
جزای گرانفروشان را با نخریدن بدهید!

نسل سوم پمپ میله ای مکشی )SRP( برای نخستین بار 
در منطقه عملیاتی غرب کارون در چاه شماره ۱۴ میدان یاران 
شمالی نصب شد و ظرفیت تولید نفت این میدان مشترک را 
افزایش داد.محمدعلی اژدری، سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یاران 
شمالی در شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( در گفت وگو با خبرنگار 
سرویس اقتصادی دنیای جوانان اعالم کرد: پس از گذشت حدود یک 

سال از نصب موفق نخستین پمپ درون چاهی )ESP( در این میدان 
مشترک، تیرماه امسال نیز برای نخستین بار در غرب کارون، نسل سوم 
پمپ میله ای مکشی موسوم به SRP در میدان یاران شمالی نصب شد.

وی با بیان اینکه این پمپ به صورت پایلوت نصب و از تاریخ ۱۳ 
تعریف  براساس  پمپ  عملکرد  داد:  ادامه  راه اندازی شد،  امسال  تیرماه 
سازنده پمپ و شرایط تولیدی مخزن و چاه ارزیابی شد و تست ۷۲ ساعت 

با دبی تولیدی ۷۵۰ بشکه در روز مورد تأیید قرار گرفت.
به گفته اژدری، سادگی و راحتی نصب و خارج سازی، طول عمر 
باالی پمپ و تجهیزات بازده انرژی باال برای اعماق و دبی تولید کم، 
به  نسبت  کمتر  سرمایه ای  هزینه  و  پایین  نگهداری  و  تعمیر  هزینه 

روش های دیگر فرازآوری از مهم ترین مزایای این پمپ هاست.
صفحه ۳

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز یکشنبه 
در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی در ایام محرم گفت: از مردم و مسئوالن استان هایی که از حالت پیک 
عبور کرده اند تشکر می کنم. بر اساس آماری که امروز ارائه شده، تقریبا از آغاز مرداد تغییری 

آغاز شده است و امیدواریم تا پایان مرداد شاهد روزهای بهتری باشیم.
وی با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، اظهار کرد: زمانی مراعات مردم ۷۷ 
درصد بود و در سایه آن شاهد کاهش فوتی ها به تعداد ۲ رقمی بودیم، اما این مراعات به ۱۷ 
درصد رسید و مردم فکر کردند دوران بیماری پایان یافته و دو مرتبه دچار یک موج شدیم.

اینکه در کشورهای دیگر موج دوم کامال مشاهده می شود  بیان  با  رئیس جمهور 
باشد،  رعایت شده  بهداشتی کمتر  از مدتی دستورات  آنجاها هم پس  در  است  و ممکن 
اظهار کرد: یکی از کشورهای اروپایی که در روزهای اخیر نخست وزیرش توانست محور 
آزاد  را  تروریست ها  حتی حضور  بگیرد،  پارلمانش  از  را  کرونایی  های  محدودیت  اعمال 
ما  به تشدید محدودیت ها شدند.  ناچار  آمد  اخیر  اما فشاری که طی روزهای  بود  کرده 

هم با موج دوم مواجه شده ایم.
صفحه۲

کرونا به زودی نخواهد رفت

کارگران ساختمانی دیگر منبع درآمد ندارند
از وضعیت  انتقاد  با  اسالمی  در مجلس شورای  و چناران  نماینده طرقبه 
کارگران ساختمانی گفت که کارگران ساختمانی به دلیل نبود کار در وضعیت 

شیوع کرونا منبع درآمد خود را از دست داده اند.
حسین عباس زاده امامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری 
شفاهی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران ساختمانی یکی از اقشار آسیب 
پذیر جامعه هستند که با سختی تمام کار می کنند اما شغل آنها در زمره مشاغل سخت و 
زیان آور قرار نگرفته و از مزایای این بخش بهره مند نمی شوند. کارگران ساختمانی قشری 
زحمتکش هستند که خانه می سازند اما بی خانه هستند و به اقتضای شغلشان در گرمای 
طاقت فرسای تابستان و سرمای سخت و سوزان زمستان نمی توانند از وسایل گرمایشی و 

سرمایشی استفاده کنند و این سختی کار مشکالت آن ها را مضاعف کرده است.
صفحه۲

اپراتور رایتل، مجری هدیه به خبرنگارن؛

اینترنت رایگان خبرنگاران
 هدیه ای که وا نکرده پس فرستاده شد

از رفع توقيف فيلم هاي سينمایي تا شفافيت مالي
در سال هاي اخیر در عرصه هنر کشور 
منفي  و  مثبت  اتفاقات  سینما  در  خصوصا 
زیادي رخ داده که طبیعتا در ابتداي هرکدام 
از این اتفاقات، انگشت اشاره به سمت ریاست سازمان 
سینمایي نشانه مي رود. با تغییر دولت ها در کشورمان 
اصوال عادت کرده ایم که تمام مدیران ارشد سازمان ها 
و ارگان ها نیز تغییر کنند و این موضوع شاید فقط در 
کشورمان رخ مي دهد که مدیران وابسته به دولت، با تغییر 
دولت ها به سرعت تغییر مي کنند حتي مدیران رده هاي 
پاییني نیز به واسطه تغییر مدیران رده باال تغییر مي کنند 
و درواقع هیچ مدیري حتي کارآمدترین آنها هم نتوانسته 
سالیان طوالني بر مستند خود قرار داده باشد و سیاست ها 

و برنامه هاي خود را در طوالني مدت دنبال کند. 
صفحه 8

مدیرکل بنادر و دریانوردی

سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی 
در مجتمع بندری نگین

4

در راستای دولت الکترونیک انجام می شود؛

راه اندازی سفته دیجیتال و ارایه تسهیالت الکترونیکی
صفحه 3

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1527- دوشنبه 20 مرداد  13۹۹- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نقش آفرینی پگاه 

آهنگرانی در 
»برای مرجان« 

6ورزش
نامجومطلق:

 فينال اصلی 
جام حذفی
 امروز است

هنگ 7فر

فیلمبرداری جدیدترین فیلم بلند سینمایی حمید زرگرنژاد با 
عنوان »برای مرجان« با بازی پگاه آهنگرانی طی چند روز آینده 

در تهران شروع خواهد شد.
در این فیلم که تهیه کنندگی آن را نیز خود زرگرنژاد به عهده 

دارد، بازیگران سرشناس دیگری هم ایفای نقش می کنند 

مربی تیم فوتبال استقالل گفت: فینال اصلی جام حذفی، 
شک  بدون  بازی  برنده  است.  سپاهان  با  امروز  مسابقه 
مدعی اصلی قهرمانی است. مانند هفته های گذشته، »فرهاد 
تیمش  خبری  نشست های  در  استقالل  سرمربی  مجیدی« 
پرسش های  پاسخگوی  نامجومطلق«  »مجید  و  نکرد  شرکت 

خبرنگاران بود.

اشعار موالنا چه در مثنوی و چه در غزلیات شمس آکنده و 
آمیخته با رمزهای عرفانی و اسرار است و از همان ابتدای 
سرودن، اذهان بسیاری از یاران و مریدان موالنا را به خود 
جلب کرده است. بنابراین کوشش برای شرح مثنوی و دیگر 
آثار او بیشتر شده به طوری  که بارها از سوی پیروان مکتب 

موالنا تلخیص و ترجمه شده است. 

نوشتن نقد 
ناب، دشوارتر 

از نویسندگی و 
آفرینندگی ادبی 

است 

افزایش ظرفيت توليد نفت ميدان یاران شمالی 

WWW.YOUTHWORLD.IR

سرمقاله

پیش بینی های یک گشایش 
در امور اقتصادی

سیدحمید حسینی
هنوز موضوع ارز صادراتی و شیوه بازگشت آن مورد اختالف صادرکنندکان 
با بانک مرکزی است و در این زمینه نیز به اتفاق دو تن از دوستان نشستی با 
آقای دکتر خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم و با توجه 
به اینکه اغلب تصمیمات ارزی در شورای سران قوا اتخاذ می گردد، خواستار 
فعال شدن نمایندگان مجلس در جلسات سران و کارگروه شدیم، با توجه به 
تجربیات پیمان سپاری در سال ۷۴ تا ۷8 بهترین روش را اعالم لیست مجاز 
اقالم واردات در مقابل صادرات می باشد تا تکلیف همه روشن و از تصمیمات 

خلق الساعه جلوگیری شود.
دوشنبه هفته گذشته جلسه هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
عراق را بصورت مجازی برگزار و موضوعات مختلفی مورد تبادل نظر قرار گرفت 
و مقرر شد برای تشویق اعضا به بازگشت ارز صادراتی مکاتبه و مشکالت اعضا 
را از طریق بانک مرکزی اقدام نماییم و درخواست کنیم که بانک مرکزی برای 
ثبت کورتاژهای صادراتی پنج ماهه اول سال ۹۷ مجددا سامانه را فعال کند، 
ضمنا با توجه به موافقت اتاق ایران با برگزاری مجامع عادی وفوق العاده غیر 
انتخاباتی به صورت محازی، مصوب شد که در اسرع وقت مجمع فوق العاده 
اتاق مشترک را برای تصویب اساسنامه جدید اتاق های مشترک برگزار کنیم 

وانشاهلل راه برای برگزاری مجمع انتخاباتی اتاق و هموار گردد.
ضمنا یک نشست هم اندیشی در اتحادیه اپکس با موضوع قیر تهاتری 
داشتیم و نقطه نظر اغلب حاضران مخالفت با توزیع قیر تهاتری به شکل سابق 
بود و آسیب های قیر تهاتری بصورت کارشناسی بیان گردید، ضمنا به آثار 
منفی آن بر صادرات و ارزش گذاری گمرگ اشاره گردید، با این حال اتحادیه 
در صورتی که اشکاالت این پروژه رفع و همه مراحل خرید تا مصرف آن شفاف 
و در سامانه ثبت شود مخالفتی با تخصیص یک میلیون تن وکیوم باتوم ندارد.

در این نشست مقرر شد که با وزارت نفت جهت افزایش عرضه وکیوم 
باتوم و با گمرگ جهت اصالح مدل قیمت گذاری ارزش صادراتی قیر مکاتبه 

و تبادل نظر شود.
هنوز موضوع ارز صادراتی و شیوه بازگشت آن مورد اختالف صادرکنندکان 
با بانک مرکزی است و در این زمینه نیز به اتفاق دو تن از دوستان نشستی با 
آقای دکتر خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم و با توجه 
به اینکه اغلب تصمیمات ارزی در شورای سران قوا اتخاذ می گردد، خواستار 
فعال شدن نمایندگان مجلس در جلسات سران و کارگروه شدیم، با توجه به 
تجربیات پیمان سپاری در سال ۷۴ تا ۷8 بهترین روش را اعالم لیست مجاز 
اقالم واردات در مقابل صادرات می باشد تا تکلیف همه روشن و از تصمیمات 

خلق الساعه جلوگیری شود.
با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۹۹ ، صادرات تره بار و خدمات 
از پیمان سپاری معاف است با آقای کریمی بانک مرکزی پیگیر چرایی عدم 
اجرای آن شدم که ایشان به مصوبه سران قوا اشاره می کنند ولی از کانالهای 

مختلف پیگیر اجرایی شدن این مصوبه هستم،
اتفاق ناگوار هفته انفجار بندر بیروت بود که منجر به کشته و زخمی شدن 
تعداد زیادی انسان بیگناه گردید و حدود ۳۰۰ هزار نفر از مردم بیروت بی خانمان 
شدند، تالش هایی صورت گرفت که این حادثه را به حزب اهلل و ایران نسبت 
دهند که با اطالع رسانی بموقع و کارشناسی دولت لبنان خنثی شد، ایران از 
اولین کشورهایی بود که کمکهای دارویی و غذایی به لبنان ارسال نمود و با 

مردم این کشور ابراز همدری نمود.
خبر خوب این هفته، موافقت سران قوا برای بازگشایی در امور اقتصادی 
کشور می باشد که محورهای آن اعالم نشده و بعد از سخنان رییس جمهور ، 

فعاالن رسانه ای در حال پیش بینی این گشایش می باشند.
عده ای گشایش را مربوط به پذیرش اف ای تی اف و آزاد شدن منابع 
ایران در خارج از کشور دانسته اند، بعضا نیز انتشار اوراق پیش فروش نفت به 
مردم را مطرح کرده اند و من باور دارم که این گشایش در رابطه با استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی برای انتشار اوراق است ومنابع حاصل از آن برای 
جبران خسارتهای کرونا بر بنگاههای کوچک و متوسط ومردم استفاده خواهد شد.

به قول آقای حسام الدین اشنا،،باید تا هفته آینده صبر کرد و امیدوار بود 
که این راهکار با نگاه بلند مدت و در راستای اصالح ساختار اقتصاد کشور باشد.

صف  در  که  درمان  کادر  و  پزشکان  از  جمعی 
نخست مبارزه با ویروس کرونا حضور دارند در آستانه 
ماه محرم طی نامه ای از مراجع معظم تقلید و حوزه 
های علمیه درخواست کرده اند که با بهره گیری از فقه 
پویای جعفری، عموم عزاداران حسینی را از برگزاری 

مجالس حضوری پرهیز دهند.
در این نامه که در کانال اطالع رسانی سازمان 
نظام پزشکی قرار گرفته، با اشاره فرمایشات صریح 
رهبر معظم انقالب در عید قربان مبنی بر اینکه »در 
کارشناسان  که  است  چیزی  آن  معیار  عزاداری ها 
بنده خودم شخصًا هرچه  بهداشت به ما می گویند. 
را که آن ها الزم بدانند مراعات خواهم کرد. توصیه 
این  دیگران  و  مداح ها  و  منبری ها  هیئات،  به  من 
است که هر کاری می کنید ببینید ستاد ملی کرونا چه 
می گوید. اگر ضابطه ای تائید کردند همه ما موظفیم 
شل  را  داریم  که  وضعیتی  اگر  کنیم.  رعایت  را  آن 
است:  آمده  داد.«  خواهد  رخ  بزرگی  فاجعه  بگیریم، 
به رغم جان فشانی کادر بهداشت و درمان کشور که 

در بحران شیوع کرونا، تاکنون قریب به ۲۰۰ شهید 
در راه خدمت به سالمت هم وطنانمان تقدیم کرده اند، 
متأسفانه در موج جدیدی از ابتال شمار قربانیان کرونا 
در کشور از موج اولیه فراتر رفته است. با وجود همه  
تالش های انجام شده و تأکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی، برگزاری مجالس و اجتماعات در بسیاری 
افزایش فوت  افزایش تعداد مبتالیان و  موارد باعث 

هم میهنان گردیده است.
برگزاری   : است  امده  نامه  این  از  بخشی  در 
عزاداری  عمومی  مجالس  ازجمله  اجتماعات  هرگونه 
الحسین  اباعبدا...  حضرت  شهیدان  ساالر  و  سرور 
توزیع  و  عزاداری  دسته های  راه اندازی  علیه السالم، 
غذای نذری قطعًا و یقینًا باعث افزایش شمار مبتالیان 
و مرگ هم میهنان خواهد شد. هیچ نهاد ناظری توانایی 
ضمانت رعایت پروتکل های بهداشتی توسط میلیون ها 
عزادار سیدالشهدا در مراسم سوگواری محرم را ندارد. 
مسقف  و  متراکم  ضمانت  مجوز،  ارائه  صورت  در 
نبودن صدها هزار مجلس عزاداری در سراسر کشور 

از  استفاده  با  این شرایط حتی  در  و  است  غیرممکن 
جدی  امکان  عزاداران،  بین  فاصله  رعایت  و  ماسک 
هر  به  بیماری  گسترش  دارد.  وجود  بیماری  سرایت 

نحو، تضییع حق الناس است.
روحانیان،  و  علما  تقلید،  مراجع  از  نامه  این  در 
درخواست  کشور  سراسر  مذهبی  مبلغان  و  مداحان 
فقه  ظرفیت های  از  بهره گیری  با  که  است  شده 
پویای جعفری، عموم عزاداران حسینی را از برگزاری 
مجالس حضوری پرهیز دهند و با تأکید بر شیوه های 
نوین عزاداری ازجمله تبدیل کردن هر خانه به یک 
فضای  و  رسانه ها  از  حداکثری  بهره گیری  حسینیه، 
مجازی و توزیع بسته های مواد غذایی بین نیازمندان 
به صورت کمک مؤمنانه از مرگ صدها عزادار حسینی 

پیشگیری فرمایند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: با توکل 
به خداوند بزرگ امیدواریم این مرحله سخت را پشت 
سر گذاریم و مراسم محرم و صفر در سال های آینده 

هرچه باشکوه تر برگزار شود.

دیدگاه
نامه جمعی از پزشکان به مراجع تقلید

عزاداران را از برگزاری مجالس حضوری پرهیز دهید
نگاه و نظر

ما تقصیری نداریم
فردین علیخواه*

تا  از صبح  می گوید  بپرسم.  را  حالش  تا  می زنم  تلفن  همکارم  به 
عصر در دانشگاه است.

می گویم »چه خوب. خوش به حالت که اینطور منظم در حال مطالعه 
هستی.« می گوید» مطالعه! نه. در سایت بورس هستم و یک لحظه هم 
از دانشجویان دکترا پیام  چشمم را از صفحه آن برنمی دارم.« به یکی 
که  می نویسد  بگوید.  دکترایش  رساله  پیشرفت  وضعیت  از  تا  می دهم 
»بورس باز« شده است. از من هم می خواهد که »اگر پول و پَله ای در 
به من تحویل  را  تا چندبرابرش  بگذارم  اختیارش  دارم در  بال   دست و 
بدهد.« با لحنی پرسشی به او می گویم »پس رساله دکترا؟« بعد از چند 

ثانیه برایم شکلک خنده می فرستد!
این روزها با آدم های مختلفی گفتگو می کنم. بورس به شکلی جّدی 
خانواده های ایرانی را درگیر کرده است. بسیاری را می شناسم که این روزها 
در خانه یا در محل کار با تمام هوش و حواس، اعداد و نمودارهای بورس 
را زیرورو می کنند. در ماههای اخیر کارمندان سازمان های دولتی ارباب 
رجوع را به قول خودشان »دک می کنند« تا بتوانند به کارشان برسند و 
منظور از کارشان، رفتن در صف خرید یا صف فروش سهام است. حق هم 
دارند دک کنند! یک لحظه غفلت از صفحه نمایش، چند روز پریشانی و 
پشیمانی درپی دارد. ساختمان های دولتی تبدیل به »دفتر کار« کارمندان 
شده  است. مکان رایگانی در اختیار است، باد ُخنک کولر گازی می وزد، 
انقالب اسالمی،  آغازین  آب و برق هم مجانی است.  گویا وعده های 
اگرچه دیرهنگام، حداقل برای این کارمندان محَقق شده است. مدیرانی 
هم که َگهگاه برای حفظ وجهه خود، کارمندی را توبیخ می کنند»چون 

به خلوت می روند« آن کاِر آنان می کنند!
نکته قابل تأمل آن است که خروج از »دفتر کار« یا اتمام ساعت کاری 
بازار بورس و سهام به معنای پایان »بورس بازی« نیست. خانه ها تبدیل به 
مکانی برای تحلیل و تبادل نظر درباره تجربه امروز و جمع آوری اطالعات از 
دوست و آشنا و فامیل برای تدوین برنامه فردا شده اند. گویی پس از ساعت 
اداری، افراد از »دفتر کار« به یک »بنگاه اقتصادی« دیگر منتقل می شوند!

بدون تردید سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام امر مذمومی نیست. 
افراد در همه کشورها در صورت تمایل بخشی از پس انداز خود را وارد بازار 
بورس و سهام می کنند. تفاوت در این است که افراد معمولی پس از خرید 
سهام، به زندگی عادی خود ادامه می دهند. در واقع در این کشورها شاهد 
اقلیتی با نام»بورس باز« هستیم که به شکل حرفه ای در بازار بورس حضور 
دارند و سایرین سرمایه گذاران خردی هستند که تنها رهگذر این میدان اند. در 
مقابل آنچه در ایران شاهدیم مانند همه چیزهای دیگرمان شکلی بیمارگونه 
دارد. افراد در جایی کار می کنند ولی کار آنجا را انجام نمی دهند بلکه در اصل 

رئیس خودشان اند و به خرید و فروش سهام اشتغال دارند.
من هیچ کس را به خاطر »بورس بازی« یا »سهام بازی« سرزنش 
نمی کنم و قصد ندارم در این نوشتار ژست فریبنده یک انسان خردمند 
را به خودم بگیرم. همه ما در نتیجه سیاست های نسنجیده و خردگریز، و 
تصمیمات سراسر اشتباه مقامات به این موقعیت  تهوع آور پرتاب شده ایم. 
ما هر روز وارد بازی کثیفی می شویم که قبل از آن حتی تصورش برایمان 
آزاردهنده بود. منظورم »بورس بازی«، خرید دالر، خرید طال و سکه  و یا 
ثبت نام خودروست. ما تقصیری نداریم. کاهش روزانه ارزش پول ملی، رشد 
افسارگسیخته قیمت کاالها و خدمات و فقدان هر گونه چشم انداز روشنی به 
آینده،  پیامدهای اجتماعی دارد که یکی از آنها گسترش همین رفتارهاست. 

همه ما به ناچار- تأکید می کنم- به ناچار، داّلل مسلک شده ایم.
افسوس و صدافسوس که این روزها به اقتضای وظیفه حرفه ای ام 
از  دارند  نگرانی می کنم که  اعالم  و  پدیده هایی می نویسم  درباره  مدام 
دست می روند. پدیده هایی که با گذشت زمان بی شک به سختی به حالت 
اول شان بازخواهندگشت. ساختمان های دولتی تبدیل به »دفتر کار« و 

خانواده از یک نهاد اجتماعی تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده است.
* عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه گیالن

پایان  احتمال  از  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
تحریم ها و تغییر شرایط در آینده ای نزدیک خبر داد.

از  که  هایی  عالمت  با  گفت:  واعظی  محمود 
می  دریافت  دیگران  و  آسیایی  اروپایی،  کشورهای 
و  است  تحریم  پایانی  روزهای  که  است  این  کنیم 
عالئمی که ما داریم این است که روزهای آینده یا 
ماه های آینده، ماه هایی است که وضعیت به مراتب 

بهتر خواهد شد.
الدین آشنا( هم  مشاور رئیس جمهوری )حسام 
مثبت  تغییرات  به  شدن  نزدیک  از  توییتی  انتشار  با 

اقتصادی خبر داد و نوشت: پیشنهاد: قبل از هر تصمیم 
اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.

هفته  در  بود:  گفته  قبل تر  رئیس جمهوری هم 
آینده جلسه ای خواهیم داشت و اگر به نتیجه برسد 
و اگر مقام معظم رهبری موافقت بفرمایند و ما اعالم 
کنیم، یک گشایش اقتصادی در کشور به وجود خواهد 

آمد... دست دولت بی تردید باز خواهد شد.
ترامپ )رئیس ایاالت متحده امریکا( در اردیبهشت 
را علیه  برجام، تحریم های شدیدی  از  با خروج   ۹۷

ایران اعمال کرد.

تحریم های آمریکا باعث شد اکثر شرکت های 
گذاری  سرمایه  اکثر  و  شوند  خارج  ایران،  از  خارجی 
های خارجی در اقتصاد ایران نیز متوقف شود. همچنین 
صادرات نفت ایران از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز 

به زیر چند صد بشکه در روز سقوط کرد.
ایران،  در مدت تحریم های شدید ترامپ علیه 
درآمدهای ایران کاهش یافت. همچنین در این مدت، 
ارزش پول ملی ایران )ریال( نیز به شدت کاهش یافت 
و قیمت دالر از حدود ۳۵۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار 

تومان )حدود 6 برابر( رسید.

محض اطالع

در روز های پایانی تحریم قرار داریم

برخی از تحلیلگران بازار جهانی بر این باورند که قیمت 
طال عقب نشینی کند یا نه، طال همچنان به ثبت رکوردهای 
جدید ادامه می دهد و به سوی مرز ۲۱۰۰ دالر و باالتر از آن 

در حرکت است.
تحلیلگران اظهار می کنند عالقه بسیار باالی سرمایه 
گذاران به فلزات ارزشمند، روند صعودی طال را پرقدرت نگه 
می دارد و از سوی دیگر عوامل کالن که در افزایش قیمت 
طال موثر بوده اند، تغییر نکرده اند و از تداوم روند صعودی این 

فلز ارزشمند پشتیبانی می کنند.
طال هفته گذشته برای نخستین بار از مرز ۲۰۰۰ دالر و 
سپس از مرز ۱۰۵۰ دالر عبور کرد و تا رکورد ۲۰8۹ دالر هم 
چیش رفت. هر اونس طال در معامالت بازار نیویورک ۴۱ دالر 
و ۴۰ سنت معادل دو درصد سقوط کرد و در ۲۰۲8 دالر بسته 
شد اما همچنان باالی مرز روانی مهم ۲۰۰۰ دالر ماند و برای 

کل هفته ۲.۲ درصد رشد ثبت کرد.
تحلیلگران به کیتکونیوز گفتند: تدابیر محرک مالی و پولی 
جهانی، طوفان کاملی برای طال فراهم کرده اند و با وجود سقوط 
دو درصدی قیمت این فلز زرد در معامالت روز جمعه، روند کلی 

بازار بسیار مثبت مانده است.

بازار در گروه السال  چارلی ندوس، استراتژیست ارشد 
فیوچرز به کیتکونیوز گفت: عقب نشینی قیمتها برای بازار خوب 
است و اجازه می دهد از حباب قیمت کاسته شود. باید به خاطر 
داشت که قیمت طال به سرعت و بدون اصالح صعود کرد. 
طال ممکن است پیش از ادامه روند صعودی، تا ۲۰۱۱ دالر 
که میانگین قیمت ۱۰ روزه است، عقب نشینی کند. با این حال 
انتظار می رود عقب نشینی قیمتها با افزایش تقاضای خرید روبرو 
شود زیرا سرمایه گذاران در حاشیه بازار نشسته و منتظرند تا در 

قیمت خوب وارد بازار شوند.
در شرایطی که بانکهای مرکزی به چاپ پول برای حمایت 
از اقتصادهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا اقدام کرده اند، 
طال به عنوان سدی در برابر تورم و یک دارایی امن دیده می شود.

با این حال تحلیلگران هشدار دادند اگر طال به پایین 
قیمت ۲۰۲۵ دالر نزول کند، احتمال کاهش بیشتر فروش این 

فلز ارزشمند وجود دارد.
به گفته دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کاال در شرکت آر 
جی او فیوچرز، مردم طال و نقره را پناهگاه واقعی سرمایه خود 
می دانند. یکی از دالیل افزایش قیمت این فلزات، چاپ پول 
بوده که بازده واقعی را منفی کرده است. با منفی شدن یا کاهش 

نرخهای بهره، سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای نگهداری 
پولهایشان در بانک، به خرید طال بپردازند.

پاویلونیس انتظار دارد طال تا پایان سال نزدیک به ۳۰۰۰ 
دالر صعود کند.

سرمایه گذاران در هفته جاری به مذاکرات بسته محرک 
مالی در واشنگتن باید توجه دقیقی داشته باشند. تصویب یک 
بسته محرک مالی عظیم دیگر احتماال به معنای چاپ پول بیشتر، 
دالر ضعیفتر و قیمت باالتر طال است. با این حال مذاکرات در 
این خصوص پیشرفت نکرده است. استیون منوچین، وزیر خزانه 
داری آمریکا تاکید کرده که کاخ سفید و سران دموکرات کنگره 

هنوز درباره مسائل مهمی اختالف نظر دارند.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا اعالم کرده اگر توافقی 
حاصل نشود، ممکن است شخصا دخالت کند و فرمان اجرایی 
برای تمدید حقوق بیکاری و وضع مالیات بر دستمزد امضا کند.

موضوع دیگری که مورد توجه بازار طال خواهد بود، افزایش 
تنشها میان چین و آمریکا به خصوص پس از امضای فرامینی 
توسط ترامپ برای ممنوعیت مبادالت شهروندان آمریکایی با 
اپلیکیشنهای چینی تیک تاک و وی چت است. احکام مذکور 

۴۵ روز دیگر اجرایی می شوند.

پیش بینی کارشناسان بازار جهانی؛

طال به ثبت قیمت های باالتر ادامه می دهد

صفحه ۳
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کارگران ساختمانی دیگر منبع درآمد ندارند
نماینده طرقبه و چناران در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از وضعیت 
کارگران ساختمانی گفت که کارگران ساختمانی به دلیل نبود کار در وضعیت 

شیوع کرونا منبع درآمد خود را از دست داده اند.
حسین عباس زاده امامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری 
شفاهی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران ساختمانی یکی از 
اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که با سختی تمام کار می کنند اما شغل آنها 
در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار نگرفته و از مزایای این بخش بهره مند 
نمی شوند. کارگران ساختمانی قشری زحمتکش هستند که خانه می سازند اما 
بی خانه هستند و به اقتضای شغلشان در گرمای طاقت فرسای تابستان و 
سرمای سخت و سوزان زمستان نمی توانند از وسایل گرمایشی و سرمایشی 

استفاده کنند و این سختی کار مشکالت آن ها را مضاعف کرده است.
وی با بیان اینکه کرونا به همه اقشار به طور مستقیم و غیرمستقیم 
آسیب وارد کرده است افزود: کارگران ساختمانی به دلیل نبود کار منبع درآمد 
خود را از دست داده اند، در این شرایط دولت هزینه صدور کارت مهارت 
کارگران ساختمانی را از ۵ هزار تومان ۱۰ برابر افزایش داده و هزینه ثبت نام 
۲ هزار تومان را به ۱۰8 هزار تومان رسانده همچنین هزینه رایگان آزمون 

۵۰ هزار تومان شده است.

مطالبه مردم برخورد با مفسدین دانه درشت است
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی برخورد با مفسدین و دانه 

درشت ها را از مطالبات مردم عنوان کرد.
مجلس  یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  تذکری  دهمرده طی  حبیب اهلل 
عدالتی سم  بی  و  تبعیض  و  گری  اشرافی  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای 
مهلک برای جامعه است  و برخورد با مفسدین و دانه درشت ها از  مطالبات 
جدی مردم است.وی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به معیشت مردم یادآور 
شد: انتظار می رود مجلس اقدامی انجام دهد مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی مربوط به عهد دقیانوس است و مردم انتظار دارند  این رقم حداقل 

به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
دهمرده با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بنیاد مستضعفان و بخش 
خصوصی برای پروژه های نیمه تمام گفت:  تکمیل طرح های ۴6 هزار هکتاری 
سیستان، راه آهن و بزگراره زابل - زاهدان، انتقال آب از دریای عمان، حل 
مشکل فاضالب، حاشیه نشینی و استفاده از مرز به عنوان ظرفیت و برطرف 

کردن موانع آن از جمله مطالبات مردم است.

ساماندهی مشاغل خانگی باید در اولویت قرار گیرد
توجه  خواستار  اسالمی  شورای  مجلس  در  خرم آباد  مردم  نماینده 
تعهدمندانه به ساماندهی مشاغل خانگی با توجه به فراهم بودن زیرساخت های 

قانونی رونق این حوزه شد.
اظهار  درباره ضرورت ساماندهی مشاغل خانگی  مرتضی محمودوند 
داشت: ورود جدی به این حوزه می تواند خیر و برکت فراوانی برای مردم به 

ویژه در استان های محروم به دنبال داشته باشد.
وی افزود: امروز ما در برخی از استان ها مانند لرستان با بیکاری جدی 

روبرو هستیم و بیکاری مردم را به سختی و رنج انداخته است.
محمودوند تصریح کرد: رونق مشاغل خانگی و توجه به زیرساخت های 
این حوزه با توجه به موجود بودن سازوکارهای قانونی آن می تواند کمک 
ارزنده ای به احیای حقوق بانوان به ویژه آن دسته از بانوانی که شرافتمندانه 

برای سفره  بچه های خود نان می برند، باشد.
وی افزود: از مجلس شورای اسالمی انتظار دارم که تعهدمندانه و به 
طور تخصصی ساماندهی مشاغل خانگی را دنبال کرده که می تواند کمک 

شایانی به حل مشکل بیکاری در کشور کند.

کرونا به زودی نخواهد رفت
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز یکشنبه در 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ایام محرم گفت: از مردم و مسئوالن استان هایی که از حالت پیک عبور کرده اند 
تشکر می کنم. بر اساس آماری که امروز ارائه شده، تقریبا از آغاز مرداد تغییری آغاز 

شده است و امیدواریم تا پایان مرداد شاهد روزهای بهتری باشیم.
وی با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، اظهار کرد: زمانی مراعات 
مردم ۷۷ درصد بود و در سایه آن شاهد کاهش فوتی ها به تعداد ۲ رقمی بودیم، 
اما این مراعات به ۱۷ درصد رسید و مردم فکر کردند دوران بیماری پایان یافته و 

دو مرتبه دچار یک موج شدیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در کشورهای دیگر موج دوم کامال مشاهده می 
شود و ممکن است در آنجاها هم پس از مدتی دستورات بهداشتی کمتر رعایت شده 
باشد، اظهار کرد: یکی از کشورهای اروپایی که در روزهای اخیر نخست وزیرش 
توانست محور اعمال محدودیت های کرونایی را از پارلمانش بگیرد، حتی حضور 
تروریست ها را آزاد کرده بود اما فشاری که طی روزهای اخیر آمد ناچار به تشدید 
محدودیت ها شدند. ما هم با موج دوم مواجه شده ایم. شاید این باال و پایین رفتن 
مربوط به اعمال مسئوالن و مردم می شود؛ جایی که مراعات می کنیم در شرایط ثبات 
هستیم و تا زمانی که که مراعات ها عادی میشود یک مرتبه آمار افزایش می یابد.

روحانی ادامه داد: در مجموع در هفته های اخیر در ایران و دنیا شاهد افت و 
خیزهایی بوده ایم؛ واقعیت این است که 6 ماه است با این ویروس مواجهیم و شاید 
روزهای اول به مردم می گفتیم ماه و سال معیار است و نه روز و هفته، اما برخی می 
گفتند ما در چند هفته این ویروس را از پا درمی اوردیم، اما امروز 6 ماه از آغاز شیوع 
کرونا گذشته است و بخش های درمانی، صنعتی و علمی عملکرد خوبی داشتند و 
مردم نیز در جاهایی که نیاز بوده همراهی کردند. با این وجود باید بدانیم حداقل تا 
6 ماه دیگر با این شرایط مواجهیم و باید خود را آماده کنیم تا روزی که یک واکسنی 
بدست ما برسد و به اندازه کافی در اختیار ما قرار بگیرد و ما بتوانیم آن را تولید کنیم؛ 

تا آن زمان که خیلی روشن نیست همه باید مراعات کنیم.
وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام سوگواری محرم خاطرنشان کرد: 
این روزها دو طرف را می بینیم؛ یک مرتبه عده ای نامه می نویسند و اظهار نظر 
می کنند که چرا محمدودیت ها را زیاد می کنید و ماه محرم و ماه عزاداری است و 
از طرف دیگر عده ای نامه می نویسند و می گویند امسال حج که واجب بود، برگزار 
نشد و محرم که مستحبی است هم نباید مراسمی برگزار شود. عده ای هم می گفتند 
که مغازه ها نباید باز شوند و مردم از خانه های خود نباید خارج شوند؛ این کارها شاید 
برای مدتی الزم بود اما ما نه می توانیم فعالیت های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و 
اجتماعی را بطور کامل تعطیل کنیم و نه می توانیم مانند گذشته این فعالیت ها را 

برگزار کنیم. باید حد وسطی را انتخاب کنیم و آن مسیر را طی کنیم.
رئیس جمهورتصریح کرد: ادامه  اعمال محدودیت های شدید امکان پذیر نیست 
چراکه این کار جامعه را دچار التهاب و اضطراب و افسردگی می کند و اگر افسردگی 
در مردم ایجاد شود، نفس کشیدن برای آنها سخت می شود. در دنیا هم هر کسی 
که به سمت اعمال شرایط سخت رفت موفق نبود و آنها هم که رها کردند دچار 
گرفتاری شدند، بلکه آنهایی که معتدالنه رفتار کردند موفق بودند، ما نیز باید معتدالنه 
رفتار کنیم و بدانیم این ویروس برای مدتی خواهد بود باید تا یک سال دیگر برای 

زندگی، سازگاری و تعامل با این ویروس برنامه ریزی کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه کسی فکر نکند کرونا به زودی خواهد رفت، گفت: 
این ویروس همچنان وجود دارد و باید برنامه ریزی متناسب با این ویروس کنیم؛ 
رعایت  جز  ای  چاره  اما  است،  سخت  پروتکل ها  یکسری  رعایت  می دانیم  همه 

آنها نداریم.
وی با بیان اینکه باید برای شرایط پیش رو رعایت اصل »شفآ« را در دستور 
کار خود قرار دهیم، اظهار کرد: شست و شوی دست و نظافت و بهداشت فردی، 
فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تجمع، استفاده از ماسک و اجتناب از ترددهای 
غیر ضروری و اجتناب از تجمعات بزرگ راه های نجات از کرونا است. پروتکل های 

بهداشتی برای هر بخشی متفاوت است و باید همه  آنها را رعایت کنیم.

آموزش وپرورش بیش ازجشنواره
 به شناخت دانش آموزان از هنر اولویت دهد

آزاده سهرابی
نا  کرو که  روزها  ین  ا
بسیاری از فعالیت های فرهنگی 
و هنری و… را به تعطیلی کشانده است، 
فرهنگی  مسابقات  دوره  هشتمین  و  سی 
در  کشور  سراسر  آموزان  دانش  هنری  و 
رشته های هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه، 
هنرهای دستی و تجسمی، رسانه و فضای 
مجازی، ادبی و پژوهشی و هنرهای آوایی 
است.  برگزار شده  به صورت مجازی  نیز 
این دوره از مسابقات از سطح مدرسه به 
برگزیدگان  و  شد  برگزار  مجازی  صورت 
آثار مدارس پس از رقابت در سطح منطقه 
و استان، حاال به سطح کشوری راه یافته 
اند. مرحله اول این مسابقات هفته گذشته 
در برخی بخش ها از جمله تئاتر به پایان 
رسید و از فردا مرحله دوم و نهایی مسابقات 
برگزار می شود و داوران هر گروه از آثار 
پس از پایان بررسی، برگزیدگان کشوری 

را معرفی خواهند کرد.
در بخش تئاتر این دوره از مسابقات 
مرشد میرزا علی، جواد طوسی، منصور خلج، 
زهره  نهاردانی،  زهره  شکوری راد،  آزاده 
آقایی  سیما  و  هنر  افسانه  و  نیا  بهروزی 
داورانی هستند که آثار را داوری می کنند.

زهره بهروزی نیا یکی از داوران بخش 
تئاتر مسابقات دانش آموزی با اشاره به اینکه 
چهارمین دوره ای است که به عنوان داور در 
دارد،  حضور  آموزی  دانش  تئاتر  مسابقات 
گفت: دالیل زیادی برای پذیرش داوری این 
جشنواره داشتم که یکی از مهمترین دالیل 
این است که تعداد بسیار زیادی از این دانش 
آموزان، امروز در حوزه تئاتر دانش آموزی 
فعالیت می کنند، صاحب ایده ها و فکر هایی 
بسیار جذاب هستند که در حقیقت برای خود 
من می تواند انگیزه و درس های بزرگی در 

پی داشته باشد.
هیأت  ویژه  جایزه ی  برنده  که  وی 
در  روسیه  آرلکین  جشنواره ی  از  داوران 
به  اشاره  با  ادامه  در  است،   ۲۰۰۹ سال 
دانش  این  از  بسیاری  است  اینکه ممکن 
داور  خود  آینده  سال های  در  آموزان 
جشنواره  این  در  حضور  با  افزود:  باشند، 
ها من در روند جریان تولیدات عروسکی 
دانش آموزی و تولیدات مدرسه بیشتر قرار 
می گیرم و همین نکته من را ترغیب کند 
تا هر وقت که به من پیشنهاد حضور در 
جشنواره دانش آموزی شود با افتخار این 
کار را انجام می دهم و حقیقتاً بعضی سال ها 
و بعضی از آثار ارائه شده دانش آموزان در 
آنها  از  بسیاری  بوده است که من  جذاب 

آموخته ام و لذت بردم.
وی با اشاره به اینکه در روند برگزاری 
دانش  هنری  فرهنگی  های  جشنواره 
است،  مطرح  بسیاری  مسائل  آموزی 
سال های  با  امسال  داوری  داد:  ادامه 
که  چرا  دارد  بسیاری  تفاوت های  گذشته 
دانش آموزان در این دوره از جشنواره حضور 
ندارند و به صورت مجازی داوری می شود 
و من نیز با تمام سختی ها آثار را مشاهده 

و بررسی کرده ام.
بهروزی نیا با اشاره به اینکه داوری 
آثار به صورت مجازی روندی بسیار دشوار 
که  است  دلیل  این  به  امر  این  و  است 
اجرای  در  تاثیرگذار  مهم  عوامل  از  یکی 
تماشاگر است و رو در رو  نمایش حضور 
سال  به  بسیار  تماشاگر  و  صحنه  بودن 
کمک می کند، اظهار داشت: باید بپذیریم 
آثار  که چاره دیگری نداریم و به بررسی 
اکتفا  مجازی  فضای  در  آموزان  دانش  و 
نفس  نفس  کنیم.  داوری  را  آنها  و  کنیم 
بودن تماشاگر در اجرای تئاتر بسیار تاثیر 
می گذارد و در اجرای نمایش های صحنه ای 
جشنواره دانش آموزی نیز این داوران هستند 
که به عنوان تماشاچی آثار دانش آموزان 
حضور دارند و تاثیر خود را بر روی ایران 
برای من  این دوره  در  داوری  می گذارند. 
حفظ  دریافت  که  چرا  بود  دشوارتر  بسیار 
می کردیم  مشاهده  که  فیلمی  از  درست 
برای من بسیار حائز اهمیت بود و حقیقتًا 
باید گفت که اگر بخواهیم این دوره را با 
بگوییم  باید  کنیم  مقایسه  قبل  دوره های 
که آثار خالقانه تر از دوره های قبل نبوده 

گذشته  دوره  سطح  همان  در  ما  و  است 
متوقف شده است.

* ضعف هایی که قابل پیش بینی بود
از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مشکالت جاری در جشنواره دانش آموزی 
این دوره به مشکالت ناشی از بیماری کرونا 
بر می گردد و یکی از آسیب های اصلی این 
به  نتوانستند  دانش آموزان  که  است  بوده 
آثار  به تمرین  با یکدیگر  صورت گروهی 
بپردازند، تاکید کرد: عدم تمرین  نمایشی 
روی  بر  منفی  بسیار  تأثیر  گروهی  کردن 
اجرای آثار نمایشی می گذارد و فشارهای 
روانی و اجتماعی است که در سطح جامعه 
وجود دارد نیز بر روی ذهن آنان تاثیرگذار 
بوده است. این امر بسیار طبیعی است که 
ما آثار تئاتر دانش آموزی در دوره جاری 
را هم سطح دوره های پیش ببینیم و تغییر 
خاصی در آن شاهد نباشیم چرا که من در 
دوره هایی که داور بودن پیش آمده است 
که در توالی دوره های داوری روند پیشرفت 
آثار دانش آموزی را در دوره ها نسبت به 
دوره های قبل ببینم و در حال حاضر که 
کاماًل  آن  دالیل  است  نیفتاده  اتفاق  این 

منطقی و قابل درک است.
این داور تئاتر دانش آموزی با اشاره به 
این در بسیاری از آثار نمایشی دانش آموزان 
جایگاه مناسبی را برای ضبط فیلم انتخاب 
نکرده بودند و به دلیل همین ضعف فیلم 
تولید شده به هیچ وجه نتوانست آن گونه 
که باید با مخاطبانش ارتباط بگیرد و او به 
عنوان یک داور مجبور شده که این فیلم را 
بارها و بارها ببیند تا بتوانم قضاوت درست 
انجام دهد، یادآور شد: طبیعتاً بخشی از تئاتر 
و یکی از مهمترین عوامل زیبایی تئاتر به 
و  بازیگر  و  است  مخاطب  حضور  خاطر 
بازی دهنده عروسک بسیاری از احساسات 
های  العمل  با عکس  می تواند  را  خویش 
مخاطب به او منتقل کند و باید پذیرفت 
که در این دوره این اتفاق نیفتاده است و 
به همین خاطر از لحاظ حسی در اجرای 
نمایش های عروسکی دچار نقص هستیم.

بررسی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می شد  درک  کلیت  تئاتر  فیلم های  آثار 
اما جذابیت ها و ریزه کاری های موجود 
بازی  و  در عروسک ها  دهندگی  بازی  در 
بازیگران آن گونه که باید درک نمی شد، 
گفت: در بررسی ویدیویی ما تنها قابی از 
اجرای اثر نمایش داشتیم و اثر را در آب 
می گیریم اما زمانی که این اجرا به صورت 
عنوان  به  من  بگیرد  صورت  حضوری 
تماشاچی انتخاب می کند که تمرکز آن بر 
روی کدام قسمت از نمایش معطوف شود 
انتخاب  که  نیستم  من  شکل  این  در  اما 
کسی  و  است  بردار  تصویر  بلکه  می کنم 
جای  به  است  کرده  انتخاب  را  قاب  که 

تماشاچی تصمیم می گیرد.
که  نکته ای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می تواند برای ترغیب کردن دانش آموزان 
به حضور در جشنواره های فرهنگی هنری 
موثر باشد شناخت و عالقه است و زمانی که 
یک دانش آموز به عنوان یک هنرمند درک 
درست از رویدادهای جاری در جشنواره های 
فرهنگی و هنری را داشته باشد، می تواند 

افزود:  باشد،  انگیزه و عالقه داشته  به آن 
شناختی  هیچ  اینکه  بدون  امروز  متاسفانه 
قابلیت های آن وجود  و  تئاتر عروسکی  از 
داشته باشد در بسیاری از مدارس این اتفاق 
می افتد که مربیان دانش آموزان را به تولید 
آثار نمایشی عروسکی ترغیب می کنند و ما 
معتقدیم که نظام آموزش و پرورش پیش از 
اولویت دادن به جشنواره به شناخت دانش 
آموزان از هنر اولویت دهد. دانش آموز باید 
پیام  است  توانسته  اندازه  چه  تا  که  بداند 
نمایشی خویش را به مخاطب منتقل کند. 
نخستین گام در تولید یک اثر هنری شناخت 
است و اگر دانش آموزان این شناخت را پیدا 
کنند انگیزه بسیار قوی به آنان داده می شود 
و  جدی تر  را  هنر  های  زمینه  می توانند  و 
محکم تر در آینده ادامه می دهند. ایجاد انگیزه 
به عنوان گام بعدی در قسمت دانش آموزان 
به هنر نقش موثر و مهمی را ایفا می کند. باید 
این پرسش در ذهن دانش آموز مطرح شود 
که اگر من یک اثر نمایشی تولید کنم پس 
از آنچه اتفاقی خواهد افتاد با خود می گوید که 
کار نمایش من با دریافت یک جایزه در یک 
جشنواره ملی تمام می شود و تمام زحمت 
و انرژی به این ختم می شود که دو اجرا در 
سطح جشنواره ملی داشته باشند و در نهایت 

همه چیز به پایان می رسد.
اجرای  امکان  فراهم کردن  لزوم   *

عمومی برگزیدگان تئاتر دانش آموزی
باید  اینکه  بر  تاکید  با  نیا  بهروزی 
آموزان  دانش  تا  شود  فراهم  امکاناتی 
دانش آموزان  آثار  دیگر  حتی  و  برگزیده 
این امکان را داشته باشند که برای عموم 
کرد:  تصریح  بیایند  در  نمایش  به  مردم 
داشته  را  امکان  این  باید  دانش آموزان 
باشند تا از حضور والدین دوستان و مربیان 
خود در اجرای نمایش ها بهره ببرند و اگر 
آموزان  دانش  مطمئنًا  بیفتد  اتفاقات  این 
تا  کرد  خواهند  پیدا  بیشتری  انگیزه های 
انرژی  کنند  تولید  را  بیشتری  آثار  بتوانند 
نند  می دا که  چرا  رند  می گذا بیشتری 
جشنواره برای آنان نتیجه خاص در پی دارد.

اگر  که  امر  این  به  اذعان  با  وی 
نداشته  وجود  جشنواره  برای  نتیجه ای 
باشد، انگیزه او نیز برای تولید آثار نمایشی 
عروسکی وجود ندارد، تاکید کرد: همین امر 
آثار دانش آموزان پسر  تا  موجب می شود 
دانش آموزان  آثار  از  ضعیف تر  مراتب  به 
است  دلیل  آن  به  این  و  باشد  دختر 
می کنند  تصور  پسر  دانش آموزان  که 
بازی  برای  وسیله ای  تنها  عروسک  که 
دختران است اما باید پذیرفت که در کل 
دنیا تئاتر عروسکی ژانری است که برای 
ارائه مهم ترین پیام های انسانی و بشری 
استفاده می شود و ژانری بسیار مهم است 
حال آنکه متاسفانه در ایران به دلیل عدم 
شناخت و عدم داشتن نتیجه در این رشته، 
تئاتر عروسکی بسیار محبوب شده است و 
ما شاهد آثار بسیار ضعیف از دانش آموزان 
هستیم. در حوزه رسانه این پرسش مطرح 
تا چه  پرورش  و  آموزش  که دست  است 
اندازه در اطالع رسانی رویدادهای مهمی 
همچون جشنواره فرهنگی و هنری دانش 
آموزان سراسر کشور باز است و می تواند و 

تا چند روز می تواند برنامه ای خاص را برای 
و  فرهنگی  های  فعالیت  کردن  رسانه ای 
هنری دانش آموزان اختصاص دهد. تمامی 
جشنواره  رسانه  ورود  جمله  از  موارد  این 
های فرهنگی و هنری همچون جشنواره 
می تواند  کشور  سراسر  آموزان  دانش 
می شود  دانش آموزان  استعدادیابی  موجب 
می خواهند  کشور  اوقات  استان  در  که 
کاری فرهنگی هنری بکنند تا خود را به 

نمایش بگذارند.
اساسًا  اینکه  به  اذعان  با  داور  این 
هنر را ابزاری تا فرد بتواند با تکیه بر آن 
نشان  مخاطبانش  به  را  خویش  درونیات 
دانش آموز  یک  که  زمانی  افزود:  دهد، 
نمایشی  اثر  یک  بر  تکیه  با  و  می آید 
می خواهد درونیات خویش را به مخاطب 
خویش نشان دهد، تنها و تنها این هدف 
را در نظر دارد که دیده شود. دانش آموزی 
که در یک جشنواره فرهنگی هنری اجرا 
می کند نباید به دو اجرایی جشنواره محدود 
شود بلکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
باید با برنامه ریزی از اجراهای دانش آموزان 
در هر شهری استفاده کنند و با کمک های 
خویش آثار دانش آموزان را به اجرای عموم 
آموزان می بایست در شهر  برساند. دانش 
خود بتوانند حداقل ۱۵ اثر نمایشی خود را 
بتوانند  تا مخاطبان  ببرند  به روی صحنه 
بپذیریم  باید  و  کنند  قضاوت  را  آنان  آثار 
که تاثیر این موضوع بسیار بیشتر از زمانی 
است که در یک رقابتی وارد شوند که از 
در  و  بزند  آسیب  آن  به  نیز  روحی  لحاظ 

نهایت نتوانند رتبه ای کسب کنند.
مهم  رسانه ای  را  تئاتر  بهروزی نیا 
دانست و با تاکید برای اینکه دانش آموزان 
رادیو  رسانی  اطالع  بر  تکیه  با  می توانند 
اظهار  بشوند  تر  مهم  این  به  تلویزیون  و 
های  تازه  اجرای  فضای  چون  داشت: 
بوده است صحبت  دانش آموزی مجازی 
نقاط ضعف و قوت بسیار  پیرامون  کردن 
که  می آید  نظر  به  اینکه  و  است  مشکل 
برخی از مدارس نتوانستند آن گونه که باید 
آثار دانش آموزان را تصویربرداری بکنند و 
به هر حال همین امر ممکن است موجب 
شود تا ضعف فیلمبرداری و نورپردازی به 
عنوان یک عامل مهم بر روی ایران تأثیر 
بگذارد و زحمت دانش آموزان آن گونه که 
می توانست  مدرسه  هر  نشود.  دیده  باید 
حرفه  تصویربردار  و  بیشتری  امکانات  با 
با کیفیت در تولید  ای تری فیلمی بسیار 
می کردند و به نظر من می توانست جشنواره 

به صورت آنالین برگزار می شود.
داوران  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  آموزان  دانش  آثار  آنالین  صورت  به 
بررسی می کردند تأثیری بهتر را بر روی 
نتیجه داوری می گذاشت، تصریح کرد: امید 
آن داریم که هرچه زودتر ریشه های این 
بیماری بخشکد تا بتوانیم در سال های بعد 
شاهد آثار با کیفیت و خوب از دانش آموزان 
باشیم. جای شکر بسیاری باقی است که 
این جشنواره با تمام مشکالت موجود به 
لحاظ وجود بیماری کرونا کار خود را متوقف 
نکرد و بسیاری از دوستان زحمت کشیدند 

تا این جشنواره برگزار شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 فعالیت آموزشی هیات علمی دانشگاه آزاد رصد می شود
مجری طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد گفت: با راه اندازی 
داشبورد مدیریتی هوشمند داده ها، فعالیت آموزشی هیات علمی رصد می شود و 

آمار جامعی از تعداد دانشجویان در هر رشته خواهیم داشت.
ایمان عطارزاده در تشریح جزییات طرح توسعه شبکه علمی در دانشگاه آزاد، 
اظهار کرد: در حال حاضر طرحی در دانشگاه آزاد شکل گرفته تحت عنوان طرح 
توسعه شبکه عملی که اولین هدف آن یکپارچه سازی داده های دانشگاه است؛ در 
همین راستا به منظور در دسترس بودن اطالعات یکپارچه و دقیق از واحدها داشبورد 

مدیریتی هوشمند داده های دانشگاه طراحی شده است.
مجری طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد افزود: در این داشبورد 
مدیریتی اطالعات تمامی سرفصل های دروس، رشته ها و وضعیت هیات علمی 
در تمامی واحدهای دانشگاه تجمیع و تدوین شده است و در اختیار روسای واحدها 
قرار گرفته است. در فازهای بعدی قرار است به اطالعات سایر حوزه ها مثال در حوزه 

پژوهش و یا حوزه اداری-مالی ورود و دیتای یکپارچه ای تولید کنیم.
وی ضمن بیان این مطلب که در این شرایط همه استان ها مرجع دیتای 
یکسانی دارند، ادامه داد: با راه اندازی داشبورد مدیریتی هوشمند داده ها، این امکان 
وجود دارد که وضعیت آموزشی هیات علمی، پرسنل یا به طور مثال حوزه پژوهش 
یا استان به صورت لحظه ای رصد شود. در پنل ها رئیس استان،  در واحدها و 
اطالعات کل استان را به صورت تجمعی و یا خرد می تواند ببیند و ما در سازمان 
مرکزی اطالعات کل واحدها را در اختیار داریم.عطارزاده در ادامه خاطرنشان کرد: 
همچنین می توان به اطالعاتی از جمله اینکه در کل واحدهای دانشگاه آزاد چه 
تعداد اعضای هیات علمی در چه مقاطعی و در چه مرتبه ای فعالیت دارند، دست 
یافت. از طرف دیگر می توان از این سامانه برای تسهیل در اجرای طرح تعاون 
اعضای هیات علمی استفاده کرد به این صورت که اگر واحدی درخواست هیات 
علمی می دهد ما اولویت را به استان خودش می دهیم و از واحد می پرسیم که آیا 

در واحد همجوار شما هیات علمی وجود دارد که از آن بهره بگیرید؟
مجری طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد گفت: این امر محقق 
نمی شود مگر اینکه اطالعات جامعی از وضعیت هیات علمی داشته باشیم و از 
این طریق بالتبع انتقال اعضای هیات علمی از واحدی به واحد دیگر، با استفاده 

از امکان سنجی به صورت منطقی انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه به واسطه این داشبورد مدیریتی نسبت استاد به دانشجو در 
تمامی واحدها مشخص می شود، تصریح کرد: رشته های تحصیلی در این داشبورد 
مدیریتی، در قالب ۷ گروه اصلی فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پزشکی و... و 
همچنین 6۳ گروه فرعی طراحی شده که ذیل آنها رشته های مختلف تحصیلی قرار 
می گیرد. همچنین تعداد دانشجویان در هر یک از رشته ها کامال مشخص است.

فرصت ثبت نام در آزمون دانشنامه دندانپزشکی تمدید شد
آزمون کتبی گواهینامه/ دانشنامه رشته های تخصصی دندانپزشکی در سال 
۹۹ روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۹۹ و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه 

۲۲ تا ۲۴ مهرماه ۹۹ برگزار می شود.
مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، مهلت ثبت نام و ویرایش فرم 
ثبت نام آزمون کتبی دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی برای آن دسته از متقضیان 
شرکت در آزمون کتبی را که در بازه زمانی قبلی موفق به ثبت نام نشده اند را 
تا  مردادماه  شنبه ۲۱  روز سه  از ساعت ۹ صبح  توانند  می  کرد.داوطلبان  تمدید 
ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۹۹ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام و یا ویرایش فرم 

ثبت نام خود اقدام کنند.
مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی شامل تصویر اسکن شده از عکس ۳×۴ 
رنگی داوطلب و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی است. مدارک الزم برای ثبت نام 
رنگی  از عکس ۳×۴  اسکن شده  از کشور شامل تصویر  آموختگان خارج  دانش 
داوطلب، تصویر اسکن شده از معرفی نامه مرکز خدمات آموزشی جهت شرکت 
در آزمون، تصویر اسکن شده از صفحات اول و دوم شناسنامه، تکمیل فرم ثبت 

نام اینترنتی است.

دو تبعه لبنان، در تهران به قتل رسیدند
ساله  مریم ۲۷  و  ساله  داوود ۵8  حبیب  نام های  به  لبنانی  دختری  و  پدر 
توسط موتورسواری ناشناس در حوالی گلستان یکم در خیابان پاسداران تهران 

به قتل رسیدند.
بر اساس گفته شاهدان عینی حبیب داوود استاد تاریخ ، زمانی که همراه 
دخترش با یک دستگاه خودرو ال ۹۰ سفید در حال حرکت بودند، از سمت راننده 
چهار تیر به سمت آن ها شلیک شده و  گلوله پنجم به یک خودروی دیگر که در 

حال عبور بوده اصابت  کرده است.

واژگونی تیبا، جاِن ۴نفر را گرفت
بر اساس اعالم مرکز عملیات و کنترل ترافیک پلیس راه استان مرکزی، 
در یک  سانحه رانندگی که در محور نراق - کاشان بر اثر واژگونی یک دستگاه 

خودرو تیبا رخ داد، چهار نفر از سرنشینان خودرو جان باختند.
علت این سانحه عدم توجه به جلو از سوی راننده خودرو و ناتوانی وی در 

کنترل وسیله نقلیه در سر پیچ اعالم شد.

دستگیری قاتل فراری بعد از ۱۲سال
فرمانده انتظامی استان ایالم گفت: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی ایالم 
قاتل فراری که ۱۲ سال پیش در شهرستان ملکشاهی اقدام به قتل کرده بود، در 

یکی از استان های مرکزی کشور دستگیر شد.
سردار نورعلی یاری، اظهار داشت: این قاتل که ۱۲ سال پیش در شهرستان 
ملکشاهی پس از ارتکاب قتل از محل متواری شده بود و در این مدت خود را از 
دید قانون مخفی کرده بود شناسایی و محل اختفای وی تحت نظر قرار گرفت.

وی افزود: با مشخص شدن محل اختفاء این قاتل در یکی از استان های 
مرکزی کشور، تیم مجربی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان ایالم به مدت چند 
با  از هماهنگی  را تحت نظر قرار دادند وپس  روز به صورت شبانه روزی وی 
مراجع قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل دادند.

دانشکده نفِت دانشگاه شهیدبهشتی آتش گرفت
ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه روز ۱۷ مرداد یکی از اتاق های دانشکده علوم شیمی 

و نفت دانشگاه شهید بهشتی دچار حریق شد.
بنا بر اعالم دانشگاه آتش سوزی در یکی از اتاق های دانشکده علوم شیمی 
و نفت دانشگاه شهید بهشتی رخ داد و نیروهای آتش نشانی سریعا در محل وقوع 

حادثه حضور یافتند و حریق مهار شد.
خوشبختانه با حضور به موقع مسئوالن و ماموران حراست دانشگاه و ماموران 
آتش نشانی تهران، حریق به سرعت مهار شد و  از گسترش آتش جلوگیری به عمل 

آمد. این آتش سوزی هیچ مصدومی نداشته است.

پنجمین غرق شدگی در رودخانه بشار یاسوج طی ۲۰ روز اخیر
و  کهگیلویه  استان  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 

بویراحمد از پنجمین غرق شدگی طی ۲۰ روز در رودخانه بشار خبر داد.
ماه  مرداد   ۱8 شنبه  روز  دقیقه   ۱6 و   ۱۲ ساعت  گفت:  جلیل  محسن 
در  ای  شده  غرق  فرد  جهت  کمک  درخواست  بر  مبنی  گزارشی  دریافت  با 
رودخانه »بشار« در منطقه »چنار برم«،  بالفاصله پایگاه اورژانس میمند به 

محل حادثه اعزام شد.
وی با بیان اینکه فرد غریق جوان ۲۵ ساله ای بود، افزودد: حین رسیدن 
تکنسین های اورژانس، فرد غرق شده فاقد هرگونه عالئم حیاتی تشخیص داده 
از زمان غرق شدگی وی گذشته بود، عملیات  شد و به دلیل مدت زیادی که 

احیاء  نتیجه یی نداشت.
و  کهگیلویه  استان  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
بویراحمد عنوان کرد: طی ۲۰ روز گذشته، این مورد ، پنجمین مورد غرق شدگی 

در رودخانه » بشار« بود. 
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فناوری جدید دانشگاه الفبورو جایگزینی 
برای سگ های راهنما است

فناوری جدید دانشگاه الفبورو با نام تیئا ازطریق اسکنر لیدار و سیستم 
مسیریابی  در  را  نابینایان  محیط  از  سه بعدی  تصویری  ساخت  با  دوربین، 

راهنمایی می کند.
سگ های راهنما به عنوان یاری دهنده ای به منظور تحرک بیشتر، نقش 
مهمی برای افراد مبتال به اختالالت بینایی برعهده دارند؛ ولی استفاده از این 
حیوانات برای تمامی افراد راهکار ایدئالی نیست. مشکالتی همچون هزینه و 
کوچک بودن محل زندگی و حتی گونه های مختلف آلرژی سبب شده است این 
سگ ها برای بسیاری از افراد مناسب نباشند. بااین حال، فناورِی درحال توسعه ای 
در دانشگاه الفبورو با ارائه ی ویژگی های سگ راهنما در دستگاهی رباتیک که 

می توان آن را در دست نگه داشت، راهکار جایگزینی ارائه می دهد. 
این دستگاه تیِئا )Theia(نام دارد و ایده ی آن را آنتونی کامو، یکی از 
دانشجویان رشته ی طراحی صنعتی مطرح کرده است. او برای توسعه ی این 
دستگاه از کنسول های بازی واقعیت مجازی و وسایل نقلیه ی خودران الهام 
اولیه است و مشکالت  گرفته است. فناوری یادشده هنوز به شکل نمونه ی 
 Theia کوچکی دارد که باید حل شوند. بااین حال، فرض اصلی این است که
برای کمک به افراد مبتال به اختالالت بینایی به منظور حرکت به مقصدشان 

همچون سگ راهنما عمل کند.
ژیروسکوپ  عنوان  با  که  است  چیزی  دستگاه  این  در  اصلی  فناوری 
از  جزئی  اغلب  فناوری  این  می شود.  )CMG(شناخته  کنترل  لحظه ی 
سیستم های کنترل حالت فضاپیماها ازجمله ایستگاه فضایی بین المللی است. 
CMG به دستگاه تیئا را کمک می کند بسته به مکانی که در آن قرار دارد، 
بازخورد نیرو ارائه دهد و دقیقا همچون بند سگ راهنما، به عنوان روشی برای 

هدایت دارندگانشان دست آن ها را به سمت مسیر مدنظر حرکت دهد.
سیستم  و  لیدار  اسکنر  ازطریق  خودران  نقلیه ی  وسایل  همچون  تیئا 
دوربین که امکان ساخت تصویری سه بعدی از محیط را فراهم می کنند، راه 
پیرامونش را پیدا می کند. کاربران می توانند ازطریق دستورها صوتی مقصدشان 
را وارد کنند و پردازنده های تعبیه شده بهترین مسیر را تشخیص دهند. تیئا 
هنگام مسیریابی حتی داده های لحظه ای درباره ی تردد عابران پیاده و ترافیک 

خودرو ها و وضعیت آب وهوایی را نیز درنظر می گیرد.
این یک روش بدون خطر برای سناریوهای پرخطر ، مانند عبور از جاده 
های شلوغ - استفاده از کاربر را به سمت »حالت دستی« ، مانند استفاده از 

عصا ، سوق می دهد.
البته باتوجه به اینکه نمونه ی اولیه ی دستگاه مشکالتی همچون ویبره ی 
بیش ازحد دارد و موتورهای الکتریکی آن خراب شده است، پیش از ارائه ی 
عملکردهای پیشرفته باید تغییراتی روی آن اعمال شود. بااین حال، کامو امیدوار 
است با توسعه ی بیشتر تیئا مشکالت پیش آمده حل و حتی این امکان ایجاد 
شود که دستگاه مذکور موانع پیچیده تر همچون آسانسور و پله ها و گذرگاه های 

عابرپیاده را تشخیص دهد. 
وی گفت: »من می دانم که این یک چشم انداز بزرگ است ، اما امیدوارم 

که مردم بتوانند تأثیرات مثبت تیا را بر جامعه نابینایان ببینند.”
هدف بسیاری از افراد نابینا این است که استقالل داشته باشند و به صورت 
عادی زندگی کنند. بااین حال، متأسفانه بسیاری از افراد مبتال به اختالل بینایی 
احساس می کنند که از موقعیت ها و فعالیت هایی مانند معاشرت و خرید یا رفتن 
به رستوران محروم هستند؛ فعالیت هایی که برای سایر افراد عادی است. این 
محدودیت ها معموال به دلیل ترس و اضطراب ناشی از نبود درک کامل از محیط 
اطراف شکل می گیرد. تیئا این ظرفیت را دارد که مناطق و امکانات الزم برای 
آسایش فرد نابینا و چشم انداز او از زندگی را گسترش دهد و به آن ها اجازه 
دهد کمتر بابت راه رفتن و موانعی فکر کند که در پایان مسیر منتظر او است.
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مواد  بنکداران  کل  دبیر 
انبارها،  در  گفت:  تهران  غذایی 
سطح بازار و خرده فروشی هیچ 

نشانه ای از کمبود کاالی اساسی نداریم.
 : د کر ر  ظها ا حسنی  سمعلی  قا
نوع  هیچ  فعلی  شرایط  در  خوشبختانه 
و  نداریم  اساسی  کاالی  بازار  در  کمبودی 
تامین کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم به 
میزان کافی صورت گرفته است. اما گاهی 
اوقات شاهد گرانفروشی کاال در بازار هستیم.

کاالهای  برخی  واردات  افزود:  وی 
اساسی از اردیبهشت ماه در انتظار تخصیص 
مورد  ارز  تامین  خوشبختانه  اما  بود  ارز 
شده  موجب  اقالم  این  واردات  برای  نیاز 
به  اساسی  کاالی  بازار  در  کمبودی  تا 
و  کاال  گرانفروشی  نخورد. همچنین  چشم 

دهد  رخ می  بازار  در  که  سوءاستفادههایی 
نیز ناشی از عملکرد واردکنندگان و عرضه 
کنندگان است و کمبودی در بازار نداریم که 

منجر به افزایش قیمت ها شود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
با توجه به برخی تخلفات در  تصریح کرد: 

سطح بازار و گرانفروشی هایی که رخ می 
دهد الزم است برخوردهای قاطع با این افراد 
صورت بگیرد و بدون تردید هیچ برخوردی 
بهتر از نخریدن کاال از گرانفروشان نیست.

به گفته وی جزای گرانفروشان فقط 
افراد  که  زمانی  تا  و  است  کاال  نخریدن 
های  نرخ  با  که  کاالهایی  برای  سودجو 
مشتری  و  خریدار  کنند،  می  عرضه  گزاف 
نداشته باشند دیگر نمی توانند به این رویه 

ادامه بدهند.
از  که  اقداماتی  به  اشاره  با  حسنی 
سوی نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت 
ها صورت می گیرد، گفت: تسهیل شرایط 
واردات و تامین کاالی اساسی در کنار نظارت 
بر عملکرد بازار می تواند قیمت ها را به نقطه 

تعادل برساند.

عضو هیأت مدیره بانک سپه خبرداد:
اختیارات ویژه شعب بانک سپه 

برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا
فعاالن  کلیه  از  بانک سپه  مدیره  عضو هیأت 
کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا که در 
سامانه کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت 
نام کرده و تاکنون موفق به اخذ تسهیالت نشده اند 

خواست تا به شعبه معرفی شده مراجعه کنند.
سپه،  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 

سیاستهای  با  همراهی  جهت  در  سپه  بانک  گفت:  پرتوافکنان  مصطفی 
اقتصادی و اجتماعی دولت و ابالغیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و نیز مسئولیتهای اجتماعی خود و همچنین با هدف حمایت از واحدهای 
اقتصادی و اشتغال پایدار، از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی آسیب 

دیده ناشی از ویروس کرونا حمایت می کند.
وی از کلیه اشخاص فعال در کسب و کارهای مذکور که در سامانه 
کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده اند و تاکنون موفق به 
اخذ تسهیالت نشده اند، خواست تا با مراجعه به شعبه معرفی شده نسبت 

به دریافت تسهیالت مربوطه اقدام کنند.
پرتوافکنان یادآور شد: به منظور تسهیل در پرداخت تسهیالت یادشده، 

اختیارات ویژه ای به شعب بانک تفویض شده است.

 تسهیالت ۹۰۰میلیارد ریالی بانک آینده 
به شرکت های دانش بنیان از آغاز سال ۱3۹۹

»جهش  شعار  تحقق  راستای  در  آینده   بانک 
اقتصادی،  کالن  سیاست های  با  هم گام  و  تولید« 
به ویژه  اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  به  نسبت 
شرکت های دانش بنیان )تولیدی، صنعتی و خدماتی«، 

از طریق تأمین مالی آن ها، اقدام نموده است.
از سوی صندوق  که  دانش بنیانی   شرکت های 

نوآوری و شکوفایی به بانک آینده معرفی می شوند، می توانند پس از انجام 
بررسی ها و طی مراحل الزم، نسبت به دریافت تسهیالت درخواستی خود، 

اقدام نمایند.
 بانک آینده هم چنین در تعامل با صندوق توسعه ملی، تسهیالت سرمایه 
در گردش به شرکت های دانش بنیانی که داروها و تجهیزات مرتبط با درمان 

و مقابله با ویروس کرونا را تولید می کنند، اعطا می کند.
 تسهیالت پرداختی بانک آینده به شرکت های دانش بنیان )در حوزه های 
تولید کننده محتوا و نرم افزار، صنعت نفت،  دارویی و تجهیزات پزشکی، 
از  تا نیمه مردادماه امسال، بیش  از آغاز سال ۱۳۹۹  پلیمر(  پتروشیمی و 

۹۲۰ میلیارد ریال بوده است.
 بانک آینده، مصمم است؛ این روند فزآینده را تا پایان سال ۱۳۹۹؛ 

سال »جهش تولید«، با قوت و قدرت بیش تری، ادامه دهد.

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب اعالم کرد؛ 
ورود فوالد صنعت بناب به بورس در سال جهش تولید

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب اعالم کرد: 
پروژه بزرگ ذوب و نورد در مجموع با ظرفیت ۲ میلیون 
تن وهمچنین ۵ کارخانه توسعه اي فروآلیاژي با اعتباري 
بالغ بر یک میلیارد یورو با تامین از محل صندوق توسعه 

ملي در سال جاری به اجرا درخواهد آمد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، بابک علیزاد شهیر در 
جمع خبرنگاران گفت: در سال جهش تولید شاهد یکي از بزرگترین پروژه 
هاي در حال احداث کشور خواهیم بود که مي تواند سهم بسزایي را در تولید 

محصوالت فوالدي و اشتغال واقتصاد منطقه داشته باشد.
وی از افزایش تولید در سال جاري خبر داد و افزود : در خرداد ماه امسال 
توانستیم رکورد تولید در ۱۰ سال اخیر را بهبود داده و در جهت دستیابي 
به تولید باالي یک میلیون تن گام برداریم که هم در ذوب و هم در نورد 

رکورد تولید شکسته شد که در چند سال اخیر بي سابقه بود.
علیزاد شهیر ادامه داد: همچنین به منظور باال بردن میزان تولید و 
افزایش بهره وري اقدامات الزم در فرآیند تولید انجام گرفته و بر اساس 
پیش بیني و برنامه ریزي انجام شده بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول فوالدي 
به خارج از کشور صادرخواهد شد که مي تواند نقش بسزایي در ارزآوري و 

افزایش صادرات غیرنفتي در کشور داشته باشد. 
عضو هیات مدیره فوالد صنعت بناب از ورود این مجتمع به بورس در 
سال جهش تولید خبر داد و گفت: تا پایان امسال در بورس حضور خواهیم 
داشت و سهام مجتمع فوالد صنعت بناب نیز عرضه خواهد شد که مي تواند 

تاثیر مثبتي در روند پیشبرد اهداف این مجتمع داشته باشد.
وي امسال را براي فوالد صنعت بناب سال پاک عنوان کرد و افزود : 
با اصالح نحوه مصرف مواد اولیه در واحد هاي ذوب شاهد کاهش چشمگیر 
آالیندگي بودیم که به این منظور در کوره ي ذوب قوس شارژ آهن اسفنجي 
القائي نیز شارژ 8۵ درصدي آهن  به ۱۰۰ درصد رسیده و در کوره هاي 

اسفنجي را داریم که باعث کاهش محسوس آالیندگي شده است .
بر اساس این گزارش، مجتمع فوالد صنعت بناب با برخورداري از دو 
واحد ذوب و ریخته گري و ۷ خط نورد توان تولید ساالنه به ظرفیت اسمي 
۲ میلیون و ۴۵۰ هزارتن را داراست که براي رسیدن به این ظرفیت گام بر 
مي دارد تا محصوالت فوالدي خود را با کیفیت باال با حضوري پرنگ تر 

در بازارهاي داخلي و خارجي تجربه کند.

پیام دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران
 به مناسبت روز خبرنگار

ایران طی  بانک  پست  مدیرعامل  شیری  بهزاد  دکتر 
پیامی، ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به اصحاب رسانه و تالشگران 

این عرصه تبریک گفت. 
متن پیام تبریک دکتر شیری بدین شرح است؛

ن َوالَْقلَِم َوَما َیْسُطُروَن
ن و قسم به قلم و آنچه خواهند نگاشت )القلم/آیه ۱(

شفافیت ارتباطی عصِر حاضر مرهون تالش های مجّدانه ی کسانی  است که 
در تالطم رخدادها و پیشامدهای روزگار، سعی در نشِر حقیقت داشته اند. کسانی که 

با قلم و کالم صریح شان سردمدار آگاهی بخشی جامعه هستند.
هفدهم ُمردادماه، مصادف است با تکریم مقام شریف خبرنگار، ضمن تبریک 
این روز خجسته به همه ی فعاالن عرصه ی رسانه و خبرنگاران دلسوز، توفیق و 
سربلندی همه ی عزیزان را در مسیِر بصیرت و آگاهی و شناخِت دانایی، از درگاه 

حضرت باریتعالی مسئلت دارم.
بهزاد شیری  

نصب نخستین پمپ میله ای مکشی در غرب کارون؛
افزایش ظرفیت تولید نفت میدان یاران شمالی 

نسل سوم پمپ میله ای مکشی )SRP( برای نخستین بار در منطقه 
عملیاتی غرب کارون در چاه شماره ۱۴ میدان یاران شمالی نصب شد و 

ظرفیت تولید نفت این میدان مشترک را افزایش داد.
محمدعلی اژدری، سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی 
در شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( در گفت وگو با خبرنگار سرویس 
اقتصادی دنیای جوانان اعالم کرد: پس از گذشت حدود یک سال از نصب 
موفق نخستین پمپ درون چاهی )ESP( در این میدان مشترک، تیرماه 
میله ای  کارون، نسل سوم پمپ  در غرب  بار  برای نخستین  نیز  امسال 

مکشی موسوم به SRP در میدان یاران شمالی نصب شد.
وی با بیان اینکه این پمپ به صورت پایلوت نصب و از تاریخ ۱۳ 
تیرماه امسال راه اندازی شد، ادامه داد: عملکرد پمپ براساس تعریف سازنده 
پمپ و شرایط تولیدی مخزن و چاه ارزیابی شد و تست ۷۲ ساعت با دبی 

تولیدی ۷۵۰ بشکه در روز مورد تأیید قرار گرفت.
به گفته اژدری، سادگی و راحتی نصب و خارج سازی، طول عمر باالی 
پمپ و تجهیزات بازده انرژی باال برای اعماق و دبی تولید کم، هزینه 
تعمیر و نگهداری پایین و هزینه سرمایه ای کمتر نسبت به روش های دیگر 

فرازآوری از مهم ترین مزایای این پمپ هاست.
وی افزود: این پمپ ساخت داخل، تولید از الیه سروک چاه شماره 
۱۴ یاران شمالی را حداقل ۵۰۰ بشکه در روز افزایش می دهد و با افزایش 
فشار سرچاهی به ۳۷۰ پام، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید میدان 

ایفا می کند.
براساس این گزارش، پیش از این در مردادماه سال گذشته، نخستین 
یاران شمالی  پمپ درون چاهی به صورت موفق در چاه شماره ۴ میدان 

نصب شده بود. 
میدان نفتی یاران شمالی در ۱۳۰ کلیومتری جنوب غربی اهواز در 

امتداد مرز ایران و عراق قرار دارد.

افزایش طول دوره تولید پایدار
 از سکوی شماره ۸ پارس جنوبی

مدیر مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس از پایان عملیات 
اسیدکاری گسترده چاه های سکوی شماره هشت میدان پارس جنوبی و 

افزایش دوره تولید پایدار این سکو به میزان دو سال خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، علی 
به  به منظور دستیابی  انجام  فعالیت های در دست  به  اشاره  با  اکبر ماجد 
اهداف برنامه نگهداشت تولید از میدان گازی پارس جنوبی، گفت: عملیات 
اجرایی مشبک کاری الیه K۱ در یک حلقه چاه و اسیدکاری گسترده 6 
حلقه از چاه های سکوی SPD8، دهم مردادماه امسال به پایان رسید و با 
اجرای موفقیت آمیز این عملیات، دوره تولید پایدار از این سکو به میزان 

دو سال افزایش یافت.
ماجد با بیان اینکه عملیات اسیدکاری موقعیت این سکو در دو مرحله 
از نیمه دوم سال ۹8 و نیمه نخست امسال به مدت پنج ماه پیگیری و اجرا 
شد، گفت: این عملیات، از سوی مدیریت مهندسی نفت و گاز با همکاری 
معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس و با استفاده از خدمات 

پیمانکاران توانمند داخلی به پایان رسید.
در  اسیدکاری  عملیات  از  به دست آمده  نتایج  به  باتوجه  افزود:  وی 
چاه های حفره باز، برنامه ریزی الزم برای انجام عملیات مشابه در برخی 
از چاه های دو سکوی دیگر فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی انجام خواهد شد.

عملیات مشبک کاری الیه K۱ و اسیدکاری گسترده ۱۲ حلقه چاه 
در سکوی تولیدی فاز ۴ پارس جنوبی نیز پیش از این در فاصله اسفندماه 
سال ۱۳۹۷ تا مردادماه سال ۱۳۹8 با موفقیت تکمیل شده و دوره تولید 

پایدار از سکوی SPD۵ به مدت ۲۴ ماه افزایش یافته بود.

با احیای بانک باتری مرکز انتقال نفت مرگاو صورت گرفت؛
و  لوله  خطوط  شرکت  تومانی  میلیون   3۰۰ جویی  صرفه 

مخابرات نفت ایران
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال، صرفه جویی ۳۰۰ میلیون 

تومانی در تعویض این باتری ها را به همراه داشت.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران – منطقه شمال، رضا نیک خواه، رئیس نگهداری و تعمیرات 
ابزار دقیق و کنترل این منطقه از صرفه جویی حدود ۳۰۰ میلیون تومانی 
با احیا و به کارگیری مجدد بانک باتری نیکل کادمیوم استارتر توربین گاز 
مرکز انتقال نفت مرگاو خبر داد.وی با اشاره به تحریم اقالم صنعتی و 
هزینه ۳۰۰ میلیون تومانی تأمین این باتری ها از خارج کشور افزود: در این 
طرح با صرف هزینه ۱۵ میلیون تومانی و تعویض محلول الکترولیز داخلی 

این باتری ها، طول عمر و ظرفیت آنها نیز افزایش یافت.
بر پایه این گزارش، احیای بانک باتری مرکز مرگاو با تالش چهار 
روزه سه نفر از کارشناسان و کارکنان ابزار دقیق منطقه انجام و مواد اولیه 

مورد استفاده از یک شرکت دانش بنیان داخلی تهیه شد.

ارسال نخستین محموله نفت خام آمریکا به عربستان
ایاالت متحده آمریکا پس از بیش از یک دهه نخستین محموله نفت 

خام خود را به عربستان ارسال کرد.
آمریکا  متحده  ایاالت  نیویورک،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
محموله ای از نفت خام را در ماه ژوئن به عربستان ارسال کرد. داده های 
دفتر سرشماری ایاالت متحده آمریکا روز چهارشنبه )۱۵ مردادماه( نشان 
داد که به نظر می رسد این نخستین محموله ای است که از زمان پایان 
ممنوعیت صادرات نفت خام ایاالت متحده که در سال ۲۰۱۵ تصویب 

شد، ارسال می شود.
داده های این اداره نشان داد که ایاالت متحده در ماه ژوئن حدود ۵۵۰ 
هزار بشکه یا ۱8 هزار و ۳۰۰  بشکه در روز نفت خام به عربستان ارسال 
کرده است. اداره اطالعات انرژی آمریکا تاکنون هیچ نمونه ای از ارسال 

محموله نفت خام این کشور به عربستان ثبت نکرده است.
داده های اداره سرشماری ایاالت متحده  آمریکا نشان داد این کشور 
در سال ۲۰۰۲ یک محموله بسیار کوچک هزار بشکه ای را در مدت چهار 

دهه ممنوعیت صادرات آمریکا به عربستان صادر کرده است.
مقدار محموله ژوئن کمتر از آن  رقمی است که حتی در کوچک ترین 
حمل  افرامکس  کشتی های  به  معروف  خام،  نفت  نفتکش های  کالس 
می شود.معامله گران اعالم کردند که احتمال دارد این محموله بخشی از 
محموله دیگری بوده که به کشور دیگری منتقل شده است. در داده های 
از  گزارشی  هیچ  ایکون  رفینیتیو  مؤسسه  کشتی های  ردیابی  به  مربوط 

حمل ونقل نفت خام به عربستان سعودی در دست نیست.
عربستان یکی از بزرگ ترین تأمین کنندگان نفت خام ایاالت متحده 
آمریکاست. این کشور در ماه مه و در پی جنگ کوتاه مدت قیمتی نفت 
بین ریاض و مسکو که با وخیم تر شدن ویروس همه گیر کرونا رخ داد، 
حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز، بیشترین مقدار در سه سال، 

نفت خام به آمریکا ارسال کرد.
این اقدام عربستان سبب ایجاد مازاد عرضه فراوانی در جهان شد و در 
پی آن توافق کاهش تولید تاریخی نفت خام سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به »اوپک پالس« برای کاهش ۹ میلیون 

و ۷۰۰ هزار بشکه در روز امضا شد.
صادرات نفت خام ایاالت متحده آمریکا از زمانی که واشنگتن در 
سال ۲۰۱۵ ممنوعیت صادرات نفت را لغو کرد افزایش یافت و میانگین 

آن در ماه ژوئن ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز بود.

دبیر کل بنکداران مواد غذایی مطرح کرد:

جزای گرانفروشان را با نخریدن بدهید!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

وعده رئیس جمهور درمورد 
۳۰ درصد دوم سهام عدالت در 
و  شد  محقق  غدیر  عید  روز 
انتخاب  را  مستقیم  روش  که  مشموالنی 
می  گذشته)یکشنبه(  روز  از  بودند،  کرده 
سهام  درصد   6۰ فروش  به  نسبت  توانند 

خود اقدام کنند.
مورد  در  رهبری  معظم  مقام  ابالغیه 
آزادسازی سهام عدالت نهم اردیبهشت ماه 
صادر شد و مشموالن از دهم اردیبهشت تا 
دهم خردادماه این اختیار را داشتند که روش 
مدیریت  برای  را  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 

سهام عدالت خود انتخاب کنند.
 ۴۹ از  آمار،  طبق  و  اساس  این  بر 
 ۱۳ عدالت،  سهام  مشمول  نفر  میلیون 
را  نفر روش مستقیم  میلیون و 6۰۰ هزار 
کردند.  انتخاب  خود  سهام  مدیریت  برای 
این افراد از هشتم خردادماه امکان فروش 
به  مراجعه  با  را  خود  سهام  از  درصد   ۳۰
این  بر  داشتند.  ها  کارگزاری  یا  ها  بانک 
وعده  روحانی  حسن  پیش  چندی  اساس 
داد که ۳۰ درصد دیگر سهام عدالت برای 
عید غدیر و ۳۰ درصد دیگر هم برای ۲۲ 

بهمن آزاد می شود.

وعده ای که نیمی از آن محقق شد 
مدیریت  روش  که  مشموالنی  امروز  از  و 
کرده  انتخاب  خود  سهام  برای  را  مستقیم 
بودند، می توانند نسبت به فروش 6۰ درصد 
بنابراین مشموالنی  اقدام کنند؛  سهام خود 
که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند و تاکنون اقدام به فروش 
سهام خود نکرده اند، می توانند برای فروش 

6۰ درصد سهام خود اقدام کنند.
افرادی هم که پیش از این ۳۰ درصد 
سهام خود را فروخته بودند، می توانند نسبت 
به فروش ۳۰ درصد دیگر سهام خود اقدام 

باشند  داشته  توجه  باید  داران  سهام  کنند. 
زمانی  محدودیت  خود  سهام  فروش  برای 
فروش  به  اقدام  هم  امسال  اگر  و  ندارند 
ها  آن  از  فروش  حق  نکنند،  خود  سهام 

سلب نخواهد شد.
واقعی  ارزش  گزارش،  این  اساس  بر 
سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان 
امروز کمی بیشتر از ۱8 میلیون و ۱۵۰ هزار 
 ۱۰ حدود  آن  درصد   6۰ که  است  تومان 
این درحالی است  تومان می شود.  میلیون 
که ارزش این سهام در اوایل خردادماه حدود 

هفت میلیون و 66۰ هزار تومان بود.

محقق شدن یک وعده؛

۶۰ درصد سهام عدالت قابل معامله شد

هدیه  ینترنت  ا یه  ا ر ا
حالی  در  امسال  خبرنگاری 
تنها به اپراتور رایتل اختصاص 
برای  این هدیه  یافته که سال گذشته 
تمامی اپراتورهای تلفن همراه در نظر 

گرفته شده بود.
جمهوری  رییس  روحانی،  حسن 
آیین  در  د،  مردا  ۱6 پنجشنبه  روز 
وزارت  ملی  طرح های  از  بهره برداری 
وزیر  به  با دستور  اعالم کرد که  نفت 
سال  نند  ما هم  مسال  ا تباطات،  ر ا
مناسبت  به  خبرنگاران  برای  گذشته، 
اینترنتی رایگان  روز خبرنگار، خدمات 

 . می شود گرفته  نظر  در  له  یک سا
وزیر   - جهرمی  آذری  د  محمدجوا
نیز   - اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
ضمن  خود  اینستاگرام  در   مرداد   ۱8
دستور  نوشت:  خبرنگار  روز  تبریک 
رییس جمهوری برای هدیه خبرنگاران 
در حال پیگیری است و از امشب توزیع 

این هدایا انجام خواهد شد.
بدین ترتیب یکشنبه شب گذشته، 
برای خبرنگارانی که سال گذشته برای 
خبرنگاری  رایگان  اینترنت  دریافت 
بر  مبنی  پیامکی  بودند،  کرده  ثبت نام 
رایگان  اینترنت  گیگ   ۱۲۰ دریافت 

ارسال شد و اینکه خبرنگاران با استفاده 
می توانند  پیامک،   در  موجود  لینک  از 
برای ثبت نام اینترنت هدیه اقدام کنند. 
با وجود این، با طی کردن مراحل اولیه 
ثبت نام،  مشخص می شود که خبرنگاران 
یا باید سیم کارت رایتل داشته باشند و 
اپراتور  این  برای دریافت سیم کارت  یا 
رایگان  ینترت  ا ز  ا تا  کنند  ثبت نام 

برخوردار شوند.
سال  که  است  حالی  در  ین  ا
گذشته اینترنت خبرنگاری برای تمامی 
اپراتورهای همراه از جمله همراه اول و 
ایرانسل نیز در نظر گرفته شده بود که 

مشترکان  تعداد  در  قابل توجهی  سهم 
دارند و اما این بار به نظر می رسد وزارت 
ارتباطات، توجه ویژه ای به اپراتور رایتل 
داشته که اهدای اینترنت خبرنگاری را 
به این اپراتور سپرده و خبرنگاران هم 
برای دریافت هدیه، به ثبت نام در این 

اپراتور ملزم هستند.
شده  معرفی  سایت  طرفی  ز  ا
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  توسط 
به  توجه  با  و  داشت  اختالل  اطالعات 
بیشتر  خبرنگاران،  هدیه  شرایط خاص 
همکاران خبرنگار این هدیه را وا نکرده 

برای صاحبش پس فرستادند!

اپراتور رایتل، مجری هدیه به خبرنگارن؛

اینترنت رایگان خبرنگاران، هدیه ای که وا نکرده پس فرستاده شد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
با اشاره به تصمیمات جدید وزارت صمت در 
حوزه تنظیم بازار فوالد، معتقد است که با توجه 
کارشناسی  در جلسات  ها  اینکه تصمیم  به 
شده، اتخاذ می شوند و با کاهش سفته بازی ها 
به عنوان بزرگترین معظل بازار فوالد، اتفاقات 

خوبی را در این زمینه رقم خواهد خورد.
از  پس  سلطانی  خلیفه  رسول  سید 
اتفاقات اخیر در حوزه عرضه فوالد  و کف 
اولتیماتوم ها،  و  هشدارها  بورس،  در  عرضه 
مدرس خیابانی  دکتر  حضور  با  کرد:  اظهار 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  راس  در 
حوزه  در  وزارتخانه  این  جدید  تصمیمات  و 
بازار  تنظیم  خوشبختانه  فوالد،  بازار  تنظیم 
فوالد از شخص محوری قبلی خارج شده و 
در جلسات، کارشناسی شده تصمیم گیری ها 

انجام می شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
با بیان اینکه آثار تصمیمات اخیر به تدریج در 
از  بازار فوالد دیده خواهد شد، گفت: بیش 
پنج ماه است که موضوعات مهمی همچون 

برنامه عرضه داخلی و صادرات اسلب  ارائه 
و شمش فوالدی مورد مطالبه انجمن بوده 
این  تا در نهایت در یک ماه گذشته،  است 
موارد در دستور کار جدی وزارت صمت قرار 
گرفت. در ماه جاری این برنامه در رابطه با 
اسلب ابالغ شد. البته الزم است با همفکری 
واحدهای تولیدی و درنظر گرفتن مسائل آنان، 

به درستی اجرایی شود.
وی افزود: آخرین پیگیری های انجمن 

در رابطه با شمش فوالدی هم حاکی از نهایی 
شدن برنامه عرضه داخلی و صادرات آن است 
که الزم است این برنامه هم هر چه زودتر 
ابالغ شود تا واحدهای تولیدی بتوانند برای 
تولید و عرضه خود در بورس کاال در طول 

سال برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.
طبق  کرد:  خاطرنشان  خلیفه سلطان 
و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه ریزی های 
تجارت، موضوع مدیریت تقاضای ورق های 

فوالدی هم در حال انجام است. سابقه قبلی 
در ساماندهی تقاضای محصوالت پتروشیمی 
و همچنین رویکرد مسئوالنه موجود، ما را به 
واقعی شدن سهمیه های بهین یاب و کاهش 
بخش  مهمترین  که  سفته بازی  تقاضای 
معیوب بازار فوالد هم هست، امیدوار کرده 
سهمیه های  تخصیص  اینکه  ضمن  است. 
آهن اسفنجی به واحدهای ذوب القایی نیز از 
اقدامات مثبت دیگری است که البته هنوز به 

درستی اجرا نشده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
ضمن تاکید بر اینکه هرچند که این برنامه ها 
باشند؛  داشته  اجرا  در  ایراداتی  است  ممکن 
یا  یک  آن ها  برای  اقدام  اما  کرد:  تصریح 
که  می شود  محسوب  جلو  به  رو  چندگام 
آثار آن به تدریج قابل مشاهده خواهد بود؛ 
ابالغ  با تسریع در  به نظر می رسد  بنابراین 
تصمیمات و حل موانع اجرایی احتمالی آن 
بازار  استمرار در فرآیند نظارت،  و همچنین 
رنگ  و  شده  خارج  اخیر  التهابات  از  فوالد 

آرامش به خود بگیرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خبر داد؛

تنظیم بازار فوالد از شخص محوری قبلی خارج شد 

اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
و  اقتصاد  وزارت  هوشمند  اقتصاد  و 
دیجیتال  سفته  اندازی  راه  از  دارایی 
الکترونیکی به کسب  وارایه تسهیالت 
همه  زمان  در  دیده  آسیب  وکارهای 

گیری ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از مرکز 
ملی فضای مجازی کشور، علی عبدالهی 
- رئیس مرکز فناوری اطالعات و توسعه 
اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی 
تنظیم  عالی  کمیسیون  جلسه  -در 
با  مجازی  فضای  ملی  مرکز  مقررات 
اشاره به جهش دیجیتالی دنیا به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا گفت: وزارت 
راستای  در  دارایی  و  اقتصادی  امور 
اقتصاد  به سمت  و حرکت  انداز  چشم 
ارایه  در  تسهیل  دنبال  به  هوشمند، 
و  حضوری  مراجعات  کاهش  خدمات، 
در نهایت تحقق دولت الکترونیک که 
از تاکیدات شورای عالی فضای مجازی 
به کسب  تسهیالت  ارایه  است،  کشور 
همه  دنبال  به  دیده  آسیب  کارهای  و 
مصوبه  طبق  را  کرونا  ویروس  گیری 
در  کرونا  با  مبارزه  ملی  وکمیته  دولت 
اولویت برنامه های خود قرار داده است.

و  فرآیند  گزارش  ارایه  وی ضمن 
و  الکترونیک  سفته  تخصیص  عملکرد 
در راستای آن ارایه تسهیالت در کمتر از 

۲۴ ساعت، افزود: برای ارایه تسهیالت 
به متقاضیان باید در مرحله نخست احراز 
امضای  پس  و  گرفته  صورت  هویت 
قرارداد فی مابین طرفین، تضامین ارایه 
شود که با توجه به فرایند طوالنی و نیاز 
مستند  همچنین  و  متعدد  مراجعات  به 
الکترونیکی  سفته  ارائه  مدارک،  سازی 

برای متقاضیان در نظر گرفته شد.
عبدالهی با بیان این که سفته زیر 
مجموعه خزانه داری و همچنین دارای 
است،  مالیاتی  امور  سازمان  تمبر  حق 
تاکید کرد: با همکاری نهادهای مربوطه 
اختیار  در  خدمت  این  حاضر  حال  در 
بانک ملی قرار گرفته و صرفا گام اول 
آن، ارایه تسهیالت به کسب وکارهای 
آسیب دیده از کروناست که در نهایت 
به کل متقاضیان تعمیم داده می شود.

وی اعالم کرد: کسب و کارهای 
آسیب دیده که شامل بنگاه های بزرگ 
و صنوف کوچک است، پیشتر در سامانه 
کارای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همراه  به  آنها  لیست  و  کرده  نام  ثبت 
اختیار  در  نظر  مورد  تسهیالت  میزان 

بانک ها قرار گرفته است.
اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
و  اقتصاد  وزارت  هوشمند  اقتصاد  و 
ملی  بانک  که  این  به  اشاره  با  دارایی 
درخواست کننده ارایه این خدمت بوده 
و زیرساخت های این بانک برای این 
تحول آمادگی کامل داشت، تصریح کرد: 
این خدمت معطوف به بانک ملی نیست 
و از هر بانک دیگری که تصمیم به ارایه 
آسیب  وکارهای  کسب  به  تسهیالت 
دیده از کرونا دارد، می تواند درخواست 

و  اطالعات  فناوری  مرکز  به  را  خود 
از  پس  تا  کند  ارسال  هوشمند  توسعه 
بررسی زیرساخت های فنی آن شامل 
اتصال صحیح و چگونگی انجام فرآیند 
الکترونیکی  نسخه  ابطال  و  تخصیص 
قرار  آن  اختیار  در  این سرویس  سفته، 

خواهد گرفت.
احراز هویت  که  این  بیان  با  وی 
همکاری  با  آن  الکترونیکی  امضای  و 
فناوری  یی  جرا ا شورای  نه  دبیرخا
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اطالعات، 
صورت  صمت  وزارت  و  اطالعات 
گرفته، افزود: در سیستم بانک ملی این 
شناسایی و احراز هویت چند الیه است 
سامانه  از  را  اطالعات  از  بخشی  یعنی 
کارا، بخشی سامانه شاهکار و در نهایت 
اطالعاتی هویتی از پیش ثبت شده از 

مشتریان در بانک ملی است.
ماده  طبق  گفت:  عبدالهی  علی 
ظرف  ما  تجارت  قانون  الیحه   ۴۴۹
سفته  اندازی  راه  به  موظف  سال  سه 
الکترونیک بودیم اما همه گیری ویروس 
کرونا این تحول را تسریع بخشید. با راه 
اندازی بخش اعطای تسهیالت و اعتبار 
دیجیتال مبتنی بر موبایل، در بانکداری 
موبایلی نیز دچار تحول شده و از مرحله 
پرداخت های خرد و کارت به کارت به 

مرحله ارایه تسهیالت حرکت کردیم.

در راستای دولت الکترونیک انجام می شود؛

راه اندازی سفته دیجیتال و ارایه تسهیالت الکترونیکی

هزار   ۲ کاهش  شاهد  ارز  )یک شنبه(  گذشته  روز  بازار 
تومانی بهای دالر و یورو در بازار آزاد بود به طوری که نرخ 
فروش دالر در بازار غیر رسمی به رقم ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان 

عقب نشینی کرد.
بازار ارز )یکشنبه، ۱۹ مرداد( در نرخ های رسمی صرافی ها 
پس از یک هفته افزایش قیمت، شاهد کاهش بهای فروش 

ارزهای عمده بود.
آمریکا در ساعت ۱۵ عصر یکشنبه در  بهای هر دالر 
صرافی های بانکی به کانال ۲۱ هزار تومان بازگشت و به قیمت 
۲۱ هزار و 8۰۰ تومان رسید. همچنین بهای خرید دالر در این 

صرافی ها نیز ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان شد.
تابلوی صرافی های بانکی برای فروش یورو نیز همین 
روند را نشان دادند و بهای آن را  ۲۵ هزار و 8۰۰ تومان ثبت 
کردند. بهای خرید یورو هم در قیمت ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان 
ثبت شد.افزایش قیمت خرید و کاهش قیمت فروش ارز در 
صرافی های بانکی، منجر به این شد که پس از سه هفته، 
فاصله قیمت خرید و فروش دالر و یورو در این صرافی ها به 

بازه ۱۰۰ تومان بازگردد.
از سوی دیگر ارزیابی بازار غیر رسمی ارز گویای آن است 
که نرخ خرید و فروش دالر در این بازار هم کاهشی حدود ۲ 

هزار تومانی داشته و این ارز در حدود قیمت ۲۱ هزار و ۴۰۰ 
تومان در حال معامله است.

همچنین در سامانه سنا نیز در روز کاری قبل )۱6 مرداد(  
برای فروش هر یورو مبلغ میانگین ۲6 هزار و ۹۴۵ تومان و 

برای فروش دالر نیز رقم ۲۳ هزار و ۲۰۷ تومان ثبت شد.
از سوی دیگر در سامانه نیما طی در روز معامالتی گذشته 
هر حواله فروش یورو با میانگین قیمت ۲۲ هزار و ۱۳۰ تومان 
به ثبت رسید. فروش حواله دالر نیز با میانگین قیمت ۱8 هزار 

و ۴۷۹ تومان انجام شد.
رئیس کل بانک مرکزی جمعه گذشته با توجه به التهابات 

بازار ارز، اعالم کرده بود: قیمت واقعی دالر خیلی پایین تر 
از رقم ۲۴ هزار تومان است.عبدالناصر همتی تصریح کرده 
بود: به مردم اطمینان می دهم که دولت به دنبال درآمدزایی 
از قیمت ارز نیست و اگر بتوانیم نرخ ارز را پایین بیاوریم که 
در روزهای آینده انشااهلل این اتفاق خواهد افتاد، نشان خواهیم 

داد که دولت چنین هدفی ندارد.
به گفته وی، ثبات در بازار ایجاد شده و هنگامی که وارد 
ثبات می شویم روند پایین آوردن نرخ ارز را آغاز می کنیم. اگر 
پایین  میان مدت  در  نیز  قیمت کاالها  بیاید،  پایین  ارز  نرخ 

خواهد آمد.

سقوط قیمت دالر با شیب مالیم در بازار آزاد
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ســی و ســومین جلســه 
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 
ــاون  ــت مع ــه ریاس ــد ب تولی
ــل و  ــتاندار اردبی ــادی اس ــور اقتص ام
بــا حضــور جمعــی از مدیــران اســتانی 
از جملــه مدیرعامــل شــرکت شــهرک 
ــتانداری  ــل اس ــی در مح ــای صنعت ه
اردبیــل برگــزار و مشــکالت و موانــع 
پیــش روی چنــد واحــد تولیدی اســتان 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

ــتاد  ــه س ــومین جلس ــی و س س
تســهیل و رفــع موانــع تولید به ریاســت 
معــاون امور اقتصــادی اســتاندار اردبیل 
و بــا حضور جمعی از مدیران اســتانی از 

ــهرک  ــرکت ش ــل ش ــه مدیرعام جمل
ــتانداری  ــل اس ــی در مح ــای صنعت ه
ــع  ــزار و مشــکالت و موان ــل برگ اردبی

تولیــدی  واحــد  چنــد  روی  پیــش 
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــتان م اس
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ گرفت.ب

شــرکت شــهرک هــای صنعتی اســتان 
اردبیــل، در ایــن نشســت کــه بــه دنبال 
آن بازدیــد از چنــد واحــد صنعتــی 
مســتقر در شــهرک صنعتــی اردبیــل۱ 
را بــه همــراه داشــت، مشــکالت ایــن 
ــدف ایجــاد  ــا ه ــدی ب ــای تولی واحده
رونــق اقتصــادی و جهــش تولیــد مورد 

ــت. ــرار گرف بررســی ق
یــن  ا مشــکالت  جملــه  ز  ا
واحدهــای تولیــدی، نیاز به تســهیالت 
ســرمایه گــردش و مشــکالت بیمه ای 
بــود کــه تصمیمــات الزم بــرای رفــع 
موانــع تولیــد ایــن واحدهــای صنعتــی 

ــد. اتخــاذ گردی

برگزاری سی و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
به ریاست معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل تاکید کرد:
فراهم شدن بسترهای قانونی ،گامی مهم در راستای ارتقای 

ارائه خدمات به مودیان مالیاتی است
دیدار  در  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
آباد  پارس  شهرستان  جمعه  امام  با 
جهت  قانونی  بسترهای  شدن  فراهم 
نیاز  بدون  الکترونیکی  اظهارنامه  ارائه 
گامی  ادارات  در  حضوری  مراجعه  به 
به  خدمات  ارائه  ارتقای  راستای  در 
مودیان مالیاتی عنوان نموده توجه به 
عدالت مالیاتی را از اولویت کاری خود 

عنوان نمود.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
قلی  اردبیل  استان  مالیاتی  امور  کل 

زاده با اشاره به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی گفت: مودیان محترم 
پایان مردادماه می توانند  تا  مالیاتی)اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل( 

اظهارنامه های خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت نمایند. 
در ادامه حجت االسالم و المسلمین باقری امام جمعه شهرستان پارس 
آباد توجه به امر خود اظهاری مودیان مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در 
تراکنش های  بیشتر  بررسی  را مهم توصیف کرده خواستار  سطح جامعه 
بانکی و قبول مستندات ارائه شده از سوی مودیان مالیاتی در موقع تعیین 

درآمد مالیاتی شد تا هیچگونه حقی از مودیان ضایع نگردد.

در  عمومی  خودروهای  کردن  سوز  دوگانه  رایگان  طرح 
استان خراسان رضوی در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی، مالکان خودروهای عمومی شامل تاکسی ها، وانت بارها و 
کامیونت ها که در سایت طرح رایگان دوگانه سوزکردن خودروهای عمومی  
به  تبدیل  رایگان  بصورت  استان   مجاز  کارگاه های  در  کرده اند،  ثبت نام 

سی ان جی می شوند.
مدیر منطقه خراسان رضوی اعالم داشت : با توجه به اینکه در این 
مرحله، خودروهای عمومی با هزینه دولت و بصورت رایگان و استاندارد 
دوگانه سوز می شوند، از دارندگان خودرهای عمومی خواست تا با مراجعه 
به سایت http://GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبت نام در این طرح 

ملی اقدام کنند.
اصغری افزود: استفاده از سوخت پاک سی ان جی عالوه بر پیشگیری 
از آلودگی زیست محیطی، کاهش چشمگیر هزینه سوخت برای خودروهای 
پرمصرف را نیز در پی خواهد داشت ، که با استقبال خوب همشهریان بالغ 
بر هزار نفر در سطح استان ثبت نام انجام داده که حدود ۷۰۰ نفر از آنها 
تایید شده و در ۵۰ واحد کارگاه مجاز در سطح استان در حال تبدیل وضعیت 

خودروی خود میباشند.
وی ادامه داد: در سطح منطقه خراسان رضوی در هر روز حدود یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب سی ان جی مصرف میشود که معادل همین 

مقدار لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی صورت می گیرد.

دعوت بهزیستی ایالم برای شرکت در گام دوم پویش همدلی 
مومنانه

ایالم - مدیرکل بهزیستی ایالم با اشاره به آغاز پویش همدلی مومنانه 
در نهضت ایران همدل همزمان با عید غدیر خم گفت: این نهضت در قالب 
پویش ایران همدل از امروز عید غدیر خم تا پایان ماه صفر با شعار کرامت 
علوی، شور حسینی اجرا می شود. زهرا همتی افزود: این پویش در راستای 
تاکید مقام  معظم رهبری برای جمع آوری کمک های مردمی به نیازمندان 

آغاز و از امروز تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: این پویش با توجه به شیوع کرونا و در آستانه آغاز سال 
تحصیلی جدید به منظور جمع آوری کمک های مردمی برای جامعه هدف 
بهزیستی، تهیه وسایل آموزشی و نوشت  افزار برای دانش آموزان و دانشجویان 
مددجو و همچنین تهیه اقالم بهداشتی و درمانی مورد نیاز پیشگیری از کرونا 
برای مددجویانی که در مراکز نگهداری شبانه روزی معلوالن و سالمندان 

نگهداری می شوند، اجرا می شود.
به گفته مدیرکل بهزیستی ایالم، کمک های جمع آوری شده در این 
پویش در اختیار مددجویان زیر پوشش قرار خواهد گرفت.وی ضمن دعوت 
از عموم  افراد خیر و نیکوکاری که دارای تمکن مالی مناسب هستند، ابراز 
امیدواری کرد: همچون مرحله نخست نهضت همدلی مومنانه این مرحله 

نیز با استقبال ومشترکت حداکثری مردم نوعدوست اجرا شود.
جامعه  به  خود  نقدی  های  کمک  توانند  مردم می  عموم   گفت:  وی 
مشارکتهای  های  شماره حساب  به  را  پویش  این  در  سازمان  این  هدف 
به شماره کارت 6۳6۷۹۵۷۰۷۰۷۰۷۰۷۵ واریز کرده  را  مردمی بهزیستی 
یا به سایت www.behzisti.ir مراجعه کنند. مدیرکل بهزیستی ایالم 
همچنین نحوه جمع آوری کمک های غیرنقدی شامل نذورات ماه محرم 
و صفر بصورت اقالم و یا جیره های خشک غذایی را به ادارات بهزیستی 

شهرستان های سراسر استان تحویل دهند.
به گفته وی، در مرحله نخست پویش همدلی مومنانه که همزمان 
با ماه مبارک رمضان اجرا شد  کمک مردمی افراد خیر برای جامعه هدف 
این سازمان جمع آوری و بین مددجویان توزیع شد. ۳8 هزار نفر در استان 

۵8۰ هزار نفری ایالم زیر پوشش خدمات حمایتی بهزیستی قرار دارند.

اجرای ۱۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب روستای خراجی رودان
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رودان، وضعیت پیشرفت فیزیکی 

اجرای شبکه فاضالب روستای خراجی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، قنبر داوری افزود: در حال حاضر از مجموع ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر 
شبکه و خط انتقال فاضالب پیش بینی شده بیش از ۱۲ هزار متر به پایان 
رسیده است.وی افزود: در حال حاضر دیوارچینی محوطه، بتن ریزی سازه 
و  شده  انجام  لجن خشک  بستر  های  سازه  بندی  آرماتور  و  اداری  های 
طبق برنامه تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.مدیر امور آب و فاضالب 

شهرستان رودان اعتبار این پروژه را ۲۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
داوری در پایان با اشاره به اینکه نصب انشعاب 6۰ مشترک در حال 
حاضر انجام شده است، پیش بینی کرد، با اتمام پروژه ۴۰۰ انشعاب فاضالب 

در این روستا واگذار و نصب شود.

شهردار مشهدمقدس:
شهرداری و شورای شهر مشهد »ید واحده« 

یکدیگر هستند
مشهد  شهردار  قاسمی:  مشهد-محمودرضا  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
همکاری شهرداری با شورای شهر را در مشهد، منحصر به فرد دانست و گفت: 
در برخی شهرهای کشور میان شورا و شهرداری اختالف نظر وجود دارد که در 
این میان خدمات از میان می رود اما خوشبختانه از روز اول در مشهد شهرداری 
و شورای شهر »یده واحده« بوده اند و امیدوارم این اتحاد تا زمان اتمام ماموریت 

همه ما ادامه داشته باشد.
حضور  با  که  شهری  بوستان   6 افتتاحیه  آیین  در  خامسی  تقی زاده  قاسم 
مسئوالن شهری و استانی در محل بوستان تازه تاسیس پرواز در منطقه ۷ برگزار 
افزایش ۲۵ هزار مترمربعی فضای سبز و بوستان های  با اشاره به توسعه و  شد، 
شهر مشهد طی 6 ماه گذشته اظهار کرد: با این وجود شهر مشهد هنوز به بوستان 
و فضای سبز نیازمند بوده و در همین راستا پروژه های فضای سبز در نقاط مختلف 
در  دارند  کمتری  فضای  سرانه  که  مناطقی  و  کم برخوردار  مناطق  ویژه  به  شهر 

حال اجرا است.
وی با بیان اینکه مجموع فضای سبز در تملک شهرداری مشهد ۴ هزار و 
8۵۱ هکتار و سرانه فضای سبز هر شهروند مشهدی ۱۵.۹6 مترمربع است، تاکید 
کرد: تا پایان سال به وعده خود عمل می کنیم و سرانه فضای سبز شهری را به 

۱6 مترمربع افزایش می دهیم.
شهردار مشهد مقدس متذکر شد: طی یک ماه گذشته ۱۵ بوستان در نقاط 
مختلف شهر مشهد به ویژه مناطق کم برخوردار به بهره برداری رسیده که گمان 
نمی کنم در هیچ یک از شهرهای کشور چنین اتفاقی افتاده باشد که این نشان 

همان وحدتی است که میان شهرداری و شورای شهر وجود دارد است.
وی با بیان اینکه از ۱۷ مرداد ماه تاکنون شاهد افتتاح و بهره برداری از ۱۵ 
بوستان، ۵ مسجد، یک مجموع ورزشی، توسعه و ساماندهی ایستگاه استقبال از 
زائر در غرب مشهد و گود کشتی با چوخه شهید بابانظر هستیم، گفت: در حالی که 
اکنون عملیات پروژه مترو سایر کالنشهرهای کشور تعطیل است اما عملیات اجرایی 
خطوط مترو مشهد فعال و با وجود افزایش نرخ ارز تجهیزات مورد نیاز قطارشهری 
از جمله واگن ها و پله برقی ها خریداری و طی یک سال گذشته ۱۲ میلیون یورو 
و ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال برای اجرای خطوط مترو مشهد هزینه شده است.

تقی زاده خامسی با تقدیر از مدیرکل فرودگاه های استان نسبت به همکاری در 
خصوص نماد خاطره انگیز میدان پرواز و عقب نشینی دیوار قبلی برای ایجاد بوستان 
پرواز ادامه داد: ورودی شهر مشهد از مسیر فرودگاه و جاده قوچان ساماندهی شده 
است، اما ورودی های موجود از سمت کالت، سرخس و فریمان وضعیت مناسبی 

ندارند که ساماندهی این مبادی در دستور کار قرار گرفته شده است.

دوره آموزشی عملی مبانی آتش و روش های اطفاء حریق در 
شرکت گاز استان سمنان برگزار گردید.

رئیس  خلیلی  بهزاد  تبیانیان:   سمنان-رضا  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
ایمنی، محیط زیست و پدافندغیرعامل شرکت گاز استان سمنان  امور بهداشت، 
از برگزاری دوره آموزشی فرماندهی حریق ویژه کارکنان این شرکت با عنوان« 

آموزش مبانی آتش و روش های اطفاء حریق » خبر داد و گفت:
این دوره آموزشی با هدف ارتقاء کیفیت عملکرد، دانش تخصصی، افزایش 

توان علمی، عملیاتی کارکنان برگزار شد.
اولیه  این دوره آموزشی مفاهیمی چون تئوری آتش، اصول  افزود: در  وی 

اطفاء حریق و آشنایی با سیستم ها ی اعالم حریق بررسی شد.
رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان 
کار  نحوه  و  معرفی  حریق  اطفاء  تجهیزات  دوره  این  در  افزود:  پایان  در  سمنان 
به منظور آشنایی  پایان  این تجهیزات مورد بحث و آموزش قرار گرفت و در  با 
عملی، فراگیران با مباحث تئوری آموخته شده به صورت کارگاهی نسبت به اطفاء 

حریق ساختگی اقدام نمودند.

فرماندار عسلویه:
روستایی  مسکن  مقاوم سازی  در  عسلویه  شهرستان  عقب ماندگی 

جبران می شود
دنیای جوانان گروه شهرستان بوشهر –فاطمه کرمپور:  فرماندار شهرستان 
روستایی  مسکن  مقاوم سازی  در  عسلویه  شهرستان  عقب ماندگی  گفت:  عسلویه 

جبران می شود.
استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  با  نشست  در  دوشنبه  ظهر  یوسفی  عبدالنبی 
روستاها  امکانات  بهبود  و  زیرساخت ها  توسعه  راستای  در  داشت:  اظهار  بوشهر 

تالش های خوبی گرفته است.
توسعه  و  ارائه  برای  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  پیگیری  از  تقدیر  با  وی 
خدمات در روستاها بیان کرد: اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی 

نقش مهمی در شناسایی مشکالت و ضعف ها و رفع آنها خواهد داشت.
مسکن  بنیاد  مدیرکل  جدی  عزم  با  کرد:  بیان  عسلویه  شهرستان  فرماندار 
استان بوشهر شاهد آماده سازی نقاط مختلف استان برای اجرای این طرح بسیار 
مهم هستیم و ما نیز تالش می کنیم که اطالع رسانی الزم با همکاری دهیاری ها 

و ادارات در سطح شهرستان انجام شود.
وی از تشکیل یک کارگروه در شهرستان عسلویه برای تسهیل در اجرای 
طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی خبر داد و افزود: در نشست شورای 

ائمه اهل سنت شهرستان نیز این موضوع مطرح و پیگیری می شود.
بیشتری  کیفیت  با  و  دقیق تر  طرح  این  که  هرچقدر  کرد:  تصریح  یوسفی 
انججام شود، نتیجه آن کاهش مخاطرات و صدمات بالیای طبیعی است و باید 

همه در این طرح مشارکت جدی داشته باشند.
وی در مورد وضعیت شهرستان عسلویه در زمینه مقاوم سازی مسکن روستایی 
بنیاد مسکن، عقب ماندگی  با همکاری  تا  بیان کرد: تالش جدی خواهیم داشت 

شهرستان عسلویه در مقاوم سازی مسکن روستایی جبران می شود.

معارفه مدیر امورآب وفاضالب روستایی شهرستان کرج 
دنیای جوانان گروه شهرستان البرز- علی اکبری: طی حکمی از سوی مهندس 
عبدالحسین حسن زاده رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت آقای مهندس مسعود 
باقری به عنوان مدیرجدید امورآب وفاضالب روستایی شهرستان کرج منصوب و 
جلسه تودیع ومعارفه مدیران قدیم و جدید با حضور آقای مهندس شفقی معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 

آب وفاضالب روستایی استان و جمعی از مدیران شرکت برگزار گردید.
در این جلسه مهندس حسن زاده ضمن تقدیر و تشکر از همکاریهای مجدانه 
آقای فرماندار در خصوص تخصیص اعتبارات الزم بخش آب روستایی از زحمات 
آقای سلیمانی در طول دوره تصدی امور آب وفاضالب شهرستان کرج قدردانی 

و برای آقای باقری هم آرزوی موفقیت نمودند.

به  مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  تبریک  پیام 
مناسبت روز خبرنگار

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار پیامی 
صادر کرد، در این پیام آمده: به نام خداوند نون و قلم خبرنگاران گرامی استان مرکزی؛ 
هفدهم مرداد که به یادمان شهادت مظلومانه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ،«روز خبرنگار« نامیده شده است،یادآور مجاهدتهای زنان و مردانی 
حقیقت طلب است که با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ » آگاهی بخشی« را 

بر دوش کشیده و  خاضعانه و بی ادعا وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده اند.
طالیه داران این سلسله  راهیان وادی آگاهی و نیک اندیشی، مجاهدانی هستند 
که در نگارش خبر از جوهر جان خویش مرّکب ساختند و  در سپهر شهادت و ایثار، 
ستارگانی جاوید شدند.شرکت آب و فاضالب استان مرکزی فرارسیدن روز خبرنگار 
را گرامی داشته و آرزوی سالمتی و بهروزی تمامی دست اندرکاران در حوزه رسانه و  
اطالع رسانی کشور را از خداوند منان خواستار است.از اینکه با توجه به وجود بیماری 
کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از اجتماعات ، امکان برگزاری مراسم تجلیل 

از خبرنگاران شایسته استان وجود ندارد از همه خبرنگاران محترم پوزش می طلبیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
زیرگذر آوه - ساوه با حضور وزیر راه افتتاح شد

علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با حضور 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی، استاندار مرکزی، معاون استاندار و فرماندار ساوه نماینده 
مردم در مجلس و دیگر مسئوالن استانی و شهرستانی زیرگذر آوه - ساوه افتتاح 
و مورد بهره برداری قرار گرفت.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی  خاطر نشان کرد: عملیات تکمیل زیر گذر آوه با اعتبار ۲۴ هزار میلیون 

ریال و طی ۱۴ ماه انجام شده است.
زندی فر بیان داشت: حجم خاکبرداری در این پروژه ۴۵۰۰ مترمکعب و حجم 
خاکریزی ۱۵۰۰ مترمکعب  است و بیش از پنج هزار متر مربع آسفالت مصرف شده 
است.گفتنی است افتتاح این زیرگذر تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات در این نقطه 
حادثه خیز خواهد داشت. شایان ذکر است، وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر 
اقدام ملی  خود به استان مرکزی کلنگ پروژه مسکونی 6۰۰ واحدی غدیر طرح 
مسکن کوی کوثر اراک را در زمینی به وسعت چهار هزار و 6۰۰ متر مربع بر زمین 
انقالب  بنیاد مسکن  از سوی  بلوک 6 طبقه  این طرح ۱6  زد. پیش بینی شده در 
اسالمی استان مرکزی ایجاد شود. بازدید وزیر راه و شهرسازی از پل سنجان از 

دیگر برنامه های این سفربود.

با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز برگزار شد

جلسه کمیته گازرسانی با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز
جلسه  هشتمین  کرج-اکبری- 
کمیته گازرسانی با حضور مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
روابط  گزارش  شد.به  برگزار  لبرز  ا
 ، لبرز ا ستان  ا ز  گا شرکت  عمومی 
با  رسانی  گاز  کمیته  جلسه  هشتمین 
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  حضور 
مدیر شرکت  نژاد(،  تقی  البرز) حسین 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ریزی،  برنامه  امور  همکاران  و  البرز 
سالن  در  برداری   بهره  و  مهندسی 
رفع  منظور  به  شرکت   این  جلسات 
واحدهای  به  گازرسانی  اجرایی  موانع 

استان  سطح  در  صنعتی  و  تولیدی 
جلسه  این  ابتدای  شد.در  برگزار  البرز 
به  گازرسانی  های  پروژه  عملکرد 

و پس  گردید  ارائه  البرز  استان  صنایع 
از بررسی وضعیت پروژه های در دست 
اقدام، مشکالت اجرایی در عملیات گاز 

گرفت.حسین  قرار  بحث  مورد  رسانی 
تقی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان 
البرز ضمن خوش آمدگویی به میهمانان 
صیانت  ما  هدف  کرد:  نشان  خاطر 
است.وی  کشاورزی  و  زیست  ازمحیط 
عملیات  در  اجرایی  مشکالت  بیان  با 
گازرسانی اظهار داشت:در راستای صرفه 
جویی سوخت مایع و صیانت از محیط 
زیست اقدامات موثری توسط گاز البرز 
صورت گرفته است.در ادامه این جلسه 
قطع  اعمال  خصوص  در  تصمیماتی 
سوخت صنایع گازدار و همچنین اولویت 

های گازرسانی اتخاذ گردید.

اســتان  دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــرکل 
بوشــهر گفــت: بخــش خصوصــی بیــش از ۹۰۰ 
میلیــارد تومــان در طرح هــای توســعه ای مجتمــع 

بنــدری نگیــن ســرمایه گذاری می کنــد.
ســرمایه گــذاری ۹۰۰ میلیــارد تومانــی 
ــه  ــدری نگینب ــع بن ــی در مجتم ــش خصوص بخ
مرکــز  ســیما  و  خبرگــزاری صــدا  گــزارش 
ــت:  ــار داش ــدزاده اظه ــیاوش ارجمن ــهر، س بوش
در ایــن زمینــه برنامه هــای زیســت محیطــی در 
اجــرای طرح هــای بنــدری در اولویــت ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی اســت.وی گفــت: ایــن 

ــار  ــاحت ۴۵۰ هکت ــه مس ــی ب ــع در زمین مجتم
ــاخت  ــات س ــون عملی ــه اکن ــده ک ــی ش طراح
بنــدری  زیرســاخت های  و  پایانه هــا  اســکله، 

ــت. ــده اس ــرا ش ــار آن اج در ۱۹۰ هکت
ارجمنــدزاده افــزود: اکنــون ۵ درصــد تخلیه 
و بارگیــری کاال در بنــادر کشــور از بوشــهر 
انجــام می شــود کــه بــا تکمیــل مجتمــع بنــدری 
ــش  ــد افزای ــه ۱6 درص ــزان ب ــن می ــن ای نگی

خواهــد یافــت.
ــدری  ــع بن ــل مجتم ــا تکمی ــت: ب وی گف
ــدر بوشــهر  ــه و بارگیــری بن نگیــن حجــم تخلی

ــد. ــدا می کن ــش پی ــزان ۱۱ درصــد افزای ــه می ب
ارجمنــدزاده اظهــار داشــت: تاکنــون بیــش 
ــای  ــرای طرح ه ــان در اج ــارد توم از ۴۵۰ میلی
بنــدری هزینــه شــده کــه تــا تکمیــل شــدن آن 

ــه دارد. ــا ادام ــرای طرح ه اج
طرح هــای  اجــرای  ز  ا همچنیــن  وی 
و  داد  خبــر  نگیــن  جزیــره  در  زیربنایــی 
ــدری  ــع بن ــی مجتم ــات زیربنای ــت: تاسیس گف
ــبکه  ــر، ش ــاخت معاب ــامل س ــهر ش ــن بوش نگی
درصــد   6۰ دارای  برق رســانی  و  آبرســانی 

پیشــرفت اســت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی

سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در مجتمع بندری نگین

ــه  ــی ب ــزرگ و مل ــرح ب ــن ط ای
لحــاظ افزایــش ایمنــی در تــردد و 
جلوگیــری از وقــوع تصادفــات رخ 
 بــه  رخ، یکــی از اولویــت دار تریــن 
طرح هــای راهســازی اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان محســوب 
ــه اســت  ــد مرحل می شــود و دارای چن
کــه مرحلــه اول و دوم آن در گذشــته 
بــه بهره بــرداری رســید و مرحلــه 
ســوم آن  از ایســتگاه راه آهــن تــا 
ابتــدای شــهر انــارک بــه بهره بــرداری 

ــید. رس
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــر  ــه طــول ۲۵6 کیلومت ــی ب طــرح مل
در حــوزه اســتحفاظی اســتان اصفهــان 
قــرار دارد، اظهارداشــت: ایــن طــرح در 
ــوب و شــرق  ــه جن ــدور شــمال ب کری
بــه غــرب واقــع شــد کــه جــاده 
ــان  ــن اصفه ــیر بی ــا )مس طریق الرض
بزرگــراه  بــه  را  خراســان رضوی(  و 
می کند.علیرضــا  تبدیــل  بانــده   ۲
محــور  طــرح  افــزود:  قاری قــرآن 
ناییــن - انــارک -خــور - طبــس 
یکــی از اولویت دارتریــن طرح هــای 
ــازی  ــازی اداره کل راه و شهرس راهس
اســتان اصفهــان محســوب مــی شــود 
کــه در ســال ۱۳8۹ عملیــات اجرایــی 

ــد. ــروع ش ــن ش ــمت نایی آن از س
وی ادامــه داد: ایــن طــرح دارای 
ــه اســت کــه مراحــل اول  چنــد مرحل
و دوم آن در مجمــوع بــا هزینــه ۱۱۰ 
میلیــارد ریــال بــه بهــره برداری رســید 
ــتگاه  ــه از ایس ــوم آن ک ــه س و مرحل
راه آهــن تــا ابتــدای شــهر انارک اســت 
بــه طــول ۴۰ کیلومتــر اســت و از ایــن 
میــزان تــا کنــون ۳۲ کیلومتــر آن بــه 
بهره بــرداری رســید و  هشــت کیلومتر 

ــرداری اســت. ــده آمــاده بهره ب باقیمان
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
ــش  ــن بخ ــرد: ای ــه ک ــان اضاف اصفه
ــور  ــی ۳8 مح ــر ۳۰ ال ــامل کیلومت ش
ــال، ۲۰۰  ــاد ری ــه ۱۰۰ میلی ــا هزین ب
هــزار مترمکعــب خاکریــزی، ۱۷ هــزار 
تــن آســفالت، یــک دســتگاه پــل 
ــن  ــر در ای ــه ۲6 مت ــا دهان ــن ب راه آه
ــا  ــت.وی ب ــده اس ــل ش ــور تکمی مح
ــرح  ــارم ط ــه چه ــه مرحل ــان اینک بی
مربــوط بــه مســیر مشــجری تــا ســه 
ــان  ــت، خاطرنش ــان اس ــی چوپان راه
کــرد: طــول ایــن مســیر ۳۰ کیلومتــر 
اســت کــه مطالعــات آن انجــام شــده 
انتخــاب  و  تامین اعتبــار  از  پــس  و 
پیمانــکار، عملیــات اجرایــی آن شــروع 

خواهــد شــد.
وزیــر راه و شهرســازی  بــا بیــان 
اینکــه ایــن آزادراه جــزء پــروژه هــای 

ــود  ــی ش ــوب م ــد محس ــش تولی جه
خاطرنشــان کــرد: آزادراه کنارگــذر 
شــرق جهــت اتصــال کریــدور شــمال 
کار  دســتور  در  کشــور  جنــوب  و 
مســئوالن اســتان قــرار گرفــت و 
شــریانی مهــم بــرای ارتبــاط هــر چــه 
بهتــر و ســریع تر ترافیــک جنــوب بــه 
جاده هــای منتهــی بــه مرکــز و شــمال 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــور ب کش
اســالمی  افــزود: ایــن پــروژه از 
ــر ترافیکــی در  ــه پروژه هــای موث جمل
اصفهــان و کشــور اســت، کــه ســهم 
ــده  ــر عه ــی ب ــی از نظــر ترانزیت بزرگ
آن  احــداث  هــای  مزیــت  از  دارد. 
ــی در ســوخت و کاهــش  ــه جوی صرف
زمــان ســفر مــی باشــد کــه حــدوداً تــا 
دو هفتــه آینــده قطعــات یــک و ۲ این 

پــروژه افتتــاح مــی شــود.
وی محــور دوم پــروژه هــای 

توســعه زیرســاخت هــای حمــل و 
نقــل را »بزرگــراه هــا« عنــوان کــرد و 
اذعــان داشــت: در چنــد ســال گذشــته 
هــر ســاله 8۰۰ کیلومتــر بــه بزرگــراه 
هــای کشــور اضافــه شــده اســت کــه 
یــک نمونــه آن طــرح بــزرگ و ملــی 
جــاده کریــدوری طریــق الرضــا )محور 

ناییــن -طبــس( مــی باشــد.
ــن  ــازی ضم ــر راه و شهرس وزی
قدردانــی از پیمانــکاران مســئولیت 
ــراه  ــش بزرگ ــدان بخ ــا وج ــر و ب پذی
هــا گفــت: فــاز ســوم محــور ناییــن-

بــه طــول ۴۰  انارک-خور-طبــس 
ــب  ــزار مترمکع ــا ۵۵۰ ه ــر ب کیلومت
مترمربــع  هــزار   ۲۰ خاکریــزی، 
ــرداری، ۱۷ هــزار تــن آســفالت،  خاکب
یــک دســتگاه پــل راه آهــن بــا دهانــه 
امــروز  و  شــده  تکمیــل  متــر   ۲6

ــد ــاح ش افتت

با حضور وزیر راه و شهرسازی:

مرحله سوم محور نایین - انارک- خور - طبس به بهره برداری رسید
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مدیر شرکت ملی پخش 
منطقه  نفتی  های  فرآورده 
شاهرود از اجرای طرح توزیع 
الکترونیکی گاز مایع از بیستم مرداد ماه 

در استان سمنان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود 
، دکتر علی اکبر عربعامری، با اشاره به  
اجرای این طرح در راستای عرضه گاز مایع 
به نرخ مصوب و حمایت از مصرف کنندگان 
منطقه گفت : منطقه شاهرود یکی از ۱۰ 
منطقه منتخب کشور برای اجرای طرح 
پایلوت توزیع الکترونیک گاز مایع است 
که با فراهم ساختن زیرساخت های الزم 
توزیع  طرح  تجارت،  بانک  با  تعامل  و 
الکترونیکی گاز مایع در این منطقه آماده 

اجرایی شدن است.
را  این طرح  اجرای  از  وی هدف 
ساماندهی توزیع سوخت با کارت بانکی، 
و  شبکه  از  خارج  عرضه  از  جلوگیری 
مشمول  مصرف کنندگان  نیاز  تأمین 
دریافت گاز مایع به نرخ مصوب عنوان 
کرد و افزود: حذف حواله های کاغذی 
و سهولت انجام کار با استفاده از کارت 

بانکی از دیگر مزایای این طرح است.

عرب عامری  تأکید کرد: هموطنانی 
گاز  سوخت  دریافت  شرایط  واجد  که 
در  ثبت نام  با  می توانند  هستند،  مایع 
سامانه درخواست فرآورده های نفتی به 

https://newtejaratasan. آدرس
niopdc.ir  نسبت به ثبت مشخصات 
و احراز هویت در این  سامانه اقدام کنند.

این  اجرای  با  کرد:  تصریح  وی  

با قیمت مصوب  طرح، خرید گاز مایع 
دولتی از طریق دستگاه های کارتخوان 
توزیع  عامالن  از  رسید  دریافت  و 

امکان پذیر است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان :  اجرای طرح توزیع الکترونیک گاز مایع در استان سمنان  
درگاههای ارتباطی مخابرات منطقه گلستان 

در خدمت مشتریان است

مدیر مخابرات منطقه گلستان بر لزوم و ضرورت رسیدگی به مشکالت 
مردم در زمینه خدمات مخابراتی  تاکید کرد .  مهندس غالمعلی شهمرادی 
مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اهمیت مشکالت مردم و ضرورت 
رفع آنها گفت : شهروندان و مشترکان مخابرات میتوانند با ثبت انتقادات 
، نظرات و پیشنهادات یا مشکالت خود ازطریق درگاههای در نظر گرفته 
شده نسبت به بهبود فرآیندها و یا رفع مشکل خود اقدام نمایند .  وی   یکی 
به آدرس. پرتال مخابرات منطقه گلستان  را  ارتباطی  این درگاههای  از  

golestantci.ir  www دانست و افزود: مشتریان با مراجعه به این 
پرتال نسبت به اطالع رسانی مشکل مخابراتی خود اقدام نمایند تا در اسرع 
وقت  رسیدگی و نتیجه به آنها اعالم گردد که نحوه اعالم نتیجه  بصورت 
تلفنی یا ثبت در پرتال خواهد بود .  مهندس شهمرادی از درگاههای ارتباطی 
دیگر همچون  سامانه ارتباط مردمی مخابرات به شماره ۲۰۲۱ نام برد و 
تاکید کرد مشتریان از هردرگاه ارتباطی  که مشکالت و نظرات و پیشنهادات 
خود را مطرح نمایند همکاران ما در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به آن 
اقدام خواهند نمود .  مدیر مخابرات منطقه گلستان همچنین اداره بازرسی 
و ارزیابی عملکرد مخابرات را برای مشتریانی که تمایل به طرح مشکل 
خود به صورت حضوری دارند معرفی نمود و گفت : بازرسان اداره بازرسی 
مخابرات درجهت رفاه حال مشتریان به نحو احسن در خدمت مشتریان 
با  و  مناسب  خدمات  دریافت  در  مشتریان  مندی  رضایت  و  بود  خواهند 

کیفیت را مد نظر دارند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم عنوان کرد:
برابر  در  آمادگی  آموزشی  دوره   3۰ برگزاری 

مخاطرات در ایالم!
مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان ایالم گفت: ۳۰ دوره آموزشی 
ایالم  در  برابر مخاطرات  در  آمادگی 

برگزار گردیده است.
در  اکبری«   اصغرعلی  علی   «
اینکه  بیان  با  ما  خبرنگاران   جمع 
جوانان  کانون   ۲۳۷ حاضر  حال  در 
جمعیت هالل احمر در استان ایالم 
تاکنون  داشت:  اظهار  دارند،  فعالیت 
همکاری  با  هالل  خانه   ۲۷ تعداد 
مناطق  در  دهیاران  و  بخشداران 

مختلف استان افتتاح شده است.
وی با اشاره به فعالیت های این 

حوزه معاونت جوانان جمعیت هالل احمر استان ایالم در چهار ماه ابتدای 
سال جاری، افزود: در این مدت  در راستای خدمات بشردوستانه و مبارزه 
با ویروس کرونا، فعالیت هایی از جمله دوخت و توزیع ماسک و ضدعفونی 
معابر در ۹ شعبه مجری این جمعیت در سطح استان، اجرای تعداد ۱۰۰ 
برنامه فعالیت در فضای  مجازی، برگزاری پویش های لب خندان، نقاشی، 

دلجویی از کادر درمانی  انجام شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم در ادامه نیز با اشاره به 
فعالیت های حوزه معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر استان 
ایالم، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون  6۷۰ نفر در ۳۰ دوره آموزشی 
آمادگی در برابر مخاطرات و امداد و کمک های اولیه جمعیت هالل احمر 

استان ایالم شرکت کرده اند.
»علی اکبری« با اشاره به برگزاری ۳  دوره آموزشی ضمن خدمت 
برای کارکنان  این جمعیت با شرکت ۱۴۱ نفر، یادآور شد: در حوزه  معاونت 
بهداشت درمان و توانبخشی، مرکز جامع توانبخشی شامل قسمت های گفتار 
درمانی، شنوایی سنجی و فیزیوتراپی در حال حاضر شروع به کار کرده است.

وی بیان داشت: با توجه به نیاز استان ایالم تا پایان شهریور ماه مرکز 
جامع توانبخشی )شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی ، فیزیوتراپی 
و ارتوپد فنی در مرکزی مطابق با استاندارهای روز با هدف حمایت از اقشار 

ضعیف، کم توان و نیازمند راه اندازی می شود.
داروهای  اینکه  بیان  با  ایالم  استان  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
بیماری های خاص و سایر بیماری ها در داروخانه هالل احمر ارائه می 
از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۵ هزار و  شود،  خاطر نشان ساخت: 
۷۰۰ نفر به داروخانه هالل احمر مراجعه کرده و از خدمات دارویی هالل 
احمر بهره مند شده اند.وی در ادامه با اشاره به فعالیت های حوزه معاونت 
داوطلبان جمعیت هالل احمر استان ایالم، افزود: طرح فرشتگان رحمت 
در سال جاری در سطح این استان اجرا شد که این طرح با هدف کمک به 
اقشار بی بضاعت و ترویج فعالیت های خیرخواهانه و عام المنفعه توسط 

داوطلبان هالل احمر برگزار می شود.
»علی اکبری« اظهار کرد: داوطلبان این جمعیت در راستای اجرای 
منویات رهبری  در خصوص رزمایش کمک مومنانه در ماه مبارک رمضان،  
بیش از ۳ هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته بیش از ۳ میلیون ریال را 
در سراسر استان بین نیازمندان و خانواده های  آسیب دیده از کرونا توزیع 
شده است.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم  با اشاره به اجرای 
طرح سفره های مهربانی در استان، گفت: هدف از اجرای این طرح کمک 
به ایتام و نیازمندان در ماه مبارک رمضان بوده که بر این اساس ۲۳6 سفره 
مهربانی در مناطق محروم استان با مشارکت خیرین و داوطلبان هالل احمر 

برپا شد و  بیش از ۷ هزار نفر از این سفره ها بهره مند شدند.
وی همچنین به  اجرای ۳ پروژه داوطلبی در بخش زرین آباد )دهلران(، 
روستای ویله و باباگیر )ایوان( و مناطق کم برخوردار شهرستان ایالم کرد 
و یادآور شد: در این پروژه ها ۴۳۷ بسته حمایتی، معیشتی و بهداشتی در 

بین نیازمندان به ارزش ۲۷۰ میلیون ریال توزیع شده است.
»علی اکبری« به اجرای دوره های آموزش های همگانی آمادگی در 
برابر مخاطرات و امداد و کمک های اولیه در خانه های هالل استان ایالم 
اشاره کرد و افزود:  این دوره ها در راستای ایجاد تاب آوری مردم در مناطق 
شهری و روستایی در برابر آسیب های محیطی و حوادث و سوانح  برگزار 
شده که منجر به جذب و تربیت داوطلبان و تیم های قدرتمند آموزش دیده 
خواهد شد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم با اشاره به اقدامات 
پیشگیرانه جمعیت هالل احمر استان در راستای مقابله با ویروس کرونا، 
گفت: فعالیت های این جمعیت در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا از 

تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹8  آغاز شده و تا کنون نیز ادامه دارد.
»علی اکبری«  بیان کرد: در این مدت ۲۱ پست فعال تب سنجی در 
۲۱ محور ورودی و خروجی به استان و شهرستانها با استفاده از ۲۱ دستگاه 
تب سنج به مدت یک ماه فعالیت داشته که ۱۴8 هزار و ۲۹۱ نفر در قالب 
۴۰ هزار و ۵۴۵ دستگاه خودرو غربالگری  و ۳۲ نفر  از افراد دارای عالمت 

)تب( به مرکز درمانی معرفی شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم با اشاره به  توزیع ۲ هزار 
و ۴6۵ بسته در قالب بسته های حفاظت فردی شامل )ماسک ، دستکش 
و ژل ( در بین بیماران خاص، یادآور شد: در این مدت بیش از ۲6 میلیون 
ریال هزینه فعالیت های آموزشی و اطالع رسانی به مردم  شامل ) تهیه 
بروشور و کلیپ، بنر و پیام های آموزشی و هشدار دهنده  و نشر و باز نشر 
در فضای مجازی و نصب و توزیع در اماکن و معابر عمومی در راستای 

مقابله با بیماری کرونا شده است.

مدیرعامل فوالدمبارکه به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک:
 ارادۀ فوالدمبارکه برحمایت حداکثری از ظرفیتهای ارزشمند 

صنایع کوچک و داخلی است
صنایع  از  حمایت  روز  کشور  رسمی  تقویم  در   ۱۳۹۹ سال  مردادماه   ۲۱
کوچک نام نهاده شده است؛ صنایعی که نقش آن ها در رونق اقتصادی و جهش 
تولید اگر بیشتر از صنایع بزرگ نباشد، به طور قطع کمتر نیست. بخش اعظمی 
از صنایع کوچک کشور را واحدهای صنعتی تشکیل می دهند که هریک از آن ها 
اقتصادی  چرخ  استمرار حرکت  در  فزاینده ای  نقش  می توانند  فعلی  شرایط  در 

کشور داشته باشند.
با  که  فعلی  شرایط  در  سنگین  و  بزرگ  پروژه های  راه اندازی  ازآنجا که   
مشکالتی نظیر تحریم ها و کمبود نقدینگی مواجهیم به سختی امکان پذیر است، 
ایجاد و یا تقویت صنایع کوچک در شهرستان های مختلف بهترین راهکار برای 
ایجاد فضای تولید و اشتغال است. همچنین نباید از نظر دور داشت که صنایع 
کوچک از توانایی های خاص خود در کمک به صنایع دیگر برخوردارند؛ بنابراین 
نوسازی و بازسازی صنایع کوچک به همراه تقویت استارت آپ ها و صنایع روستایی 
و شهرک های صنعتی و همچنین ایجاد مشوق هایی برای آن ها می تواند برای کل 

چرخۀ صنعت کشور کارگشا باشد.
صنایع کوچک به لحاظ اینکه عمدتا توسط بخش خصوصی تأسیس و اداره 
می شوند از چابکی خاصی برخوردارند و در صورت حمایت می توانند تأمین مواد 
اولیۀ صنایع بزرگ تر و همچنین فروش و صادرات بسیاری از کاالهای مهم را با 

استفاده از ظرفیت های بالفعل خود به خوبی تسهیل کنند.
صنایع کوچک بهترین محل برای حضور بخش خصوصی است؛ آوردگاهی 
که اقتصاد و فضای کسب و کار و اشتغال کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگر 

به آن نیازمند است.
باید در نظر داشته باشیم اطالع رسانی و آگاهی از ظرفیت های هریک از 

این صنایع می تواند به حل مشکالت سایر صنایع کمک کند.
صنایع  از  حمایت  درخصوص  بلندمدت  استراتژی  اتخاذ  با  مبارکه  فوالد 
کوچک و استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، شرایطی فراهم کرده است 
تا این بخش از صنعتگران کشور که خوشبختانه کم تعداد هم نیستند، بتوانند با 
همکاری با فوالد مبارکه و البته با نگاهی بلندمدت و خیالی آسوده از سرمایه گذاری 
مطمئن در کنار بزرگ ترین فوالدساز کشور، بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه و 
منطقۀ منا و همچنین بزرگ ترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی دنیا به کار و فعالیت 

اقتصادی خود ادامه دهند.
وجود ۲8۰۰ تأمین کنندۀ خدمات و کاال با حدود 8۲ درصد ساخت داخل در 
زنجیرۀ تأمین فوالد مبارکه، حضور حدود ۱۰۰۰ کارخانه و کارگاه به طور مستقیم و 
۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه به طور غیرمستقیم در شبکۀ گستردۀ مشتریان این شرکت 
و همچنین حمایت این شرکت از معادن کوچک مقیاس، مؤید ارادۀ فوالد مبارکه در 
حمایت و استفادۀ حداکثری از ظرفیت های ارزشمند صنایع کوچک و داخلی است.

باشد تا با  چنین اقداماتی در سراسر کشور عزیزمان شاهد رشد و شکوفایی 
هرچه بیشتر اقتصاد و ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال جوانان باشیم.

طی سه ماهه اخیر 
رفع ۷۰ فقره شکستگی شبکه و انشعابات آب در سیمرغ

بیش از ۷۰ فقره شکستگی شبکه و انشعابات آب در شهرستان سیمرغ طی 
سه ماهه اخیر رفع و مشکالت کمبود و افت فشار آب در این شهرستان مرتفع شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب  فاضالب مازندران؛ 
مهندس غالمرضا احمدی مدیر امور سیمرغ در گفتگویی با اعالم این خبر به ارائه 
خالصه عملکرد این امور طی سه ماهه اخیر پرداخت و گفت: تعمیر واشرکوپلینگ 
و فوندانسیون الکتروپمپ ۹۰ کیلو وات بهنمیر،الیروبی حوضچه تخلیه مجتمع 
آبرسانی، تهیه و استقرار دیزل ژنراتورkva ۳۵۰ در مجتمع آبرسانی، تعویض 
الکتروپمپ ایستگاه آبرسانی روستای مری و رفع مشکل کمبود آب ۳۰۰ مشترک 
بخشی از اقدامات این امور در سه ماهه اخیر بوده است. وی افزود: در راستای 
ارائه خدمات رسانی مطلوبتر به مشترکین اقدامات دیگری از جمله انتقال دیزل 
ژنراتور kva 8۵ به چاه شماره ۲۰، انتقال دیزل ژنراتورkva ۱۱۰ به چاه شماره 
۱۵، لوله گذاری به طول ۷۰ متر واقع در خیابان شهید بهشتی و جابجایی خط 
لوله ۱۱۰ پلی اتیلن سرپل نجارکال با وظیفه آبرسانی به 6 روستا نیز انجام شد.

عید  روز  احکام  اهدای  مراسم  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
غدیر گفت:

پیامبر  سفارش  ترین  جدی  بزرگداشت  غدیر،  واقعه  تعظیم 
اسالم)ص( است

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-تولیت آستان قدس رضوی با 
تأکید بر اینکه زنده نگه داشتن واقعه غدیر موضوعی شخصی، تاریخی و فرقه ای 
نبوده بلکه غدیر مسئله کل بشریت و همه ابعاد زندگی او برای سعادت است، 
گفت: تعظیم و بزرگداشت غدیر به معنی بزرگداشت جدی ترین سفارش پیامبر 

اسالم)ص( است.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در مراسم اهدای احکام به خدام جدید 
آستان قدس رضوی که همزمان با روز عید غدیر خم برگزار شد، ضمن تبریک 
عید اهلل اکبر غدیرخم به پیشگاه جامعه بشری و خادمان حضرت ثامن الحجج)ع(، 
خدمت در دستگاه حضرت رضا)ع( را وظیفه ای بسیار سنگین و معنوی و با برکت 
برشمرد و افزود: امیدوارم این وظیفه را مطابق رضایت این امام همام، درست، 

صحیح، مورد قبول و پسند ایشان به انجام برسانیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی از بیان موال امیرالمؤمنین علی)ع( معرفت 
به عظمت و فضیلت عید بزرگ عید غدیرخم را دست نیافتنی خواند و با ذکر 
آیه إِکمال و ذکر فرازهایی از تاریخ اسالم افزود: در جنگ خندق همه کفر در 
برابر همه اسالم قرار گرفت و نبرد به نفع اسالم تمام شد، بعد از آن روز جریان 
کفر دیگر کمر راست نکرد. در فتح بزرگ مکه، پرونده کفر و مشرکین به دست 
پیامبراکرم)ص( بسته شد ولی آیه »الَْیْوَم َیئَِس الَِّذیَن َکَفُرواْ ِمن ِدینُِکْم« نازل 

نشد، اما در غدیر خم نازل شد.
غدیر ادامه و استمرار اسالم بود  

وی با تبیین بر اهمیت واقعه غدیرخم، ادامه داد: در غدیر، موضوع محوری 
مطرح کردن حضرت علی)ع( به والیت نیست. ایشان در طول ۲۳ سال حیات 
رسول مکرم اسالم در هر فرصت و موقعیتی معرفی شده بودند. آیات مختلفی 
هم در فضیلت جایگاه و کماالت امیرالمؤمنین نازل شده بود و روایات و تعابیر 
بسیاری از پیامبر اعظم)ص( بیان شده بود که اهل تسنن و تشیع و حتی دشمنان 

حضرت علی)ع( به اتفاق به آن معترف بودند.
تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: در غدیرخم، اسالم و جامعه اسالمی 
مدیریت و والی پیدا کرد. همه دلخوشی دشمنان این بود که با رحلت پیغمبر)ص(، 
اسالم نیز از بین خواهد رفت؛ چون کسی برای پیگیری اسالم نیست. غدیر در 

حقیقت ادامه و استمرار اسالم بود.
کرد:  اضافه  دارد،  تعلق  بشر  آحاد  همه  به  غدیر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
با این حرکت عظیم، راه را  ایشان  پیامبر)ص( در غدیر اسالم را تثبیت کرد، 
برای امت اسالم و همه بشریت باز کردند؛ پیغمبر در غدیر اسالم را نظام مند 

و صاحب والی کرد.
وی تصریح کرد: در صورتی که مقصود غدیر و رسول اسالم)ص( کامال 
محقق می شد، مسیر زندگی بشر تغییر می کرد و به نابسامانی امروز نمی رسید.

محبت  و  والیت  نعمت  از  برخورداری  موجب  به  باید  کرد:  عنوان  وی 
امیرالمؤمنین)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( و اوالد طاهرین شان، دائماً شکرگزار 
باشیم. نعمتی از این باالتر وجود ندارد که ما را در مسیر والیت و پیروی این 

حضرات معصومین)ع( قرار داده شده ایم.
حجت االسالم والمسلمین مروی اظهار کرد: همه ما در این مکان مقدس، 
خادم حضرت رضا)ع( هستیم و به اعتبار پوشیدن لباس خدمت، به این دستگاه 
نورانی نزدیک تریم؛ لذا وظیفه و مسئولیت سنگین تری بر عهده داشته و خدا، 

حضرات معصومین)ع( و همین طور مردم توقع بیشتری از ما دارند.   
تولیت آستان قدس رضوی ابراز کرد: به واسطه این اتصال و انتصاب به 
دستگاه امامت و والیت، ممکن است خیلی از امور، رفتارها و گفتارها برای عموم 
مردم حالل و معمولی باشد ولی برای ما جایز نباشد؛ چون جامعه تلقی دیگری 
از خادمان رضوی دارد. برای تدوام مسیر والیت خون زیادی ریخته شده است؛ 
بیش از خونی که برای حفظ اسالم ریخته شده، برای حفظ امامت و والیت 

خون ریخته شده است.
برای حفظ نعمت والیت، هزینه ها داده شده

حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش دیگری از سخنان خود به وقایع 
تأسف بار اخیر کشور لبنان در انفجار بندر بیروت نقبی زد و گفت: برخی چنان 
کینه ای از والیت و تشیع به دل دارند که در ماجرای انفجار بیروت هنوز ریشه و 
دلیل فاجعه مشخص نشده، شبکه های تلویزیونی آل سعود، حزب اهلل لبنان را 

به عنوان متهم معرفی کردند.
وی ابراز کرد: لبنان در گذشته مرکز تشیع بود و علما و بزرگان لبنان در 
دوره صفویه به ایران آمدند و اقدامات اثرگذاری را انجام دادند که از آن جمله 

میتواند به شیخ بهایی اشاره کرد.

در دیدار رایزن فرهنگی عراق با مدیران کتابخانۀ آستان قدس رضوی مطرح شد
آستان قدس رضوی و مراکز فرهنگی عراق، در آغازین گام های همکاری مشترک

شهرستان  خبری  گروه 
- ه د ا ز قر با سمیه  مشهد 

و  امامت  دهه  با  همزمان 
مطالعاتی  و  فرهنگی  رایزن  والیت، 
سازمان  ارشد  مدیران  با  عراق  کشور 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی در محل کتابخانۀ مرکزی 

این سازمان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش گنجینۀ رضوی، رایزن 
عراق  کشور  لعاتی  مطا و  فرهنگی 
در  همراه،  هیئت  اتفاق  به  تهران  در 
جلسه ای به میزبانی سازمان کتابخانه ها، 
قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها 
مرکزی  کتابخانۀ  در محل  رضوی که 
و  رئیس  با  شد  برگزار  سازمان  این 
مدیران ارشد سازمان یادشده دیدار کرد.

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
رضوی  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و 
کتابخانۀ  این که  بیان  با  دیدار  این  در 
آستان قدس تنها کتابخانه در دنیاست 
و  دارد  کاماًلروشنی  شناسنامۀ  که 
قدمت آن به سال ۳۲۷ هجری قمری 
می رسد، به معرفی ظرفیت ها و امکانات 
این مجموعه پرداخت و توضیح داد: این 
کتابخانه ۱۳۰ سال پس از شهادت امام 
رضا)ع( شکل گرفته است و از آن زمان 
تاکنون بیش از ۱۲۰هزار نسخۀ خطی 
نفیس، ۲۳هزار نسخۀ قرآنی و مصحف 
منسوب  قرآن های  همچون  شریف 

معصومین  ئمۀ  ا مبارک  دستخط  به 
و  ۳میلیون  بر  افزون  و  علیهم السالم 
خود  در  را  اطالعاتی  منبع  ۵۰۰هزار 

جای داده است.
لمسلمین  ا م و سال ال حجت ا
آمادگی  ادامه،  در  حسینی  سیدجالل 
و  منابع  تبادل  جهت  را  سازمان  این 
ارائۀ خدمات کتابخانه ای به کشور عراق 
اعالم کرد و گفت: این کتابخانه آمادگی 
با مراکز  تبادل نشریات  دارد در جهت 
عراق،  کشور  کتابخانه اي  و  فرهنگي 
خطي  نسخ  دیجیتالی  تصاویر  تبادل 
در  موجود  نسخ خطي  مرمت  اسناد،  و 
از  دیجیتال  تصویر  تهیۀ  عراق،  کشور 
نسخ خطی توسط کتابخانۀ آستان قدس 

جهت تحویل به آن کتابخانه در عراق و 
همچنین حفظ یک نسخه از تصاویر در 
آرشیو آستان قدس و نیز مرمت اشیای 
موزه اي و اسنادي توسط بخش مرمت 

سازمان، با این کشور همکاری کند.
وی به ارائۀ پیشنهاداتی به هیئت 
ایجاد  کرد:  تصریح  و  پرداخت  عراقی 
عراق  و  ایران  فرهنگي  روابط  کرسي 
براي  سازمان  رضوي  اندیشگاه  در 
شبکۀ  ایجاد  دوجانبه؛  روابط  تقویت 
احیاي تراث جهان اسالم و تبادل نسخ 
همکاري  اول  فاز  در  کهن  و  خطي 
برگزاري  عراق؛  و  ایران  کشور  دو 
نمایشگاه هاي فرهنگي ایران و نمایش 
آثار سازمان در شهرهاي کربال، نجف 

برگزاري  ؛  سامرا و  اشرف،کاظمین 
ناشران  و  نویسندگان  کتاب  نمایشگاه 
عراقي در سازمان کتابخانه ها و حضور 
سازمان علمي فرهنگي و کتابخانۀ آستان 
بین المللي  نمایشگاه  در  رضوی  قدس 
کتاب نجف اشرف، از موضوعاتی است 
برای  خوبی  دستاوردهای  می تواند  که 

طرفین داشته باشد.
پایان دکتر امجد حمیدالمظفر  در 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در این 
نشست فرهنگی خاطرنشان کرد: حضور 
در کتابخانه ای که منتسب به حضرت 
رضا)ع( است، در جای خود مایۀ مباهات 
و افتخار ماست؛ به ویژه آن که عظمت 
این  به  ورود  ابتدای  در  کتابخانه  این 

مکان برای ما جالب توجه بود.
وی اضافه کرد: ما با فراغ بال از 
این تبادل منابع و همکاری های بینابین 
استقبال می کنیم و مشتاقیم هرچه زودتر 
همکاری های  بر  مبتنی  تفاهم نامه ای 
آستان  مرکزی  کتابخانۀ  بین  مشترک 
کشور  ملی  کتابخانۀ  و  رضوی  قدس 

عراق در بغداد به امضا برسد.
گفتنی است که این هیئت عراقی 
پس از این دیدار، از بخش های مختلف 
کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی 
نسخ  بخش  و  محققان  تاالر  همچون 
خطی و مجموعۀ موزه های آستان قدس 

رضوی بازدید کردند.

آگهی مفقودی 
رضائیان  مریم  بنام    ۵۰ ایکس  خودروی  کارت  و  سبز  برگ 
موتور  شماره  ۱۹با  ق   ۱6۲ ایران   ۷۲ پالک  شماره  با  زاده 

lf۴۷۹Q۲B۲۱6۱۲۹۰۲۲۷
و شماره شاسی

NAKSG۴۵۲۴G8۱۰8۳6۳ 
مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است .

اگهی مفقودی برگ سبز سواری ام وی ام مدل ۹6 رنگ سفید روغنی به 
شماره انتظامی ۱۴6 ل 6۱ ایران ۳۲ بنام یونس شیوخی فرزند ابراهیم شماره 

موتور ۰۰۷66۰    شماره شاسی ۰۰۷۴۲۷
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف 66۰

تربت حیدریه 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه اقای محمود بهمنش مقدم و خانم اعظم محمدی طی تقاضای 
استشهادیه  برگ  دو  ارائه  ضمن  و   ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ مورخ   ۴۰۳۱ شماره  بوارده 
محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی ۹۳ تهران مدعی است سند مالکیت 
تفکیکی   ۴۱۴ قطعه  مربع  متر   8۷/۲۷6 بمساحت  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
پالک 86۳۵ فرعی از ۱6۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از 
اصلی مذکور واقع در قریه اعتمادیه رباط کریم ذیل ثبت ۱۳6۵۱۵ صفحه ۱۳ 
دفتر امالک جلد 6۳۲ بشماره چاپی ۰۷6۱8۵۴ الف 8۷ به نام شرکت تعاونی 
انبوه سازان مسکن ثبت صادر و تسلیم گردید در ادامه تمامی مورد ثبت برابر 
اقای  به  کریم  رباط   ۴۱ دفتر   ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ مورخ   ۷66۱ شماره  انتقال  سند 
محمود بهمنش مقدم و خانم اعظم محمدی هر یک سبت به سه دانگ مشاع 
مفقود  اسباب کشی  بعلت  مذکور  مالکیت  سند  که  گردید  منتقل  از ششدانگ 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد 
تا  اگهی می گردد  نوبت  قانون ثبت در یک  نامه  ائین  تبصره یک ماده ۱۲۰ 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور با وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به 
ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت 
پس از انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
احمد رحیمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

آگهی مفقودی 
برگ سبزنوع هاچ بک سیستم ام.وی.ام مدل ۱۳۹۵ رنگ سفید – روغنی

شاسی  ه  ر شما     MVM۴۷۷FJAG۰۵۳6۲۰ موتور  ه  ر شما
به  متعلق     ۵۹ ل   ۲۵6-۷۲ ایران  پالک     NATFBAMD۰G۱۰۴۲۰۹۰

شعبان ذکاوتیان

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

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان گرمسار
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۹6۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۰۴8 هیأت اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 

عشرت میراخورلی فرزند جعفر به شماره شناسنامه ۴ صادره از در یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت 6۴8.۳۰ مترمربع پالک ۱۳۹ فرعی از ۵۷ اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۱۳۹ فرعی از ۵۷ اصلی واقع در قریه شه سفید شهرستان 
گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای عبدالعلی میراخوری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  خود 
مذکور و عدم وصول اعتراض، مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۴۱۰

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/6/۵

حسن رامه 
رئیس ثبت اسناد وامالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گرمسار

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

برابر رأی شماره ۱۳۹۹6۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۰8۵ هیأت اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ 
خانم فرح انصاری فرزند حسن به شماره شناسنامه ۲۰۹ صادره از در یک باب 
دامداری به مساحت ۴۲6.8۵ مترمربع پالک - فرعی از ۴8 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک – فرعی از ۹8 اصلی واقع در شهرستان گرمسار خریداری از مالک 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  انصاری محرز  و حسن  خانم محمد  آقای/  رسمی 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعرتاض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۴۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/6/۵

حسن رامه
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی دعوت سهامداران شرکت پاسارگاد شیمی خاورمیانه سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰86۱666۱۵۲ جهت تشکیل مجمع 

عمومی عادی به طور فوق العاده
تا در جلسه مجمع  از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  بدینوسیله 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ در 
محل مرکز اصلی شرکت به آدرس قروه، جاده همدان، کیلومتر ۱۲، اول جاده 

میهم، کد پستی 666۴۱۴8۴۷۴ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

استماع گزارش مالی هیئت مدیره و بازرس قانونی 
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹8 

تعیین روزنامه کثیراالنتشار آگهی های شرکت 
تصمیم در مورد سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی می باشد. 

هیئت مدیره 
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قدرتمندانه قهرمان شدیم؛
سعیده علی: دلم نمی خواهد دیگر بسکتبال بازی کنم!

بازیکن تیم  بسکتبال گروه بهمن گفت: 
کاپیتان  به  را  قهرمانی  کاپ  دنیا  همه جای 

تیم می دهند.
بسکتبال  تیم   بازیکن  علی،  سعیده 
گروه بهمن، در مورد برگزاری مراسم توزیع 
کاپ قهرمانی سوپرلیگ بانوان گفت: پس از 
مدت ها تعطیلی به هر جهت مراسم توزیع کاپ 
قهرمانی برگزار شد اما چند نکته عجیب برایم 
وجود داشت، اوال تیم بهمن با ۱6/۱۵ بازی 
بدون باخت در لیگ قهرمان مسابقات شد و 
فقط بازی آخر برگزار نشد که اگر برگزار هم 

می شد گروه بهمن پتانسیل پیروزی در این دیدار را هم داشت. البته در کل لیگ ما 
هیچ باختی نداشتیم یعنی قدرتمندانه قهرمان شدیم. بنابراین بهترین و برترین بازیکن 
هم به نظر من باید از تیم قهرمان انتخاب می شد که متاسفانه اینطور نبود. اگر تیم 
سوم لیگ بهترین بازیکنان ایران را داشته خب قهرمان می شد چرا قهرمان نشد؟ در 
صورتی که تیم بهمن این همه بازیکن تیم ملی داشته و همیشه جزو بهترین های هفته 
بودند چطور االن می شود بازیکن برتر و.. . از تیم اول انتخاب نمی شود؟ دوم اینکه 
کسانی که مرا می شناسند می دانند من در همه بازی ها آمارم از همه بهتر است و االن 
آمار دقیق پایان لیگم را دارم و از بازیکنان دیگر باالتر هستم و به جای من شخص 
دیگری بهترین اسیست مسابقات انتخاب شده است. همه این موارد واقعا تعجب برانگیز 
است. انتخاب نفرات برتر از روی آمار نبوده و بازیکنانی که معرفی شدند، به سلیقه 

انتخاب کنندگان صورت گرفته و به نظرم تصمیم درستی نبود.
علی با اشاره به حواشی پیش آمده در هنگام اهدای کاپ قهرمانی ادامه داد: 
تیمی قهرمان می شود  و... وقتی  والیبال، بسکتبال  فوتبال،  در همه ورزش ها مثل 
کاپ قهرمانی را به کاپیتان آن تیم می دهند و این یک پروتکل جهانی است. در 
این دوره هم کاپ تیم دوم و سوم را به کاپیتان دادند اما موقع اهدای کاپ قهرمانی 
رئیس فدراسیون که می خواست کاپ را بدهد انگار من حضور نداشتم و داشت کاپ 
را به مربی تیم می داد. اصال کاپ نه به مربی و نه به مدیرعامل و نه هیچ کس دیگر 
تعلق نمی گیرد و باید به دست کاپیتان بدهند. حاال چه اتفاقی افتاده را نمی دانم یا 
نمی دانستند یا نمی خواستند به من بدهند. این نشانه غیرحرفه ای بودن آنهاست. حتی 
اگر فدراسیون با من مشکلی دارد که من مشکلی ندارم آیا این باید در محیط کاری 
نشان داده شود؟ بین من و فدراسیون هیچ وقت مشکلی نبوده و همیشه تأکید کردم و 
گفتم خیلی از ما حمایت می شود. اما نمی دانم واقعا چه اتفاقی آن روز رخ داد که چنین 

برخوردی با من صورت گرفت.
کاپیتان تیم بسکتبال بانوان گروه بهمن افزود: من به عنوان یک انسان بالغ که 
بین چهار بازیکن از تیم  ملی بسکتبال ۳ نفره در ایران کاپیتان این تیم هستم و برای 
کشور و تیمم سالمتی ام را گذاشتم که فقط پرچم کشورم را باال ببرم و هیچ وقت هم 
به خاطر شخصی بسکتبال را بازی نکردم و همیشه به خاطر خودم و پرچم کشورم 
بوده به همین دلیل اجازه نمی دهم در  چنین شرایطی کسی چنین بی احترامی به من 
کند. من برای این که دستم به آن کاپ بخورد ۷ ماه از  همه زندگی ام را گذاشتم. آیا 
این درست است با این کسوت و تجربه ام خودم بخواهم کاپ را از دست کسی بگیرم؟ 
من با این سیستمی که االن وجود دارد رضایتی از شرایط فدراسیون ندارم و اگر تا االن 
داشتم زحمت می کشیدم و بازی و تالش می کردم و از سالمتی ام گذشتم، فقط به خاطر 
این بوده که بسکتبال برای من چیزی نیست که بتوانم به راحتی از آن بگذرم. من 
نمی توانم به خاطر  اینکه شخصی من را قبول دارد از تمام زحمت ۳۰ ساله خود بگذرم.

او در پایان گفت: صدبار دیگر هم به دنیا بیایم دوست دارم بسکتبال بازی کنم و 
نمی توانم به خاطر سیستم، محیط و جوی که وجود دارد بگویم از بسکتبال بدم می آید و 
دوست ندارم بازی کنم ولی این سیستم اجازه پیشرفت به تو نمی دهد و ارزش و لیاقتی 
که دارید را اگر برآورده نمی کنند به تو بی احترامی هم می کنند. این است که ما را آزار 
می دهد وگرنه کمبودها در همه ورزش هاست. دوومیدانی کارها که انفرادی هستند خیلی 
شرایط شان ایده آل است؟ هر ورزشی مشکل خودش را دارد. سیستم کشور ما طوری 
است که یک سری کمبودها و کاستی ها برای ورزش بانوان است. همه این مسائل را 
می دانم و هرگز راجع به آن حرف نزدم اما اجازه نمی دهم به شخصیتم  بی احترامی 
شود. ۳۰ سال برایش جنگیدم تا بدستش آوردم و شما با شوخی می خواهید کاپ را 
به من ندهید؟ در آمارهای نهایی من از آن بازیکنی که انتخاب شده ۲ جایگاه باالتر 
هستم من اولین اسیستر پرامتیاز ایران هستم؛ آمار این را می گوید. وقتی این است، چرا 
اسم من نیست و منظور چیست؟ از روی خصومت شخصی است؟ مشکل تان چیست؟ 
اگر مشکلی است بگویید که من هم بدانم و واقعا این رفتارشان باعث می شود دیگر 
دل مان نخواهد در چنین سیستمی باشیم. دلم می خواهد در بسکتبال باشم ولی با چنین 
سیستمی دلم نمی خواهد دیگر بسکتبال بازی کنم یا بخواهم برای شان تالش کنم. 

اتفاقات عجیب و غریب در مسابقات آنالین شطرنج ایران
برگزاری مسابقات آنالین پاسداشت مدافعان سالمت که با حضور شطرنج بازان 

برتر ایران برگزار شد، حاشیه های فراوانی را به همراه داشت.
باتوجه به شیوع کرونا و لغو اکثر رقابت های ورزشی، شطرنج تنها رشته ای 
بود که به صورت آنالین رقابت  های خود را پیگیری کرد. در این بین بیشتر شطرنج 
بازان مطرح دنیا برای حفظ آمادگی خود در مسابقات آنالین شرکت کرده و با دیگر 

حریفان به رقابت پرداختند.
فدراسیون جهانی شطرنج در تازه ترین رقابت های خود مسابقات المپیاد آنالین 
شطرنج را به راه انداخت. شطرنج بازان ایرانی هم در این مسابقات با ملی پوشان خود 

به رقابت با سایر کشورها خواهند پرداخت.
با وجود برگزاری رقابت  های المپیاد جهانی به صورت آنالین، فدراسیون شطرنج 
ایران تصمیم گرفت که برای حفظ آمادگی شطرنج بازان ایرانی مسابقاتی تحت عنوان 
مسابقات آنالین پاسداشت مدافعان سالمت برگزار کند که البته این مسابقات با حاشیه 
هایی همراه بود. در روز دوم این مسابقات چند بازی برگزار نشد و  برخی از شطرنج 
بازان تصمیم به انصراف از این مسابقه گرفتند! حتی چند مسابقه با بی نظمی هرچه 
تمام تر و با تاخیر برگزار شد. طبق پیگیری های اهالی رسانه، هنگام رقابت احسان 
قائم مقامی که با ریتینگ سریع ۲۵66 و برق آسا ۲۷۵۱ ، بخت اول قهرمانی این 
مسابقات به شماره می رفت، دخالت نابجای سرپرست مسابقات باعث شده که تمرکز 

این شطرنج باز بهم بریزد و بازی برده را از دست بدهد.  
در ثانیه های آخر یکی از مسابقات قائم مقامی  درحالی که او از حریف جلو بوده 
است، سرپرست مسابقات به صفحه ی کامپیوتر این شطرنج باز آمده و کنترل موس 
را از او گرفته و یکسری عملیات انجام می دهد که باعث غافلگیری قائم مقامی شده 
و تمرکز او به هم می ریزد. همچنین مورد عجیب دیگر استفاده از ربات کامپیوتری 
برای برد در این رقابت ها توسط شطرنج بازی بوده که اعتراض دیگر حریفان را به 
همراه داشته است.الزم به ذکر است سرپرستی این مسابقات بر عهده مهرداد پهلوان 
زاده، رئیس سابق فدراسیون شطرنج بوده و با سرداوری عرفان هاشمی برگزار شد. قرار 
است نتایج نهایی و مورد تایید این مسابقات با بررسی تقلبات صورت گرفته اعالم شود.

دارنده مدال برنز جهان: لیگ تنها منبع درآمد کشتی گیران است
دارنده مدال برنز پیکارهای کشتی آزاد 
سال ۲۰۱۹ کشتی جهان در قزاقستان گفت: 
و  است  کتشی گیران  درآمد  منبع  تنها  لیگ 
شغل دیگری نداریم و چشم انتظار برگزای 

این مسابقات هستیم.
تعطیلی  با  رابطه  در  امامی  یونس 
مسابقات و به تعویق افتادن لیگ کشتی اظهار 
داشت: متاسفانه هنوز مجوز برگزاری مسابقات 
کشتی صادر نشده و فدراسیون هم پیگیر است 
که این مجوز را بگیرد. می دانم که فدراسیون و 
سازمان لیگ پیگیر هستند که لیگ را برگزار 

کنند چون برگزاری لیگ دغدغه کشتی گیران است و می خواهند آن را برطرف کنند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات در رشته های ورزشی دیگر عنوان کرد: می توان 
مسابقات کشتی را هم مثل دیگر رشته ها با رعایت نکات بهداشتی برگزار کرد. فدراسیون 
می تواند ۱۰ تا ۱۵ روز قبل از مسابقات همه کشتی گیران را یک جا جمع کند و از همه 

تست بگیرد. بعد هم رقابت ها به صورت متمرکز در چند هفته برگزار شود.  
امامی در پایان گفت: فکر نمی کنم هیچ کشتی گیری مخالف برگزاری لیگ 
باشد چون لیگ تنها منبع درآمد کشتی گیران است. هیچ شغل دیگری نداریم و چشم 

انتظار برگزاری لیگ هستیم.  
امامی یادآور شد: بعد از پیکارهای جهانی سال ۲۰۱۹ که در وزن ۷۰ کیلوگرم به 
مدال برنز دست یافتم برای آنکه شانس حضور در المپیک را داشته باشم با هماهنگی 
با کادر فنی به وزن ۷۴ کیلوگرم تغییر وزن دادم. هنوز در وزن جدید از لحاظ آمادگی 
و قدرتی بدنی و تکنیکی جا نیفتادم و تعویق بازی های المپیک فرصت بسیار خوبی 

است تا بتوانم در این وزن خود را پیدا کنم.

تقابل بزرگ در لیگ قهرمانان اروپا؛ 
بارسلونا و بایرن  به هم رسیدند

تیم های مطرح بارسلونای اسپانیا و بایرن مونیخ آلمان با غلبه بر حریفان به 
اروپا راه یافتند تا در دیداری حساس به  مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 

مصاف هم بروند.
دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری ۲ دیدار 
معوقه به اتمام رسید که طی آن بارسلونا و بایرن مونیخ مقابل حریفان به برتری رسیدند.

بارسلونا در نیوکمپ حریف ندارد
در ورزشگاه »نیوکمپ«، بارسلونای اسپانیا در حالی میزبان ناپولی ایتالیا بود 
که بازی رفت با تساوی یک بر یک به اتمام رسید. بارسا در بازی برگشت با حساب 

سه بر یک برنده شد تا در مجموع با پیروزی چهار بر دو راهی مرحله بعدی شود.
در حالی که ناپولی شروع بهتری داشت و حمالت مختلفی را طراحی کرد در 
دقیقه دهم کرنر ارسالی بارسلونا را »کلمنت لنگله« با ضربه سر تماشایی به گل 

اول میزبان تبدیل کرد.
در دقیقه ۲۲ »لیونل مسی« نابغه آرژانتینی با حرکتی انفرادی و به زیبایی زننده 

گل دوم بارسلونا لقب گرفت.
تنها هشت دقیقه پس از آن، مسی بازهم گلزنی کرد اما سیستم کمک داور 

ویدئویی نشان داد که مسی توپ را با دست کنترل کرده و گل مردود اعالم شد.
در آخرین دقیقه نیمه نخست »کولیبالی« روی مسی مرتکب خطای پنالتی 
شد تا »لوییس سوارز« پشت توپ ایستاده و سومین گل کاتاالن ها را به ثمر برساند.

در دقیقه ۵۰ »یونت چاکر« داور ترکیه ای برای ناپولی اعالم پنالتی کرد و 
»اینسینه« موفق شد دروازه بارسلونا را باز کند.

ناپولی در نیمه دوم عملکرد خوبی داشت و با ارسال از جناحین چند مرتبه 
دروازه میزبان را تهدید کرد.

در دقیقه 8۰ »میلیک« با ضربه سر زیبا دروازه بارسلونا را گشود اما این گل به 
دلیل آفساید مردود شد تا بازی با برتری سه بر یک بارسلونا به اتمام برسد.

با این اوصاف بارسلونا به رکورد ۳6 دیدار خانگی متوالی بدون باخت در لیگ 
قهرمانان اروپا رسید. کاتاالن ها در این تعداد بازی به ۳۲ برد و چهار تساوی رسیده اند.

کوالک بایرن مونیخ با درخشش لواندوفسکی
بایرن مونیخ آلمان در خانه خود در حالی مقابل چلسی انگیس قرار گرفت که 
بازی رفت با برتری درخشان سه بر صفر بایرن در لندن همراه شده بود. قهرمان 
آلمان در بازی برگشت نیز چهار بر یک به برتری رسید تا در مجموع با بُرد عالی 

هفت بر یک جواز صعود را به دست آورد.
مونیخی ها در دیدار برگشت نیز شروعی عالی داشتند و در دقیقه دهم توسط 

»لواندوفسکی« از روی نقطه پنالتی به گل رسیدند.
بایرن که فصل درخشانی را سپری می کند به حمالت همه جانبه خود ادامه 

داد تا در دقیقه ۲۴ »ایوان پریشیچ« زننده گل دوم تیمش باشد.
درون  را  چلسی  گل  نخسین  آبراهام«  »تامی  نخست،  نیمه  اتمام  از  پیش 

دروازه حیف جای داد.
در دقیقه ۷6 پاس عالی لواندوفسکی به »تولیسو« رسید تا وی سومین گل 

بایرن را به نام خود بنویسد.
در دقیقه 8۳ لواندوفسکی مهاجم لهستانی که شب درخشانی داشت بازهم 

گلزنی کرد تا آمار چشم نواز ۲ گل و ۲ پاس گل را به ثبت برساند.
با این اوصاف بایرن در مرحله یک چهارم و در دیداری حساس با بارسلونا 

مصاف خواهد داد.
چلسی نیز فصل را با مقام چهارم در لیگ برتر جزیره، نایب قهرمانی جام حذفی 
و ناکامی در لیگ قهرمانان به اتمام رساند تا »فرانک لمپارد« سرمربی جوان آبی های 

لندن نتایج متوسط و پرفراز و نشیبی را با این تیم به دست آورد.
با تصمیم اتحادیه فوتبال اروپا و به دلیل شیوع ویروس کرونا، مرحله یک 
چهارم، نیمه نهایی و فینال فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا به میزبانی آلمان و به 

صورت تک بازی برگزار خواهد شد.
برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی

الیپزیگ )آلمان(  -  اتلتیکومادرید )اسپانیا(
آتاالنتا )ایتالیا(  -  پاری سن ژرمن )فرانسه(
منچسترسیتی )انگلیس(  -  لیون )فرانسه(

بایرن مونیخ )آلمان(  -  بارسلونا )اسپانیا(

ماتئوس: بایرن برای باختن به این بارسا باید خیلی بد بازی کند
»لوتار ماتئوس« تصور نمی کند که 
بارسلونا در دیدار روز جمعه برابر بایرن 
مونیخ در یک چهارم لیگ قهرمانان اروپا، 

شانس زیادی برای صعود داشته باشد.
از شکست دادن  کاتاالن ها پس 
ناپولی در دیدار برگشت یک هشتم در 
به  که  چهارم  یک  دیدار  در  نیوکمپ، 
طور تک بازی در لیسبون پرتغال برگزار 
می شود، برابر بایرن مونیخ قرار خواهند 
گرفت اما ستاره اسبق تیم ملی آلمان، 
باواریایی ها را گزینه محتمل صعود به 
این  در  ماتئوس  می داند.  نهایی  نیمه 

باره گفت: البته که بارسلونا از کیفیت الزم برای ارائه بهترین عملکرد خود در این 
دیدار برخوردار است.وی افزود: اما فکر می کنم که بایرن برای آنکه در این بازی به 

بارسلونا ببازد، باید اشتباهات زیادی مرتکب شده و خیلی از کارها را بد انجام دهد.
ستاره اسبق ژرمن ها ادامه داد: اما در تک بازی، اتفاقات زیادی می تواند رخ 
دهد. یک اشتباه به قیمت حذف شدن شما تمام می شود اما در دیدارهای رفت و 

برگشت، شما این فرصت را دارید که اشتباهات خود را جبران کنید.

کریس رونالدو PSG؛  انگار این بار شوخی نیست!
کریستیانو رونالدو تصمیم به جدایی از یوونتوس گرفته و قصد دارد در بازار نقل 
و انتقاالت تابستانی راهی پاری سن ژرمن شود.کریستیانو رونالدو ۲۴ ساعت بعد از 
حذف غیرمنتظره یوونتوس از لیگ قهرمانان مقابل لیون، پیامی ابهام آمیز در صفحه 
رسمی اش منتشر کرده و مدعی شد تعطیالت تابستانی بهترین زمان برای تصمیم 
گیری در مورد آینده است. حاال فوت مرکاتو در گزارشی فاش کرد هنوز هم احتمال 

زیادی در مورد انتقال این ستاره پرتغالی به فرانسه وجود دارد.
به نظر می رسد کریستیانو رونالدو از عدم موفقیت یوونتوس در لیگ قهرمانان 
به ستوه آمده و قصد دارد فصل بعد برای تیمی بازی کند که در این سالها عطش 
فراوانی برای قهرمانی در این تورنمنت نشان داده است. چندی قبل فرانس فوتبال 
شایعه انتقال او به پاری سن ژرمن را منتشر کرد و حاال فوت مرکاتو مدعی شد ژرژ 
مندس، مدیر برنامه رونالدو در طول سفر پاری سن ژرمن به لیسبون برای ادامه رقابت 
های لیگ قهرمانان با این باشگاه برای انتقال کریستیانو رونالدو مذاکره خواهد کرد.

قرارداد رونالدو با بیانکونری تا ژوئن ۲۰۲۲ ادامه دارد، اما پرداخت دستمزد ۳۰ 
میلیون یورویی او در سال با توجه به حذف در اولین مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
برای یوونتوس دشوار خواهد بود و بدین ترتیب ممکن است مدیران این باشگاه 
نیز مخالفتی با رفتن رونالدو به پاریس نداشته باشند. رونالدو در این دو سال حتی 
به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان نیز نرسیده و شانس کسب جوایز فردی را در 

تورین از دست داده است.

مرا با هیچکس مقایسه نکنید؛
ناگلزمن، پدیده مربی گری در فوتبال آلمان

یولیان ناگلزمن دوست ندارد با هیچ مربی ای مقایسه شود و به مارکا گفت که 
دو سال قبل پیشنهاد رئال را رد کرده است.

دو دهه پیش، ژوزه مورینیو سرمربی پیشرو و نوآور دنیای فوتبال بود ولی این 
سرمربی پرتغالی اخیرا دوبار دوئل با یولیان ناگلزمان آینده دنیای مربیگری را واگذار 
نهایی لیگ قهرمانان(. بسیاری  از الیپزیش در یک هشتم  تاتنهام  کرد)شکست 
دانند؛  آینده می  آلمان در  تیم ملی  بایرن مونیخ و  احتمالی  را سرمربی  ناگلزمان 
سرمربی جوانی که چندی پیش و در سن ۳۲ سالگی پیشنهاد رئال مادرید را رد کرد 
و مدعی شد چنین قدم بزرگی در این سن شاید برایش زود باشد. او که در هوفن هایم 
شهره شد، در الیپزیش فصلی رویایی را پشت سر می گذارد و با تیمش در بوندسلیگا 
عنوان سوم را کسب کرد و چند روز دیگر باید در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان به 
مصاف اتلتیکو مادرید برود. ناگلزمن با تیمی به این موفقیت رسیده که سابقه درخشانی 
در فوتبال اروپا ندارد.ناگلزمن در مصاحبه اختصاصی با مارکا و در مورد اینکه او را 
با مربیانی چون یورگن کلوپ، مورینیو و پپ گواردیوال مقایسه می کنند، گفت:» 
نمی دانم. برای این کار باید به جزئیات، نگاه بسیار دقیقی شود. کاری که مربیان در 
تمرینات انجام می دهند، توصیه های تاکتیکی به بازیکنان و استراتژی های شان 
برای هر مسابقه. برای من مقایسه فرم و شکل بازی خیلی اهمیت دارد. نمی خواهم 
خودم را با کسی مقایسه کنم چون توانسته ام سبک مخصوص به خودم را اجرا کنم.

که  می رسد  نظر  به 
نهایی  وزارت ورزش تصمیم 
مدیره  هیئت  ترکیب  برای 
ممکن  اما  کرده  اتخاذ  را  پرسپولیس 
از  ناشی  احتمالی  است محرومیت های 
سرنوشت سازی  تغییرات  برانکو  پرونده 

را به وجود آورد.
اگر پای صحبت اهالی فن بنشینید 
پرسپولیس  ثبات  از  همه  استثنا  بدون 
کسب  برای  اصلی  مالک  عنوان  به 
یاد  برتر  لیگ  در  پیاپی  قهرمانی  چهار 
می کنند. ویژگی ای که تنها در بعد فنی 
دیده می شود و در کادر مدیریت باشگاه 

ردی از آن وجود ندارد.
این  هم  ثباتی  بی  بارز  مصداق 
فصل  شروع  بود.  برتر  لیگ  از  فصل 
با  فصل  نیم  قهرمانی  عرب،  ایرج  با 
نهایت  در  و  انصاری فرد  محمدحسن 
پوکر با مهدی رسول پناه. قهرمانی ای 
که بیشتر شاهکار بازیکنان و دو سرمربی 
این تیم بود تا اعضای هیئت مدیره و 

مدیران عامل باشگاه.
افراد  این  مقابل  باید  عوض  در 
عدم  گرفت.  باال  مردودی  تابلوی 
نکو،  برا مطالبات  موقع  به  پرداخت 
پرسپولیس را در آستانه محرومیتی قرار 
داده که می تواند سرنوشت مدیریتی و 
سیاست نقل و انتقاالت را برای فصل 
حاال  از  و  عوض  کامل  طور  به  آینده 

سرخ ها را درگیر حاشیه بزرگی کند.
از جدایی رسمی مهدی محمدنبی 
و ایرج عرب از جمع هیئت مدیره نزدیک 
به هفت ماه می گذرد و وزارت ورزش 
عمال کاری برای ترمیم مهم ترین بخش 
باشگاه نگرفته است. حتی وجود اختالف 
شدید بین سه عضو باقی مانده هم باعث 
سرعت بخشیدن به انجام اینکار نشد تا 

حاال بعد از مسجل شدن قهرمانی، این 
مهم صورت بپذیرد.

در حال حاضر مهدی رسول پناه، 
علی رغبتی و مهرداد هاشمی سه  عضو 
هیئت مدیره پرسپولیس هستند و وزارت 
ورزش تا اواخر این هفته دو عضو دیگر 
دو   می کند.  اضافه  نامبرده  جمع  به 
از  مردانی  انتظار  در  که  خالی  صندلی 

جنس نفت و شهرداری است.
و  احتمالی  عضو  دو  با  *آشنایی 

جدید هیئت مدیره
محمد علیپور، رییس سابق سازمان 
ورزش نفت و سیدمحمد فیاض شهردار 
کنونی منطقه ۱8 به احتمال فراوان به 
تیم مدیریتی باشگاه پرسپولیس اضافه 
می شوند. علیپور با توجه به تجربه خوبی 
برتر  لیگ  با نفت تهران در  که همراه 
آورده  دست  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  و 
ادامه  در  را  سرخ ها  مجموعه  می تواند 
از طرفی یحیی گل  راه همراهی کند. 
محمدی، کمال کامیابی نیا، سیدجالل 
حسینی و وحید امیری در نفت با وی 
همکاری داشته و کامال شناخت بین هر 

دو طرف وجود دارد.
با حضور فیاض نیز به نظر می رسد 

که باشگاه پرسپولیس برای استفاده از 
مجموعه شهید کاظمی مشکلی نداشته 
باشد. این مجموعه که از استانداردهای 
تحت  است،  برخوردار  تمرینی  الزم 
منطقه  در  و  است  شهرداری  مالکیت 
۱8 قرار دارد و حضور شهردار این منطقه 
می تواند موانع پرسپولیس در این راه را 

برطرف کند.
پرسپولیس  باشگاه  در  *تغییرات 

گسترده تر می شود؟
در  تغییرات  که  می رسد  خبر  اما 
شدن  اضافه  از  گسترده تر  پرسپولیس 
گویا  است.  مدیره  هیئت  عضو  دو 
وزارت  قهرمانی  معاون  و  ورزش  وزیر 
انتخاب  دنبال  به  علی نژاد(  )مهدی 
پرطرفدار  باشگاه  این  برای  مدیرعامل 
عنوان  به  علیپور  محمد  از  هستند. 
اصلی ترین گزینه مدیریت سرخ ها نام 
برده می شود. شخصی که اشراف کامل 
امر  دارد و همین  باشگاه  به مشکالت 
کمی او را مردد کرده است. علیپور به 
عنوان عضو اقتصادی به هیئت مدیره 
پرسپولیس اضافه می شود و با توجه به 
این مهم را  روابط گسترده ای که دارد 
به خوبی انجام خواهد داد. اما فقط یک 

مشکل در این بین وجود دارد که شاید 
سرنوشت مدیریتی باشگاه را دستخوش 

تغییرات کند.
و  محرومیت های  برانکو  *پرونده 

احتمالی برای پرسپولیس
مطالبات  موقع  به  پرداخت  عدم 
برانکو  ایوانکوویچ  از سوی هیئت مدیره 
ایران  قهرمان  باشگاه،  قبلی  مدیران  و  
حاال  است.  داده  قرار  پرتگاه  لبه  را 
محرومیت بیش از پیش به پرسپولیس 
شدن  بسته  احتمال  و  شده  نزدیک 
باشگاه  انتقاالتی  و   نقل  پنجره های 
وجود دارد. موضوعی که از حاال تردید 
باشگاه  احتمالی  مدیران  وجود  در  را 
حداقل  است.پرسپولیس  کرده  نهادینه 
در سه پست احتیاج به تقویت دارد. در 
این بین احتمال خروج ستاره هایی مثل 
علی علیپور، مهدی ترابی، بشار رسن و 
شجاع خلیل زاده وجود دارد. عدم تمدید 
قرارداد و یا عدم جذب جانشین مناسب 
برای یکی از این افراد در کنار تقویت 
پنجره  بودن  بسته  دلیل  به  تیم  نشدن 
نقل و انتقاالت، پرسپولیس را تبدیل به 
یک تیم معمولی می کند که کار سختی 
خواهد  آینده  لیگ  در  موفقیت  برای 
واقعیت  به  اگر  که  موضوعی  داشت. 
برای  بزرگ ترین شکست  تبدیل شود، 
تیم مدیریتی بعد از کسب چهار قهرمانی 

پیاپی به شمار می رود.
حاضر  حال  در  نکو  برا پرونده 
مهم ترین معضل سرخ ها است. مهدی 
رسول پناه در آخرین صحبت های خود 
سخن  پرسپولیس  محرومیت  عدم  از 
عدم  و  نیست  قطعی  که  گفت. چیزی 
پرداخت کل مطالبات تا چند روز آینده، 
باشگاه را در آستانه محرومیت سنگینی 

قرار می دهد.

رد پای برانکو در مانده یا رفتن هیئت مدیره پرسپولیس؛

نمره مردودی برای مدیران تیم قهرمان!

سد  می ر بنظر  که  لی  حا ر  د
یران  ا فوتبال  ملی  تیم  برنامه های 
به خوبی در حال پیشروی است، شنیده 
می شود ماجراهای نگران کننده ای بین 
اسکوچیچ و مسووالن فدراسیون فوتبال 

به وجود آمده است.
در  باید  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
تاریخ های هفدهم و بیست ودوم مهرماه، 
آبان ماه  بیست وهفتم  و  بیست ودوم 
دیدارهای باقی مانده خود را به ترتیب با 
تیم های هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و 
عراق در چارچوب مرحله دوم انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت های ۲۰۲۳ 

برگزار کند.
ر  د است  ر  ا قر ین  ا ز  ا پیش 
ملی  تیم  اردوی  نخستین  شهریورماه 
با حضور دراگان اسکوچیچ برگزار شود. 
در این اردو یک بازی دوستانه به طور 
قطعی با ازبکستان برگزار می شود و یک 
بازی دیگر نیز احتماال برای ملی پوشان 
که  حالی  در  شد.  خواهد  دیده  تدارک 
کادر فنی تیم ملی در حال رصد کردن 
بازی های لیگ است و به ظاهر همه چیز 
در شرایط پایدار و خوبی در جریان است 
شنیده می شود ماجراهای نگران کننده ای 
فدراسیون  مسووالن  و  اسکوچیچ  بین 
سریع  اگر  که  آمده  وجود  به  فوتبال 
در  است  ممکن  نشود  رسیدگی  آن  به 
آینده به بحران های بزرگی تبدیل شوند. 
امیدواریم این شنیده ها همگی به طور 

قطع و به راستی تکذیب شوند!
برنامه مبهم تیم ملی

با اینکه باالتر گفتیم تیم ملی در 
شهریور و مهرماه باید اردو و مسابقاتی 
تاریخ  هنوز  اما  کند  برگزار  و  برپا  را 
نشده  مشخص  اردوها  شروع  دقیق 
است. برنامه فشرده بازی های باشگاهی 
برنامه  درباره  ابهاماتی  تا  شده  باعث 
همین  و  باشد  داشته  وجود  ملی  تیم 
را نگران کرده است.  مساله اسکوچیچ 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
از اواخر شهریور درگیر لیگ قهرمانان 

تداخلی  است  ممکن  و  می شوند  آسیا 
بین این مسابقات و برنامه های تیم ملی 
وجود بیاید. اسکوچیچ دوست دارد هرچه 
سریع تر برنامه دقیق تیمش را بداند. آن 
هم در حالی که حدود دو ماه تا نخستین 

بازی رسمی باقی مانده است.
و  باشگاه ها  با  احتمالی  چالش 

ماجرای لژیونرها
همانطور که گفتیم ما چهار نماینده 
تیم  سه  که  داریم  قهرمانان  لیگ  در 
چند  سپاهان  و  پرسپولیس  استقالل، 
دارند.  ملی  تیم  در  کلیدی  بازیکن 
این  بازی های  که  نیست  مشخص 
زمانی  چه  تا  قهرمانان  لیگ  در  تیم ها 
از  را  مسابقاتشان  آنها  کند.  پیدا  ادامه 
سپس  و  می کنند  آغاز  شهریورماه   ۲۴
دارد.  ادامه  بازی ها  این  نیز  مهرماه  در 
از طرفی اسکوچیچ به دلیل اینکه تازه 
کارش را شروع کرده نیاز دارد تا نفراتش 
را به طور کامل در اختیار داشته باشد 
تا بتواند تفکراتش را پیاده کند. یادمان 
نفرات  از  قابل توجهی  نرود که بخش 
تیم ملی لژیونر هستند و این بازیکنان 
دیگری  زمان  در  فیفادی  تاریخ  به جز 

و  بیایند  ملی  تیم  اردوی  به  نمی توانند 
در این وضعیت، حضور بازیکنان داخلی 
داخلی  نفرات  اگر  اما  است  بسیار مهم 
اختیار  هم به صورت تمام و کمال در 
اسکوچیچ نباشند او قطعا با چالش های 
دشواری روبرو خواهد بود. از طرفی عدم 
حضور بازیکنان داخلی ممکن است به 
ضرر خودشان هم تمام شود و در لیست 
نهایی کسانی حضور داشته باشند که به 

صورت کامل در اردوها بوده اند.
عدم استقالل اسکوچیچ در دعوت 

از بازیکنان
مهمترین  از  یکی  می شود  شنیده 
مسائلی که اسکوچیچ را ناراحت کرده، 
از  که  است  مشورت هایی  و  فشارها 
و  مستقیم  صورت  به  مختلف  جهات 
غیرمستقیم توسط اشخاص بی ربط به او 
می شود تا برخی بازیکنان را به تیم ملی 
دعوت کند. اسکوچیچ از این بابت بسیار 
کالفه شده و این موضوع را با نزدیکان 
خود هم در میان گذاشته است. بی تردید 
خیلی ها منتظر رونمایی از اولین لیست 
اسکوچیچ هستند. لیستی که احتماال در 
می خورند  چشم  به  جدیدی  نفرات  آن 

اما اینکه فشاری بخواهد روی او باشد 
و استقالل ۱۰۰ درصدی اسکو در این 
است  مسائلی  جزو  شود  نقض  زمینه 
باشد و  که می تواند بسیار نگران کننده 
فدراسیون می بایست آرامش خاطر الزم 

را برای سرمربی اش به وجود بیاورد.
ماجرای صنعت نفت آبادان

پرونده صنعت نفت  اسکوچیچ در 
شکست خورد و باید به این باشگاه مبلغ 
قابل توجهی را پرداخت کند. سرمربی 
کروات تیم ملی انتظار داشت که در این 
زمینه فدراسیون با او همکاری الزم را 
فدراسیون  حمایت  انتها  تا  و  داشته 
باشگاه  نوعی  به  و  باشد  داشته  را 
حق  از  تا  کنند  مجاب  را  نفت  صنعت 
نداد.  رخ  اتفاق  این  ولی  بگذرد  خود 
اسکوچیچ گالیه خود را در این باره به 
است.  رسانده  فدراسیون نشینان  گوش 
با این حال و تا به االن اوست که باید 
مبلغ ۱۴۰ هزار دالر را به باشگاه آبادانی 

پرداخت کند.
وضعیت نامشخص کریم باقری

اسکوچیچ به انتخاب خودش یا با 
باقری  کریم  فدراسیون نشینان  مشاوره 
ایرانی  دستیار  دو  از  یکی  عنوان  به  را 
توافق  به  طرفین  کرد.  انتخاب  خود 
رسیدند تا پس از اتمام لیگ، باقری به 
تیم ملی بیاید اما شیوع ویروس کرونا 
و طوالنی شدن مسابقات برنامه ها را به 
هم ریخت و حاال معلوم نیست که باقری 
خیر.  یا  داشت  خواهیم  ملی  تیم  در  را 
ایرانی  چه  اسکوچیچ،  دستیاران  دیگر 
و چه خارجی کار خود را آغاز کرده اند 
پرسپولیس  کنونی  مربی  از  خبری  اما 
نیست و حتی مشخص نیست که پس 
از پایان مسابقات در این فصل که برای 
پرسپولیس تا مهرماه ادامه دارد، تکلیف 
باقری چه خواهد بود. شاید در آخرین 
تیم  به  باقری  که  لحظه مشخص شد 
ملی نمی آید و اسکوچیچ دومین دستیار 
ایرانی خود را پیش از شروع همکاری 

از دست بدهد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

شایعات نگران کننده پیرامون سرمربی تیم ملی؛

اسکوچیچ را کالفه نکنید لطفا!

مربی تیم فوتبال استقالل گفت: 
فینال اصلی جام حذفی، مسابقه امروز 
با سپاهان است. برنده بازی بدون شک 

مدعی اصلی قهرمانی است.
»فرهاد  گذشته،  هفته های  مانند 
ر  د ل  ستقال ا بی  مر سر  » ی مجید
نشست های خبری تیمش شرکت نکرد 
پاسخگوی  نامجومطلق«  »مجید  و 

پرسش های خبرنگاران بود.
نامجومطلق روز گذشته )یکشنبه( 
بقه  مسا ز  ا پیش  خبری  نشست  در 
استقالل و سپاهان در مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی اظهار داشت: دیدار 
سخت و حساسی با سپاهان داریم. ۲ 
چون  و  دارند  شناخت  یکدیگر  از  تیم 
فته  ر هم  مصاف  به  گذشته  هفته 
سهمیه  کسب  برای  سپاهان  بودند. 
دارد  سختی  کار  آسیا  قهرمانان  لیگ 
توان  تمام  با  حذفی  جام  در  بنابراین 

وارد زمین خواهد شد.
هفته  که  مسابقه ای  افزود:  وی 
نظر  ز  ا داشتیم  سپاهان  با  گذشته 

بدون  گذاشت.  تاثیر  ما  روی  جسمی 
همین  هم  مروز  ا بقه  مسا در  شک 
شرایط را خواهیم داشت. چند بازیکن 
بازی  این  در  هم  را  خود  تاثیرگذار 
نداریم. برنده این دیدار شانس زیادی 
برای قهرمانی دارد. این بازی برای ما 

مثل یک فینال است.
با  استقالل  فوتبال  تیم  مربی 
قلعه نویی«  »امیر  بازگشت  به  اشاره 

من  آرزوی  گفت:  سپاهان  نیمکت  به 
سال ها  چون  است  قلعه نویی  سالمتی 
استقالل  برای  و  کردم  بازی  او  کنار 
تالش کردیم. یکی از ستاره های روی 
ما  حضور  زمان  به  استقالل  پیراهن 
برمی گردد. خوشحالم که او به نیمکت 
تیمش برگشته و می تواند در بازی فردا 

حضور داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شیخ دیاباته، 

فرشید اسماعیلی و ارسالن مطهری به 
بازی با سپاهان نمی رسند، گفت: کادر 
پزشکی در تالش است این نفرات به 
در  که  برتر  لیگ  در  پیکان  با  دیدار 

کسب سهمیه ما تاثیر دارد، برسند.
نامجومطلق در خصوص قضاوت 
امروز  مسابقه  در  بنیادی فر«  »موعود 
قضاوت  بهترین  امیدوارم  کرد:  عنوان 
را داشته باشد. خوشبختانه چند روزی 
است که دیگر از بیانیه خبری نیست. 
بیشترین  این فصل  استقالل در طول 
البته  که  دیده  داوری ها  از  را  لطمه 
امیدوارم  بود.  غیرعمدی  آنها  همه 
را  قضاوت  بهترین  داور  بازی  این  در 

داشته باشد.
این  به  پاسخ  در  استقالل  مربی 
سووال که در صورت پیروزی استقالل 
ترجیح می دهد در بازی بعد مقابل چه 
اصلی  فینال  گفت:  بگیرد؟  قرار  تیمی 
این  در  که  تیمی  است.  بازی  همین 
مدعی  شک  بدون  باشد  برنده  بازی 

اصلی قهرمانی خواهد بود.

نامجومطلق:

 فینال اصلی جام حذفی امروز است
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از راست عبداهلل انوار، داوود رشیدی، داریوش شایگان
اختصاصی دنیای جوانان

تهران تمام عاشقی ام را
رقم زده است

علی داودی

یک شنبه عصر، نم نم باران، چراغ سبز
یک شنبه باز کوچه، خیابان ـ چراغ سبز

یک شنبه عصر هم قدم شعر تازه ای
دلتنگی ام، هیاهوی میدان، چراغ سبز

من می رسم مجسمه ها خیره مانده اند
این جا که هست معنی انسان، چراغ سبز

بی ابر بی پرنده صبور ایستاده بود
تنهاتر از تمام درختان چراغ سبز

مانند یک غروب از این خط کشی گذشت
با گام های خسته و لرزان چراغ سبز

این رّدپای کیست که من گم نمی شوم
از انقالب تا به خراسان، چراغ سبز

انجمن  روابط عمومی  گزارش  به 
استان  داستان نویسان  کارگری  صنفی 
تعدادی  درخواست  به  توجه  با  تهران، 
درخواست  ارائه  زمان  نویسندگان،   از 
نویسندگان  واجد شرایط تا روز جمعه، 

هفتم شهریورماه تمدید شد. 
بر اساس اعالم این انجمن، هفتم 
شهریور آخرین مهلت است چراکه باید 
پس از آن اسامی اعضا به اداره کار، تعاون 

و امور اجتماعی ارائه شود.
ی  نجمن ها ا به   مصو طبق 
بر  مبنی  دولت  هنری  پدیدآورندگان 
گسترده  صنفی  انجمن های  تشکیل 
امور  و  کار  وزارت  نظر  زیر  کشوری 
اجتماعی که در سال ۱۳۹8 به تصویب 
داستان نویسان  صنفی  انجمن  رسید، 

و  شد  هد  خوا کشوری  زودی  به 
سراسر  شرایط  دارای  داستان نویسان 
در  عضویت  به  نسبت  می توانند  کشور 

انجمن اقدام کنند.
شرایط عضویت:

۱. داشتن دو اثر داستانی بزرگسال 
منتشرشده.

۲. سکونت در ایران.
۳. نداشتن مجوز نشر.

داستان نویسان  متقاضی عضویت 
در انجمن می توانند مدارک خود را برای 
به   ۱۳۹۹ مردادماه  پانزدهم  تا  بررسی 

دبیرخانه  انجمن ارسال کنند.
مسئول دبیرخانه: مینا صفار

وات ساپ برای ارسال فرم و مدارک 
عضویت: ۰۹۹۳۱۷۳۵۷6۵ 

مدارک مورد نیاز برای عضویت:
۱. تکمیل فرم عضویت.

۲. کپی کارت ملی.
۳. کپی شناسنامه.

۴. عکس صفحه  شناسه  کتاب ها 
)حداقل دو کتاب داستان بزرگسال(

۵. عکس پرسنلی ۴*۳
دبیرخانه انجمن با شماره های زیر 
داستان نویسان  سوال های  پاسخگوی 

خواهد بود.
زوج(:  )روزهای  دبیرخانه  شماره 

۰۲۱-۲6۳۲۵۳۵۴
موبایل دبیرخانه: ۰۹۹۳۱۷۳۵۷6۵

آدرس: بزرگراه رسالت، خیابان استاد 
حسن بنا )جنوبی(، کوچه شهید صالحی، 

بن بست حسینی، پالک 6، واحد ۲.

تمدید مهلت ثبت نام انجمن داستان نویسان

می گوید:  صمد طاهری 
رمان  بر   یک جا  ین که  ا
کار  بکشیم،  خط  عامه پسند 
که  کارهایی  همان  حتی  است.  غلطی 
نامش را بازاری می گذاریم، خوانندگان 

خاص خود را دارد.
ه  ر با ر د یس  ن نو ستا ا د ین  ا
و  عامه پسند  رمان های  ویژگی های 
پرفروش و این که آیا لزوما یکی هستند 
و یا گاهی با هم اشتباه گرفته می شوند، 
است  داستان  یک  رمان  کرد:  اظهار 
کشش  و  جذابیت  هرچقدر  داستان  و  
بیشتری داشته باشد، طبعا پرمخاطب تر 
خواهد  بیشتری  خواننده  و  بود  خواهد 
این  از  زیادی  بخش  نظرم  به  داشت. 
بازمی گردد؛  نویسنده  مهارت  به  ماجرا 
زمانی نویسنده در هنرش به اوج رسیده 
راحت  و  ساده  اشکال  است  ممکن  و 
دیگر اقناعش نکند و به سمت اشکال 
پیچیده تر برود. اما ممکن است نویسنده 
مهارت و تسلط چندانی نداشته باشد و 
کند،  ایجاد  جذابیتی  داستان  در  نتواند 
پس خود را به آن راه می زند و می گوید 
دوره کارهای ساده گذشته و باید پیچیده 
نوشت، من خودم را در حد خواننده عادی 
را  خود  باید  خواننده  و  نمی آورم  پایین 
باال بکشد، در واقع خود را پشت نقاب 
روشنفکرانه و  نخبه گرا پنهان می کند.

که  هست  هم  زمانی  افزود:  او 
مثال  می شود؛  تبدیل  مد  به  چیزی 
و  سر  دنیا  در  مارکز  کارهای  دوره ای 
صدا کرده بود و در کشور ما هم خیلی 
گل کرده و رونق گرفته بود. به همین 
دلیل خیلی ها به فکر افتادند که کارهای 
رئالیسم جادویی بنویسند؛ در حالی که 
کسی  اگر  بود.  شده  مد  این ها  همه 
رئالیسم  بخواهد  نیست  این کاره  که 
جادویی بنویسید باید حداقل زمینه آن 
را داشته باشد که بتواند اثری خلق کند، 
اما پیروی کردن از مد بخشی از ماجرا 
است. این دو شکل آخر یعنی پیروی از 

ناتوانی پشت نقاب  مد و پنهان کردن 
بنویسم«  عامه پسند  نمی خواهم  »من 
اصیل  زیرا  باشد،  ماندگار  نمی تواند 
و  است  اصیل  اول  شکل  ولی  نیست، 

ماندگار خواهد شد.
گر  ا کرد:  خاطرنشان  طاهری 
که  بیاورد  پدید  اثری  بتواند  نویسنده 
نازل نباشد و در عین حال پرکشش و 
جذاب باشد اوج کار است. کار عامه پسند 
را باید به دو بخش تقسیم کرد؛ بخشی از 
داستان عامه پسند  به دلیل جذابیت زیاد 
بخشی  و  می کند  پیدا  زیادی  مخاطب 
اصطالح  به  و  بازاری  و  نازل  کار  هم 
فیلم فارسی  مانند  آب دوغ خیاری است 
مردی  داشت؛  کلیشه ای  موضوع  که 
عاشق زنی می شد و به هم نمی رسیدند 
و درگیری پیش می آمد. ایده آل زمانی 
است که نویسنده هم نخبه گرا باشد و 
کارهای ساده اقناعش نکند و هم توانایی 
ایجاد جذابیت در داستان را داشته باشد، 
نخبه، خواننده  بر خواننده  یعنی عالوه 
و  »جنگ  کند؛  جذب  هم  را  معمولی 
صلح« تولستوی و »صد سال تنهایی« 

مارکز نمونه های این شکل هستند.
این که  کرد:  تاکید  همچنین  او 
یک جا بر  رمان عامه پسند خط بکشیم، 
کار غلطی است. حتی همان کارهایی 
بازاری  یا  و  زرد  نازل،   را  نامش  که 

را  خود  خاص  خوانندگان  می گذاریم 
دارد و در همه جای دنیا کسانی این ها 
را می نویسند و منتشر می کنند و هیچ 

اشکالی هم ندارد.
»برگ  شبانه«،  »شکار  نویسنده 
هیچ درختی« و »سنگ و سپر« سپس 
»ادبیات  می شود  گفته  این که  درباره 
ادبیات جدی  به سمت  پلی  عامه پسند 
این طور است؛  بیان کرد: طبعا  است«، 
بیاید  یک مرتبه  کسی  نمی کنم  گمان 
بخواند.  را  جویس  و  فاکنر  کارهای 
امیر  از کارهای  خود من و هم نسالنم 
عشیری،  محمد حجازی، ر. اعتمادی 
بعد  و  کردیم  شروع  پرویزی  رسول  و 
و  فقیری  امین  باالتر مثل  رده های  به 
علی اشرف درویشیان رسیدیم  و کم کم 
سخت خوان  و  پیچیده تر   کارهای 
از  درصدی  است  ممکن  خواندیم.  را 
کارهای  آخر عمر همان  تا  خوانندگان 
اما  بخوانند،  را  معمولی  و  عامه پسند 
کارهای  خوانندگان  از  زیادی  بخش 
معمولی به سمت ادبیات جدی تر کشیده 

می شوند.
نگاه  درباره  درباره  سپس  او   
نسبت  ن  ناشرا برخی  تجارت گونه 
گسترش  به  منجر  که  کتاب ها  به 
می شود  عامه پسند  کتاب های  تولید 
و  این که آیا ممکن است نویسنده ای 

برای تأمین معاش به این سمت برود،  
بله ممکن است. صنعت چیزی  گفت: 
اشتغال  به  را  تولید می کند، عده ای  را 
این ها  است؛  سودآور  و   وامی دارد 
نشر  صنعت  است.  صنعت  مشخصه 
نیست.  مستثنی  قاعده  ین  ا ز  ا هم 
ناشر می خواهد کتابی را چاپ کند که 
متعدد  چاپ های  به  و  باشد  پرفروش 
و  هم  همه  که  داریم  ناشری  برسد. 
و  پرفروش  کارهای  روی  را  غمش 
ناشران  برخی  اما  می گذارد  بازاری 
روشنفکری،  و  جدی  ادبیات  کنار  در 
کارهای عامه پسند و ساده تر هم منتشر 
می کنند که صنعت شان بگردد و بخشی 
ادامه  تا به کار  از سرمایه شان برگردد 
بدهند. اگر قرار باشد کتاب هایی چاپ 
نمی خورد  بیشتر  چاپ  یک  که  کنند 
و  ورشکست  نشر  نسخه،   ۵۰۰ آن هم 
تعطیل می شود. باید این کار را بکنند 

و این به نوعی الزم است.
هم  نویسندگان  درباره  افزود:  او 
تا  ذا خودشان  برخی ها  بگوییم  باید 
نویسنده  به  زمان  طول  در  و  آموخته  
بعید  ما  ا ند.  شده ا تبدیل  عامه پسند 
جدی  کار  که  نویسنده ای  نم  می دا
می نویسد بتواند این کار را انجام دهد، 
زیرا کار سختی است. یادم می آید چند 
سال پیش کسی به من پیشنهاد داد و 
من به این فکر افتادم که با این  که ده ها 
نمونه از این کارها را خوانده بودم و ۵۰ 
صفحه هم نوشتم، ولی نهایتا نتوانستم 
و دیدم کار من نیست. نویسندگانی که 
کرده اند،  عادت  جدی  کار  نوشتن  به 
ما  برآیند. همه  از عهده اش  نمی توانند 
مثل  کارهایی  نوشتن  می کنیم  فرض 
کسی  هر  که  منصوری  ذبیح اهلل  آثار 
دست بگیرد نمی تواند زمین بگذارد، کار 
راحتی است، در حالی که کار ساده ای 
نیست و هرکسی نمی تواند آن را انجام 
متخصص  رمان ها  این   نوشتن  بدهد. 

خود را می خواهد تا  از پس کار بیاید.

نوشتن   رمان های عامه پسند تخصص می خواهد 

ماجرای پیرمرد صدساله فراری تکرار شد
د  »پیرمر ن  ما ر جدید  ترجمه 
رفت  بیرون  پنجره  از  که  صدساله ای 
و ناپدید شد« نوشته یوناس یوناسون با 
ترجمه کیهان بهمنی توسط نشر آموت 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
اروپا  در  سال ۲۰۰۹  در  این کتاب 
به  توانست  سرعت  به  و  شد  منتشر 
تبدیل  سال  آثار  پرفروش ترین  از  یکی 
انتشار این کتاب،  از  شود. منتقدان بعد 
تخیل و خالقیت نویسنده اش را ستودند. 
نام  به  خبرنگاری  این رمان،  نویسنده 
یوناس یوناسن بود که آن زمان ۴۹ سال 

داشت و با این کتاب، نام خود را سر زبان ها انداخت.
از کتاب »پیرمرد صدساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد« در 
سال انتشارش ۳ میلیون نسخه در اروپا به فروش رفت. فلیکس هرنگرن 
هم یک فیلم سینمایی بر اساس این کتاب ساخت که کمپانی دیسنی حق 

پخش جهانی آن را خریداری کرد.
از این رمان، پیش از این، ۳ ترجمه از فرزانه طاهری، شادی حامدی و 
جالل رضایی راد توسط انتشارات نیلوفر، انتشارات به نگار و انتشارات نشانه به 
بازار نشر ایران عرضه شده است. مترجم جدید این کتاب، کیهان بهمنی است 
که پیش تر کتاب های دیگری را با همکاری نشر آموت منتشر کرده است.

شد«  ناپدید  و  رفت  بیرون  پنجره  از  که  »پیرمرد صدساله ای  رمان 
قصه پیرمردی به نام آلن کارلسون است که قرار است در ضیافتی که خانه  
سالمندان محل سکونت اش در روز تولد ۱۰۰ سالگی اش برای او بر پا کرده، 
شرکت کند. اما عالقه ای به این کار ندارد و به همین دلیل از پنجره  اتاق 
خود گریخته، چمدانش را هم با خود می برد و ناپدید می شود. این اتفاق، 

تازه ابتدای داستان و اول ماجراست.
در ادامه ماجرا، پای پیرمرد قصه به کشورهایی مثل اسپانیا، آمریکا، 
چین، ایران، شوروی سابق، کره شمالی، اندونزی و فرانسه کشانده می شود. 
به این ترتیب پای شخصیت های تاریخی و شرح تحوالت قرن بیستم هم 

به متن داستان کشیده می شود.
این کتاب با ۵۱۲ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت 6۵ 

هزار تومان منتشر شده است.

کتاب ها ی ماجرامحور عمق دارد
ناتاشا امیری با اشاره به تفاوت کتاب های عامه پسند و »وزین« می گوید: 
بودن کتاب های عامه پسند بهتر از نبودن شان است و نمی خواهم کتاب های 

عامه پسند را بکوبم.
و  پرفروش  و  عامه پسند  رمان های  ویژگی های  درباره  نویسنده  این 
این که آیا لزوما یکی هستند و یا گاهی با هم اشتباه گرفته می شوند، اظهار 
داشت: زمانی که دوازده سیزده سال داشتم، کارهای به اصطالح عامه پسند 
می خواندم، البته رمان های دیگری مثال »دن آرام« میخائیل شولوخوف را 
هم می خواندم،  من آن زمان متوجه می شدم ساختار داستان های عامه پسند 

ایراد دارد، جمله ای غلط است و یا خیلی سطحی است. 
و  دارند  شلخته ای  زبان  عامه پسند  و  پاورقی  کارهای  افزود:  او 
نوع  این  در  ادبیات  از  بویی  دارد.  ابزاری  جنبه  بیشتر  آن ها  برای  زبان 
و  سطحی  خیلی  و  ندارد  تکنیکی  نویسنده  نمی خورد،  چشم  به  متن ها 
روان ماجرای هیجان انگیزی را می نویسند. به طور کلی ماجرامحوری، 
که  سطحی  معلولی  و  علت  رابطه  و  زبان  بودن  ابزار  تکنیک،  نداشتن 
گاهی هم چندان منطقی نیست ویژگی هایی است که آثار عامه پسند را 

از آثار وزین جدا می کند.
امیری خاطرنشان کرد: تنها بازدهی که کتاب های عامه پسند دارد، این 
است که مخاطب را سرگرم می کند. اگر خواننده ای حرفه ای باشد به راحتی 

مچ نویسنده را می گیرد و می فهمد کجای داستان ایراد دارد.
که  است  این  داده،  رخ  ما  در کشور  که  اتفاقی  کرد:  بیان  او سپس 
داستان های میانه ای فاصله بین کتاب های عامه پسند و وزین را پر کرده 
است؛ این کتاب ها زبان شسته رفته ای دارند، نویسنده اندیشه ای دارد که 
در کتابش وارد می شود که باعث می شود نسبت به ادبیات عامه پسند سطح 

باالتری داشته باشد. این کتاب ها ماجرامحورند اما عمق دارند. 
این نویسنده همچنین اظهار کرد: به نظرم بودن کتاب های عامه پسند 
بهتر از نبودن شان است. بودن شان نه تنها ضرری ندارد بلکه می تواند مفید 
هم باشد.  من نمی خواهم کتاب های عامه پسند را بکوبم، باالخره این ها 
جدید  اندیشه  از  هستند،  چیزی  چنین  دنبال  هم  مردم  دارند.  مخاطب 
گریزانند، می خواهند با خواندن داستان از بحران هایی که وجود دارد، دور 
شوند و داستان برای شان تسکینی باشد.  در سینما هم همین طور است و 

مردم دوست دارند سرگرم شوند. 
به  نسبت  ناشران  از  برخی  تجارت گونه  نگاه  درباره  امیری  ناتاشا 
کتاب ها که منجر به گسترش تولید کتاب های عامه پسند می شود و  این که 
بیان  برود،  این سمت  به  تأمین معاش  برای  نویسنده ای  است  آیا ممکن 
کرد: باید ببینیم طوفان کرونا چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد. فعال ایده ای 
درباره ادبیات پس  از کرونا ندارم. ناشران همیشه به فکر جیب شان بودند. 
اما اگر نویسنده بخواهد چنین بنویسد، نشان دهنده سقوط است. اگر نویسنده 
هنگام نوشتن به مخاطب فکر کند و تصمیم بگیرد عامیانه بنویسد، تعهد 

نویسندگی را نادیده می گیرد.  
نویسنده »هوال... هوال« و »عشق روی چاکرای دوم« افزود: ما همواره 
و  کتاب های خارجی می خوانند  اغلب  داشتیم. مخاطبان  مشکل مخاطب 
گاه درک درستی هم از این کتاب ها ندارند. درباره پساکرونا هیچ تصویری 
نداریم، شاید ناشران پس از این دوره با توجه به وضعیتی که وجود دارد، 
حتی نخواهند بر روی کتاب های عامه پسند سرمایه گذاری کنند. البته دیده ام 
را  داستان های خود  و  واتس اپی کسانی می آیند  و  تلگرامی  در گروه های 
می نویسند، نمی دانم نویسنده های آن ها چه کسانی هستند، اما انگار لزومی 

هم  نمی بینند نوشته های شان در قالب کتاب منتشر شود.
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فرناز میرزالو

میرجالل الدین کزازی از لزوم شرح نویسی بر مثنوی معنوی گفت:

نوشتن نقد ناب، دشوارتر از نویسندگی 
و آفرینندگی ادبی است 

با  آمیخته  و  آکنده  شمس  غزلیات  در  چه  و  مثنوی  در  چه  موالنا  اشعار 
رمزهای عرفانی و اسرار است و از همان ابتدای سرودن، اذهان بسیاری از یاران 
و مریدان موالنا را به خود جلب کرده است. بنابراین کوشش برای شرح مثنوی و 
دیگر آثار او بیشتر شده به طوری  که بارها از سوی پیروان مکتب موالنا تلخیص 
و ترجمه شده است. در ادامه پیگیری های ایبنا درباره لزوم شرح نویسی بر مثنوی 
شاعر،  دانشگاه،  استاد  کزازی،  میرجالل الدین  سراغ  شمس، به  غزلیات  و  موالنا 
نویسنده، مترجم و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی رفتیم تا نظر او را درباره لزوم 
 نگارش شروح جدید در مثنوی بدانیم. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

آثار برجسته ای که در شرح مثنوی وجود دارد مثل شرح  با وجود  به نظر شما   *
آیا همچنان شرح  یا شرح محمد استعالمی،  الزمان فروزانفر  بدیع  یا  کریم زمانی 
مثنوی نویسی باید ادامه داشته باشد و نوشتن شرح جدیدی از مثنوی در این دوره 
احساس می شود یا خیر و آیا اساسا به نثر درآوردن آثار کالسیک به ویژه مثنوی، 
لزومی دارد و اینکه به نظر شما به نثر درآوردن آنان به اصل اثر آسیبی نمی رساند؟

بر  که  مثنوی  گزارش های  سودمندترین  و  بهترین  از  یکی  من  دید  از   **
پایه یکی از زمینه ها و سویمندی های این رازنامه بزرگ نوشته شده است، گزارش 
روان شاد فروزانفر است. از نگاهی فراخ نثرکرد شاهکارهای ادب پارسی، تنها زمانی 
کتابخوانان  روی آوری  در  انگیزه ای شود  بتواند  که  است  برازنده  و  کاری سودمند 
به ویژه جوانان، به خواندن آن شاهکار و تالش آنان در شناختن و بهره بردن از آن.

بر  شرحی  نوشتن  بر  لزومی  شما  نظر  به  چطور؟  شمس  مقاالت  درباره   *
این حوزه  در  انجام شده  کارهای  تاکنون  آیا  و  احساس می شود؟  مقاالت شمس 

مورد قبول بوده است؟ 
** مقاالت شمس یکی از رازآمیزترین و پیچیده ترین متن های نهانگرایانه و 
رازورانه در سخن پارسی است و از سویی دیگر یکی از دل انگیزترین و سخته ترین 
و استوارترین شاهکارهای نثری به زبان پارسی. از این روی گزارش متن و تالش 
سنجیده و درست و دانشورانه دربازنمود رازها و بازگشود گره ها و پیچش های آن، 

کاری درخور و ستودنی می تواند بود.
* اگر کسی نقدی بر کارهای انجام شده در این حوزه داشته باشد، باتوجه به 
اینکه ظرفیت نقدپذیری باالیی در این زمینه وجود ندارد و با منتقدان برخورد خوبی 

نمی شود، منتقدان چگونه باید نقد خود را مطرح کنند؟
** نقد و سنجش و ارزیابی همواره سودمند و راهگشا می تواند بود و تالشی 
ارزشمند در پیراستن کاستی ها و نادرستی ها از متنی که ارزیابی و نقد می شود. پرسمان 
در کار باریک و دشوار نقد، آن است که آنچه انجام می گیرد به راستی و درستی نقد 
نیست و در آن سره از ناسره و راست و درست از نادرست و ناراست بازشناسانیده 
نمی شود. آنچه هنجار آن است که نقد نامیده شود، نوشته ای است بی آغاز و انجام 
و آشفته و ناروشمند که یا یکسره ستایش است یا به یکبارگی نکوهش. زیرا سوز 
و سودای سنجنده و ارزیاب و نقاد در بن بررسی نویسنده بوده است، نه نوشته و 
خاستگاه و انگیزه پدید آمدن آن نقد، مهری که نقدنویس بر نویسنده در دل می 

اندوخته است یا کینی که بر وی می توخته است.
نکته ای دیگر بنیادین و نهادین در نقد، آن است که نقدنویس در دانش و 
آگاهی از آنچه به ارزیابی و سنجش آن می پردازد برتر از پدیدآور متن باشد یا دست 
کم همتراز و همپایه او. آنچه تباهی آفرین است، در نقد آن است که بیشینه نقد 
ناکام  یا سرایندگانی  نویسندگان  و  ندارند  بهره  بایسته  آگاهی  و  دانش  از  نویسان 
بوده اند، از این روی به ناچار به نقد گراییده اند تا مگر در آن کام و نام بتوانند یافت. 
لیک این تالش بیهوده و نافرجام آن دستان پارسی را دریاد بر می تواند انگیخت: 

»از چاله برآمدن و در چاه افتادن«.  

مروجان کتابخوانی در مناطق محروم
 باید حمایت شوند

زهرا آب سوران، تسهیلگر باشگاه کتابخوانی »یکی بود، همه چیز بود« و برگزیده 
و شایسته تقدیر ارومیه ای چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی در آذربایجان 
کتابخوانی  باشگاه  در  ما  گفت:  کتابخوانی،  باشگاه  این  فعالیت های  درباره   غربی، 
کودک و نوجوان »یکی بود؛ همه چیز بود« در یکی از مناطق حاشیه نشین شهر 
ارومیه به نام محله الواج با جمعیت 8هزار  نفری در استان آذربایجان غربی از سه 

سال پیش فعالیت می کنیم.
وی افزود: در آغاز فعالیت باشگاه کتابخوانی ما محدود به کتابخوانی و کاردستی 
اجرای  به  کتابخوانی،  باشگاه های  جام  شیوه نامه  طبق   ۱۳۹8 سال  از  ولی  بود، 
فعالیت های کتاب محور خالق، نو و متناسب با گروه سنی، جنسیت و خواست و 
سلیقه اعضای باشگاه پرداخته ایم.آب سوران گفت: امسال نیز با رویکردی جدیدتر و 
خالقانه تر، فعالیت های کتابخوانی در باشگاه ادامه دارد و برگزاری جلسه توجیهی با 
خانواده های اعضای باشگاه، بازدید از کتابفروشی و خرید کتاب، اجرای برنامه های 
معرفی  بلندخوانی،  کتاب،  با هر  مناسب  از شیوه های خالق  استفاده  با  کتابخوانی 
نویسنده کتاب های خوانده شده در باشگاه به شکل های جذاب، راه اندازی کتابخانه 
باشگاه و  با حضور اعضای  یلدا  به مناسبت روز  برپایی جشن بسیار شاد  کوچک، 
سایر کودکان و نوجوانان جهت تشویق آن ها به کتابخوانی، برگزاری مراسم ویژه با 
عنوان حسن ختام، بازدید از اشیاء موزه کودک ارومیه از جمله برنامه های مختلف 

باشگاه کتابخوانی »یکی بود، همه چیز بود« است.
تسهیلگر  برگزیده و شایسته تقدیر ارومیه در چهارمین جام باشگاه های کتابخوانی 
ادامه داد: باشگاه کتابخوانی »یکی بود، همه چیز بود« عالوه بر اجرای فعالیت های 
تعیین شده در شیوه نامه جام باشگاه های کتابخوانی از قبیل نامه ای به نویسنده و 
معرفی کتاب های خوانده شده به شیوه های خالق و نو از فعالیت هایی مثل قصه گویی، 
کاردستی، شعرخوانی، نمایش خالق، نمایش فیلم نیز استفاده کرده که این باعث 

استقبال کودکان و نوجوانان از باشگاه کتابخوانی شده است.
آب سوران بیان کرد: با توجه به اینکه اعضای باشگاه از محله کم برخورداری 
بودند و عطش خواندن و دانستن در وجودشان موج می زند که در این راستا فعالیت های 
باشگاه تاثیر فراوانی داشته است و با توجه به اینکه در هر جلسه از باشگاه به معرفی 
و روخوانی یا بلندخوانی کتاب اقدام می شد، روخوانی کتاب توسط اعضا در حد بسیار 
خوب پیشرفت کرده بود که باعث می شد اعتماد به نفس آن ها با روخوانی کتاب 
در جلسه های مختلف تقویت شود و هر روز بهتر و بیشتر در بلندخوانی و روخوانی 

کتاب ها مشارکت کنند.
وی امانت بردن کتاب های خوانده شده و کتاب های موجود در کتابخانه کوچک 
و دست به دست شدن کتاب ها  را از دیگر عوامل تایید رشد مطالعه عنوان کرد و افزود: 
همچنین تمام تالش اعضا بر این بود که ضمن روخوانی کتاب، نامه خود را به نویسنده 

کتاب نوشته و نسبت به معرفی کتاب موردعالقه در قالب فیلم کوتاه اقدام کنند.

فرزانـه کرم پـور بـا بیـان این کـه 
قسـمت های مختلـف ادبیـات بـا هـم 
مرتبـط هسـتند، می گویـد: نمی توانیـم 
بـا حالـت نژادپرسـتانه بـه کسـانی که 
بـاال  از  نـگاه  می نویسـند،  عامه پسـند 
داشـته باشـیم، این درسـت نیست. هر 
ادبیاتی مشـتری و کارکرد خود را دارد.

س  ر مـد و  ه  یسـند نو یـن  ا
داستان نویسـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
درباره ویژگی های رمان های عامه پسـند 
و پرفـروش و این کـه آیـا لزومـا یکـی 
هسـتند و یـا گاهـی با هم اشـتباه گرفته 
می شـوند، اظهار کرد: کتابی که پرفروش 
می شـود، لزوما عامه پسـند نیست؛ کتابی 
ماننـد »مجـوس« نوشـته جـان فاولز با 
ترجمـه پیمان خاکسـار بـا این که کتاب 
سـنگینی اسـت و اصال هم  عامه پسـند 
نیسـت بـا اقبال عمومـی روبه رو شـده و 
افـراد زیـادی آن را خریـده و خوانده انـد. 
در مقابلـش کتـاب »ملت عشـق« که از 
نظـر مـن عامه پسـند خـوب اسـت، قرار 
دارد. فکـر می کنـم ایـن کتـاب به چاپ 
86 رسـیده و مرتب تجدیدچاپ می شود.

او افزود: در واقع رمان عامه پسـند 
کاری اسـت کـه طیف زیـادی از مردم 
بـه آن اقبـال نشـان می دهنـد. تفاوت 
عامه پسـند بودن و نبودن همین اسـت. 
معنـای عامه پسـند رویش اسـت، یعنی 
طیـف زیـادی از آدم ها بـا گرایش های 
فرهنگـی و اجتماعـی و روان شناسـی 
متفاوت آن را می پسـندند، اما پرفروش 
بـودن لزوما به معنای عامه پسـند بودن 

. نیست
کرم پـور دربـاره این کـه »ادبیـات 
ادبیـات  سـمت  بـه  پلـی  عامه پسـند 
حتمـا هسـت،  گفـت:  اسـت«  جـدی 
به نظـرم زمانـی کـه  بچه هـای مـا بـه 
نوجوانـی می رسـند و در فاصلـه ای که 
تغییـرات فیزیکـی و روانـی در آن هـا 
از  غیـر  منبعـی  بـه  می افتـد،  اتفـاق 
پـدر و مـادر احتیـاج دارنـد تـا دربـاره 
البتـه  بشـنوند.  و  بخواننـد  مسـائلی  
اینترنـت  بـه  بچه هـا  از  خیلـی  االن 
پنـاه می برنـد و بـا جسـت وجو کـردن 
جـذاب  برای شـان  کـه  سـرتیترهایی 
در  ولـی  می خواننـد.  را  آن هـا  اسـت 
گذشـته نه چنـدان دور بـه کتـاب پنـاه 
می بردنـد و کتاب هایـی می خریدند که 

معموال عامه پسـند بودند، زیرا شـناختی 
نداشـتند. شما باید شـانس داشته باشید 
و در خانواده ای بزرگ شـده باشـید که 
اهـل کتاب و فرهنگ باشـند و شـما را 
از کودکـی بـا کتاب آشـنا و کتاب های 

خـوب را بـه شـما معرفـی کننـد.
گاهـی  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  او 
قـرار  سـختی  شـرایط  در  وقت هـا 
کتابـی  نمی خواهیـم  و   می گیریـم 
شـرایط  می خواهـد  کـه  بخوانیـم  را 
سـخت تری را تجزیـه و تحلیـل  کنـد 
یـا اثر فلسـفی سـنگینی اسـت یا اصال 
خسـته ایم و می خواهیم زمـان و مکان 
را فرامـوش کنیـم. اگـر آدمی هسـتیم 
کـه بـه کتـاب پنـاه می بریـم، کتابـی 
می خواهیـم که مـا را به فضای دیگری 
ببـرد، فضایـی کـه  امیـد و روشـنی، 
لباس هـای خوشـگل، آدم هـای زیبـا و 
سـالم داشـته باشـد. در این موارد یکی 
از بهترین داروها کتاب های عامه پسـند 
یـا  از نـوع داخلـی   اسـت، حـاال چـه 
خارجـی. گاهـی الزم اسـت آدم ایـن 
کتاب هـا را بخوانـد تا از حـال و هوایی 

کـه دارد، بیـرون بیایـد. 
 ». . . ز ا نـده  »باقی ما نویسـنده 
رمان هـای  شـاید  این کـه  بیـان  بـا 
نـوع  از  عامه پسـند خارجـی جذاب تـر 
داخلـی  نـوع  گفـت:  باشـد،  داخلـی 
رمان هـای عامه پسـند هنـوز بر سـنت 
کتاب هـای عامه پسـند قدیمـی پای بند 
بعـد  کـه  کتـاب  تنـه  اصلـی  اسـت. 
می زنـد  بیـرون  شـاخه هایی  آن  از 

یـک  بـر  دارد،  خرده روایت هایـی  و 
عشـق و عاشـقی نیم بند اسـتوار اسـت 
کـه معمـوال  ایـن عشـق و عاشـقی 
مـا  و  می شـود  روبـه رو  مخالفـت  بـا 
را در تعلیـق ایـن می گـذارد کـه چـه 
می شـود و باالخره چـه اتفاقی می افتد. 
در آن حتمـا یـک عروسـی و مـرگ 
اتفـاق می افتـد. انـگار مـا نشسـته ایم 
و همسـایه مان بـا مـا درددل می کنـد. 
کتاب هـای عامه پسـند ایرانـی بـر این 

اسـت. پای بنـد  سـنت 
رمان هـا  ایـن  گفـت:  سـپس  او 
معمـوال تکراری اند، مانند سـریال های 
تلویزیونـی هسـتند، یکـی دو تـا از این 
سـریال ها را کـه ببینیـد، می توانید بقیه 
سـریال ها را در حالی کـه  کاری انجام 
می دهید و تلویزیون هم روشـن اسـت، 
متوجـه  می زننـد،  کـه  حرف هایـی  از 
شـوید یـا  حتـی ۱۰ قسـمت نبینیـد و 
در قسـمت یازدهـم همه قسـمت های 
قبلـی را توضیـح می دهـد. کتاب هـای 
این طـور  معمـوال  داخلـی  عامه پسـند 
هسـتند و محتـوای خیلـی  جـدی ای 
ندارنـد که شـما را به تفکـر وادار کنند. 
پیام هایـی کـه می دهند سـاده و گاهی 
بسـیار مبتذل انـد. امـا این کـه آدم ها را 
یـا  جدی تـر  کتاب هـای  خوانـدن  بـه 
رفتـن بـه سـمت خواندن کتـاب جدی 
نظـرم  بـه  نـه،  یـا  می کنـد  تشـویق 

می توانـد ایـن نقـش را بـازی کنـد.
کرم پـور درباره نـگاه تجارت گونه 
برخی از ناشـران نسـبت به کتاب ها که 

منجـر بـه گسـترش تولیـد کتاب هـای 
آیـا  این کـه  و   می شـود  عامه پسـند 
ممکن اسـت نویسـنده ای بـرای تأمین 
بیـان  بـرود،  ایـن سـمت  بـه  معـاش 
کـرد: ایـن کتاب هـا پرفـروش اسـت، 
امـا این کـه تشـویق شـویم این گونـه 
بنویسـیم بایـد بگویـم ایـن چیزهـا بـا 
تشویق شـدن کارش سامان نمی گیرد.  
شـما اگر می توانید عامه پسـند بنویسید 
اگـر  و  می نویسـید  عامه پسـند  خـب 
را  هنـر  آن  نمی نویسـید  عامه پسـند 
ندارید.  رمان های عامه پسـند شـرایطی 
دارد که اگر نویسـنده عامه پسـند نباشد 
را  نوشـتار  از  شـکل  آن  نمی توانـد 
ایجـاد کنـد. تا حـاال ندیده ام نویسـنده 
خیلـی جـدی کار عامه پسـند بنویسـد 
شـود.  روبـه رو  اقبـال  بـا  کار  آن  و 
دیـده ام که نویسـنده ای تشـویق شـده 
بـا  امـا  نوشـته   عامه پسـند  کتـاب  و 
اقبال مواجه نشـده اسـت، چـون رمان 
سـاختار  و  معمـاری  یـک  عامه پسـند 
نویسـنده  اگـر  امـا  می طلبـد.  دیگـر 
عامه پسـند جدی باشـد و مرتب مطالعه 
کنـد می توانـد بـه نوشـتن جـدی رو 
بیـاورد کمـا این کـه الیـف شـافاک از 
کارهای عامه پسـند شروع کرده و االن 
»حرامزاده اسـتانبول« را نوشـته است؛ 
کاری که در خود مسـئله روان شناسـی، 
روان شناسـی زن و جامعه شناسی دارد و 
پیـام همه گیر جهانی هم در آن هسـت 

و ضدنژادپرسـتی اسـت. 
حوزه هـای  کـرد:  خاطرنشـان  او 
مختلـف ادبیـات بـا هم مرتبط هسـتند 
و نمی توانیـم بـا حالـت نژادپرسـتانه به 
می نویسـند  عامه پسـند  کـه  کسـانی 
نگاه از باال داشـته باشـیم. این درسـت 
نیسـت، هرکدام مشتری و کارکرد خود 
را دارند؛  مانند این اسـت کار کسـی را 
کـه بـرای کودکان انیمیشـن می سـازد 
ارزش گـذاری و  با فیلم جدی مقایسـه 
کنیـد. آدم ها طیف هـا و عالیق مختلف 
دارنـد و فکـر نمی کنـم هیچ کـدام بـه 
هیچ کدام برتری داشـته باشـند. ممکن 
اسـت بـه خودمان نمـره ۲۰ بدهیم که 
کتـاب جـدی می خوانیم، اما کسـی که 
آن  از  و  می خوانـد  عامه پسـند  کتـاب 
لـذت می بـرد، همیـن که لـذت می برد 
از مـا چیـز بیشـتری نصیبش می شـود.

حوزه های مختلف ادبیات با هم مرتبط هستند 
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»تیغ و ترمه« به شبکه نمایش خانگی می آید

کارگردانی  به  ترمه«  و  »تیغ 
نمایش  شبکه  به  پوراحمد  کیومرث 

خانگی می آید.
فیلم سینمایی »تیغ و ترمه« به 
کارگردانی کیومرث پوراحمد از روز سه 
نمایش  شنبه ۲۱ مردادماه در شبکه 

خانگی در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.
»تیغ و ترمه« که تهیه کنندگی آن را علی قائم مقامی برعهده داشته 

است، پیش از این به صورت آنالین اکران شده بود.
هومن  رجبی،  مهران  اسکندری،  الله  بازغی،  پژمان  زاهدی،  دیبا 
فیلم  این  بازیگران  سیمونیان  سیمون  و  سلیمانی  کوروش  و  برق نورد 
ای  ساله   ۲8 دختر  زندگی  داستان  روایتگر  فیلم  این  هستند.  سینمایی 
به نام ترمه است که با عمویش زندگی می کند و با بازگشت مادرش درگیر 

اتفاقاتی می شود و برمال شدن رازهایی در انتظار اوست.

رشیدپور از شهریورماه برمی گردد

تولید برنامه تلویزیونیی »اتفاق« 
با اجرای رضا رشیدپور که مدتی به 
دلیل شرایط کرونایی متوقف شده بود، 
با تغییراتی در دکور از شهریورماه به 

کنداکتور شبکه ۳ برمی گردد.
تهیه کنندگی  به  تفاق«  »ا مه  برنا
محمدرضا رضائیان و اجرای رضا رشیدپور 
از جمله برنامه های شاخص شبکه سه سیما بود که در روزهای پایانی سال 
۹8 روی آنتن رفت و با مختصات ویژه ای که به خصوص در زمینه طراحی 
دکوری عظیم با قابلیت حضور نزدیک به هزار مخاطب در استودیو داشت، 
موردتوجه رسانه ها قرار گرفت.تالش رشیدپور برای رسیدن به استاندارد یک 
برنامه گفتگومحور در همان ساختار و قالب هم به داد »اتفاق« نرسید. این بار 
گویی فضای بصری برنامه تناسب الزم با محتوای طراحی شده برای آن در 
غیاب مخاطبان را نداشت و برای همین بار دیگر برنامه با توقف مواجه شد.

 نوازنده پیش کسوت سنتور درگذشت 

و  سنتور  نوازنده  حسنی  حجت 
مدیر موسیقی بنیاد آفرینش های هنری 
نیاوران بعد از مدت ها بیماری دارفانی 

را وداع گفت. 
مند  هنر حسنی  حجت 

پیش  مدت ها  از  که  موسیقی  پیش کسوت 
بود،  گریبان  به  دست  سرطان  بیماری  با 

باالخره مغلوب این بیماری شد و دارفانی را وداع گفت.
زنده یاد حجت حسنی از جمله هنرمندانی است که تحصیالت خود 
پایان  به  تهران  دانشگاه  زیبای  دانشکده هنرهای  را در رشته موسیقی 

رسانده بود.
این نوازنده بنام سنتور و از پیش کسوتان این عرصه از شاگردان ممتاز 
مجید کیانی استاد موسیقی ایرانی بود که طی سال های قبل از بیماری 

خود فعالیت های متعددی را در عرصه موسیقی ایرانی انجام داده 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:  4۰

نقش آفرینی پگاه آهنگرانی در »برای مرجان« 

فیلم  جدیدترین  فیلمبرداری 
با  د  زرگرنژا حمید  سینمایی  بلند 
بازی پگاه  با  عنوان »برای مرجان« 
آهنگرانی طی چند روز آینده در تهران 

شروع خواهد شد.
تهیه کنندگی  که  فیلم  این  در 

آن را نیز خود زرگرنژاد به عهده دارد، بازیگران 
سرشناس دیگری هم ایفای نقش می کنند که اسامی آن ها بزودی اعالم 
می شود.»برای مرجان« یک درام اجتماعی است که به موضوعی جدید 
و غافلگیر کننده می پردازد و تمام لوکیشن های آن در تهران خواهد بود.

این کارگردان مانند دیگر فیلم های خود در این فیلم هم به سراغ 
چهره های جوان تازه ای رفته است. از کارهای قبلی زرگرنژاد می توان به 
»پایان خدمت« و »ماهورا« با بازی دو جوان سینمای امروز، امیر جدیدی 

و ساعد سهیلی اشاره کرد.
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بررسي عملکرد مدیران سازمان سینمایي

از رفع توقیف فیلم هاي سینمایي تا شفافیت مالي
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محمد حسین زاده

عرصــه  در  اخیــر  ســال هاي  در 
ســینما  در  خصوصــا  کشــور  هنــر 
اتفاقــات مثبــت و منفــي زیــادي رخ 
ــدام  ــداي هرک ــا در ابت ــه طبیعت داده ک
ــه  ــاره ب ــت اش ــات، انگش ــن اتفاق از ای
ریاســت ســازمان ســینمایي  ســمت 
نشــانه مــي رود. بــا تغییــر دولت هــا 
ــم  ــادت کرده ای ــورمان اصــوال ع در کش
ــازمان ها  ــد س ــران ارش ــام مدی ــه تم ک
ــن  ــد و ای ــر کنن ــز تغیی ــا نی و ارگان ه
موضــوع شــاید فقــط در کشــورمان 
ــه  ــته ب ــران وابس ــه مدی ــد ک رخ مي ده
دولــت، بــا تغییــر دولت هــا بــه ســرعت 
تغییــر مي کننــد حتــي مدیــران رده هــاي 
پایینــي نیــز بــه واســطه تغییــر مدیــران 
رده بــاال تغییــر مي کننــد و درواقــع هیــچ 
ــم  ــا ه ــن آنه ــي کارآمدتری ــري حت مدی
ــر مســتند  ــي ب نتوانســته ســالیان طوالن
ــت ها و  ــد و سیاس ــرار داده باش ــود ق خ
برنامه هــاي خــود را در طوالني مــدت 
دنبــال کنــد. معاونت ســینمایی )ســازمان 
وزارت  در  در ســال ۱۳۵۹  ســینمایی( 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی راه اندازی شــد 
و ایــن زمانــی بــود کــه حســن عارفــی 
بــرای تصــدی وزارت  کــه پیش تــر 
ــه  ــی در کابین ــوزش عال ــگ و آم فرهن
شــهید رجایــی رای اعتمــاد گرفتــه 
بــود، مهــدی کلهــر را در مســئولیت 
حــوزه معاونــت ســینمایی خــود معرفــی 
ــرای  ــر ب ــتعفای کله ــس از اس ــرد. پ ک
ــاه کمــال حــاج ســیدجوادی در  ــد م چن
ایــن مســئولیت فعالیــت کــرد و ســپس 
فخرالدیــن انــوار معــاون ســینمایی وزیــر 
ــاون  ــا ۷۲ مع ــال 6۲ ت ــوار از س ــد. ان ش
ــدی  ــس از وی مه ــود و پ ــینمایی ب س
فریــدزاده از ســال ۷۲ تــا ۷۴، عــزت اهلل 
ضرغامــی ۷۴ تــا ۷6، زنده یــاد ســیف اهلل 
ــا 8۰، محمدحســن پزشــک  داد از ۷6 ت
ــان 8۱  ــدی حیدری ــا 8۱، محمدمه 8۰ ت
ــوه 8۴  ــری جل ــا جعف ــا 8۴، محمدرض ت
تــا 88، جــواد شــمقدری 88 تــا ۹۲، 
حجــت اهلل ایوبی ۹۲ تــا ۹۵ محمدمهدی 
حیدریــان ۹۵ تــا ۹8 و حســین انتظامــی 
۹8 تاکنــون ســکان داران ایــن ســازمان 
بــوده و هســتند. در تمــام ایــن ۴۰ســال 
ــي  ــه نوع ــران ب ــن مدی ــدام از ای هرک
درگیري هــاي خــاص خــود را در عرصــه 
ســینما داشــته اند و بایــد اعتــراف کنیــم 
کــه برخــي از آنهــا نیــز مســائل سیاســي 
متعــددي را وارد ایــن عرصــه کردنــد. اما 
در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه عملکــرد 
نســبي ۳ مدیــر ســینمایي اخیــر در دولت 
تدبیــر و امیــد بپردازیــم، جچــت اهلل 
ایوبــي، محمدمهــدي حیدریان و حســین 
انتظامــي مدیراني هســتند کــه در ۳دوره 
ــر  ریاســت جمهــوري حســن روحانــي ب
ســینمایي  ســازمان  ریاســت  مســند 

نشســته اند...

حجت اهلل ایوبي
 و تزریق خون تازه به سینما

ــر  ــت تدبی ــدن دول ــا روی کار آم ب
و امیــد و در راس آن  دکتــر حســن 
روحانــی بــه عنــوان رئیس جمهــور، 
ســینمای کشــورمان نیــز با تحــوالت نو 
همــراه و دریچــه تــازه ای گشــوده شــد. 
پــس از معرفــی علــی جنتــی به عنــوان 
وزیــر ارشــاد و کســب رای اعتمــاد وی، 
حجــت اهلل ایوبــی به عنــوان معــاون وزیر 
و رئیس ســازمان ســینمایی معرفی شــد. 

ــه  ــوت ب ــینما، دع ــه س ــایی خان بازگش
ــع  ــازی، رف ــادگان از فیلمس کار دورافت
توقیــف تعــدادی از آثــار، ایجــاد همدلی 
ــال  ــم، دیجیت ــر هفت ــی هن ــان اهال می
ســینمای  ســالن های  تمــام  کــردن 
کشــور، راه انــدازی گــروه ســینمای 
هنــر و تجربــه، راه انــدازی مدرســه ملی 
ســینمای ایــران و راه انــدازی ســینمای 
ــات  ــه اقدام ــوان ازجمل ــودک و نوج ک
دوره  در  ســازمان  جدیــد  مدیریــت 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــت او ب ــد فعالی جدی
درواقــع ایوبــی زمانــی ســر کار آمــد و 
ــینمایی  ــازمان س ــس س ــوان رئی به عن
منصــوب شــد کــه رخــوت، ســینما 
و اهالــی اش را در بــر گرفتــه بــود. 
ــواد  ــت ج ــینماگران از مدیری ــب س غال
ــه  ــد و چشــم ب شــمقدری شــاکی بودن
تدبیــر و امیــد دولــت یازدهــم داشــتند، 
دولتــي کــه از حمایــت بســیاري از 
ــره  ــات به ــان انتخاب ــدان در زم هنرمن
از  زیــادي  ســینمایي هاي  و  مي بــرد 
ــی در روز  ــد. ایوب ــت مي کردن آن حمای
ــم  ــا حک ــهریور ۱۳۹۲ ب ــنبه ۴ ش دوش
ســازمان  رئیــس  به عنــوان  جنتــی 
ســینمایی انتخــاب شــد کــه همزمــان با 
بازگشــایی خانــه ســینما بــود. نخســتین 
گام ایوبــی رفــع توقیــف آثــار ســینمایی 
بــود کــه در ایــن میــان فیلم هــای 
دروغ،  و  خشکســالی  پاداش،قصه هــا، 
نهنــگ عنبــر، زادبــوم و گــس، در دوره 
ــی  ــا فیلم های ــف شــدند ام ــع توقی او رف
آرام،  خیابان هــای  رســتاخیز،  چــون 
صدســال  جشــن،  یــک  گــزارش 
خانــه  خــرس،  ســال ها،  ایــن  بــه 
پــدری، عصبانــی نیســتم، ارادتمنــد 
آشــغال های  تینــا،  بهــاره  نازنیــن 
ــر،  ــه دخت ــه، خان ــتنی، کاناپ دوست داش
مــادر قلــب اتمــی، پرینــاز، بلــوک 
۹ خروجــی ۲ و مهمونــی کامــی در 
ــت مجــوز  ــه دریاف ــق ب ــن دوره موف ای
ــی  ــف باق ــان در توقی ــدند و همچن نش
ــر  ــالوه ب ــی ع ــت اهلل ایوب ــد! حج ماندن
ایجــاد گــروه هنــر و تجربــه کــه قــرار 
بــود محملــی بــرای نمایــش فیلم هــای 
هنــری باشــد، مدرســه ملــی ســینمای 
ــه  ــرد. او ک ــدازی ک ــز راه ان ــران را نی ای
دانش آموختــه فرانســه اســت و ســال ها 
در مهــد ســینمای جهــان زندگــی کــرده 
حــاال طرح هــای موفــق آنجــا را در 
ــی آورد و  ــرا درم ــه اج ــه مرحل کشــور ب
ــینمای  ــی س ــه مل ــکل گیری مدرس ش
ــا  ــن طرح ه ــر از ای ــی دیگ ــران یک ای
بــود کــه متاســفانه طــرح چنــدان 
نشــد.  ایــران  ســینمای  در  موفقــی 
همچنیــن عنــوان بین المللــی جشــنواره 
ــالف  ــل اخت ــال ها مح ــر س ــم فج فیل
ــود  ــینمایی ب ــران س ــینماگران و مدی س
و ایوبــی راه چــاره را در جدایــی بخــش 

دبیــری  بــا  و  دانســت  بین الملــل 
ــده را در  ــن ای ــی ای ــیدرضا میرکریم س
اردیبهشــت ماه ســال ۹۳ اجرایــی کــرد 
ــه  ــه یافت ــون ادام ــد تاکن ــن رون ــه ای ک
ــان  ــان و مخالف ــد موافق ــت و هرچن اس
زیــادي داشــته ولــي بــه نظــر مي رســد 
کــه نــکات مثبــت آن بســیار بیشــتر از 

ــد. ــي اش باش ــکات منف ن

محمدمهدي حیدریان 
و بازگشت فیلم اولي ها

مدیریــت  پایانــی  ماه هــای  در 
ــود  ــده نب ــال او تصمیم گیرن ــی، عم ایوب
و در جشــنواره فیلــم فجــر اوج جنجــال 
مدیریــت او رقــم خــورد! نارضایتــی 
ســینماگران از عملکــرد ایوبــی تــا حدی 
ــات  ــدای اعتراض ــه ص ــت ک ــش رف پی
منجــر بــه ایــن شــد کــه او در ۱۷ 

ســازمان  ایــن  تصــدی   ۹۵ اســفند 
بســپارد.  حیدریــان  محمدمهــدی  را 
حیدریــان در دهــه 6۰ تا ۷۰ از مســئولین 
وقــت ســازمان ســینمایی بــود و در 
ــه 8۰ در  ــت ده ــه نخس ــال های نیم س
دولــت دوم ســیدمحمد خاتمی بــا وزارت 
احمــد مســجدجامعی نیــز مســئولیت 
ســازمان ســینمایی را بــر عهــده داشــت. 
ــت  ــددا معاون ــال مج ــد از ۱۰ س وی بع
ــد.  ــده دار ش ــینمایی را عه ــازمان س س
ســال های مدیریتــی وی در دهــه 8۰ 
و  دینــی  ســینمای  شــکل گیری  بــا 
معناگــرا همــراه بــود، تــا ایــن حــد کــه 
در ایــن دوران مســابقه ســینمای معناگرا 
در جســتجوی حقیقــت در جشــنواره فیلم 
فجــر راه انــدازی و به صــورت بین المللــی 
ــود  ــان در دوره دوم خ ــد. حیدری اداره ش
ــن ســازمان  ــت ای ــرای ۲ ســال مدیری ب
ــی  را برعهــده گرفــت. او در مــدت زمان
ــود  کــه ســکان دار ســازمان ســینمایی ب

ــه  ــای خان ــف فیلم ه ــع توقی ــتور رف دس
ــغال های  ــتم، آش ــی نیس ــدری، عصبان پ
دوست داشــتنی، خانــه دختــر، مــادر 
قلــب اتمــی، پرینــاز، بلــوک ۹ خروجــی 
ــرد و  ــادر ک ــی را ص ــی کام ۲ و مهمون
ــینماها  ــرده س ــه روی پ ــا ب ــن فیلم ه ای
ــار  ــان ب ــن حیدری ــر ای ــد. عــالوه ب رفتن
دیگــر فیلــم اولی هــا را بــه صحنــه بازی 
فراخوانــد و بــه تمــام اعتراضــات که فیلم 
اولی هــا و بخــش نگاه نــو را در جشــنواره 
ــه داد و در  ــد خاتم ــته بودن ــار گذاش کن
ــم  ــنواره فیل ــمین دوره جش ــی و شش س
فجــر بــار دیگــر فیلــم اولی هــا فرصتــی 
بــرای عرض انــدام یافتنــد. امــا در ادامــه 
ــب  ــف تصوی ــه لط ــران ب ــینمای ای س
به کارگیــری  منــع  قانــون  اجــرای  و 
بازنشســتگان بــا تغییراتــی مواجــه شــد و 
حیدریــان از ۲6 آبــان ۹۷ ایــن مســئولیت 

را بــه حســین انتظامی ســپرد تــا او رئیس 
ــری کــه  ســازمان ســینمایی باشــد، مدی
ــر  پیــش از ایــن معــاون مطبوعاتــی وزی
ــان و  ــس از حیدری ــاال پ ــود، ح ــاد ب ارش
ایوبی، ســومین رئیس ســازمان ســینمایی 

ــی اســت. ــت حســن روحان در دول

حسین انتظامي 
و شفافیت هاي مالي سازمان

ســیدعباس صالحــی پــس از اینکــه 
بــه عنــوان وزیــر ارشــاد روی کار آمــد، 
بخش هــای  مدیــران  همــه  تقریبــا 
ــا  ــا ت ــر داد. ام ــه را تغیی ــی وزارتخان اصل
مدتــی ســراغ ســازمان ســینمایی نیامــد. 
یکــی از مهمتریــن علــل عــدم تغییــرات، 
ســازمان ســینمایی  بــودن  حســاس 
به عنــوان مجموعــه ای اســت کــه یــک 
ــد  ــری کوچــک در آن می توان تصمیم گی
به انــدازه ۴ ســال تصمیمات کالن ســایر 
ــاز  ــاد حاشیه س ــای وزارت ارش معاونت ه

ــالم  ــس از اع ــت پ ــا درنهای ــد، ام باش
قانــون منــع فعالیــت مدیران بازنشســته، 
صالحــی مجبــور به تغییر شــد و حســین 
ــه  ــی ب ــت فرهنگ ــی را از معاون انتظام
ــی  ــد. انتظام ــت ســینمایی فراخوان معاون
ــیاری  ــرای بس ــت ب ــی مثب ــک ویژگ ی
ــت  ــت مدیری ــینما و در جه ــی س از اهال
ســینما داشــت و آن هم نداشــتن ســوابق 
هرگونــه فعالیــت جــدی در حوزه ســینما 
ــا برچســب  ــل ب ــن دلی ــه همی ــود. او ب ب
تعلــق بــه یکــی از جریان های ســینمایی 
ــن خــود می توانســت  ــود و ای مواجــه نب
اتفــاق خوبــی بــرای او باشــد. ایــن 
ــی  ــیر انتظام ــدای مس ــی در ابت بی طرف
بــه او کمــک کــرد تــا بتوانــد بــا تمامــی 
ــاط  ــران، ارتب ــینمای ای ــای س جریان ه
ــن حــال  داشــته باشــد. انتظامــی در عی
ــن  ــود و ای ــه حــوزه ســینما نب مســلط ب

می توانســت چالــش زا باشــد. ســینما 
حوزه هــا  پیچیده تریــن  از  بی شــک 
درک  بــرای  کــه  اســت  کشــور  در 
مناســبات درونــی آن، بایــد چندیــن 
ســال مطالعــات مســتمر داشــت تــا 
پــی بــرد کــه فرآیندهــای ایــن عرصــه 
ــخاصی  ــه اش ــد و چ ــه رخ می ده چگون
ــتند.  ــذار هس ــا تأثیرگ ــن فرآینده ــر ای ب
ــز دســت  ــر چی ــن او بیشــتر از ه بنابرای
ــن  ــه ای ــادی زد. ازجمل ــرات بنی ــه تغیی ب
ــه بحــث شــفافیت  ــوان ب تغییــرات می ت
مالــی اشــاره کــرد. وقتــی صالحــی 
ــه  ــم ب ــت دوازده ــالگی دول ــک س در ی
ــوان  ــفافیت به عن ــد، از ش ــون آم تلویزی
ــاله  ــک س ــی دوران ی ــن ویژگ مهمتری
مدیریتــش بر وزارت ارشــاد ســخن گفت. 
وزیــر ارشــاد در آن روزهــا نخســتین 
ــه ســوی شــفافیت  ــای حرکــت ب گام ه
ــا دســتور  در نهــاد زیرمجموعــه خــود ب
انتشــار هزینه هــای جشــنواره فیلــم 

ــون،  ــان تاکن ــود. از آن زم ــر را پیم فج
کلیــدواژه  مهمتریــن  بــه  شــفافیت 
ســخنان مســئوالن ارشــاد بــدل شــده و 
انتظامــی در مقــام دســتیار ویــژه دیــروز 
وزیــر و رئیــس ســازمان ســینمایی امروز، 
ــین  ــت. حس ــان اس ــن جری ــودار ای جل
انتظامــی البته مســئولیت ســامانه انتشــار 
ــا  ــه اطالعــات نهاده و دسترســی آزاد ب
مــدت  در  و  دارد  بــر عهــده  نیــز  را 
حضــور در ایــن مســئولیت، بارهــا و 
بارهــا نهادهــای حاکمیتــی را بــه انتشــار 
عمومــی اطالعــات خــود ترغیــب کــرده 
ــوان  ــفافیت به عن ــی از ش ــت. انتظام اس
ــی  ــه صالح ــای ۹گان ــی از رویکرده یک
یــاد  کشــور  فرهنگــی  مدیریــت  در 
کــرد. رونــدی کــه انتظامــی در ســازمان 
ــرد  ــار عملک ــه انتش ــینمایی در زمین س
در  به خصــوص  تابعــه  ســازمان های 
حــوزه مالــی پیــش گرفتــه اســت از آن 
جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه ســینما 
پرمخاطب تریــن  از  یکــی  به عنــوان 
ــری رســانه ای، همــواره  مدیوم هــای هن
بــه  را  حساســیت های خــاص خــود 
همــراه داشــته اســت. حضــور گســترده 
ز  ا اجتماعــی  مختلــف  گروه هــای 
تــا  گرفتــه  هنرمنــدان  و  مخاطبــان 
ســرمایه گذاران و مســئوالن، بــه ســینما 
جایگاهــی چندوجهــی و جــذاب داده 
اســت. بســیاری در آرزوی شــهرت از 
طریــق ســینما هســتند و بســیاری دیگــر 
ــدرت از آن  ــروت و ق ســودای کســب ث
دارنــد. ماجــرای دنبالــه دار پول هــای 
ــمگیر  ــور چش ــینما و حض ــف در س کثی
ــناخته  ــرمایه گذاران ناش ــرها و س اسپانس
کــه از ســابقه فعالیــت هنری و ســینمایی 
آنهــا اطالعــی در دســت نیســت، نقــل 
در  و  بــدل شــد  ســینمایی  محافــل 
رویدادهــای مختلــف، موضــوع پرســش 
ــینمایی،  ــئوالن س ــینماگران و مس از س
ــه  ــد ک ــر دارن ــه خاط ــینما ب ــی س اهال
تقریبــا همــه نشســت های خبــری و 
ــد و بررســی فیلم هــای  نشســت های نق
جشــنواره ملــی فیلــم فجــر در دوره ســی 
ــاره  ــرای طــرح دوب ــی ب ــم محمل و هفت
آن شــد. تــا جایــی کــه موضــوع تامیــن 
هزینه هــای جشــنواره جهانــی فیلــم 
فجــر و امتنــاع ســیدرضا میرکریمی دبیر 
ــرهای  ــام اسپانس ــالم ن ــنواره از اع جش
ــی از  ــتند نام ــه نمی خواس ــنواره ک جش
آنهــا بــرده شــود هــم بــر ابهامــات افزود 
تــا اینکــه باالخــره انتظامــی اردیبهشــت 
ســال ۹8 در توئیتــی از انتشــار ریــز 
هزینه هــا و درآمدهــای تمامــی رویدادها 
ظــرف ۴۵ روز بــر مبنــای دســتورالعمل 
ــر داد. از  ــاد خب ــفافیت در وزارت ارش ش
ــس  ــی پ ــرد انتظام ــر عملک ــوی دیگ س
ــز  ــار ری ــی و انتش ــفافیت های مال از ش
ــع موجــب  هزینه هــای ســازمان های تاب

ــاره  ــده درب ــواالت مطرح ش ــه س ــد ب ش
مســائل مالــی ســازمان تــا حــد زیــادی 
پاســخ داده شــود. امــا این همــه عملکرد 
ســازمان ســینمایی در ایــن دوره نیســت. 
یکــی دیگــر از نــکات قابــل توجــه 
ــه  ــی ب ــت طرح ــاز فعالی ــن دوره، آغ ای
ــروش  ــت ف ــامانه مدیری ــمفا )س ــام س ن
و اکــران( اســت کــه از طــرف ســازمان 
ــذف  ــعار ح ــا ش ــرح و ب ــینمایی مط س
انحصــار در ســینما ارائــه و رونمایی شــد. 
موضــوع و مســئله اصلــی کــه همــواره 
ســینما بــا آن درگیــر بــوده اســت بحــث 
اکــران و مشــکالت آن بود کــه صاحبان 
ــراض  ــه آن اعت ــواره نســبت ب ــار هم آث
داشــتند. حســین انتظامــی در خصــوص 
آغــاز بــه کار ایــن ســامانه گفــت انتخاب 
فیلم هــا از میــان متقاضیــان اکــران بــر 
اســاس قرعــه از ۳گلــدان فیلم هــای 
ــای  ــه معن ــام ب ــای ع ــدی، فیلم ه کم
ــه  ــدی ک ــروش و بع ــای پرف اجتماعی ه
ــرد.  ــورت می گی ــایر دارد، ص ــوان س عن
اصلی تریــن وظیفــه شــورای صنفــی 
ــر  ــه اگ ــن اســت ک ــا وجــود ســمفا ای ب
بیــن پخــش و ســینمادار  اختالفــی 
ــن شــورا مطــرح می شــود.  باشــد، در ای
در اصــل، ۹۰درصــد اختالفــات مرســوم 
ــتم  ــن سیس ــک در ای ــورت اتوماتی به ص
ســازمان  رئیــس  می شــود.  حــذف 
ســینمایی همچنیــن واگــذاری امــور 
بــه ماشــین یــا فرآینــد الکترونیــک 
کــردن نظامــات اجرایــی ازجملــه جریان 
ــه  ــرد و ب ــی ک ــت ارزیاب ــران را مثب اک
رفــع مشــکالت ســینماداران و صاحبــان 
ــرح  ــن ط ــد ای ــرد، هرچن ــاره ک ــار اش آث
ــا  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ب
ــه  ــی ک ــد. در حال ــراه ش ــکاالتی هم اش
ــر  ــت تدبی ــاه بیشــتر از عمــر دول ــد م چن
ــه  ــده اســت و همــه ب ــد باقــی نمان و امی
دنبــال رفــع مشــکالت و ارزیابــی عملکرد 
مدیــران در ماه هــای باقــی مانده هســتند، 
امــا مشــکالت صنــوف ســینمایی در پــی 
ــد  ــدان ش ــا دوچن ــروس کرون ــیوع وی ش
و بــا اینکــه برنامه ریزی هایــی بــرای 
ــران  ــرای اک ــار ب ــی آث ــام قرعه کش انج
ــه می توانســت  ــود ک ــی ب ــه اتفاقات ازجمل
مشــکالت صاحبــان آثــار را برطــرف کند، 
حــال آینــده ای گنــگ و مبهــم در مقابــل 
ســینمای ایران قــرار گرفته اســت و رئیس 
ســازمان ســینمایی بــا حمایــت از صاحبان 
ــی محــدود  ــع مال ــار و اختصــاص مناب آث
ــعی دارد  ــا س ــت از آنه ــتای حمای در راس
کشــتی شکســته ســینمای ایران در ســال 
۹۹ را بــه ســاحل مطلــوب برســاند. حــال 
بایــد دیــد در ایــن شــرایط کــه ســینماي 
ایــران وضعیــت خوبــي نــدارد و بســیاري 
ــا هســتند،  ــر کرون ــا تحت تاثی از فعالیت ه
ــینما  ــا س ــت ب ــي درنهای ــین انتظام حس

چــه خواهــد کــرد!؟
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