژادي را کامــال رد مي کنیــد!؟

* بحــث پیرامــون برابــری جنســیتی در بخــش 
اصلــی جشــنواره ونیــز بیشــتر نشــات گرفتــه از 
خــارج از ایتالیســت و یــک مســئله فرهنگــی اســت. 
آنگلوساکســون بــه ســهمیه بندی بــاور دارنــد و اکثریت 
جشــنواره ها و کمپانی هــا از ایــن اصــل پیــروی 
می کننــد و ســهمیه دقیقــی از سیاهپوســتان، زنــان و... 
را اســتخدام می کننــد. در غیــر اینصــورت شــما یــک 
نژادپرســت خوانــده می شــوید! امــا موضــوع وارونــه این 
ــر اســاس شایســتگی ها  ــراد ب ــه اف ــت اســت ک حقیق
قضــاوت و انتخــاب شــوند. مــن مجبــور نیســتم خــودم 
را بــا آنچــه برخــی کشــورها فکــر می کننــد بایــد انجام 
دهــم تطبیــق دهــم و نمی خواهــم اجــازه دهــم برخــی 
از کشــورها معیارهــای خودشــان را بــر مــن تحمیــل 
ــه  ــن شــود شــغل و آزادی ام ب ــن چنی ــر ای ــد و اگ کنن
پایــان رســیده اســت. خوشــبختانه مــن در یــک بســتر 
فرهنگــی زندگــی می کنــم کــه ایــن اشــتباه متناقــض 
ــیم  ــه ای نرس ــه نقط ــدوارم ب ــا امی ــدارد. واقع ــود ن وج
ــه صــورت سیســتماتیک  کــه ایــن ســهمیه بندی را ب

اعمــال کنیــم.

ــزاری در  ــدم برگ ــم ع ــن علیرغ ــنواره ک -جش
ســال ۲۰۲۰، فهرســتی از ۵۶ فیلــم را منتشــر کــرد! 
ــور  ــز حض ــم  ا در ونی ــن فیل ــدام از ای ــرا هیجک چ

ــد؟   ندارن
-تیــری فرمــو )مدیــر جشــنواره کــن( دوســت 

خوبــی اســت و مــا به طــور هفتگــی در طــول دوران 
ــتیم  ــدا می خواس ــم.  از ابت ــاس بودی ــه در تم قرنطین
ــات،   ــم. اطالع ــدا کنی ــکاری پی ــرای هم ــی ب راه
ــدل  ــز دیگــری را رد و ب ــد، شــبهات و هــر چی عقای
ــی از  ــورد برخ ــث در م ــه بح ــروع ب ــم و ش کردی
ــر  ــال تغیی ــا در ح ــا اوضــاع دائم ــم ام ــا کردی ایده ه
بــود و بنابرایــن هــر پیشــنهادی خیلی ســریع قدیمی 
شــد. در یــک نقطــه مشــخص متوجــه شــدیم کــه 
انتخــاب یــک مجموعه فیلم مشــترک بین جشــنواره 
کــن و ونیــز معنــا نــدارد و بــه همیــن دلیل ایــن ایده 
را کنــار گذاشــتیم. کــن تصمیــم گرفــت فیلم هــای 
انتخابــی خــود را بــا برچســب کــن ۲۰۲۰ در ســایر 
جشــنواره ها چــون ســن سباســتین، تورنتــو، رم، 
دوویــل و… بــه نمایــش بگــذارد و بنابرایــن دلیلــی 
ــه  ــنواره ها ب ــایر جش ــه در س ــی ک ــت فیلم های نداش
روی پــرده می رونــد را بــه ونیــز هــم دعــوت کنیــم. 
مــا تصمیــم بــه انتخــاب ۶۰ فیلــم جدیــد گرفتیم که 
بتوانیــم از آنهــا حمایــت کنیــم. فکــر می کنــم ایــن 
روش بهتــری بــرای کمــک بــه صنعــت فیلمســازی 
ــی  ــدان معن ــن ب ــاص اســت. ای ــرایط خ ــن ش در ای
ــکاری  ــن هم ــا ک ــم ب ــا نمی خواهی ــه م ــت ک نیس
ــا در  ــا آنه ــروژه ای ب ــورد پ ــوز در م ــا هن ــم. م کنی
ــه زودی از  ــم ب حــال گفتگــو هســتیم کــه امیدواری

آن رونمایــی کنیــم.

-صــرف نظــر از چگونگــی برگــزاری جشــنواره 
ــه  ــک فاجع ــا ی ــم ب ــی فیل ــت بین الملل ــز، صنع ونی
ــدات  ــر تولی ــکا اکث ــت. در آمری ــابقه روبروس بی س
شــما  شــده اند!  تعطیــل  ســالن ها  و  ســینمایی 
ــای  ــای فیلم ه ــرف تماش ــته را ص ــاه گذش ــد م چن
جدیــد و ســازماندهی یــک رویــداد بــزرگ عمومــی 
ــده در  ــه آین ــد ب ــزی باعــث امی ــد... چــه چی کرده ای

شــما می شــود؟
ــز  ــم اســت. ونی ــیار مه ــن بس ــرای م ــن ب *ای
ــه  ــود ک ــد ب ــزرگ ســینمایی خواه ــداد ب ــن روی اولی
ــتین  ــن سباس ــورک، س ــو، نیوی ــال آن تورنت ــه دنب ب
و… برگــزار می شــود. بعضــی از جشــنواره ها در 
مقیاســی کوچکتــر از حــد معمــول انجــام می شــوند، 
امــا اراده بــه آغــاز مجــدد پــس از دوران قرنطینــه، 
نشــانه خوش بینانــه بســیار خوبــی اســت. همــه مــا 
ــم  ــم کــه دیگــر نمی توانی ــن احســاس را داری ــا ای ب
حالــت قرنطینــه و انــزوا را تحمــل کنیــم، مگــر اینکه 
عواقــب آن بدتــر از مــواردی باشــد کــه در ماه هــای 
گذشــته تجریــه کردیــم. جشــنواره می توانــد در اینجا 
نقشــی ایفــا کنــد و می توانیــم نشــان دهیــم کــه بــا 
ــا  ــم ب ــم می توانی ــرا کرده ای ــا اج ــه م ــدی ک فرآین
خیــال راحت بــه ســینماها برگردیــم. امیدواریم وقتی 
کــه ونیــز برگــزار شــود بتوانــد نمونــه ای بــرای همــه 
باشــد. تــرس، شــک و عــدم اطمینــان زیــاد حوالــی 
مــا را فــرا گرفتــه اســت. بــرای شــروع مجــدد بایــد 
ــرای  تــالش کنیــم. در غیــر اینصــورت فاجعــه ای ب

کل فرهنــگ فیلــم روی خواهــد داد.

-در پایان اگر صحبتي باقي مانده بفرمایید...
*امیــدوارم کــه بتوانیــم جشــنواره موفــق 
و قابل توجهــي داشــته باشــیم و تــالش مــن و 
همــه همکارانــم نیــز بــر همیــن اصــل بــوده اســت. 
ــور  ــاهد حض ــال ش ــر س ــد ه ــه مانن ــدوارم ک امی
پرقــدرت ســینماگران از کشــورهاي دیگــر هــم 
ــف حضــور  ــاي مختل ــا مرزه ــیوع کرون ــیم و ش باش
در ایــن جشــنواره را محــدود نکنــد چــرا کــه حضــور 
ــر و  ــز را داغ ت ــنواره ونی ــد جش ــازان مي توان فیلمس
جذاب تــر کنــد و از طــرف دیگــر انگیــزه اي مضاعــف 

ــینما. ــت از س ــراي حمای ــد ب باش
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محمد حسین زاده
نظر  از  فیلم  جشنواره  دومین  ونیز  فیلم  جشنواره 
جهان  سینمایی  بزرگترین جشنواره های  از  یکی  و  قدمت 
در سال  بار  نخستین  ونیز  فیلم  می رود. جشنواره  به شمار 
چون  جشنواره هایی  کنار  در  و  شد  برگزار  میالدی   1932
کن و برلین از مهمترین رخدادهای سینمایی اروپا و جهان 
به شمار می آید. این جشنواره در طول سال های جنگ دوم 
جهانی برگزار نمی شد و در برخی سال ها، بخش مسابقه 
آن فعال نبود. جایزه اصلی جشنواره ونیز، شیر طالیی نام 
جایزه  نام  به  جایزه ای  جشنواره،  این  در  همچنین  دارد. 
آن 50هزار دالر  مبلغ  که  این جایزه  دارد.  انسانیت وجود 
است، به سینماگران و بازیگرانی اهدا می شود که خود را 
جایزه  همچنین  می کنند.  انسان دوستانه  فعالیت های  وقف 
می شود.  اهدا  مرد  و  زن  بازیگران  بهترین  به  روباه  جام 
بهترین  برای  سان مارکو،  جایزه  بعد  به   2002 سال  از 
وسیعی  طیف  شد.  داده  اختصاص  ضدجریان  بخش  فیلم 

برنامه های جداگانه از جمله نمایشگاه بین المللی هنر ونیز 
نیز تاسیس شده است. جشنواره بین المللی موسیقی معاصر 
بین المللی  نمایشگاه  ونیز،  تئاتر  بین المللی  جشنواره  ونیز، 
و  ونیز  معاصر  رقص  بین المللی  جشنواره  ونیز،  معماری 
به  ونیز،  کارناوال  نوجوانان  و  کودکان  بین المللی  جشنواره 
صورت جداگانه زیرنظر مجموعه جشنواره های ونیز برگزار 
می شود. جشنواره بین المللی فیلم ونیز به عنوان اولین رویداد 
مهم سینمایی در دوران بحران کرونا فهرست فیلم های خود 
را چند روز پیش اعالم کرد تا این امیداواری در میان اهالی 
سینما ایجاد شود که این جشنواره می تواند آغازي دوباره 
برای سینمایی باشد که در چندماه اخیر اوضاع نابسامانی 
را تجربه کرده است. این جشنواره امسال هفتاد و هفتمین 
دوره خود را تجربه خواهد کرد که از تاریخ 2 سپتامیر )12 
دنیله  )ساخته  روابط  ایتالیایی  فیلم  نمایش  با  شهریور( 
 22  ( سپتامبر   12 تا  و  کرد  خواهد  کار  به  آغاز  لوکه تی( 
شهریور 1399( ادامه خواهد داشت. امسال سینمای ایران 

با فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی در بخش رقابتی 
اصلی جشنواره ونیز حاضر است و در بخش افق های ونیز هم 
جنایت بی دقت از شهرام مکری و دشت خاموش از احمد 
اینکه  عین  در  اما  هستند.  ایران  سینمای  نماینده  بهرامی 
سینمایي  پرقدرت  جشنواره هاي  از  همواره  جشنواره  این 
این  اخیر  سال هاي  در  مهم  موضوع  یک  بوده،  جهان  در 
جشنواره را به حاشیه برده و آن هم تبعیض جنسیتي مي باشد. 
درواقع بسیاري از کارشناسان معتقد هستند این جشنواره 
نگاه ویژه تري به سینماگران مرد دارد و از بانوان سینماگر 
حمایت چنداني نمي شود! آلبرتو باربرا، مدیر جشنواره فیلم 
ونیز در مصاحبه ای از شرایط خاص این رویداد سینمایی در 
دوره آتی، روند انتخاب فیلم ها، همکاری با جشنواره کن و 
آینده سینما گفت. آلبرتو باربرا مدیر این رویداد سینمایی 
در گفتگویی با ایندی وایر درباره جنبه های گوناگون هفتاد 
از  ادامه  در  که  است  کرده  صحبت  ونیز  دوره  هفتمین  و 

نظرتان مي گذرد...


