
توصیه یک کارشناس به تازه واردهای بورس؛

فعال نه بخرید، نه بفروشید!
معاون وزیر نفت در امور گاز از ثبت رکورد عرضه ۲۶ میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه های تولید برق در چهار ماه نخست 
امسال خبر داد.به گزارش شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی 
با بیان اینکه گازرسانی به نیروگاه ها در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ جهش 
حدود ۲ میلیارد مترمکعبی داشته است، گفت: در سالی که از سوی مقام معظم 

رهبری به سال »جهش تولید« نام گذاری شده، شرکت ملی گاز ایران عرضه 
گاز به نیروگاه ها را با هدف کاهش مصرف سوخت مایع و ایجاد ظرفیت مازاد 

برای صادرات فرآورده های نفتی افزایش داده است.
تعمیرات  آغاز  با وجود  امسال  اینکه در چهار ماه نخست  بیان  با  وی 
اساسی و دوره ای پاالیشگاه های گاز با مدیریت هوشمندانه شبکه تولید، انتقال 

و توزیع به طور میانگین روزانه حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل 
نیروگاه های کشور شده است، تصریح کرد: در چهار ماه نخست سال ۹۸ میزان 
عرضه تجمعی گاز به نیروگاه ها حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب بود که این میزان 

در چهار ماه نخست امسال به ۲۶ میلیارد مترمکعب رسیده است.
صفحه 3

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه 
هر امت و ملتی روزهای سختی دارد و در همان روزها جوهرهای انسانی مشخص 
می شود، اظهار کرد: این ماجرا را می شود از حرکت ابی عبداهلل الحسین هم دید. 
ما امسال در محرم مثل هر سال عشق به ایشان و خانواده شان را باید نشان دهیم. شکل 
عزاداری ممکن است مقداری تغییر کند. اجتماعات باید در حد مجاز باشد و دستورالعمل های 

بهداشتی را مراعات کنیم.
وی افزود: یکی از اصول دینی ما حفظ جان خودمان و هم نوعان و هم کیشانمان است. 
فضای مجازی و سایت ها و صداوسیما هم باید پرچم عزای محرم را به اهتزاز دربیاورند. 
ما باید پرچم عزای امام حسین را در خانه و زندگیمان به اهتزاز درآوریم و فضای کشور از 

شنبه باید حسینی باشد.
صفحه ۲

پول بیت المال 
نباید به جیب افراد مفت خور برود

نماینده مردم بافق در مجلس گفت: تیم های ورزشی تافته جدابافته 
نیستند و اموال بیت المال نباید به جیب یک مشت افراد مفت خور برود.

محمدرضا صباغیان در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی اظهار 
داشت: متاسفانه میزان حقوق فرهنگیانی که پیش از مهر بازنشسته شده اند با کسانی 
که پس از مهر ماه بازنشسته شده اند تفاوت زیادی دارد که این تبعیض و بی عدالتی 

است و باید این مشکل حل شود.
بیش  پرورش  و  آموزش  وزارت  کارکنان  از  برخی  همچنین  کرد:  بیان  وی 
دریافت  را  خود  بازنشستگی  پاداش  اما  اند  شده  بازنشسته  که  است  سال  یک  از 

اند. نکرده 
از یک سو گفته می شود  بیان کرد:  بافق و مهریز در مجلس  نماینده مردم 
پول برای پرداخت  بازنشستگان  وجود ندارد و از سوی دیگر پول بیت المال به 
های  تیم  آیا  که  است  این  ما  سوال  و  رود  می  خور  مفت  افراد  جیب یک مشت 

هستند؟ بافته  جدا  تافته  ورزشی 
صفحه ۲

فقط ده درصد بودجه متکی به نفت است وزیر اموزش و پرورش مطرح کرد:

بررسی محتوای دروسی 
که الزاما باید حضوری تدریس شود

تزریق ۹۴ هزار میلیارد به بودجه
و  بدهی ها  مدیریت  مرکز  ئیس  ر
دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد اعالم 
کرد: تا شش ماهه اول سال به خزانه داری 
کل کشور محول شده حدود ۹۴ هزار میلیارد 
تومان از منابع بودجه را با انتشار و فروش اوراق تامین 
کند که از این میزان، تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان آن 
تامین  روش های  درباره  بنانی  است.مهدی  شده  تامین 
مالی برای دولت اظهار کرد: بخش عمده ای از منابعی که 
برای بودجه مورد نیاز است، از سمت وزارت اقتصاد تامین 
می شود که منابع بودجه شامل درآمدهای دولت همچون 
مالیات، واگذاری دارایی های سرمایه ای چون فروش نفت 
و دارایی های ثابت نظیر ساختمان، واگذاری دارایی های 
مالی مثل فروش سهام دولت در شرکت ها و انتشار اوراق 

مالی اسالمی می شود.
صفحه 3

در آیین انعقاد تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و شرکت زغالسنگ کرمان عنوان شد :

تاکید بر افزایش تولید و کیفیت زغالسنگ داخلی 
در راستای تحقق جهش تولید

4
حق مسکن کارگران تصویب شد
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بازیگري 
که دوبار 

درگذشت!

6ورزش
دبیر: 

تبعیض
 بین فوتبال و کشتی 

قشنگ نیست

هنگ 7فر

با اينكه چندروز از درگذشت زنده ياد بهمن مفيد گذشته ولي هنوزهم 
در رسانه ها و همينطور فضاي مجازي، عكس ها و فيلم هاي او دست به 
دست مي شود و هنرمندان جوان و پيشكسوت هركدام به نوعي به او 
اداي احترام مي كنند، بازيگري كه 40سال از بازيگري محروم ماند و به 
گفته خودش زماني كه فهميد نمي تواند بازيگري را ادامه دهد، ُمرد و 

حاال براي دومين بار!

با  را  مسابقات  نتوانيم  اگر  گفت:  فدراسيون كشتی  رييس 
المپيک  مدال  ما  از  كسی  كنيم،  برگزار  پروتكل ها  رعايت 
حاشيه  در  كشتی  فدراسيون  رييس  دبير،  نخواهد.عليرضا 
مراسم قرعه كشی ليگ برتر كشتی درباره صدور مجوز برگزاری 
مسابقات كشتی، برخی مسائل فوتبالی و مقايسه هايی كه بين 

فوتبال و كشتی صورت می گيرد، به صحبت پرداخت.

مهارت های  مفاهيم  انتقال  است  معتقد  خواجه وند  سولماز 
به مهارت نويسنده و تصويرگر  به كودكان بستگی  زندگی 
دارد و بايد بتوانند مفهوم و ايدئولوژی و انديشه مورد نظر را 
آن چنان ظريف و هنرمندانه در اليه های پنهان كتاب بياورند تا 

خللی در لذت بردن از يک متن داستانی ايجاد نشود.

انتقال مفاهیم به 
کودکان، نبایددر 

لذت بردن از داستان 
خللی ایجاد کند

ثبت رکوردی تازه در گازرسانی به نیروگاه ها

WWW.YOUTHWORLD.IR

شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران

روابط عمومی

آب موهبت الهی است
برای آرامش امروز و آسایش فردا

 در حفظ آن کوشا باشیم

آگهی
 تجدید مناقصات

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی
آدرس: ارومیه - خیابان والفجر 2 - نرسیده به پل میثم - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

تضمینبرآورد اولیهشماره مناقصهنام پروژهردیف

۱
بهسازی و آسفالت محور نقده – اشنویه از 
کیلومتر ۱۰۰ + ۵ الی ۰۰۰ + ۱۰ )حوزه 

شهرستان نقده( 
3۵۱۰۴.۲۱۰.۵۸۷.33۶۴.۷۸۴.۲۱۱.۷۴۷ –ر– ۹۹

بهسازی و آسفالت راه های روستایی یار علی – ۲
3۸۲۰.۹۹۹.۱۰۱.۵۱۹۱.۰۴۹.۹۵۵.۰۷۶-ر-۹۹سلوک و خاتون خاص شهرستان مهاباد

بهسازی و تکمیل پل راه روستایی دوستان 3
۲۹۵.۴۵۵.۶۵۱.۲۶۹۲۷۲.۷۸۲.۵۶3-ر-۹۹شهرستان سلماس

بهسازی و آسفالت راه های روستایی قزن آباد ۴
3۰۶.۷۷۸.۴۲۲.۹۸۶33۸.۹۲۱.۱۴۹-ر-۹۹اشنویه

بهسازی و آسفالت راه روستایی حسبشه – ۵
3۲۱۵.۵۹۰.۹۱۷.۶۰۸۷۷۹.۵۴۵.۸۸۰-ر-۹۹گرماویچ شهرستان سلماس

پیمانکاران دارای رتبه حداقل ۵ رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۰۵/۲۹ تا تاریخ ۹۹/۰۶/۰۵ می باشد.

)www.setadiram.ir فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس(
مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۵

تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز یکشنبه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۱۶
شناسه آگهی : ۹۵۵۲۱۸

آگهی مناقصه عمومی
)نوبت اول(

شهرداری صباشهردرنظردارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی 
به شرح ذیل اقدام نماید.

پروژه:
۱-زیرسازی معابرقاسم آباد با اعتبار3/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۲-آسفالت صالحیه با اعتبار۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
لذا ازکلیه عالقمندان واجد شرایط در مناقصه دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتا تاریخ ۹۹/۶/۱۲به دفتر امور پیمان 
وقرارداد شهرداری صباشهرو با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

مورخ  اداری  ساعت  پایان  پیشنهادات  قبول  مهلت  آخرین 
۹۹/۶/۲۲می باشد.

-شهرداری در رد وقبول پیشنهادات مختاراست.
-کلیه هزینه های مربوط به انتشارمناقصه عمومی بعهده برندگان 

مناقصه خواهد بود.
س  ا ر ت  ا د پیشنها به  گی  سید ر و یی  گشا ز با ن  ما ز -

ساعت۱۵مورخ۹۹/۶/۲۴در محل دفترشهردار خواهد بود.
-سایراطالعات وجزئیات دراسناد مناقصه موجود است.

                                                 نادرروحی-شهردارصباشهر
تاریخ انتشارنوبت اول:۱3۹۹/۵/3۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹۹/۶/۶

نگاه
زمین از خودش دفاع کرد 

احمد اسعدی*
یک زیست شناس اسپانیایی در گفتگو 

با m a p درددلش را چنین وامی نماید:
یک  بزرگ  فوتبالیست  یک  به  شما 
ملیون دالر در هر ماه حقوق می دهید و به 
یک محقق میکروبیولوژی یا زیست شناس 
پی  در  که  شما  اکنون  ماهی۱۵۰۰یورو. 
درمان هستید به سراغ رونالدو مسی بروید. آن ها برای شما حتما یک 

درمان خواهند یافت
برگردیم به هوا؛ محیط زیست و گلوله اتشناک زمین که در پی 

زندگی بهتر داشتیم زمین را می پوشیدیم.
ریه زمین تاب برداشته بود و همه می دیدند که الیه اوزون پاره 

شده و راه حل می خواست
راه کشتن هوای نفس بیشتر تولید و بیشتر مصرف کن و نیز تن 
دادن به شیوه های ترمیم زمین از طریق کاهش حجم آلوده سازهای 
کشورهای دنیا خصوصا کشورهای صنعتی بود اما به جای آن بزرگترین 
بیشتر  آالیندگی  کاهش  بر  مبنی  پاریس  پیمان  از  امریکا  آلوده ساز 
محیط زیست از آن خارج می شود و به زمین و زمان و مردم جهان 
پیمان  این  به  آمریکا  نیست.  آمریکا  مشکل  این  گوید:  می  قلدرانه 

جهانی نمی  پیوندد!
در پساکرونا یک بار دیگر زمین از خودش دفاع کرد،  امانی به 

مردم زمین داد و ونیزی ها شگفت زده به جهان خبر دادند.
* جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 3
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تجمع آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل مجلس
گروهی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در اعتراض به وضعیت استخدامی 
خود امروز مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف 

وضعیت استخدامی خود شدند.
این چندمین تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سواد آموزی در اعتراض 

به وضعیت استخدامیشان مقابل مجلس است.

عده یی گمان می کنند در برابر تحریم های آمریکا چاره ای نداریم
روح اهلل متفکر آزاد در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری شفاهی 
با اشاره به سالگرد ۲۸ مرداد گفت: این تاریخ یادآور  دخالت های تاسفبارِ سخت و 
نرم آمریکا در کشورمان است آمریکایی ها با دولت، گروه و جناح خاصی در کشور 

مشکل ندارند، بلکه با ملت ایران مشکل دارند.
وی با اشاره به تراز تجاری ۴۰ میلیارد دالری ایران عنوان کرد: ظرفیت 
تجاری همسایگان ایران چیزی قریب به ۷۰۰ میلیون و ده ها برابر این رقم است. 
ما می توانیم از یک جمعیت دو میلیارد نفری ۲۵ کشور تحریمی استفاده کنیم. 
۱۸.۵ هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی این کشورهاست که با رقم اتحادیه 

اروپا برابری می کند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه »دولت نباید 
منتظر بماند که چه اتفاقی رخ خواهد داد« پیشنهاد کرد: از ظرفیت باشگاه تحریمی ها 
و همسایگان استفاده شود و کشور را در »چه کنم چه کنم« قرار ندهیم. ما به جای 
اینکه به فکر تامین دالرهای آقای ویلموتس باشیم می توانیم به دنبال تخصیص 

ارز برای تامین دارو در داخل باشیم.

محصول زرشک کشاورزان در حال از بین رفتن است
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسالمی گفت که محصول زرشک 

کشاورزان از سال گذشته در انبارها مانده و در حال از بین رفتن است.
اسحاقی در تذکری در جلسه علنی صبح روز  چهارشنبه مجلس  سلمان 
گفت: ۹۸ درصد زرشک کشور در خراسان جنوبی تأمین می شود. امروز کشاورزان 
انبارها  و زرشک کاران ما بغضی در گلو دارند زیرا زرشک های پارسال آن ها در 

مانده است. این صدای مظلوم را از خراسان جنوبی بشنوید.
وی افزود: دلم خوش است که رهبری صدای ما از مجلس می شنوند. ده ها 
هزار نفر کشاورز کنج خانه شان نشسته اند و محصول شان در حال از بین رفتن 

است که در این صورت آن ها باید یک سال در سختی زندگی کنند.
اسحاقی همچنین گفت: از وزیر امور خارجه، سرپرست وزارت صنعت و وزیر 

جهاد کشاورزی می خواهم به داد مردم برسند.

پول بیت المال نباید به جیب افراد مفت خور برود
نماینده مردم بافق در مجلس گفت: تیم های ورزشی تافته جدابافته نیستند 

و اموال بیت المال نباید به جیب یک مشت افراد مفت خور برود.
محمدرضا صباغیان در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی اظهار داشت: 
متاسفانه میزان حقوق فرهنگیانی که پیش از مهر بازنشسته شده اند با کسانی که 
پس از مهر ماه بازنشسته شده اند تفاوت زیادی دارد که این تبعیض و بی عدالتی 

است و باید این مشکل حل شود.
وی بیان کرد: همچنین برخی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش بیش از یک 
سال است که بازنشسته شده اند اما پاداش بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس بیان کرد: از یک سو گفته می شود 
پول برای پرداخت  بازنشستگان  وجود ندارد و از سوی دیگر پول بیت المال به 
جیب یک مشت افراد مفت خور می رود و سوال ما این است که آیا تیم های 

ورزشی تافته جدا بافته هستند؟
صباغیان بیان کرد: قرار است ۱۶۰ میلیارد تومان به خاطر تخلف و قصور 
در انعقاد  قرارداد به یک مربی خارجی داده شود و دستگاه های نظارتی قطعا باید 

به این موضوع وارد شوند.
وی همچنین با انتقاد از گرانی ها، گفت: رئیس جمهور بهتر است یک ماه 
دستگاه های نظارتی را به مرخصی بفرستد چرا که بود و نبود آنها فرقی نمی کنند 

و به خوبی نظارت خود را انجام نمی دهند.

فقط ده درصد بودجه متکی به نفت است
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه 
هر امت و ملتی روزهای سختی دارد و در همان روزها جوهرهای انسانی مشخص 
می شود، اظهار کرد: این ماجرا را می شود از حرکت ابی عبداهلل الحسین هم دید. ما 
امسال در محرم مثل هر سال عشق به ایشان و خانواده شان را باید نشان دهیم. 
شکل عزاداری ممکن است مقداری تغییر کند. اجتماعات باید در حد مجاز باشد و 

دستورالعمل های بهداشتی را مراعات کنیم.
وی افزود: یکی از اصول دینی ما حفظ جان خودمان و هم نوعان و هم کیشانمان 
است. فضای مجازی و سایت ها و صداوسیما هم باید پرچم عزای محرم را به اهتزاز 
دربیاورند. ما باید پرچم عزای امام حسین را در خانه و زندگیمان به اهتزاز درآوریم 

و فضای کشور از شنبه باید حسینی باشد.
رییس جمهور تأکید کرد: هفته دولت هفته درس آموزی است. ما سختی ها را 
که می بینیم گاهی از سختی های اول انقالب غافل می شویم. در هفت تیر بزرگترین 
شخصیت های ما را ترور کردند و گفتند دیگر قوای کشور تعطیل شد، اما امام نگذاشت 
مجلس یک روز هم تعطیل شود. حتی ما از بیمارستان تعدادی را با برانکارد به مجلس 
آوردیم که مجلس از رسمیت نیفتد. آن روز نشان داده شد که این نظام قابل شکست 
نیست و من آن وقت فهمیدم قدرت هیچ دشمنی نمی تواند این نظام را بر زمین بزند.

روحانی گفت: ما امروز در دولت یک مسئولیت بزرگی داریم مثل همان روزهای 
دهه شصت که روزی دشمن با ترور شخصیت ها می خواست نظام را زمین بزند و با 

جنگ این کار را بکند، امروز با تحریم اقتصادی به دنبال همین است.
وی یادآور شد: ما با همه توان در صحنه هستیم و ایستادگی خود را از دست 
نخواهیم داد. گاهی در موقعیت هایی موفقیت بیشتری داشتیم و گاهی هم ممکن 
است اینگونه نباشد اما مردم بدانند ما یک روز را هم برای خود تعطیل نمی بینیم. 

دشمن می خواهد ما تسلیم شویم اما چنین چیزی را نخواهند دید.
روحانی گفت: کسی برای شماها که از مرداد 3۲ تا امروز علیه این کشور و 
آن قدرت قانونی کودتا کردید و یک جبار را بر مردم حاکم کردید و علیه دموکراسی 
و قدرت قانونی عمل کردید و هنوز دارید ادامه می دهید، فرش قرمز پهن نخواهد 
کرد. آن ۲۸ مرداد بود که دشمن به ظاهر موفقیتی به دست آورد هرچند در باطن 
راه غلط بود. اما در ۲۴ مرداد امسال در شورای امنیت حتی همان موفقیت ظاهری 

را هم به دست نیاوردید.
رییس جمهور تاکید کرد: من از آن یازده کشوری که رای ندادند به آن قطعنامه 
تشکر می کنم و از آن دو کشور دوست هم که علیه این قطعنامه عمل کردند متشکرم. 
چرا ما این کار را توانستیم انجام دهیم؟ به خاطر تدبیر نظام و دولت. اگر آن روز که 
آنان از برجام خارج شدند ما هم خارج می شدیم همه هزینه ها و قطعنامه های شورای 

امنیت علیه ما می شد و آنوقت بی هزینه آمریکا به ما خیانت کرده بود.
وی یادآور شد: حاال این رسانه های بیگانه فارسی زبان دست بر این گذشته اند 
که آمریکا می خواهد از مکانیسم فالن برای برجام استفاده کند. عقل هم چیز خوبی 
باشند.  را! برای کسانی است که در داخل برجام  است! بخوانید آن قرارداد برجام 
آمریکا که به صراحت از آن خارج شده است. دیگر چه استفاده ای از آن مکانیسم؟

وی یادآور شد: مردم باید واقعیتی را هم بدانند یک زمانی صد میلیارد دالر 
پول نفت وارد این کشور می شد اما االن دیگر چنین چیزی نیست. این افتخار دولت 

است که اقتصاد ما بدون نفت اداره می شود. 
روحانی تصریح کرد: ما هم قدرت داریم که پنجاه هزار میلیارد مثل دولت 
قبل از بانک مرکزی استقراض و پول پرفشار وارد بازار کنیم اما این را به مصلحت 
کشور نمی دانیم. ما تا امروز و با همه مشکالت یک بار دست مان را به سوی بانک 

مرکزی دراز نکردیم.
رییس جمهور ادامه داد: پس یا باید اوراق خزانه بفروشیم که این کار را آغاز 
کردیم یا سهام بفروشیم که چنین هم کرده ایم و معتقدیم اقتصاد باید به مردم واگذار 
شود و از اول دولت هم به دنبال این بودیم. یک راه دیگر هم فروش نفت است که 
طرحی برای آن مشخص کردیم و کاماًل این طرح را به نفع مردم می دانیم. یک 

تودهنی به آمریکا است که می خواهد ما نفت نفروشیم اما ما نفت را می فروشیم.

وزیر اموزش و پرورش مطرح کرد:

بررسی محتوای دروسی که الزاما باید حضوری تدریس شود
وپرورش  آموزش  وزیر 
گفت:محتوای درس ها توسط 
سازمان پژوهش بررسی شده و 
آن بخشی که الزاماً باید حضوری تدریس 
شود مشخص شده است تا در زمانی که 
امکان حضور دانش آموزان سر کالس 

فراهم بود در اولویت باشد.
با  گفت:  میرزایی  حاجی  محسن 
سال  در  که  محتوایی  به  شدن  اضافه 
در  را  کاملی  برنامه  شد  تولید  گذشته 
دست داریم که استفاده از آن گام مهمی 

در عدالت آموزشی است.
هم  ل  مسا ا  : د ا د مه  ا د ا وی 
 ۱۵ از  که  تحصیلی  برای شروع سال 
شهریور کلید می خورد متناسب با وضعیت 
هر منطقه و تا جایی که بشود بنا داریم 
به صورت حضوری آموزش ها ارائه شود 
و اگر هم به صورت حضوری امکانپذیر 

و  تلویزیون  و  رادیو  طریق  از  نبود 
شبکه شاد و بسته های تعاملی آموزش 

را جلو می بریم.
درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تعامل  ایجاد  و  اشکال  برای رفع  اینکه 
آموزش های  برگزاری  صورت  در 

شده  اندیشیده  تدابیری  چه  حضوری 
این  ما  بینی  پیش  کرد:  بیان  است، 
است که این طور نخواهد بود که برای 
تمام طول سال تحصیلی امکان حضور 
دانش آموزان سر کالس فراهم نباشد. 
بگوید  بهداشتی  پروتکل های  اگر  حتی 

برگزار  حضوری  با محدودیت کالس 
شود فرصتی در اختیار معلمان است تا 

رفع اشکال کنند.
باید  ما  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
ببینیم هر  تا  تا ۱۵ شهریور صبر کنیم 
به  بنا  است.  وضعیتی  چه  در  منطقه 
و حضور  بهداشتی  پروتکل های  اجرای 
دانش آموزان باشد نیز محتوای درس ها 
توسط سازمان پژوهش بررسی شده و آن 
باید حضوری تدریس  الزاماً  بخشی که 
شود مشخص شده است تا زمان برگزار. 
اولویت  به شکل حضوری در  کالس ها 
باشد. همه کشور چه به لحاظ شیوع کرونا 
ندارند و  در هر زمان وضعیت یکسانی 
همچنین مساحت کالس ها و تعداد دانش 
آموزان هر مدرسه نیز متفاوت است و باید 
متناسب با آن برنامه ریزی شود که این 

کار را انجام می دهیم.
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زیر نظر: علی هوشمند

آمادگی دانشگاه های تهران برای ترم آینده مجازی
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: اگر مصوبه ستاد ملی کرونا بر عدم حضور 
دانشجویان در دانشگاه ها باشد، دانشگاه های استان تهران کامال آمادگی دارند 

ترم تحصیلی را به صورت غیرحضوری آغاز کنند.
پایه  بر  را دارند که  آمادگی  این  افزود: دانشگاه ها  دکتر علی خاکی صدیق 

آموزش الکترونیک و به صورت غیرحضوری ترم تحصیلی را آغاز کنند.
آموزش  با  دانشجویان  سایر  مانند  نیز  جدیدالورود  دانشجویان  افزود:  وی 
غیرحضوری کار خود را آغاز می کنند. ترجیح ما بر این است که در صورتی که 
فراهم باشد دانشجویان نو ورود بتوانند مدت کوتاهی حدود دو تا سه هفته برای 

آشنایی در دانشگاه حضور پیدا کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ترم تحصیلی آینده به طور حتم برگزار 
می شود و سازمان سنجش نیز قول داده است نتایج را به گونه ای اعالم کند که ما 

اول آبان ماه بتوانیم ترم تحصیلی را آغاز کنیم.
وی درباره تدابیر آموزش غیرحضوری و بر پایه الکترونیک خاطرنشان کرد: 
ما یک تجربه چند ماهه از آموزش غیرحضوری و آموزش مجازی در دانشگاه ها 
داریم و با توجه به آن تجربه امیدواریم ترم آینده، دانشگاه ها با آمادگی بیشتری 
تحصیل خود را آغاز کنند. تدابیر نیز همان تدابیر ترم قبل است و موضوع جدیدی 
پیش نیامده، چرا که شرایط همانند گذشته است و امیدواریم آمادگی بیشتری برای 

دانشگاه ها وجود داشته باشد.
خاکی صدیق درباره حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه ها گفت: دانشجویان 
و  الکترونیک  آموزش  از  می توانند  کشور  داخل  دانشجویان  همانند  نیز  خارجی 

غیرحضوری بهره مند شوند.

رتبه قابل  قبولی در زمینه انتشارات علوم انسانی در دنیا نداریم
معاون علمی رئیس جمهورتاکید کرد: کشور ما سابقه زیادی در علوم انسانی 
دارد ولی متأسفانه در زمینه انتشارات علوم انسانی رتبه قابل  قبولی در دنیا نداریم.

مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور ستاری معاون 
علمی رییس جمهور و غالمی وزیرعلوم به صورت مجازی برگزار شد.

سورنا ستاری در این جشنواره گفت: خوشحالم در جشنواره فارابی دیگری در 
خدمتتان هستم، با وجود مشکالتی که به دلیل کرونا ایجاد شده و باعث شد این 
جشنواره آن شکوه هر ساله را نداشته باشد فکر می کنم وظیفه همه ما این است 

که در این شرایط خاص بویژه در حوزه علوم انسانی به هم کمک کنیم.
معاون علمی رییس جمهورتاکید کرد: کشور ما سابقه زیادی در علوم انسانی 
دارد ولی متأسفانه در زمینه انتشارات علوم انسانی رتبه قابل  قبولی در دنیا نداریم.

ستاری اظهار امیدواری کرد که این جشنواره بتواند روش مناسبی برای حل 
این موضوع پیدا کرده و فرهنگ ایرانی اسالمی را به دنیا نشان دهد.

سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد رونمایی شد
مراسم رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 
)آموزشیار( صبح امروز با حضور جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه در سازمان 

مرکزی برگزار شد.
جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد در این جلسه با 
بیان اینکه رونمایی از سامانه آموزشیار، یکی از بزرگترین رویدادها در دانشگاه آزاد 
اسالمی محسوب می شود، گفت: رونمایی از این سامانه در واقع یک هدف مؤثر، 

مفید و کارآمد برای دانشگاه است که خوشبختانه تحقق پیدا کرد.
وی افزود: سیستمی کردن امور در دانشگاه آزاد با سامانه پژوهشیار آغاز و با 
سامانه آموزشیار تکمیل شد. این دو سامانه، امور پژوهشی و ساماندهی پایان نامه 
ها و رساله ها و همچنین فعالیت های مربوط به حوزه آموزش را در بر می گیرد.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: با رونمایی از 
سامانه آموزشیار در وهله اول مسائل مربوط به آموزش دانشگاه ساماندهی خواهد 
شد و در مراحل بعدی، کنترل و نظارت و برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت صورت 
خواهد گرفت. با این روش، آموزش مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی رصد شده و 

برای رفع مشکالت موجود تدابیر متناسبی به کار گرفته خواهد شد.

۲ شهروند رامهرمزی غرق شدند
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز گفت: دو شهروند رامهرمزی به دلیل غرق شدن، جان خود را از دست دادند.

محمدامین زرگر اظهار داشت: جانباختگان مردی ۲۵ ساله و زنی ۱۸ ساله 
از اهالی روستای شاردین بودند که در رود زرد غرق شدند.

کشور است.

واژگونی خودرو زانتیا با یک کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی خودروی سواری زانتیا و کشته 

شدن یکی از سرنشینان آن خبر داد.
این حادثه در کیلومتر ۲۵ محور بردسکن-  مجتبی خالدی اظهار داشت: 

بجستان در استان خراسان رضوی رخ داد.

شرور مسلح شرق کشور به هالکت رسید
دادستان عمومی و انقالب شهرستان ریگان از هالکت یکی از سرکردگان 

باندهای قاچاق موادمخدر در شرق کشور به همراه همدستش خبر داد. 
 علی سخنگو افزود: متهم به صورت مسلحانه اقدام به ترانزیت محموله های 
قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی به استان های عمقی کشور می کرد. از جمله 

اقداماتی که این شرور مسلح انجام داده درگیری مسلحانه در خردادماه ۱3۹۹و 
همچنین تیرماه ۹۸ با پلیس است که منجر به مجروح شدن عده یی از ماموران در 
شهرستان های ریگان، بم و دلگان شده بود.مقام قضائی خاطرنشان کرد: اعضای 
باند همچنین سابقه تیراندازی و مجروح کردن دونفر از شهروندان ریگانی)یک 

پدر و پسر ۷ساله( را نیز در پرونده خود به ثبت رسانده اند.
سخنگو گفت: پس از چندین ماه کار منسجم اطالعاتی اعضای این باند 
شرارت مورد ضربه قرار گرفتند ودر این عملیات دو نفر از اشرار مسلح به هالکت 
رسیدند و بالغ بر ۴۵۰کیلوگرم انواع مخدر از قبیل شیشه، مرفین و تریاک به همراه 
دو دستگاه خودرو و مقادیری سالح و مهمات جنگی از متهمان کشف و ضبط شد.

حمله با خودرو به بانوی طبیعت دوسِت رامسری
یک بانوی طبیعت دوست رامسری پس از دادن تذکر به سرنشینان خودرویی 
که سرنشینان آن زباله به خیابان پرت کرده بودند، با خودرو زیر گرفته شد و 

مچ دستش شکست.
این خبری بود که طی ۲ روز گذشته در فضای مجازی شهرستان رامسر و 
سپس استان مازندران منتشر شد و گمانه زنی های متعددی را به وجود آورد. واقعیت 

ماجرا را از فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رامسر پیگیر شدیم.
علی قیصری، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رامسر با تایید این خبر، 
اظهار کرد: این اتفاق صبح شنبه ۲۵ مرداد در پی تذکر یکی از بانوان شهروند به 
سرنشین خودروی عبوری مبنی بر پرتاب زباله از داخل خودرو در خیابان شهید 
مطهری رخ داد و در پی باال گرفتن مشاجره لفظی، راننده اقدام به حرکت کرد 

که منجر به زخمی شدن بانوی رامسری شد.
وی از حضور به موقع نیروی انتظامی در محل حادثه خبر داد و خاطرنشان 
کرد: در اولین اقدام خودرو توقیف و سپس با تشکیل پرونده موضوع برای اقامه 

دعوی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
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هوش مصنوعی تراشه های اپل چگونه 
به کمک این شرکت می آید؟

او،  به باور  که  کرده  است  بیان  جیاناندریا،  جان  اپل،  ارشد  نایب رئیس 
یادگیری ماشین تمامی جنبه های تجربه ی کاربری اپل را در سال های آتی 

تغییر خواهد داد. این تغییر چه اثری روی کسب و کارها خواهد گذاشت؟
ویرایشگر گرامرلی

ارزشمند است؛  پلتفرم هوش مصنوعی ویرایشگر گرامرلی بی نهایت 
اما مسئله ای را دوست ندارم که دلیل بسیار قانع کننده ای برای اپل است 
تا از آن استفاده نکند: معلوم نیست آنچه نوشته می شود، در این سیستم 
چه سرنوشتی خواهد داشت. در هر تجارتی، به ویژه در صنایع دارای قوانین 
نرم افزار  کنید  تصور  است.  ضروریات  از  خصوصی  حریم  سخت گیرانه ، 
ویرایشگر یکپارچه با لپ تاپ یا تبلت یا گوشی شما آنچه در دستگاهتان 
می نویسید، برای همیشه در آن حفظ می کند؛ مگر اینکه خودتان بخواهید 

آن را به اشتراک بگذارید.
آورد؛  فراهم  را  چیزی  چنین  می تواند  اپل  مصنوعی  هوش  سرویس 
نسخه  ای پیشرفته تر از آنچه قبال عرضه کرده است، با این تفاوت که برای 
کسب و کار ایمن تر است. نرم افزار ویرایشگر یکپارچه با سیستم که مناسب و 
کاربردی باشد، احتماال بی نهایت ارزشمند خواهد بود؛ ولی باید به جای تصحیح 

خودکار، امکان تنظیمات بیشتر به وسیله ی کاربر را فراهم آورد.
کمک به مدیریت فرایند کسب و کار

تاکنون، روی توانمندسازی افراد به منظور توجه کمتر به وظایف تکراری 
و توجه بیشتر به مسائل پیچیده تر متمرکز بوده ایم. ازنظر دستاوردهای فردی، 
این کار عالی است؛ اما اغلب شرکت ها به تیم ها متکی هستند. هوش مصنوعی 
یکپارچه با سیستم چگونه می تواند گردش  کارها را تقویت و مدیریت فرایند 

را بهبود بخشد؟
یکی از مدل هایی که شاید جواب دهد، این است که تمرکز اپل روی 
حریم خصوصی بدین معنی باشد که هیچ فردی را درمعرض نمایش نگذارد؛ 
به اشتراک  گروه  در  ناشناس  به صورت  بتوان  را  تجاری  فرایند  داده های  اما 
گذاشت. برای مثال، هوش مصنوعی می تواند مسیر درخت های تصمیم گیری 
و  مکاتبات  بین  صرف شده  زمان  و  دنبال  را   Decision Trees ((
در  سرعت  محدودکننده ی  مراحل  و  کند  تجزیه وتحلیل  را  تصمیم گیری 

فرایندهای تجاری را بشناسد که با روش دیگری تشخیص دادنی نیستند.
مسائل ساده

تصور کنید کامپیوتر شما با درنظرگرفتن اولویت ها وقت مالقات هایتان 
را تنظیم کند. تصور کنید مکینتاش و آیفون با همکاری همدیگر زمان تحویل 
پروژه ها و قراردادهای سطح خدمات را تنظیم و پیگیری کنند. شناساگرهای 
داده که قبال از آن ها در ایمیل ها و پیام ها و هر بخش دیگری از پلتفرم های 
چنین  می تواند  کامال  فناوری  می دهند  نشان  به شما  کرده اید،  استفاده  اپل 
اطالعاتی را گردآوری کند؛ اما خودکارسازی این کارها چقدر کسب و کار شما 
را  بتواند وضعیت خودش  نباید  تقویت خواهد کرد؟ چرا هوش مصنوعی  را 
زیرنظر بگیرد و زمانی که خطایی در مکینتاش یا آیفون آیپد یا دستگاه متصل 

به third-party رخ می دهد، شما را از دلیل آن مطلع سازد؟
اجرا  اپل  تراشه های  روی  که  ماشین  یادگیری  سیستم های  احتماال 
third-party در سطح  به  به دستگاه متصل  توانایی نظارت  با  می شوند 
سیستم، به قلب فراساختار انقالب صنعتی چهارم تبدیل خواهند شد. آیپدها 
ماشین آالت تولیدی را رصد می کنند تا ظرفیت تولید را به صورت خودکار تنظیم 
کنند و نقص بالقوه در عملکرد تجهیزات را تا نزدیک به صفر کاهش دهند. از 
دیدگاه نظری، این امکان وجود دارد که بالفاصله پس از اینکه مدیر کارخانه 
از احتمال خراب شدن دستگاهش باخبر شود، تعمیرکار در محل حاضر باشد 

تا ایرادی را رفع کند که هنوز در دستگاه ایجاد نشده است.

و  آموزش  سخنگوی 
به  اشاره  با  تهران  پرورش 
تهران  شهر  قرمز  وضعیت 
گفت:  کرونا  ویروس  شیوع  بدنبال 
 ( تحصیلی  آغاز سال  زمان  تا  چنانچه 
۱۵ شهریورماه( تهران در وضعیت قرمز 
به سر برد، همه کالسها در تمامی پایه 
های تحصیلی تا اطالع ثانوی به صورت 
غیر حضوری برگزار خواهد شد و مدرسه 
ای باز نمی شود که البته در مورد کالس 

اولی ها استثنائاتی لحاظ شده است.
مسعود ثقفی ، در این باره افزود: 
اینکه  بدلیل  اول  پایه  آموزان  دانش 
را در پیش  به مدرسه  اول ورود  سال 
با  عاطفی  ارتباطی  است  الزم  دارند 

معلم خود برقرار کنند لذا ممکن است 
در یکی ـ دو هفته اول سال تحصیلی 
به  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با 
مدرسه بروند تا این ارتباط هرچه بهتر 

برقرار شود.
وی با اشاره به نگرانی خانواده های 
در صورت  آموزان  دانش  از  دسته  این 
والدین  کرد:  مدرسه تاکید  در  حضور 

توجه داشته باشند که این تدابیر با در 
نظر گرفتن وضعیت قرمز تهران لحاظ 
تمامی  صورت  این  در  که  است  شده 
پایه ها به صورت غیر حضوری خدمات 
آموزشی را دریافت خواهند کرد و صرفا 
می  ای  مدرسه  وارد  ها  اولی  کالس 
شوند که جز آنها کسی داخل آن نیست 
بنابراین پروتکل ها از نظر بهداشتی و 
رعایت فاصله اجتماعی به بهترین شکل 

ممکن اجرا خواهد شد.
سخنگوی آموزش و پرورش تهران 
ادامه داد: چنانچه وضعیت تهران از قرمز 
نظر  در  دیگر  تدبیر  کند،  تغییر  زرد  به 
گرفته شده برای آموزش ترکیبی یعنی 
آموزش نیمه حضوری که پیش از این 

اعالم  مسئوالن  سوی  از  آن  جزییات 
شده، اجرا خواهد شد.

ممکن  شرایط  این  افزود: در  وی 
دانش  و  فرد  و  زوج  کالس ها  است 
مدارس  در  کمتری  تعداد  با  آموزان 

حاضر شوند.
از  دسته  آن  به  همچنین  ثقفی 
برای  که  تهران  غیرانتفاعی  مدارس 
را  والدین، سال تحصیلی  اعتماد  جلب 
اند،  کرده  آغاز  ها  اولی  کالس  برای 
هشدار داد و گفت: در حالیکه به تخلف 
این مدارس رسیدگی می کنیم از والدین 
مشاهده،  صورت  در  خواهیم  می  نیز 
پرورش  و  آموزش  به  را  تخلف  موارد 

تهران اعالم کنند. 

مدارس شهرتهران تا اطالع ثانوی غیرحضوری است 
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فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی شهریور سال ۹۹
سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای کلیه مشموالن فارغ التحصیل 
دانشگاه ها، دیپلم و زیردیپلم که دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی شهریورماه 

سال ۹۹ هستند را به خدمت سربازی فراخواند.
مشموالنی  کلیه  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
کرده اند،  دریافت   ۱3۹۹ ماه سال  تاریخ شهریور  به  به خدمت  آماده  برگ  که 
می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰، 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج 

در آن اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده است: کلیه مشموالن دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی 
دیپلم و زیردیپلم می بایست در تاریخ، ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی 

نامه مشموالن اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
حفظ سالمت  برای  خدمت  به  اعزام  از  دوره  این  در  است:  ذکر  به  الزم 
مشموالن، تاریخ اعزام به خدمت مشموالن معاف از رزم مبتال به بیماری های 
مزمن مهم و حساس )آسم، قلبی و عروقی، خونی، گوارشی و عفونی( تمدید شده 

و این دسته از مشموالن نیاز به مراجعه حضوری ندارند.
مشموالن اعزامی می بایست به همراه برگ معرفی نامه مشموالن که از 
طریق یکی از دفاتر پلیس +۱۰ دریافت کرده اند، به نزدیک ترین مرکز بهداشت 
محل سکونت خود جهت معاینه در خصوص ویروس کرونا مراجعه و در صورت 
تأیید سالمتی آنان در این زمینه، برگ محل مراجعه ممهور به مهر تأیید مرکز 

بهداشت را به همراه داشته باشند.
همچنین برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری کرونا، مشموالن اعزامی 
مجدداً در روز اعزام توسط وظیفه عمومی استان ها و مراکز آموزش نیروهای مسلح 
مورد معاینه قرار می گیرند. همچنین عدم حضور به موقع در زمان و محل های 
وظیفه  قانون خدمت   ۵۸ و  ماده ۱۰  برابر  و  غیبت محسوب شده  تعیین شده، 

عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع 
رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به 
شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین 

اخبار مربوطه مطلع شوند.

توسعه  و  لتی  غیردو رس  مدا زمان  سا رئیس 
مشارکت های مردمی گفت: طرح آبا با حمایت خیرین و 
اعتبارت آموزش وپرورش در کشور اجرا می شود و درصدد 
هستیم در گام اول هدف گذاری جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار 
دانش آموز را تحت پوشش قرار دهیم، این طرح امسال در 

چهارمحال و بختیاری نیز اجرا می شود.
به گزارش ایسنا، مجتبی زینی وند در سفر به استان 
سال  آغاز  آمادگی  بررسی  جهت  چهارمحال وبختیاری 
تحصیلی در جلسه شورای آموزش وپرورش استان بابیان 
اینکه موضوع تعلیم و تربیت از جایگاه ویژه ای در فرهنگ 
کرد:  اظهار  است،  برخوردار  و جهان  دینی کشور  و  ملی 
منابع انسانی یکی از مهم ترین مسائل در توسعه کشورها 
محسوب می شود و جوامعی که دغدغه توسعه و پیشرفت 
دارند باید در تربیت نسلی آگاه، توانمند، بالنده و رشد یافته 

کوشش کنند.
وی بابیان اینکه انتظارات از مدارس تنها یادگیری 
خواندن و نوشتن نیست، گفت: باید در تربیت دانش آموزان 
بگیرد،  صورت  ویژه  توجه  زیستی  جوانب  همه  به 
باید همه مجموعه   این مطالبه  به  برای رسیدن  بنابراین 

آموزش وپرورش را یاری کنند.
برای  والدین  دغدغه های  خصوص  در  زینی وند 
کرد:  عنوان  کشور،  فعلی  شرایط  در  مدارس  بازگشایی 
خانواده ها برای حضور فرزندشان در مدرسه واهمه دارند، 
سناریوهای متعددی برای بازگشایی مدارس در وضعیت 
سفید، قرمز و زرد تعریف  شده است که در تمامی موارد، 

حفظ سالمت دانش آموزان برای ما اولویت است.
توسعه  و  لتی  و غیرد رس  مدا مان  ز سا ئیس  ر

ابتدایی  روزهای  در  شد:  مردمی یادآور  مشارکت های 
شیوع ویروس کرونا مجموعه آموزش و پرورش به صورت 
مجازی  آموزش  زیرساخت های  ایجاد  برای  شبانه روزی 
و  داد  انجام  زمان ممکن  کوتاه ترین  در  را  اقدامات الزم 
شبکه شاد را راه اندازی کرد.وی با اشاره به اینکه باوجود 
کرد:  خاطرنشان  نشد،  تعطیل  آموزش  مدارس،  تعطیلی 
از  را  بسیاری  وقت  الکترونیکی  و  آموزش مجازی  بحث 
بنابراین در  معلمان در مقابل آموزش حضوری می گیرد، 
سال تحصیلی جدید باید بسترهای آموزش مجازی توسط 

متولیان و سیاست گذاران ایجاد شود.
زینی وند در ادامه بابیان اینکه دانش آموزان بازمانده 
کنشگران  و  پرورش  آموزش   وزارت  دغدغه  تحصیل  از 
دانش آموز  یک  وجود  حتی  کرد:  تأکید  است،  اجتماعی 
بازمانده از تحصیل برای کشور آمار باالیی است، در سال 
برای  آموزش  با  آشتی  به عنوان  طرح  )آبا(  طرح  جاری 
اول  متوسطه  در مقطع  از تحصیل  بازمانده  دانش آموزان 

و دوم در کشور اجرا می شود.

رت  ا ز و لتی  و غیرد کز  ا مر و  رس  مدا ئیس  ر
آموزش وپرورش توضیح داد: طرح آبا با حمایت خیرین و 
اعتبارت آموزش وپرورش در کشور اجرا می شود و درصدد 
بالغ بر۱۰۰هزار  جمعیتی  هدف گذاری  اول  درگام  هستیم 
دانش آموز را تحت پوشش قرار دهیم تا این دانش آموزان 
این  استان ها  از  تعدادی  در  برگردند،  تحصیل  چرخه  به 
طرح آغازشده است و در چهارمحال و بختیاری نیز امسال 
آبا  اجرای طرح  جزئیات  به  اشاره  با  می شود.وی  اجرایی 
در کشور، توضیح داد: مبنای ما در شرایط شیوع ویروس 
کرونا آموزش های الکترونیکی و مدارس آموزش از راه دور 
است، برنامه ریزی های الزم برای آموزش گروهی و فردی 
در طول هفته فراهم شده است و در صورت سفید شدن 
مقررشده  و  می شود  انجام  نیز  حضوری  آموزش  مناطق 
در  را  مجازی  آموزش  برای  الزم  ابزار  خیری  مؤسسات 

اختیار دانش آموزان بی بضاعت قرار دهند.
در  غیردولتی  مدارس  فعالیت  به  اشاره  با  زینی وند 
سال تحصیلی جاری با توجه به شرایط شیوع کرونا، بیان 
که  دارد  وجود  کشور  در  غیردولتی  مدرسه  کرد: ۱۷هزار 
مدارس  تعطیلی  ایام  در  مدارس  این  آموزش های  پایه 
شبکه شاد است و در کنار این آموزش خدمات آموزشی 
آنالین با همکاری مؤسسات آموزشی به خدمات آموزشی 

این مدارس افزوده می شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش وپرورش، رئیس سازمان مدارس غیردولتی وتوسعه 
یک میلیون  گذشته  سال  مردمی گفت:  مشارکت های 
و ۵۰۰هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی ثبت نام کردند 
و پیش بینی می شود این آمار تغییر محسوسی نداشته باشد. 

شبکه شاد؛ پایه آموزش های مدارس غیردولتی در ایام تعطیلی مدارس
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در  بازار سرمایه  حرکت 
نزولی  مدار  بر  اخیر  روزهای 
که  گذشته  روز  حتی  و  بود 
صعودی  کمی  بازار  این  کل  شاخص 
برخی  نزولی  روند  شاهد  هم  باز  شد، 
در  بودیم.  پاالیشی  جمله  از  ها  سهم 
بازار سرمایه  راستا یک کارشناس  این 
بازار،  نزولی  روند  تحلیل دالیل  ضمن 
به سهامداران و مخصوصا تازه ورودها 
نه  و  بخرند  نه سهم  فعال  توصیه کرد 

سهم بفروشند.
در  بورس  کل  شاخص  ریزش 
مبنی  افراد  برخی  تصور  اخیر  روزهای 
صعودی  همواره  سرمایه  بازار  براینکه 
که  ریزشی  داد.  تغییر  را  بود  خواهد 
بسیاری از سهامداران به دلیل تازه وارد 
تجربه  را  آن  بار  نخستین  برای  بودن 
است  ممکن  موضوع  همین  و  کردند 
باعث شود دست به رفتار هیجانی زده 

و اقدام به فروش سهم های خود، کمتر 
از ارزش واقعی آن کنند.

آقابزرگی،  فردین  راستا،  این  در 
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
روند نزولی روزهای اخیر بازار سرمایه، 
بازار  در  که  خوبی  اتفاق  کرد:  اظهار 
روند  است،  دادن  رخ  درحال  سرمایه 
اصالح و منطقی شدن قیمت ها است. 
البته ممکن است این روند منجر به این 

شود که عده ای که به تازگی وارد بازار 
سرمایه شده اند متضرر شوند.

به  دلیل  به همین  داد:  ادامه  وی 
با  روند  ایجاد  تا  سهامداران  من  نظر 
فعالیت  هیچ  بازار،  وضعیت  در  ثبات 
فعالیت  این  دهند.  انجام  نباید  خاصی 
نه تنها شامل فروش سهم بلکه شامل 
خرید سهم هم می شود. هرچند برخی 
توصیه می کنند سهامداران در این روزها 

نباید سهم بفروشند اما باید سهم بخرند، 
اما به نظر من این روند منطقی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره 
به روند نزولی برخی سهم های بزرگ، 
گفت: روز گذشته شاهد این بودیم که 
سهم های پرگردش و پروزن از صف 
خرید به صف فروش تبدیل شد. در این 
بازار  کردند  می  فکر  که  افرادی  میان 
فرصت خوبی برای خرید داده است هم 
متضرر شدند. البته در کوتاه مدت نباید 

سود و زیان بازار سرمایه را سنجید.
آقابزرگی ادامه داد: اکثر تازه واردها 
درمورد  شده  ایجاد  روانی  جو  دلیل  به 
بازدهی باالی بورس وارد آن شده اند 
بوده  پول  ارزش  ها حفظ  آن  یا هدف 
است. این افراد باید دائما از سایت ها و 
کانال های دارای مجوز اطالعات کسب 
کنند یا از طریق غیرمستقیم وارد بازار 

سرمایه شوند.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل تشریح کرد
روند رو به رشد شاخص های موسسه در چهار ماهه نخست سال ۹۹

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با تشریح عملکرد موسسه در 
چهار ماهه ابتدایی سال ۹۹ به روند رو به رشد شاخص ها و نسبت 
های  موسسه اشاره و بیان داشتند  این موسسه با رشد ۵۲ درصدی 
قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  مالی  گری  واسطه  درآمد  خالص 
مواجه بوده و رقم آن به ۶۹۱۶  میلیارد ریال در چهار ماهه نخست 
سال رسیده است. در زمینه اعطای تسهیالت نیز با رشد ۲۶ درصدی 
همراه بوده و مانده آن به ۵۰3/۱۴3 میلیارد رسیده است. همچنین در 

زمینه جذب منابع با رشد 3۴ درصدی رقم آن به ۶۱۵/۱۴۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.
جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل عنوان داشتند به منظور تسهیل و تسریع در 
فعالیت بنگاه ها و فعاالن اقتصادی، در زمان انعقاد معامالت و قراردادها، نسبت به صدور انواع 
ضمانت نامه در موسسه اقدام می گردد در این راستا در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به 
مدت مشابه سال ۹۸ ضمانت نامه های صادره از لحاظ تعداد به میزان3۰ درصد و از لحاظ 

مبلغ ۱۵۶ درصد رشد نشان می دهد.
ایشان در ادامه  ضمن قدردانی از تالش های همکاران موسسه در صف و ستاد در 
جهت تحقق اهداف و شاخصهای عملکردی در چهارماه ابتدایی سال ۹۹ اظهار داشتند: یکی 
از شاخصهایی که در رشد اعطای تسهیالت و همچنین افزایش سودآوری موثر بوده و می 
تواند موسسه را به سمت اهداف از پیش تعیین شده هدایت نماید بهبود وصول مطالبات غیر 
جاری است که در این راستا با برنامه ریزی هایی که انجام شد الحمدهلل به شاخص های مورد 
نظر دسترسی پیدا کردیم.  هدف ما در موسسه اعتباری ملل تامین نیازهای مشتریان و جلب 
رضایت آنان بر اساس چارچوب و دستورالعمل های قانونی صادره از سوی مقامات محترم 
ناظر است و موفقیت هایی که تا کنون در این زمینه حاصل شده، نتیجه تعامل، همراهی و 

اعتماد این عزیزان با برنامه ها و اقدامات موسسه بوده است.
جوادی افزود در کنار ارائه تسهیالت به متقاضیان و به دنبال افزایش درآمدهای موسسه 
توجه ویژه ای به درآمدهای غیر مشاع و کارمزدی، توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، تشویق 
مشتریان به استفاده از آن،  صدور ضمانت نامه ها، صرفه جویی در هزینه ها و... داشته و 
در راستای بسط و گسترش سنت پسندیده قرض الحسنه اقدامات خوبی انجام گردیده است 
که می توان به پرداخت ۱۱۹۴3  فقره تسهیالت قرض الحسنه به فرهنگیان محترم که از 
اقشار خدمتگزار، فرهیخته و    تربیت کنندگان نسل آینده می باشند اشاره نمود. همچنین در 
جهت کمک به تشکیل خانواده جوانان و کاهش دغدغه های آنها در سال جاری به 3۷3 نفر 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است. زوجینی که در سامانه تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج بانک مرکزی ثبت نام شده اند توانسته اند  از شعب انتخابی موسسه هر کدام 

مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه دریافت نمایند.
ایشان با بیان این که شاخصه اصلی در مورد خدمات بانکی، تسهیل و تسریع در ارائه 
خدمات به منظور جلب رضایت مشتریان و هم وطنان است، اظهار داشتند رهنمود های مقام 
معظم رهبری طی سالهای اخیر حمایت  از تولید داخلی و تقویت اقتصاد مقاومتی و اشتغال 
پایدار در کشور بوده است که این امر می تواند جهش و شکوفایی اقتصادی را به همراه داشته 
مقاومتی،  اقتصاد  اهداف  راستای تحقق  در  اقدام  به  متعهد  را  رو همواره خود  این  از  باشد. 
اتکا به ظرفیتهای موجود بر توانمندسازی آحاد مردم به منظور حضور موثر در فعالیت های 
اقتصادی و ایجاد مشاغل پایدار می دانیم و برای تسهیل در فرآیند کسب و کار مردم و  با 
هدف تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات، طرح افق یک 
را برنامه ریزی و اجرائی نموده ایم که در این طرح  به اشخاص حقیقی مبلغ یک میلیارد 
ریال و به اشخاص حقوقی مبلغ ۵ میلیارد ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه برابر ضوابط مربوطه 
تسهیالت پرداخت می گردد.همچنین به منظور کسب حداکثری رضایت مشتریان گرامی و 
اعتباری عقد  قالب طرح یکتا کارت ملل، کارت  به کلیه مشتریان در  رفاه خانواده  افزایش 
مرابحه جهت خرید خودرو وکاالی بادوام ایرانی و دریافت خدمات  تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال 

با بازپرداخت 3 ساله اعطا می گردد..
جوادی با توجه به ارائه خدمات نوین به مردم و تسهیل در مراودات آنها گفت: با راه 
اندازی سامانه چکاوک در بانک مرکزی، از سال ۱3۹۵ موسسه نیز به سامانه چکاوک بانک 
مرکزی متصل شده وکلیه چک های واگذاری مشتریان را در اسرع وقت وصول و وجوه وصولی 
را به حساب آنها واریز می نماید. این امر مورد استقبال مشتریان عزیز قرار گرفته و در چهار 

ماهه نخست سال ۹۹ رشد ۴۵  درصدی رقم زده است.
 ایشان در خاتمه در خصوص افزایش سرمایه موسسه عنوان داشتند با توجه به مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و به دنبال آن اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان 
حداکثری  مشارکت  با  و  اجرایی  موسسه  درصدی   ۶۵ سرمایه  افزایش  بهادار  اوراق  بورس 
سهامداران در افزایش سرمایه مواجه شدیم که مراحل نهایی آن در حال انجام بوده و با ثبت 
سرمایه موسسه به ۰۰۰/۱۰ میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش سرمایه در راستای 

بهبود کیفیت سرمایه و سایر نسبت ها کمک شایانی به موسسه خواهد نمود.

دیدار معاون منطقه ای بانک ایران زمین با مدیران گروه ساختمانی انتخاب
در این دیدار که به میزبانی گروه ساختمانی انتخاب صورت 
تشریح  به  ابتدا  عامل شرکت  مدیر  بکائی  دکتر محمدباقر  پذیرفت 
فعالیت ها و دستاورد ها به ویژه   در حوزه تجارت آزاد و بازرگانی  و 
همچنین پروژه های ساخت و زیر ساخت مورد نیاز صنایع پرداخت و 
بر لزوم ایجاد و استفاده از ظرفیت تولید داخلی صنعت برای صادرات 
و کار افرینی بیشتر در کشور  تاکید و موفقیت شرکت را حاصل تالش 

مجموعه کارکنان گروه صنعتی انتخاب دانست.
وی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به اهمیت کارآفرینی به نکاتی در خصوص 
ایجاد زنجیره ارزش افزوده ،ضرورت و اهمیت آن برای کشور پرداخت و به حیاتی بودن حفظ 
صنایع و واحدهای تولیددکننده  اشاره و افزود در حال حاظر این شرکت برای جمع کثیری از 
هم وطنان کارآفرینی داشته و هم اکنون نیز بدنبال حمایت از این زنجیره مهم در امر تولید 

کشور و امرکارافرینی هستیم.
بهزاد ترویجی معاون مدیریت شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و 
بختیاری  که به همراهی ریاست شعبه هشت بهشت ۲۸۰3 و کارشناسان اعتباات و بازاریابی 
در این جلسه حضور داشتند ضمن ابراز خرسندی از تالش های صورت گرفته در راستای احیاء 
و راه اندازی صنایع بر مبنای  علم تولید در کشور فعالیت شرکت در این عرصه  را شایسته 
تجلیل دانست و افزود: پشتیبانی از تولید ملی به منزله حمایت از اشتغال، کار و سرمایه ایرانی 
است و بانک ایران زمین در راستای ایفاد نقش ملی خود به عنوان یک بانک خوش نام  آمادگی 
خود را جهت ایجاد و افزایش تعامالت سازنده اعالم و اظهار داشت تحقق  حمایت از صنایع 
مولد محور در گرو تعامل سازنده دستگاها و بنگاه های اقتصادی امکان پذیر پذیر خواهد بود.

در پایان حاضرین در باره مسایل بانکی با یکدیگر به گفتگو پرداختند.
https://t.me/izbank

سامانه احراز هویت غیرحضوری سجام در شعب بانک کارآفرین طی 
مراسمی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این مراسم با حضور 
عضو  سیف علیشاهی  مهدی  و  مدیرعامل  فرزین  محمدرضا  دکتر 
هیات مدیره این بانک و همچنین حسین فهیمی مدیرعامل شرکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم دکتر محمدرضا فرزین ضمن 
ابراز خورسندی از اتصال شعب بانک کارآفرین به سامانه احراز هویت 

غیرحضوری سجام اظهار داشت: اکنون که بازار سرمایه دوران اوج خود را سپری می کند، فرصت 
مغتنمی است که با ارائه خدمات موردنیاز فعاالن این حوزه، سبد محصوالت بانک را توسعه بدهیم.

وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت های فضای مجازی جهت جلب رضایت مشتریان 
تاکید کرد و افزود: فضای مجازی امکانات زیادی را در اختیار صاحبان کسب وکارهای بزرگ 
از جمله بانک ها قرار داده است. از جمله مهم ترین کاربردهای فضای مجازی، یکپارچه سازی 
اطالعات مشتریان است که خطای عملیاتی را تا حد زیادی کاهش می دهد و موجب تسریع 

امور جاری می شود.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اهداف و برنامه های بانک کارآفرین 
گفت: توسعه بانکداری شرکتی و بانکداری سرمایه گذاری و همچنین تامین سرمایه شرکت های 
بزرگ از شاخص ترین اهداف بانک در برنامه دوساله ۱۴۰۰-۱3۹۹ است. برای تحقق این 
اهداف الزم است به بازار سرمایه جدی تر از گذشته ورود پیدا کنیم.در ادامه این مراسم حسین 
فهیمی ضمن قدردانی از بانک کارآفرین جهت همکاری با شرکت سپرده گذاری مرکزی، بر 
لزوم همراهی بانک ها با فناوری های روز دنیا تاکید کرد و افزود: با استقرار این سامانه در 
و  دو سامانه حضوری  از هر  بار می توانند  اولین  برای  بانک  این  کارآفرین، مشتریان  بانک 
غیرحضوری جهت احراز هویت در سجام اقدام نموده و از یک درگاه واحد به تمام خدمات 

بازار سرمایه دسترسی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: فروش غیرحضوری سهام عدالت تجربه موفقی 
در این زمینه بود. هزاران نفر از صاحبان سهام عدالت بدون نیاز به مراجعه به مراجع ذیربط 
و به صورت کاماًل الکترونیکی موفق به فروش سهام خود شده اند و تا امروز بالغ بر ۷ هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان وجوه حاصل از فرش سهام عدالت به حساب فروشندگان واریز شده است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در پایان این دستاورد را به بانک 
کارآفرین تبریک گفت و افزود: امیدوارم این تفاهمنامه فتح بابی برای همکاری های بیشتر بین 
بانک کارآفرین و شرکت سپرده گذاری مرکزی باشد.در بخش دیگری از این مراسم علیرضا 
صادقی معاون مدیرعامل بانک کارآفرین در امور بانکی طی سخنانی گفت: با توجه به فضای 
ایجاد شده جهت ورود به بازار سرمایه، بانک کارآفرین با هدف تکمیل زنجیره خدمات و به 
منظور جلب رضایت حداکثری مشتریان، اقدام به پیاده سازی سامانه احراز هویت غیرحضوری 
سامانه سجام نموده است. از این پس مشتریان ما می توانند با مراجعه به شعب بانک و یا به 
صورت غیرحضوری، نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام و احراز هویت خود اقدام نمایند.صادقی 
همچنین گفت: بانک کارآفرین برنامه های ویژه ای در چارچوب ایجاد پیوند بین بازار پول و 
سرمایه در دست اقدام دارد و با همکاری های گسترده با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه، به دنبال توسعه خدمات قابل ارائه به فعاالن بازار سرمایه است که به 

زودی به اطالع مشتریان خواهد رسید.
همچنین فریبرز قربانیان مدیر امور فناوری اطالعات بانک کارآفرین در این مراسم اظهار 
داشت: اتصال بانک کارآفرین به سامانه احراز هویت غیرحضوری سجام اتفاق بزرگی است. اگرچه 
استفاده از این فناوری به دلیل موانع قانونی چندان رایج نیست، اما با همت شرکت سپرده گذاری 

مرکزی، قدم های بزرگی در این زمینه برداشته شده که شایسته تقدیر است.
وی همچنین گفت: پروژ ه های بزرگ دیگری نیز در این زمینه در دستور کار بانک کارآفرین 

قرار گرفته است که به زودی در اختیار مشتریان ارجمند قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد:
ثبت رکوردی تازه در گازرسانی به نیروگاه ها

معاون وزیر نفت در امور گاز از ثبت رکورد عرضه ۲۶ میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی به نیروگاه های تولید برق در چهار ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی با بیان اینکه گازرسانی 
به نیروگاه ها در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ جهش حدود ۲ میلیارد مترمکعبی 
داشته است، گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال »جهش تولید« 
نام گذاری شده، شرکت ملی گاز ایران عرضه گاز به نیروگاه ها را با هدف کاهش مصرف 
سوخت مایع و ایجاد ظرفیت مازاد برای صادرات فرآورده های نفتی افزایش داده است.

وی با بیان اینکه در چهار ماه نخست امسال با وجود آغاز تعمیرات اساسی و 
دوره ای پاالیشگاه های گاز با مدیریت هوشمندانه شبکه تولید، انتقال و توزیع به طور 
میانگین روزانه حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه های کشور 
شده است، تصریح کرد: در چهار ماه نخست سال ۹۸ میزان عرضه تجمعی گاز به 
نیروگاه ها حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب بود که این میزان در چهار ماه نخست امسال 

به ۲۶ میلیارد مترمکعب رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به جهش حدود ۲ میلیارد مترمکعبی 
عرضه گاز طبیعی به نیروگاه ها و به همین نسبت صرفه جویی در مصرف فرآورده های 
نفتی به ویژه گازوئیل، اظهار کرد: هر یک میلیارد لیتر فرآورده نفت گاز حدود ۵۰۰ 
میلیون دالر در بازار جهانی ارزش دارد و تنها با افزایش ۲ میلیارد مترمکعب حجم 
گازرسانی به نیروگاه ها شاهد یک میلیارد دالر درآمد از محل صادرات فرآورده بودیم.

مصرف یک میلیارد و 3۴۰ میلیون متر مکعبی گاز در نیروگاه های سیستان 
و بلوچستان

تربتی در ادامه با اشاره به برنامه توسعه گازرسانی در استان پهناور سیستان 
و بلوچستان، یادآور شد: توسعه شبکه گاز در این استان زمینه ساز صرفه جویی قابل 

توجه در مصرف فرآورده های نفتی صنایع بزرگ و نیروگاه های برق شده است.
وی تأکید کرد: توسعه شبکه گاز استان سیستان و بلوچستان یکی از برنامه های 
اولویت دار ابالغی وزیر نفت در سال جهش تولید است. در همین راستا پارسال یک 
میلیارد و 3۴۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های این استان عرضه شد که افزایش 
عرضه گاز افزون بر کاهش قابل توجه مصرف سوخت مایع، دستاوردهای اقتصادی و 

زیست محیطی در کاهش انحراف عرضه فرآورده های نفتی هم داشته است.
معاون وزیر نفت در امور گاز همچنین با بیان اینکه حدفاصل سال ۱3۹۲ تا 
پایان سال ۱3۹۸ در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه های 
برق کشور عرضه شده است، گفت: در صورت مدیریت مصرف و رعایت الگوهای 
مصرف در بخش خانگی و تجاری به ویژه در چهار ماه پایانی سال، پیش بینی می شود 
امسال شاهد ثبت رکوردهای جدید گازرسانی به نیروگاه های کشور باشیم که یکی از 

سیاست های مهم و اولویت دار وزارت نفت و دولت است.

اجرای بیش از ۵۰ پروژه تحقیقاتی  و پژوهشی 
در هلدینگ خلیج فارس 

اشاره  با  خلیج فارس  پتروشیمی  صنایع  شرکت  توسعه  و  برنامه ریزی  مدیر 
به مدیریت تغییرات شرایط مختلف در سایه نوآوری، تحقیق و توسعه و پژوهش 
امکانپذیر است، گفت: بیش از ۵۰ پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در شرکت های تابعه 

این هلدینگ در حال اجراست.
مجتبی طاهری در مراسم رونمایی از گرید KLM۱۰۰B)L( پتروشیمی کارون در 
زمینه سیاست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره توانمندسازی شرکت های 
زیرمجموعه این هلدینگ در بخش تحقیق و توسعه، پژوهش و فناوری و نوآوری 
اظهار کرد: امروز توجه به نوآوری در همه فعالیت ها به عنوان یک ضرورت اساسی 

در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت تغییرات امکانپذیر نیست مگر در سایه نوآوری، 
تحقیق و توسعه و پژوهش و فناوری ادامه داد: تحقیق و توسعه از دیرباز در هلدینگ 
خلیج فارس مورد توجه بوده است و هم اکنون بیش از ۵۰ پروژه تحقیقاتی و پژوهشی 
در شرکت های تابعه این هلدینگ در زمینه های مختلف از جمله تولید محصوالت 
جدید، بهینه سازی کیفیت محصوالت، بهینه سازی مصرف انرژی، ارتقا و بومی سازی 
کاتالیست، تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و تکمیل زنجیره در حال اجراست.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس افزود: این 
استارت آپ ها،  دانش بنیان،  شرکت های  در  کشور  ظرفیت های  همه  از  هلدینگ 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی، پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری 

پتروشیمی برای پیشبرد پروژه های توسعه ای خود استفاده می کند.
طاهری به جایگاه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین 
هلدینگ شیمیایی در کشور اشاره کرد و گفت: نگرش جدید این هلدینگ آینده نگری 
راهبردی و برنامه ریزی براساس سناریوست و سعی می کند با توجه به همه عدم 
قطعیت های موجود، سناریوهای مختلفی را پیش بینی و براساس آن ها برنامه ریزی کند 
تا جایگاه شرکت را با اجرای پروژه های توسعه ای، پروژه های تحقیقاتی و طرح های 

رفع تنگناهای واحدهای موجود ارتقا دهد.
وی ادامه داد: انتخاب الگوی مناسب و تعیین ساختار راهبردی برای مدیریت 
نوآوری در هلدینگ به منظور سازماندهی بهتر نیروهای موجود در واحدهای تحقیق 

و توسعه شرکت های تابعه در حال تدوین است.
R&D ایجاد ارزش افزوده باالتر با تمرکز بیشتر بر

خلیج فارس  پتروشیمی  صنایع  شرکت  تولید  مدیر  سلیمان زاده،  محمدرضا 
نیز در این مراسم به هدف گذاری بر توسعه همکاری با شرکت های دانش بنیان و 
استفاده بیشتر از توان داخلی اشاره کرد و گفت: مجموعه های تحقیق و توسعه در 
این هلدینگ و شرکت های تابعه آن تالش دارند تا با همکاری با دانشگاه ها، در 
زمینه داخلی سازی و جلوگیری از واردات، تولید محصوالت جدید و ... افکار و ایده ها 

را به  نوآوری تبدیل کنند.
وی به دستاوردهای پژوهشی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس اشاره 
کرد و افزود: واحد تحقیق و توسعه پتروشیمی کارون یکی از واحدهای پیشرو در 
این عرصه است که امروز شاهد تولید یک محصول راهبردی در این شرکت هستیم، 
همچنین دستاوردهای پتروشیمی تندگویان در زمینه نساجی و تولید گرید چادر مشکی 
که به تازگی به بهره برداری رسید یا ۱۰ پروژه پژوهشی پتروشیمی خوزستان که در 
صنعت خودرو و لوازم خانگی قابل مصرف است و از واردات این محصوالت جلوگیری 
می کند، نمونه هایی از پژوهش های انجام شده در واحدهای تحقیق و توسعه این 

هلدینگ به شمار می آیند.
مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: ایجاد ارزش افزوده 
از طریق تحقیق و پژوهش و خلق نوآوری در دستور کار شرکت های تابعه هلدینگ 
خلیج فارس قرار گرفته است و به این منظور از توان شرکت های دانش بنیان و 

دانشگاه ها نیز استفاده می شود.

قیمت نفت دوباره سقوط کرد
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانیها نسبت 
به عدم احیای سریع تقاضا برای سوخت در آمریکا که کاهش ذخایر نفت را تحت 

الشعاع خود قرار داد، کاهش یافت.
بهای معامالت نفت برنت 3۸ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۴۵ دالر 
و هشت سنت در هر بشکه رسید. این شاخص روز سه شنبه ۹ سنت افزایش داشت.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که روز گذشته هم تغییری 
نداشت، ۲۵ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۴۲ دالر و ۶۴ سنت در هر بشکه 
رسید.هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرکل تحقیقات شرکت نیسان سکیوریتیز در این باره 
گفت: نگرانیها پیرامون دورنمای تقاضا، قیمتهای نفت را تحت فشار کاهشی قرار داده 
است به خصوص که سرنوشت بسته کمک مالی جدید آمریکا هنوز مشخص نیست 
و مذاکرات تجاری آمریکا و چین به تعویق افتاده است. اما اخبار مثبت کاهش ذخایر 
نفت آمریکا باعث شد کاهش قیمت نفت محدود شود. وی پیش بینی کرد قیمتهای 
نفت در بحبوحه سیگنالهای متضادی که وجود دارند در بازه محدودی خواهد ماند.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز سه شنبه اعالم کرد مذاکرات تجاری با 
چین را به تعویق انداخته و در حال حاضر تمایلی به مذاکره با چین ندارد.

موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا در هفته 
گذشته ۴.3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و به حدود ۵۱۲ میلیون بشکه رسیده 
است که این رقم بسیار باالتر از کاهش ۲.۷ میلیون بشکه ای پیش بینی شده از 
سوی تحلیلگران بود. سرمایه گذاران به نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک 
پالس چشم دوخته اند که اواخر روز چهارشنبه برگزار می شود و قرار است به مرور 

وضعیت بازار نفت و پایبندی اعضای گروه به توافق کاهش تولید بپردازد.
دو منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز اعالم کردند نرخ پایبندی این گروه به 
توافق کاهش تولید در ژوییه حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد بوده است. این تولیدکنندگان 
با هدف کاهش سطح ذخایر جهانی همزمان با سقوط تقاضا، تولیدشان را به میزان 

بی سابقه ای محدود کرده اند.
سخنگوی وزارت انرژی روسیه اعالم کرد الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه با 
وجود مثبت اعالم شدن تست ابتالی وی به ویروس کرونا، در نشست مجازی روز 
چهارشنبه کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک حضور پیدا خواهد کرد.

توصیه یک کارشناس به تازه واردهای بورس؛

فعال نه بخرید، نه بفروشید!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

مدیریت  مرکز  رئیس 
مالی  دارایی های  و  بدهی ها 
عمومی وزارت اقتصاد اعالم 
کرد: تا شش ماهه اول سال به خزانه 
داری کل کشور محول شده حدود ۹۴ 
هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را با 
انتشار و فروش اوراق تامین کند که از 
میلیارد  هزار   ۷۵ تاکنون  میزان،  این 

تومان آن تامین شده است.
روش های  درباره  بنانی  مهدی 
کرد:  اظهار  دولت  برای  مالی  تامین 
برای  که  منابعی  از  عمده ای  بخش 
بودجه مورد نیاز است، از سمت وزارت 
اقتصاد تامین می شود که منابع بودجه 
شامل درآمدهای دولت همچون مالیات، 
چون  سرمایه ای  دارایی های  واگذاری 
نظیر  ثابت  دارایی های  و  نفت  فروش 
مالی  دارایی های  واگذاری  ساختمان، 
در شرکت ها  دولت  فروش سهام  مثل 

و انتشار اوراق مالی اسالمی می شود.
تامین  مختلف  روش های  بررسی 

مالی
کسری  نظر  یک  از  افزود:  وی 
بینی  پیش  مبلغ  التفاوت  مابه  بودجه 
مبلغ  با  بودجه  در  منابع  بابت  شده 
مصوب  منابع  اگر  است.  یافته  تحقق 
بودجه، نتوانست کسری را تامین کند، از 
روش های مختلفی می توان برای تامین 
کسری استفاده کرد که شامل کاهش 
همچون  درآمدها  افزایش  هزینه ها، 
و  اصالح  مالیاتی  پایه های  گسترش 

ارتقای نظام مالیاتی می شود.
و  بدهی ها  مدیریت  مرکز  رئیس 
دارایی های مالی عمومی ادامه داد: در 

هزینه ها  در  جویی  صرفه  که  صورتی 
نتوانست  درآمدزایی  جدید  راه های  و 
و  مولدسازی  از  کند  تامین  را  کسری 
واگذاری اموال و دارایی ها هم می توان 
استفاده کرد. راه دیگر نیز استقراض از 
مردم )منابع موجود در اقتصاد( و بانک 
مرکزی )افزایش پایه پولی( است و از 
و  مرکزی  بانک  از  استقراض  که  آنجا 
باری  زیان  تبعات  پولی  پایه  افزایش 
برای اقتصاد ملی دارد، مورد تایید نیست.

فعال ۷۵ هزار میلیارد برای بودجه 
تامین شد

اقتصاد  وزارت  بنانی،  گفته  به 
درآمدها  بودجه  و  برنامه  سازمان  و 
و  بررسی  را  ماه  هر  هزینه های  و 
و  می کنند  محاسبه  را  آن  کسری های 
سال،  اول  ماهه  شش  در  مبنا  این  بر 
از  یکی  که  بدهی ها  مدیریت  مرکز 
واحدهای زیر مجموعه خزانه داری کل 
کشور محسوب می شود، باید حدود ۹۴ 
هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را با 

انتشار اوراق تامین کند که از این میزان 
تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان آن تامین 

شده است.
وی با بیان اینکه ۶۲ هزار میلیارد 
به  تومان  میلیارد  هزار   ۹۴ از  تومان 
هماهنگی  عالی  شورای  اجازه  استناد 
در  اوراق  انتشار  ظرفیت  به  اقتصادی 
شش ماهه اول سال اضافه شده است، 
گفت: از این طریق، کسری بودجه مازاد 
بر منابعی که در بودجه پیش بینی شده 
از محل اوراق تامین می شود. همچنین، 
در بودجه تعیین شده تا معادل ۸۸ هزار 
میلیارد تومان از محل اوراق برای تامین 
هزینه های عمرانی و پرداخت بدهی های 

دولت منتشر شود.
رقم مورد نیاز بودجه از محل انتشار 

اوراق تا پایان سال
مدیریت  مرکز  رئیس  ادامه  در 
با  عمومی  مالی  دارایی های  و  بدهی 
کسری  از  درصد   ۱۰۰ اینکه  اعالم 
تاکید  می شود،  تامین  ماه  هر  بودجه 

عددی  سال  اول  ماهه  شش  در  کرد: 
انتشار  از محل  بودجه  تامین  برای  که 
اوراق نیاز است، مبلغ ۹۴ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان است که ۶۲ هزار میلیارد 
تومان آن با توجه به نوع مصارف، مازاد 
بر اوراق تعیین شده در بودجه است و 
 ۶۲ این  هم  دوم  ماهه  شش  در  اگر 
هزار میلیارد تومان منتشر شود، معادل 
جدید  اوراق  تومان  میلیارد  هزار   ۱۲۴
مازاد بر بودجه، برای تامین بودجه نیاز 

خواهد بود.
شش  برای  اینکه  بیان  با  بنانی 
ماهه دوم هم از چهار روش فوق الذکر 
برای تامین مالی استفاده می شود، گفت: 
از اوراق در قالب اسناد  بخش دیگری 
خزانه اسالمی در قبال بدهی های دولت 
به طلبکاران واگذار می شود، در ضمن 
به تازگی برای عرضه اوراق نسبتا بلند 
مدت از متعهد پذیره نویس نیز استفاده 

شده است.
اوراق  نهایی  آمار  پایان  در  وی 
منتشر شده و ترکیب آنها را بر اساس 
نوع اوراق و فروش آنها تا پایان هفته 
شرح  بدین  را  مرداد  پایان  به  منتهی 
اعالم کرد که معادل 3۷ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان و ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان اوراق از طریق حراج در بازار پول 
و سرمایه به فروش رفته است. همچنین، 
فروش در بازار سرمایه از طریق متعهد 
پذیره نویس و انتشار استاد خزانه اسالمی 
در قبال طلب طلبکاران به ترتیب معادل 
۲۰۰۰ و ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
بوده که در مجموع تا این زمان ۷۵ هزار 
میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.

تا پایان شهریور صورت می گیرد؛

تزریق 9۴ هزار میلیارد به بودجه 

شنبه؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
صاحبان مشاغل

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که شنبه، یکم شهریورماه، آخرین مهلت 
ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است.

غالمرضا قبله ای - مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی  
- اظهار کرد: با توجه به اینکه 3۱ مردادماه که آخرین مهلت مقرر قانونی برای 
ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل در سال جاری است، مصادف با روز 
تعطیل )جمعه( است؛ لذا براساس قانون، روز شنبه )یکم شهریورماه( آخرین 

مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی خواهد بود.
ارائه  وی از مودیان مالیاتی درخواست کرد که با توجه به تراکم باالی 
اظهارنامه مالیاتی در روزهای پایانی مردادماه، هر چه سریع تر نسبت به ارائه 
به  سازمان  سایت  طریق  از  خود   ۱3۹۸ سال  عملکرد  الکترونیکی  اظهارنامه 
نشانی tax.gov.ir اقدام کرده و این امر را به آخرین روزهای مهلت قانونی 

موکول نکنند.

حق مسکن کارگران تصویب شد
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که در هفته های اخیر از سوی 
به  وزیران  هیات  در  امروز  بود،  شده  تصویب  دولت  اقتصادی  کمیسیون 

تصویب نهایی رسید.
بر اساس تصویب هیات وزیران، حق مسکن کارگران به 3۰۰ هزار 

تومان افزایش یافت.
این تصویب در راستای تشکیل جلسه هفدهم خرداد ماه شورای عالی 
کار صورت گرفت که به موجب آن پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک 

هزینه مسکن کارگران به تصویب رسیده بود.
کمیسیون  از سوی  اخیر  های  هفته  در  افزایش حق مسکن  مصوبه 
اقتصادی دولت به اتفاق آرا تصویب شد و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی 

کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که امروز این اتفاق افتاد.
مبلغ حق مسکن کارگران که تا پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود با 

تصویب نهایی هیات وزیران به 3۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

اقتصـادی و دارایـی  امـور  وزیـر 
دولـت  مـدون  برنامـه  بـه  اشـاره  بـا 
تـا پایـان امسـال بـرای بـازار بـورس، 
گفت: هفت شـرکت وابسـته به وزارت 
صنعـت تـا پایـان آذرماه و ۵۰ شـرکت 
بخـش خصوصـی در نیمه دوم امسـال 

در بـورس عرضـه خواهـد شـد.
حاشـیه  در  دژپسـند«   »فرهـاد 
جلسـه هیـات دولـت،  افـزود: برنامـه 
دولـت بـرای بـازار سـرمایه در زمینـه 
عرضه های اولیه، عرضه های شـناوری، 
صنـدوق پروژه و پذیره نویسـی، شـامل 
بـه  وابسـته  و  دولتـی  شـرکت های 
نهادهـای عمومـی و همچنین شـرکت 
در  لبتـه  ا می شـود؛  های خصوصـی 
طریـق  از  مالـی  تامیـن  آن هـا  کنـار 
فـروش اوراق بدهی نیـز در این برنامه 

مطـرح اسـت.
دژپسند  ادامه داد: به عنوان مثال 
در ایـن برنامه، عرضه دارا دوم در هفته 
پایانـی مردادمـاه قـرار داشـت کـه بـه 
دلیـل بـروز برخی مشـکالت، تنها یک 
هفتـه به تاخیـر افتاده اسـت. همچنین 
واگـذاری هفـت شـرکت وابسـته بـه 
وزارت صمـت تـا پایان آذرمـاه از دیگر 
مفـاد ایـن برنامـه اسـت. در خصـوص 
دولـت  هـم  غیربورسـی  شـرکت های 
بـرای  آن هـا  کـردن  آمـاده  حـال  در 
ورود بـه بـازار بـورس اسـت. در مـورد 
عرضه شـناوری هم خوشـبختانه دولت 
مصوبـه طالیی صـادر کرده اسـت که 
بـا در نظـر گرفتـن تضامیـن الزم، هر 
زمـان بـازار سـرمایه، شـرایط و زمینـه 

مناسـب را داشـته باشـد، ما آن را اجرا 
کرد. خواهیـم 

وی در ادامـه به برنامه های دولت 
در زمینه شـرکت های بخش خصوصی 
اشـاره کـرد و توضیـح داد: مـا با بخش 
خصوصـی ما وارد بحث شـده ایم و در 
جلسـه اخیـر شـورای گفت وگـو برنامه 
ای بـرای عرضـه برخـی شـرکت های 
خصوصـی بـه صـورت صنـدوق پروژه 
یـا مجـزا در بـازار تـا پایـان شـهریور 
تدویـن شـد. پـس از آن هـم حـدود 
۵۰ شـرکت در نیمه دوم سـال توسـط 
بخـش خصوصـی در بـورس عرضـه 

خواهد شـد.
وزیـر اقتصاد تاکید کـرد: بنابراین 
مـا در دولـت بـه طـور منظـم و بـه 
صـورت هفتگی بـرای بازار بـورس در 
حـال اجـرای برنامه هـای پیـش بینـی 

شـده هسـتیم و امیدواریم عرصه برای 
اجـرای تمام این برنامه ها فراهم باشـد 
چـرا کـه هدف از این تمهیـدات قوام و 

اسـتحکام بیشـتر بازار سـرمایه است.
از  دیگـری  بخـش  در  دژپسـند 
سـخنان خـود بـا مخاطـب قـرار دادن 
فعـاالن بـازار سـرمایه به ویـژه افرادی 
کـه به تازگـی وارد ایـن بازار شـده اند، 
گفـت: خواهـش مـن ایـن اسـت کـه 
ایـن افـراد، بـازار سـرمایه را یـک امـر 
کوتـاه مـدت نبینند. اقتضـای این بازار 
وجود نوسـان اسـت و باید در این بازار، 
اهـداف میـان مـدت را در نظر داشـت.

وی افـزود: همچنیـن در این بازار 
نباید تابع هیجان شـد. سـرمایه گذاران 
در ایـن بـازار مالـک سـهام خوشـان 
هسـتند و حق دارند هرگونه که صالح 
دانسـتند دربـاره آن ها تصمیـم بگیرند، 

امـا پیشـنهاد می کنم به جـای تصمیم 
ایـن  بـه حرف هـای  اتـکا  بـا  گیـری 
شـبکه یا آن شـبکه، ایـن تصمیمات را 
بـر مبنـای تحلیل های مالی خودشـان 
اتخـاذ  مشاورانشـان  تحلیل هـای  یـا 

. کنند
وزیـر اقتصاد در ادامـه به موضوع 
گفـت:  و  پرداخـت  عدالـت  سـهام 
شـرکت های موجـود در سـهام عدالت 
برخـوردار  باالیـی  بسـیار  ارزندگـی  از 
هسـتند و از دارنـدگان سـهام عدالـت، 
خواهـش دارم بـا دقـت دربـاره سـهام 
پیشـنهاد  کننـد.  تصمیم گیـری  خـود 
میکنـم اگـر در زندگـی دچـار اضطـرار 
نشـده انـد، تنهـا زمانی بـه فکر فروش 
این سـهام باشـند که جایگزین بهتری 

بـرای آن در نظـر دارنـد.
وی هشـدار داد: فرامـوش نکنیـم 
که ممکن اسـت عـده ای در کمین این 
سـهام با ارزش باشـند و با اعمال فشار 
در بـازار، قیمـت سـهام را پایین بیاورند 
تـا خودشـان آن هـا را خریـداری کنند. 
بنابرایـن بایـد بـاد دقـت زیـاد راجع به 
تبدیـل این سـهام تصمیم گیـری کرد.

دژپسـند در پایان تاکید کرد: بازار 
سـرمایه هر چه در تعادل و و اسـتحکام 
باشـد، هـم بـرای دارنـدگان سـهام و 
هـم بـرای اقتصـاد کشـور بهتر اسـت، 
امـا نبایـد فرامـوش کنیم که ایـن بازار 
اقتضائـات خاص خـود را دارد و فعالیت 
دریاسـت،  در  شـناگری  ماننـد  آن  در 
شـناگری در دریـا تفاوت های بسـیاری 

با شـنا در اسـتخر دارد.

وزیر اقتصاد خبر داد:

عرضه ۵0 شرکت بخش خصوصی در بورس در نیمه دوم امسال
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شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان  فاضـالب  و  آب 
اصفهـان گفـت: بـا خرید 
دو دسـتگاه دیـزل ژانراتـور، بـرق 
اضطـراری ایسـتگاه پمپاژ چشـمه 
لنـگان و ایسـتگاه پمپاژ شـماره دو 
آبرسـانی بـه فریدونشـهر، تامیـن 

 . شد
هاشـم امینـی بیـان کـرد: بـا 
برداشـت ۷۲ لیتـر آب در ثانیـه از 
چشـمه لنگان از طریـق ۲۸کیلومتر 
 3 از  اسـتفاده  بـا  و  انتقـال  خـط 
آشـامیدنی  آب  پمپـاژ،  ایسـتگاه 
فریدون شـهر و روسـتاهای مجـاور 
آن تأمیـن مـی شـود و  با برداشـت 
بیش از ۶۰۰ لیتر درثانیه از چشـمه 
لنگان بخشـی از آب رودخانه زاینده 

رود تامیـن مـی گـردد.
وی تجهیـز چشـمه لنـگان را 
بـه مولد بـرق اضطـراری ضروری 
چشـمه  داشـت:  بیـان  و  دانسـت 
لنـگان تنهـا منبـع تامیـن کننـده 
آب شـرب بیـش از ۲۶ هـزار نفـر 
فریدونشـهر  شهرسـتان  جمعیـت 
مـی باشـد، ایـن در حالیسـت کـه 
ایـن  شهرسـتان واقـع در زاگرس 
مرکـزی، دارای آب و هوایی سـرد 
و برفی اسـت، بطوریکـه حداقل ۸ 
مـاه در سـال شـاهد بـارش بـاران 
و بـرف مـی باشـیم و کوهسـتانی 

بـودن ایـن منطقـه رفـع هـر گونه 
حادثـه را در زمـان بارش سـنگین 
بـرف،  بسـیار دشـوار مـی کنـد و 
برایـن اسـاس تامیـن پایـدار بـرق 
چشـمه لنـگان بسـیار ضـروری به 

نظـر می رسـد.
بفـا  آ کت  شـر مـل  عا یر مد
اسـتان اصفهـان بـه قطـع شـدن 
لنـگان  چشـمه  تاسیسـات  بـرق 
و  کـرد  ه  ر شـا ا  ۹۰ سـال  در 
بـه   ۹۰ سـال  در  نمـود:  تصریـح 
دنبـال بـارش شـدید بـرف، بـرق 
قطـع  لنـگان  چشـمه  تاسیسـات 

آب  آن  ی  نتیجـه  در  و  شـد 
شـرب  فریدونشـهر بـه مدت یک 
هفتـه قطـع گردیـد کـه ایـن امـر 
مشـکالتی بـرای مـردم و مراکـز 
درمانـی و خدماتـی ایجـاد نمـود.

مهندس هاشـم امینی شـبکه 
بـرف  و  فریدونشـهر  آب  توزیـع 
انبـار را ۱۲۰ کیلومتـر اعـالم کـرد 
کیلومتـر    ۲۹۶ اظهارداشـت:  و 
شـبکه  و  انتقـال  خطـوط  طـول 
توزیع روسـتاها در این شهرسـتان 
مـی باشـد و بـرای کاهـش هـدر 
ایـن  در  آب  درصـدی  رفـت۲3 

اصـالح شـبکه  بـه  نیـاز  منطقـه، 
اسـت. آب  فرسـوده 

کـه  اسـت  توضیـح  بـه  الزم 
چشـمه لنـگان بـه عنـوان یکـی از 
رود،  زاینـده  کننـده  تامیـن  منابـع 
چشـمه ای دائمـی و پـر آب، در ۱۷ 
کیلومتری جنوب غربی فریدونشهر 
اسـت  اصفهـان  اسـتان  غـرب  در 
کـه آب آن توسـط تونـل بـه دره 
فریدونشـهر  شـهر  ورودی  در  ای 
هدایت شـده و مسـیری حـدودا ۴۰ 
کیلومتـری را تـا الحـاق بـه زاینده 

رود مـی پیمایـد.

تامین پایدار برق  ایستگاه های پمپاژ چشمه لنگان در فریدونشهر کمیتـه امداد امـام خمینـی )ره( اسـتان مرکزی 
رتبـه برتـر برنامـه کنترل خشـونت را کسـب کرد

مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینی )ره( اسـتان مرکـزی: این 
نهـاد حمایتـی موفق شـد بـا انجام اقدامات آموزشـی و پیشـگیری، 
رتبـه برتـر برنامـه جامـع کنترل و کاهش خشـونت را در بین سـایر 

دسـتگاه های اسـتان کسـب کند.
مجیـد مومنـی  افـزود: کمیته امداد اسـتان مرکزی بـا ارائه ۱۵ 
سـرفصل فعالیتی از جمله خودمراقبتی و پیشـگیری از آسـیب، حرفه 
آمـوزی ویـژه جوانان و زنان بی سرپرسـت، ارایـه خدمات حمایتی و 
آموزشـی بـه خانـواده و کودکان در معـرض خطر، برگـزاری کارگاه 
خـود مراقبتـی و حـل تعـارض در یک سـال اخیر، موفق به کسـب 

این رتبه شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه پیشـگیری و کاهـش خشـونت خانگی در 
بیـن افـراد تحت پوشـش کمیته امداد از اهـداف برنامه جامع کنترل 
خشـونت اسـت، اظهـار داشـت: ایـن موفقیـت در بین ۲۴ دسـتگاه 

اجرایـی و بـرای رده سـنی چهـار تا ۵۰ سـال حاصل شـده اسـت.
وی گفـت: برنامـه جامـع کنتـرل و کاهـش خشـونت در چهار 
سـال گذشـته نیز در اسـتان اجرا و در ۲ سـال کمیته امداد اسـتان 

مرکـزی موفـق بـه کسـب رتبه برتر شـده اسـت.
۸۸ هـزار و۷۷۶ نفـر در قالب ۴۸ هـزار و ۴۶۶ خانوار از خدمات 
حمایتـی کمیتـه امـداد حضـرت امـام خمینـی )ره( اسـتان مرکزی 

مند هسـتند. بهره 

نقـل جـاده ای اسـتان  و  راهـداری و حمـل  مدیـرکل 
مرکـزی:

سال گذشته ۱۱ میلیارد ریال از تجهیزات 
جاده های استان مرکزی به سرقت رفت

 مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی 
: امسـال ۱۷۴ هـزار و ۱۷۶ مسـافر طـی ۲۰ هـزار و ۸۰۷ سـفر از 
سـوی نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی ایـن اسـتان بـه سـایر نقـاط 

کشـور حمـل شـده اند.
زنـدی فـر افـزود: جابـه جایـی مسـافر از سـوی نـاوگان حمل 
و نقـل عمومـی جـاده ای اسـتان مرکـزی بـه دلیـل شـیوع کرونا و 
کاهش سـفر نسـبت به مدت مشابه سال گذشـته ۶3 درصد کاهش 
یافته اسـت. وی همچنیـن ادامـه داد : ۱۱ میلیارد ریـال از تجهیزات 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی سـال 
گذشـته بـه سـرقت رفـت که بـا خریـد و تجهیـز جاده های اسـتان 
بـه دسـتگاه کاهـش ولتـاژ ایـن سـرقت ها در سـال جـاری کاهش 

یافته  اسـت.
وی در ادامـه در رابطـه بـا زیرگـذر روسـتای حاجی آبـاد، بیان 
در  اراک  بـه  روسـتای حاجی آبـاد  راه  گـذر  زیـر  احـداث  داشـت: 
بزرگـراه اراک - قـم در واقـع بـه حـذف یکـی از نقـاط حادثـه خیز 
محورهـای مواصالتـی اسـتان مرکـزی کمـک کرد چراکـه به طور 
متوسـط روزانه حدود 3۰ هزار خودروی سـنگین و سـبک از بزرگراه 
اراک-قـم گـذر می کننـد کـه ایـن زیرگذر سـهم عمـده ای از عبور 
ایمـن در محـدوده مذکـور را دارد کـه بـا احـداث ایـن تقاطـع ایـن 

نقطـه پرحادثـه عمال حذف شـد.
شـامل  پـروژه  ایـن  خاکـی  عملیـات  افـزود:  فـر  زنـدی 
۷۱۴۷ مترمکعـب خاکبـرداری و خاکریـزی می شـود کـه پـس 
از آن ۶۹۰۰ مترمربـع آسـفالت بـه ضخامـت ۱۰ سـانتی متـری 

ریختـه شـد.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی  
اظهـار کـرد: برای این زیرگذر دو دهانه باکـس ۵.۵ متری به ارتفاع 
۵.۵ متر به طول 33 متر اسـتفاده شـده اسـت و در واقع اعتبار صرف 
شـده بـرای این زیرگـذر  حدود 3 میلیارد تومان برآورد شـده اسـت 
کـه الیـه اول آسـفالت ریخته و الیـه دوم روکش آسـفالت زیرگذر 

در آینـده ای نزدیک انجام می شـود.
وی در ادامـه گفـت: در پی احداث و بهـره برداری از این پروژه 
اهالـی روسـتاهای حاجی آبـاد و اطراف از عملکـرد راهداری وحمل 
ونقـل جـاده ای اسـتان و رفع مشـکالت موجود و حـذف این نقطه 

حادثه خیـز قدردانی کردند.

اولویتهـای شـرکت ملـی پخـش فـرآورده هـای نفتـی 
البرز منطقـه 

اسـتاندارد سـازی و خدمات رسـانی مطلوب در امر 
CNG

مسـائل و رفـع موانع اسـتاندارد سـازی جایگاههـای گاز طبیعی 
فشـرده )CNG( تحـت پوشـش سـازمان حمـل و نقل بار و مسـافر 
شـهرداری کرج مورد بررسـی قـرار گرفت.به گـزارش روابط عمومی 
شـرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، فهیمه السـادات 
قلنـدر زاده سرپرسـت روابـط عمومی این شـرکت گفت: این جلسـه 
بـا حضـور مدیـر کل اداره اسـتاندارد و معـاون حمـل و نقـل بـار و 
مسـافر شـهرداری کرج جهت مسـائل و رفع موانع اسـتاندارد سـازی 
جایگاههـای CNG در سـالن جلسـات شـرکت ملی پخـش فرآورده 

هـای نفتی منطقـه البرز برگزار شـد.
قلنـدرزاده افـزود: بحـث هـای ایمنـی و اسـتاندارد سـازی در 
جایگاههـای گاز طبیعـی فشـرده )CNG(، خدمـات رسـانی مطلوب 
بـه شـهروندان، توقـف خدمات رسـانی بـه جایگاههای فاقد شـرایط 
ایمنـی و اسـتانداردی و اجـرای تمامـی الزامات اسـتاندارد سـازی در 

ایـن جلسـه مـورد بررسـی قـرار گرفت.
گفتنـی اسـت درحـال حاضر۵۲ بـاب جایگاه گاز طبیعی فشـرده 
)CNG( دراسـتان البرز مشـغول به سوخترسـانی به شـهروندان می 
باشـند کـه احـداث جایـگاه در نقـاط مـورد نیـاز بـا مشـارکت بخش 

خصوصی در دسـتور کار قـرار دارد.

۹۶۰ میلیـارد ریـال در طرح هـای عمرانی اسـتان 
شد سـرمایه گذاری  بوشـهر 

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر از افتتـاح و یـا آغـاز 
عملیات اجرایی ۱۵ طرح عمرانی در اسـتان بوشـهر خبر داد و گفت: 
در ایـن راسـتا طرح هـای عمرانـی اسـتان بوشـهر با سـرمایه گذاری 
۹۶۰ میلیـارد ریـال افتتـاح و یـا عملیـات اجرایـی آنها آغاز می شـود.

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسـانی راه وشهرسـازی استان 
بوشـهرفرزاد رسـتمی ، با اشاره به توسـعه زیرساخت ها در بخش های 
مختلـف اظهـار داشـت: بخشـی از پروژه های ایـن حوزه ها بـا اعتبار 

۴3۹.3 میلیـارد ریـال در هفته دولت افتتاح می شـود.
وی از افتتـاح طـرح بهسـازی محـور مواصالتی شـنبه-ناصری 
در شهرسـتان دشـتی خبر داد و بیان کرد: بهسـازی۲ کیلومتر محور 
شـنبه-ناصری بـا عـرض تمـام شـده ۱۱ متـر بـا اعتبـار ۴۵ میلیارد 

ریـال افتتاح می شـود.
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر از اجرای طرح عمرانی 
احداث بخشـداری سـعدآباد خبر داد و افزود: این سـاختمان با اسکلت 
بتنـی بـا زیربنای یک هـزار ۲۰۰  مترمربع و محوطه سـازی با اعتبار 

۵۸ میلیارد ریال اجراء شـده اسـت.
رسـتمی از طراحـی و سـاماندهی بـازار صفـا و حسـینیه میرزای 
دشـتی خبر داد و خاطرنشـان کرد: در هفته دولت  از پارک محله ای 
و زمیـن چمـن خورمـوج بـا اعتبـار 3.۲ میلیـارد ریـال بهره بـرداری 

می شـود.
وی بـا اشـاره بـه تکمیـل واحدهای مسـکونی تعاونی سـپاه در 
اسـتان بوشـهر تصریح کرد: طرح ۱۵۶ واحدی و ۱۲۶واحدی تعاونی 
سـپاه پاسـداران اسـتان بوشـهر در هفتـه دولـت مـورد بهره بـرداری 

می گیرد. قـرار 
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر با بیـان اینکه »۲۸۲ 
واحد مسـکونی تعاونی سـپاه اسـتان بوشـهر افتتاح می شـود« گفت: 
ایـن واحدهـا کـه بـا اعتبـار ۲۹۱ میلیـارد ریال اجـراء شـده در هفته 

دولـت افتتاح می شـود.
رسـتمی، دیوارکشـی دره حسـین آبـاد دشتسـتان بـا اعتبـار ۸ 
میلیـارد ریـال را از دیگـر پروژه هـای افتتاحـی هفته دولت دانسـت و 
بیان کرد: در این راسـتا پروژه اصالح و نوسـازی شـبکه آب بوشـهر 

بـا اعتبـار ۱۲.۱ میلیـارد ریـال افتتاح می شـود.
وی، افتتاح سـالن ورزشـی چند منظوره »تنگک ۲« را از دیگر 
پروژه هـای افتتاحـی در هفته دولت دانسـت وگفت:این پروژه با اعتبار 
۱۴ میلیـارد ریـال افتتـاح و در ایـن راسـتا اصـالح شـبکه آب محلـه 
تنـگک ۲، امـام زاده و رایانی ریشـهر بـا اعتبار ۸ میلیـارد ریال افتتاح 
می شـود کـه نقش مهمـی در تامین آب آشـامیدنی این محالت دارد.

مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر  به پروژه های اجرایی 
پرداخـت و بیـان کـرد: 3 پـروژه عمرانی بـا اعتبار ۵۲۱ میلیـارد ریال 

در هفتـه دولـت عملیـات اجرایی آن آغاز می شـود.
وی از آغاز سـاخت و عملیات اجرایی بهسـازی و تعریض محور 
خروجی شـرقی عسلویه  خبر داد و خاطرنشان کرد: عملیات بهسازی 
ایـن محـور بـه طـول 3.۵ کیلومتـر بـا اعتبـار ۱۶۰ میلیـارد ریال در 

مـدت ۶ ماه اجرا می شـود.
رسـتمی بـا اشـاره به آغـاز عملیـات تعریض و بهسـازی  محور 
طـول  بـه  کـه  پـروژه  ایـن  گفـت:  پلنـگ  خورموج-الور-دشـت 

۴.۲کیلومتـر اسـت بـا ۱۷3 میلیـارد ریـال اعتبـار اجـراء می شـود
وی از آغـاز عملیـات تعریض و بهسـازی خورموج-الور-دشـت 
پلنـگ  خبـر داد و تصریـح کرد: بـرای اجرای عملیات بهسـازی ۵.۸ 
کیلومتر محور خورموج-الور-دشـت پلنگ ۱۸۸ میلیارد ریال مصوب 
شـده است.مدیرکل راه و شهرسـازی استان بوشهر افزود: در مجموع 
در هفتـه دولـت طرح هـای عمرانی بـا اعتبار ۹۶۰.3 میلیـارد ریال در 

اسـتان بوشـهر افتتـاح و یا عملیـات اجرایی آن آغاز می شـود

فرمانده سپاه استان مرکزی:
دفـاع مقـدس الگویی جاویـدان و همیشـگی برای 

است جوان  نسـل 
فرمانده سـپاه روح اهلل اسـتان مرکزی گفت: الگوی دفاع مقدس 
بایـد بـه الگوی جاویدان و همیشـگی برای نسـل جوان تبدیل شـود.

سـردار محسـن کریمـی روز پنـج شـنبه در نشسـت گام دوم کنگره 
ملـی نقـش امـام خمینی )ره( در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شـهید اسـتان 
مرکـزی در اراک، اظهـار کـرد: چهـل سـالگی دفاع مقـدس فرصت 
مناسـبی فراهم آورده تا بار دیگر برای سـاختن و آبادانی کشـور، عبور 
از بحران هـای پیـش رو و از همـه مهم تـر رهایـی از شـر فتنه هـای 

دشـمنان فرهنـگ دفاع مقـدس را بازخوانی کرد.
وی ادامـه داد: الگـوی دفـاع مقـدس باید به الگـوی جاویدان و 
همیشـگی برای نسـل جوان تبدیل شـود و بنابراین باید از فرصت ها 
به خوبی بهره مند شـویم.فرمانده سـپاه روح اهلل استان مرکزی گفت: 
نمی تـوان الگـوی مقاومـت و دفـاع مقـدس را در مقاطـع و شـرایط 
حسـاس کنـار گذاشـت و بایـد همـه تـوان بـرای مانـدگاری الگوی 
دفاع مقدس به میدان آورده شـود.کریمی عنوان کرد: سـال گذشـته 
در اسـتان مرکـزی بـه برکت وجـود نورانی امـام )ره(، ۶۲۰۰ شـهید 
و صدهـا آزاده، جانبـاز و پیشکسـوتان دفـاع مقدس تجلـی برگزاری 
کنگـره شـهدای اسـتان شـاهد بودیـم. وی بـا اشـاره به فرا رسـیدن 
چهـل سـالگی دفـاع مقـدس عنوان کـرد: این مهم فرصت مناسـبی 
بـرای بازخوانـی دسـتاوردهای کنگره و تبیین خدمـات و اقداماتی که 

دیده نشـده فراهم آورده اسـت.

آگهی تجدید انتخابات شورای اسالمی 
دخانیات سقز 

باستناد قانون شوراهای اسالمی کار و به موجب صورتجلسات 
مورخ ۱3۹۹/۵/۵ مجمع عمومی و تعیین سمت مورخ ۱3۹۹/۵/۱3 
اعضاء منتخب و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک 
از اعضای اصلی و علی البدل شورای اسالمی کار مذکور را که 
از تاریخ ۱3۹۹/۵/۱3 به مدت دو سال انتخاب شده اند به شرح 

زیر گواهی می نماید:
پروین کاکی عضو اصلی – رییس شوراو نماینده شورا در 

مدیریت واحد 
حامد باوه عضو اصلی- نایب رییس و خزانه دار شورا 

بهاء الدین مولود پور عضو اصلی- نماینده مدیریت در شورا
بهنام فخرایی عضو علی البدل
محمد رضایی عضوعلی البدل 

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
 استان کردستان 

در آیین انعقاد تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و شرکت زغالسنگ کرمان عنوان شد :

تاکید بر افزایش تولید و کیفیت زغالسنگ داخلی در راستای تحقق جهش تولید
طبــع  نیــک  باقــر 
ــاد  ــن انعق ــیه آیی در حاش
ــه گفــت  ــن تفاهــم نام ای
: همــکاری معــادن زغالســنگ 
ــال  ــه س ــن ب ــا ذوب آه ــان ب کرم
هــا پیــش برمــی گــردد و امــرز بــا 
ــل  ــه فص ــم نام ــن تفاه ــاد ای انعق
جدیــدی درد همــکاری ایــن دو 

ــورد. ــی خ ــم م ــه رق مجموع
وی افــزود : کرمــان بــه لحاظ 
مــواد معدنــی بــه ویــژه زغالســنگ 
اســتان برخــورداری بــه شــمار مــی 
رود و مــا برنامــه داریــم ۱۵ درصــد 
زغــال فعلــی کــه بــرای ذوب آهن 
تامیــن مــی کنیــم را در فــاز اول به 

بــاالی ۴۰ درصد برســانیم.
مدیرعامــل زغالســنگ کرمان 
تصریــح کــرد : هــدف ایــن اســت 
کــه در میــان مــدت بهــره بــرداری 
از معــادن موجــود را افزایــش داده 
ــر روی  ــز ب ــدت نی ــاه م و در کوت
ــی  ــی اقدامات ــد فعل ــت و تولی کیفی
ــال  ــا واردات زغ ــیم ت ــته باش داش
ــن  ــد. ای ــل برس ــه حداق ــی ب داخل
موضــوع ارز بــری کمتــر را نصیــب 
ذوب آهــن نمــوده و بــرای معــادن 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــش تولی ــز افزای نی
آن ،  امتیــازات دیگــر را ایجــاد 

مــی کنــد.
ایــن مقــام مســئول بیــان 
کــرد : ذوب آهــن اصفهــان آغــاز 
کننــده اکتشــاف و اســتخراج از 
معــادن کشــور بــوده اســت و 

همــگان بــه این ســابقه درخشــان 
واقــف هســتند. امیدوارم در ســالی 
کــه از ســوی مقــام معظــم رهبری 
ــد«  ــش تولی ــوان »جه ــت عن تح
ــم  ــت بتوانی ــده اس ــذاری ش نامگ
ــا همدلــی و هــم افزایــی بیــش  ب
ــالی  ــد و اعت ــرای رش ــش ب از پی
کشــور در جبهــه تولیــد و اقتصــاد 

ــم. ــدم برداری ق
ه  د ا ز ی  د یــز ر  منصــو  
ــان  ــن اصفه ــل ذوب آه مدیرعام
ــواد  ــبد م ــت : کک  در س ــز گف نی
اولیــه ایــن شــرکت نقــش بســیار 
مهمــی دارد. بــه همیــن دلیــل 
ــا از  ــرای م ــواره ب ــنگ هم زغالس
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
ســهم  از  درصــد   ۵۰ حــدود  و 

قیمــت تمــام شــده ذوب آهــن بــه 
زغــال ســنگ و کک برمــی گــردد 
ــه  ــار ب ــه ناچ ــی از آن را ب و بخش
ــب  ــت آوردن ترکی ــه دس ــل ب دلی

ــم. ــی کنی ــب وارد م مناس
وی افــزود : امــروز زمینه های 
ــنگ  ــا زغالس ــکاری ب ــعه هم توس
و  اکتشــافات  بُعــد  در  کرمــان 
معــادن جدیــد را مــد نظــر داریــم.

ــن  ــان ای ــن اصفه آرزوی ذوب آه
ــه  ــاز ب ــه نی ــد ک اســت،روزی برس
نداشــته  ســنگ  زغــال  واردات 
باشــیم و البتــه ایــن موضــوع هــم 
ــاز  ــران ب ــادن در ای ــوع مع ــه ن ب

ــردد. ــی گ م
مدیرعامل شــرکت از تشکیل 
کارگروهــی بــرای پیگــری مفــاد 

ایــن تفاهــم نامه خبــر داد و گفت 
ــن  ــی از طرفی ــور نفرات ــا حض : ب
بــه صــورت مســتمر  قــرارداد 
مفــاد ایــن قــرارداد پیگــری مــی 
شــود تــا بتوانیــم در بــازه زمانــی 
مطلــوب  نتیجــه  بــه  مناســب 

ــم. ــت یابی دس
ایــن مقــام مســئول تصریــح 
ــروز  ــنگ ام ــاز زغالس ــرد : نی ک
ذوب آهــن بــا دو باتــری کک 
و  میلیــون  یــک  ســازی،حدود 
۶۰۰ هــزار تــن اســت کــه تامیــن 
آن از داخــل امــکان پذیــر نیســت 
تفاهــم  ایــن  چارچــوب  در  و 
ــن  ــم وابســتگی ای ــه امیدواری نام
خارجــی  زغــال  بــه  شــرکت 

ــد. ــش یاب کاه

 بــه میزبانــی اداره 
آموزش وپــرورش  کل 
بیــان  ســمنان ضمــن 
اینکه در ســال تحصیلــی جدید ۱۱ 
هــزار و ۵۰۰ نفــر از دانش آمــوزان 
اســتان پایــه اولــی هســتند، اظهــار 
ــل  ــا تحصی ــیوع کرون ــت: ش داش
ــار  ــه اول را دچ ــوزان پای دانش آم

چالــش می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک 
هــزار و ۸3 مدرســه در اســتان 
تصریــح  دارد،  وجــود  ســمنان 
کــرد: مــدارس اســتان بــر اســاس 
ــتان در  ــن اس ــی ای ــت رنگ وضعی
ــهریورماه  ــا از ۱۵ ش ــیوع کرون ش
فعالیــت  و  می شــود  بازگشــایی 
به صــورت حضــوری،  آموزشــی 
مجــازی و ترکیبــی حضــوری و 

مجــازی انجــام می شــود.
اســتان  در  معلــم  کمبــود 

ن ســمنا

آموزش وپــرورش  مدیــرکل 
ــزار و  ــل ۱۲۷ ه ــمنان از تحصی س
ــتان  ــن اس ــوز در ای ۲۰۰ دانش آم
خبــر داد و گفــت: هشــت هــزار و 
۴۵۰ معلم در سراســر استان وظیفه 
تدریــس بــه ایــن دانش آمــوزان را 

ــد. ــر عهده دارن ب
دســتورانی بــا تأکیــد بــر 
اینکــه کمبــود نیــرو از چالش های 
ــمنان  ــرورش س ــم آموزش وپ مه
ــود  ــود کمب ــزود: باوج ــت، اف اس
نیــروی   ۱۵۰ و  ر  هــزا یــک 
انســانی برنامه ریــزی و تمهیــدات 
ــچ  ــا هی ــده ت ــیده ش الزم اندیش
ــاز  ــتان در آغ ــی اس کالس درس
ســال تحصیلــی بــدون معلــم 

ــد. نباش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
در ســال تحصیلــی جدیــد 3۰۰ 
معلــم در ســطح اســتان بازنشســته 
خواهنــد شــد، تصریــح کــرد: 3۰۰ 

ــه  نیــروی تازه نفــس جــوان نیــز ب
جمــع معلمــان ایــن اســتان اضافــه 

ــد شــد. خواهن
تأمیــن هزینــه ضدعفونــی 
ــران ــک خی ــد کم ــدارس نیازمن م

آموزش وپــرورش  مدیــرکل 
ــال  ــه در س ــان اینک ــمنان بابی س
آمــار  گذشــت  کــه  تحصیلــی 
دانش آمــوزان تجدیــدی در اســتان 
کاهــش یافــت، بیــان کــرد: یــک 
ــتان  ــوز در اس ــزار و ۴۰ دانش آم ه
ــد  ــی ۹۹-۹۸ تجدی ــال تحصیل س
ــا  ــهریور ب ــات ش ــدند و امتحان ش
ــتی  ــیوه نامه های بهداش ــت ش رعای
در هشــت حــوزه امتحانــی در حال 

ــزاری اســت. برگ
ــرد:  دســتورانی خاطرنشــان ک
ــزات  ــدارس و تجهی ــی م ضدعفون
آموزشــی مدارس به صــورت روزانه 
در دســتور کار اســت و این در حالی 
ــی  اســت کــه محدودیت هــای مال

آموزش وپــرورش بــرای خریــداری 
ــک  ــه ی ــده ب ــواد ضدعفونی کنن م

ــت. ــده اس ــش تبدیل ش چال
وی بابیــان اینکــه یک میلیون 
و ۲۰۰ هــزار مترمربــع فضــای 
آموزشــی در اســتان ســمنان وجــود 
دارد، اضافــه کــرد: در حــال حاضــر 
ــن  ــرای تأمی ــال ب ــارد ری ۱۵ میلی
ضدعفونی کننــده  شــوینده های 
بــرای مــدارس اســتان تأمین شــده 

اســت.
آموزش وپــرورش  مدیــرکل 
اشــاره  بــا  ســمنان  اســتان 
ــرای  ــران ب به ضــرورت کمــک خی
تأمیــن هزینــه ضدعفونــی مدارس 
ــل  ــر حداق ــرد: اگ ــراز ک ــتان اب اس
آموزشــی  فضــای  یک چهــارم 
ــه  ــن ماهان ــود تأمی ــی ش ضدعفون
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ۱۲ میلی
ضدعفونی کننــده  مــواد  تهیــه 

الزم اســت .

محمد دستورانی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه

همکارشــرکت توزیــع بــرق اســتان ســمنان 
در مســئولیت هیئــت والیبــال بســیج اســتان 

ــد. ــوب ش منص
نظــارت  اداره  رئیــس  ابراهیمیــان  امیــر 
برفــروش و خدمــات پـــس از فـــروش مدیریــت 
توزیــع بــرق شهرســتان ســمنان از ســوی معــاون 
تربیت بدنـــی و ورزش بسیج سپاه قائـم آل محمد 

)عــج( اســتان ســمنان، بــه عنوان مسئـــول هیئت 
والیبــال بسیـــج اســتان ســمنان منصــوب شــد.  

در بخشی از متـــن حکم مسئـــولیت سرگرد 
پاســدار محمــد مطهـــری نــژاد معــاون تربیــت 
ــاب  ــتان خط ــپاه اس ــیج س ــی و ورزش بس بدن
ــه  ــده اســت: » نظــر ب ــان آم ــر ابراهیمی ــه امی ب
ــر  ــابعالی در ام ــای جنـ ســوابق و شایســتگی ه

ورزش، جنــاب عالــی بــه عنــوان مســئول هیئــت 
ــال ۹۹  ــمنان در سـ ــتان س ــیج اس ــال بس والیب

منصـــوب مــی شــوید. 
تــا در پرتـــو عنایــات الهـــی و رهنمودهــای 
پیامبرگونه مقـــام معظـــم رهبری در جهـت رشد 
و توسعـــه ورزش و اعتالی فرهنگ بســیج، منشــأ 

خیــر و بــرکات باشــید.«

ازسوی معاون تربیت بدنی سپاه انجام شد؛

انتصاب ورزشی همکار شرکت توزیع برق استان سمنان در هیئت والیبال
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قوچان  مردم  نماینده 
نخستین  گفت:  فاروج  و 
ویال های  تولید  کارخانه 
تزریقی داروسازی برای اولین بار در 
کشور جهت نیاز داخلی کشور در روز 
عید غدیر خم کلنگ زنی خواهد شد.

علی آذری مطرح کرد: نخستین 
تزریقی  ویال های  تولید  کارخانه 
داروسازی »شیشه های دارویی« در 
توسعه  هدف  با  مختلف  سایز های 
شهرستان و اشتغال زایی که برای 
اولین بار در کشور جهت تامین نیاز 

داخلی کشور کلنگ زنی شد.
سال جهش  به  اشاره  با  وی 
فوق  تولیدی  واحد  افزود:  تولید، 
با  به مساحت 3۷ هکتار  در زمینی 
ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن در سال 
 ۲ فاز  صنعتی  شهرک  مجتمع  در 

ایجاد می شود.
در  عمران  کمیسیون  عضو 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس 
این  زمین  واگذاری  کار  اکنون 
بزودی کلنگ  و  شده  انجام  طرح 

زنی خواهد شد.
آذری در ادامه از رسیدن سهمیه 
استان  دامپزشکی  دارو های  شرکت 
خراسان شمالی در شهرستان فاروج 
خبر داد و بیان کرد: این شرکت با 
دامپزشکی  دارو های  تامین  هدف 
استان خراسان شمالی در شهرستان 

فاروج تاسیس شده است.
سرمایه  از  کرد:  تصریح   او 

دیگر  خصوصی  بخش  ن  ا ر گذا
داریم  تقاضا  کشور  و  استان  نقاط 
بودن  سودآور  و  بکر  علت  به  که 
همه  در  شهرستان  ظرفیت های 
بخش ها، عزم خود را برای سرمایه 
جزم  قوچان  شهرستان  در  گذاری 

کنند.
در  عمران  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
سرمایه  از  حمایت  از  اصلی  هدف 
رونق  خصوصی،  بخش  ران  گذا
و  شهرستان  جانبه  همه  توسعه  و 
ایجاد اشتغال و فضای کسب و کار 

به  آن  معرفی  نیز  و  شهرستان  در 
دیگر نقاط کشور می باشد.

آغاز ساخت 3۵۰ واحد مسکونی 
طرح اقدام ملی مسکن در قوچان

نخست  فاز  از  ادامه  در  وی 
عملیات اجرایی 3۵۰ واحد مسکونی، 
طرح اقدام ملی مسکن در قوچان که 
بزودی کلنگ زنی می شود، خبر داد.

های  پیگیری  با  افزود:  آذری 
که  عظیم  پروژه  این  شده  انجام 
واحد  هزار   ۵ شدن  اجرایی  پی  در 
مسکونی در قالب طرح مسکن ملی 
و در چارچوب تفاهم نامه ای منعقد 

شده بین ستاد اجرایی فرمان حضرت 
شهرسازی  و  راه  وزیر  )ره(،   امام 
خراسان  شهرسازی  و  کل  اداره  و 
جامعه  ضعیف  اقشار  برای  رضوی 
در  بزودی  که  شده  گرفته  نظر  در 

قوچان آغاز خواهد شد.
در  عمران  کمیسیون  عضو 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس 
سهمیه تعداد واحدهای مسکونی در 
قوچان ۲۰۸ واحد بوده که با تالش 
های زیاد موفق به افزایش تعداد3۵۰ 

واحد مسکونی در قوچان شدیم.
آذری بیان کرد: جانمایی 3۵۰ 
طرح  به  مربوط  مسکونی  واحد 
اقدام ملی به نحوی صورت گرفته 
لحاظ تاسیسات  به  مشکلی  که 
زیربنایی همانند مسکن مهر نداشته 

باشد.
فاروج  و  قوچان  مردم  نماینده 
در مجلس شورای سالمی تصریح 
کرد: تمامی تالش ارکان وزارت راه 
و شهرسازی این است که تا پایان 
کار دولت دوازدهم بخش عمده ای 
از این واحدهای مسکونی تکمیل و 

به متقاضیان واگذار شود.
 ۲۰۰ اعتبار  تامین  از  آذری 
میلیون تومانی در شهر باجگیران و 
حومه خبر داد و گفت: با پیگیریهای 
ژالتین  کارخانه  انتقال  شده  انجام 
به قوچان و همچنین جذب سرمایه 
گذاری بنگاه های اقتصادی خرد در 

قوچان انجام شده است.

کلنگ زنی نخستین کارخانه تولید ویال های تزریقی داروسازی در قوچان گذر موفق ایالم از روزهای پرمصرف برق
 بدون خاموشی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم با تقدیر از مدیران 
استانی، خانواده صنعت برق در این استان و با قدردانی از همراهی 
اوج مصرف  نقطه  از  گذر  برق  بهینه  در مصرف  مردم  و مشارکت 

تابستانی را نتیجه یک کار تیمی و جمعی دانست.
هادی شیرخانی در کارگروه مجازی اطالع رسانی استان ایالم 
تابستان در راستای عدم خاموشی و  ابتدای فصل  اظهار داشت: از 
اندیشیده شد،  استان  تدابیر مناسبی در سطح  برق  کاهش مصرف 
هرچند در برخی مواقع پیک مصرفی در وضعیت هشدار قرار گرفت.

وی افزود: در این مدت هیچ گونه خاموشی ناشی از سهمیه بندی 
مصرف برق در سطح استان اعمال نشد، همراهی مردم این استان 
جهت صرفه جویی در ساعات اوج مصرف برق علیرغم افزایش دما 

قابل تحسین است.
مدیریت  حداکثر  ایالم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
را ۴۰۰ مگاوات دانست  تابستان سال جاری  استان در  بار برق در 
اثر سیاستگذاری و تالش همکاران  در  این موفقیت  یادآور شد:  و 
صنعت برق بوده است، صرفه جویی در مصرف برق ادارات با تغییر 
ساعات کار اداری در فصل گرما و صرفه جویی در مصارف خانگی 
با توجه به تبلیغات هدفمند رسانه ای نیز در دستیابی به این موفقیت 

موثر بوده است.
جمله  از  استان  مختلف  کرد: بخش های  تاکید  شیرخانی 
بیشترین  ادارات  صنعت،  سی ان جی،  جایگاه های  کشاورزی، 
خاموشی های  از  جلوگیری  برق برای  شرکت توزیع  را  همکاری 

احتمالی در استان داشتند.
برق توسط مردم  پرداخت قبوض  روند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان ایالم جزو باکیفیت ترین شرکت های  گفت:  است،  افزایشی 

توزیع برق در زمینه ولتاژ و فرکانس بوده است.
شیرخانی با تقدیر از نقش اصحاب رسانه استان برای فرهنگ 
برق توسط مردم،  پرداخت قبوض  و  برق  زمینه مصرف  در  سازی 
تصریح کرد: امیدواریم روند پرداخت قبوض برق با توجه به مشکالت 

پیش آمده به دلیل ویروس کرونا به نقطه مطلوب برسد.
تعداد کل مشترکان برق استان ۵۸۵ هزار نفری ایالم ۲3۰ هزار 
مشترک است که بیشتر آنها خانگی است و حدود 3۰ درصد مشترکان 

برق در محدوده شهرستان ایالم قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
خبرنگاران مطالبه گران و چشم های بینای جامعه هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: خبرنگاران با مطالبه 
گری امورات مردم پل ارتباطی مسئولین و مردم و چشم های بینای 

جامعه هستند.
» عباس شمس الهی« در جمع  خبر نگاران اظهار داشت: با بهینه 
سازی و مدیریت مصرف سوخت و اطالع رسانی کافی و مفید می 
توانیم این منابع عظیم خدادادی را به نسل های آینده تحویل دهیم.

وی با اشاره به اینکه کار گاز رسانی در استان عمال از سال ۸۲ 
آغاز گردیده است، افزود: تا کنون ۲۴ شهر از ۲۶ شهر موجود در استان 
معادل ۹۹ درصد و از۶ هزار روستای دارای قابلیت گازرسانی، ۴ هزار 
و ۶۰۰ روستا معادل ۹3 درصد از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه در سال گذشته 
۸۲ روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند، یادآور شد: با اعتبار 3۰ 
میلیارد تومان۱۲ هزار و ۲۰۰ مشترک به جمع مصرف کنندگان گاز 

استان افزوده شده است.
»شمس الهی« بیان داشت: در حال حاضر ۱۷۰ مشترک گاز 
طبیعی در استان ایالم وجود دارد که طی سال های آتی با توسعه 

گازرسانی افزایش پیدا خواهد کرد.
 وی تصریح کرد: در سال گذشته تعداد ۵ هزار ۵۰۰ انشعاب 
مابقی  و  و  تعداد یک هزار و ۷۵۰ مورد شهری  این  از  نصب، که 
روستایی بوده است.مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به صنایع گاز 
دار استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۱۴۶ واحد صنعتی - 
تولیدی در راستای مصوبه شورای اقتصاد گازدار، و در مجموع تعداد 

صنایع بهره مند از گاز به ۷۹3 واحد صنعتی رسیده است.
واحد   ۱۴۶ به  گازرسانی  برای  اینکه  بیان  با  اللهی«  »شمس 
مذکور ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. گفت: این 
خدمات باعث کاهش ۹۰ میلیون لیتری در مصرف سوخت های مایع 

و فسیلی شده است.
وی  به ۲3 جایگاه سی ان جی در سطح استان اشاره و خاطر 

نشان ساخت، از این تعداد ۲۲ جایگاه فعال می باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم افزود: نشت یابی ۱۴۲ کیلومتر 
شبکه  کیلومتر   ۲3۰۰ شهری،  شبکه  کیلومتر   ۱۵۰۰ تغذیه،  خط 
روستایی توسط کارکنان واحد نشت یابی و از طریق دستگاه های 
نشت یاب در یکسال گذشته و با ضریب ایمنی باال انجام شده است.

»عباس شمس الهی« به حذف قبوض کاغذی از سوی شرکت 
گاز استان به عنوان نخستین شرکت گاز استانی یکی از اقدامات مهم 
این شرکت است اشاره و افزود: این طرح می تواند در کاهش هزینه 
ها، ایاب و ذهاب و مراجعه مشترکین به ادارات گاز و تخریب مانع 

محیط زیست اثر گذار باشد.
وی افزایش تاب آوری شبکه گاز استان در شرایط بحرانی مانند 
وقوع سیل و زلزله و رضایت مندی باالی مشترکین از عملکردهای 
مطلوب شرکت گازاستان ایالم بیان کرد و یادآور شد: تعامل با اصحاب 
رسانه در خصوص اطالع رسانی و فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز 
و همچنین اطالع رسانی در فضای مجازی که موجب شد که در 

سال گذشته هیچ فوتی ناشی از حوادث گاز طبیعی نداشته باشیم

امام جمعه ایالم:
شور و شعور حسینی در محرم سال جاری

 به دنیا نشان داده شود
گردهمایی عاشورائیان حسینی در آستانه ماه محرم با حضور امام جمعه 
ایالم و عوامل اجرائی مراسمات عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت امام 

حسین)ع( در محل مصلی بزرگ امام خمینی)ره( شهر ایالم برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم در این همایش، با 
به  الحسین)ع(  اباعبداله  برای  عزاداری  مراسمات  برگزاری  اینکه  بیان 
بهترین وجه دغدغه همه ارادتمندان به امام حسین)ع( است، اظهار کرد: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در برگزاری مراسمات عزاداری ماه محرم با 
محدودیت هایی در زمینه زمان برگزاری مراسم، مکان برگزاری و نذورات 

مردمی مواجه هستیم.
حجت االسالم » اهلل نور کریمی تبار« تصریح کرد: توصیه می شود 
در صورت نبود مشکل شرعی، افراد متدین نذورات خود را به سمت پویش 
کمک مؤمنانه برای کمک به نیازمندان و افراد آسیب دیده از کرونا سوق 
دهند که امری خداپسندانه و در راستای کاهش مشکالت افراد نیازمند 

جامعه خواهد بود.
برنامه ها و مراسمات عزاداری  اینکه در برگزاری  بر  تاکید  با  وی 
شاگردان مکتب امام حسین )ع(شور حسینی را همراه با شعورحسینی به 
دنیا نشان دهند، گفت: در برنامه های عزاداری شید و ساالر شهیدان و 
مراسمات محرم سال جاری، مالک والیتمداری، توجه به مصوبات ستاد 

ملی کرونا و عمل به پروتکل های بهداشتی است.
امام جمعه ایالم بیان کرد: مقام معظم رهبری در خصوص مراسمات 
محرم امسال تاکیدات ویژه ای داشته اند که حجت را بر همه تمام کرده 
است، رهبر معظم انقالب برگزاری مراسمات را منوط به تصمیمات ستاد 
ملی کرونا دانسته اند و ما هم از این دستور تبعیت خواهیم کرد و باید از 
ظرفیت های مختلف رسانه ای و فضاهای باز و مناسب برای اجرای این 

مراسمات با اولویت حفظ سالمت مردم استفاده کرد.
اهل  ایران و  ابراز کرد: دشمنان ملت  تبار  حجت االسالم کریمی 
بیت)ع( در کمین هستند که از هر حربه ای برای ضربه زدن به اعتقادات 
مردم استفاده کنند و ما نباید به آنها اجازه داده و بهانه ای برای تخریب به 
دستشان دهیم، شور حسینی باید با شعور حسینی توامان باشد و اگر شعور 
حسینی حاکم باشد حتی برگزار نشدن مطلق مراسمات محرم نیز نمی تواند 

حب و عشق امام حسین)ع( را از دل شیعیان بیرون کند.
وی گفت: سالمت مردم برای همه ارکان نظام در کشور و استان ها 
در اولویت قرار داشته و به هیچ قیمتی حاضر نیستیم سالمت مردم را به 
خطر انداخته و فشار کاری مضاعفی را بر کادر درمان به عنوان خط مقدم 

مقابله با بیماری کرونا تحمیل نماییم.
حجت االسالم کریمی تبار افزود: برگزاری نماز جمعه به عنوان نماد 
وحدت مسلمانان به خاطر سالمت مردم لغو  شد، مراسم معنوی حج که 
در حد اعالی مراسمات مذهبی مسلمانان قرار دارد با تعداد محدودی و 
رعایت فاصله اجتماعی برگزار شد،که نشان می دهد که اسالم به سالمت 

مسلمانان و همه بشریت اهمیت ویژه ای داده است.
امام جمعه ایالم خاطرنشان کرد:هیئت های مذهبی و دست اندرکاران 
برگزاری مراسمات عزاداری ماه محرم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
زمینه الزم را برای ایجاد فضای مناسب عزاداری ها و برنامه های ماه 

محرم فراهم کنند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان ایالم نیز در این مراسم، اظهار کرد: 
مکتب عاشورا، مکتبی انسان سازی است و شرایط امروز جامعه ما بیش از 

همیشه به پیام های عاشورا نیاز دارد.
ایران  کشور  امروز  کرد:  تصریح  فتاحی«  »محمد  االسالم  حجت 
اسالمی در عرصه بین المللی به عنوان محور مقاومت شناخته می شود و نگاه 
جامعه  جهانی به ماست که چگونه در عین اینکه َعلم عزای سیدالشهدا)ع( 
را بر افراشته می کنیم در عین حال سالمت مردم را مدنظر قرار خواهیم داد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان ایالم با اشاره به اینکه برنامه های ماه 
محرم با تأسی از مکتب اباعبداهلل الحسین)ع( برگزار می شود، افزود: سازمان 
تبلیغات اسالمی به عنوان متولی برگزاری مراسمات مذهبی، دستورالعمل 
های بهداشتی الزم را به هیئت های مذهبی ابالغ کرده  و انها را متعهد 

به رعایت این دستورالعمل ها در برگزاری مراسمات کرده است.
وی با تاکید بر اینکه  سالمت مردم  را خط قرمز خود در برگزاری 
مراسمات می دانیم، خاطرنشان کرد:انتظار می رود که هیئت های مذهبی 
و گردانندگان برنامه ها و مراسمات عزاداری کمال همکاری را در رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی و با حداقل جمعیت داشته باشند.
در پایان مراسم،صادقی فر، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
استان ضمن تشریح نکات و الزامات بهداشتی مراسمات محرم، توصیه کردند 
افراد مسن، کودکان و افراد آسیب پذیر از حضور در مراسمات پرهیز کنند.

تصفیه خانه فاضالب شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر افتتاح گردید
جانباز  آقای  باحضور 
و  و  نیر یر  ز و ن  و معا
مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور معاون عمرانی 
فرماندار  سمنان  استان  استانداری 
و  جمعه  امام  مهدیشهر  شهرستان 
بخشدار شهمیرزاد و دیگر مسئوالن 
خانه  تصفیه  شهرستانی  و  استانی 
عتباری  ا با  د  ا شهمیرز فاضالب 
بر ۲3۰میلیارد ریال و ظرفیت  بالغ 
شبانه  در  مترمکعب  ۴هزاروپانصد 
این  رسید  برداری  بهره  به  روز 
متر  ۹هزار  اجرای  با  خانه  تصفیه 
طول شبکه جمع آوری فاضالب و 
3هزار متر طول خط انتقال تصفیه 
فاضالب که ۱۸هزار نفر جمعیت را 

تحت پوشش قرار خواهد داد 
معاون وزیر نیرو در این مراسم 
با اشاره به وجود 3۴۴ تصفیه خانه 
در کشور فرمودند این تصفیه خانه 
گردیده  آغار  ابتدای سال ۱3۹۲  از 
بود که بگفته بسیاری از کارشناسان 

یکی از طرحهای مدرن میباشد
ر  ا ند ما فر نی  میقا س  مهند
شهرستان مهدیشهر در حاشیه افتتاح 
طرح  گفت  فاضالب  خانه  تصفیه 
تصفیه خانه و جمع آوری فاضالب 
که  شده  شروع  هم  مهدیشهر  در 

به  مهدیشهر  شهر  منازل  ۹۵درصد 
و  میباشد  متصل  شهری  فاضالب 
مسئوالن استانی و کشوری بخصوص 
معاون وزیر نیرو و مدیرعامل آب و 
فاضالب کشور خواستار اجرایی شدن 
سریع طرح جمع آوری فاضالب شهر 
درجزین  توپوگرافی  شدند  درجزین 
و  دشواری  سبب  سنگی  بستر  با 
فاضالب  دفع  در  شگفت  هزینه 

برای شهروندان و به مخاطره افتادن 
بهداشت محیط در این منطقه شده 

است 
طرح  مطالعه  فرمودند  ایشان 
جمع آوری فاضالب درجزین تکمیل 
اجرای  به  نسبت  مسئوالن  و  شده 
شبکه جمع آوری فاضالب در شهر 
درجزین اقدام الزم را انجام دهند لذا 
ضرورت همکاری سازمان برنامه و 

سمنان  استان  نمایندگان  و  بودجه 
در مجلس شورای اسالمی بمنظور 
جذب بودجه برای محقق شدن این 

طرح ضروی است 
 یکی از مسائل زیست محیطی 
آن  تخلیه  و  فاضالب  آوری  جمع 
فاضالب  ورود  محدودسازی  است 
پایدار  رشد  زیست سبب  محیط  به 

می باشد

اگهی مفقودی 
سند سه برگی موتورسیکلت تیز پرتوس مدل ۹۰ رنگ مشکی به شماره 
انتظامی ۷۷۴-3۹۸33 بنام علی حسینی بهلولی فرزند حسین  شماره موتور 

۱۱۰۸۵۵
شماره تنه ۱۵۰۷-۹۵۶۱۶۱۷

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف ۸۵۵

اگهی مفقودی 
سند سه برگی موتورسیکلت تیز پرتوس ۲۰۰ مدل ۹۸ رنگ سبز

به شماره انتظامی ۸۷۴۹۵/۷۷۶
بنام امید محمد علی زاده افین 

شماره موتور ۴۰۲۸۸۲
شماره تنه ۰۷۴۵۶

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف ۸۵۶
تربت حیدریه 

اگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید ۱3۲ مدل ۱3۸۸ رنگ سفید

S۱۴۲۲۲۸۸۰۹۵۹۶۱ شماره شاسی
شماره موتور 3۰3۴۹۶۹

بنام مرتضی مشهد مرداسی فرزند گرگین شماره انتظامی ۴۶۱ و ۵۲ ایران 
۲۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف ۸۵۷ 

تربت حیدریه 

اگهی مفقودی 
سند سه برگی موتورسیکلت پیشتاز ۱۲۵ مدل ۹۵ رنگ قرمز به شماره 

انتظامی ۴۱۱۲۹/ ۷۷۴ 
بنام مجید عباس پور کاشمر فرزند حسین شماره موتور ۴3۵33۰

شماره تنه ۹۵۰۱۷۸۷
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف ۷۷۴

تربت حیدریه -

مفقودی 
کارت بازرگانی به شماره۱۴۰۰۸33۵۰۹۵ و سریال3۴۴۶۵۱۱۲۹۷ متعلق 
به شرکت پیام کاوشگران پرنیان شرق به مدیر عاملی علیرصامحمدزاده الری 

مفقود و فاقد اعتبار میباشد

اگهی مفقودی 
سند کمپانی – برگ سبز – کارت شناسایی  نوع سواری هاچ بک سیستم 

پژو مدل ۱3۸۸
تیپ ۲۰۶ رنگ خاکستری

شماره موتور ۱۴۱۸۸۰۱۴۰۴۹
شماره شاسی ۰۵۹۷۷۰

پالک ایران ۸۲-۶3۲ ن ۸3
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اگهی مفقودی
سند کمپانی موتورسیکلت  ناتالی رنگ سفید

۰۱۲۵ N 3 S ۲۱۸۹۰۸ مدل ۱3۹۴  پالک ۶۱۹۱۷-۵۸۸ شماره موتور
N 3 S *** ۱۲۵ F ۹۴۱۲۰۷۲ شماره شاسی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اگهی مفقودی
کارت هوشمند رانندگان مسافری

به شماره کارت 3۰۴۴3۶۷  به کد ملی ۲۱۶۲۵۲۸33۹
تاریخ صدور ۱3۹۵/۰۵/۱۸ به نام آقای رشید علی زاده

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اگهی مفقودی
کارت هوشمند  ماشین باری به شماره 3۲۵۰۷۹۹

به نام مرتضی رکنی خطیر به کد ملی ۲۱۶۲۷۲۷۵۶۰
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
آقای برهان بهرامی به شماره ملی شناسنامه ۶۴۶۹۰۰۹۴۹۲ به استناد 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی با شماره ۹۹۰۰۵۷۲ 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان عبدالبصیر بهرامی به 
شماره ملی / شناسنامه 3۸۲۱3۲۶۴33 در تاریخ ۹۹/۵/۶ دراقامتگاه دائمی خود 

درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱- یسنا بهرامی فرزند عبدالبصیر به شماره شناسنامه / ملی 3۸۱۱۰۹۲۱۸۹ 

دختر متوفی 
۲- سمیره دانشور فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۱3۸۷۸3۱ 

همسر متوفی 
3- برهان بهرامی فرزند کریم به شماره شناسنامه ۶۴۶۹۰۰۹۴۹۲ پدر 

متوفی 
۴- فلک ناز تازه فرزند طاهر به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰۴۹۵۷۹۷ 

مادر متوفی 
دریک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  نجام  ا با  ینک  ا

نامه  وصیت  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت 
به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  کامیاران  یک  شماره  اختالف  حل  شورای 

شد. خواهد  صادر 
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان   م الف ۹۲

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده ۱3  و  ماده 3قانون  آگهی موضوع 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
۱3۹۹۶۰3۲۹۰۱۲۰۰۲۵۶۶ هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای/ خانم رامین علی بیگی 
فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه ۱۲۹۵۹ صادره از تهران در شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۲۷۸.۸۰متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و 
مجزی  شده از پالک ۵3۰ فرعی از 3 اصلی واقع در گرمسار خریداری از مالک 
رسمی آقای/ خانم ورثه عباس جاویدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو  نوبت به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی اشخاص  
نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم  و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به  
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۵/3۰

تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۹/۶/۱۵
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار حسن رامه 

م الف :۴۵۹

مفقودی
 ۸۶۵ پالک  شماره  به   ۸۷ مدل  پارس  پژو  سواری  سندکمپانی 
شاسی  شماره  و   ۱۲۴۸۷۰۵۵۹۸۷ موتور  شماره  و   ۱۸ ایران   ۸۲ ص 
NAAN۰۱CA۱۸E۷۱۴۸3۲ بنام حسن فرامرزی عابد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
همدان 

مفقودی
پالک  شماره  به   ۵ تیپ   ۲۰۶ پژو  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   ۱3۶B۰۲۶۷۱۱۴ موتور  شماره  و   ۱۸ ایران   3۶ ق   ۹۸۱
NAAP۱3FE۷GJ۸۷۰۱۹۴ بنام ابراهیم عزتی پاک مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
همدان 
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دبیر: تبعیض بین فوتبال و کشتی قشنگ نیست

رییس فدراسیون کشتی گفت: اگر نتوانیم مسابقات را با رعایت پروتکل ها برگزار 
کنیم، کسی از ما مدال المپیک نخواهد.

علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی در حاشیه مراسم قرعه کشی لیگ برتر 
کشتی درباره صدور مجوز برگزاری مسابقات کشتی، برخی مسائل فوتبالی و مقایسه 

هایی که بین فوتبال و کشتی صورت می گیرد، به صحبت پرداخت.
بدون مسابقه چطور اردوی تیم ملی برگزار کنیم؟

دبیر در ابتدای صحبت های خود گفت: من روحیه جهادی دارم و پیگیر هستم و 
از همین جا اعالم می کنم اگر در برگزاری مسابقات به ما کمک نشود، کسی در المپیک 
از ما مدال نخواهد. هیچ بهانه ای هم نیست و حرفم هم کامال منطقی است. نگویند 
مجوز اردو می دهیم، وقتی کشتی گیر من انتخاب نشده است، چطور اردو برگزار کنیم؟ 
ما می خواهیم ۲۰ نفر را دعوت کنیم، اما چطور باید جواب ۲۰۰ نفر دیگر که انتخاب 
نشده اند را بدهیم. کشتی مانند فوتبال نیست که با دو نفر سه نفر کار کنیم. خیلی 
شفاف می گویم اگر نتوانیم مسابقات را با رعایت پروتکل ها برگزار کنیم، کسی از ما 
مدال المپیک نخواهد. هیچ بهانه ای نیست. این را می گویم که ثبت شود. البته برای 
ما هم راحت است. اگر مسابقه برگزار شود، خود تیم ها باید هزینه داوران و اسکانشان 

را بدهند، اما ما تصمیم گرفتیم در یکی دو روز برگزار کنیم و هزینه ها را بدهیم.
باز هم نمونه هایی مثل ویلموتس داریم

یک خبرنگار بحث قرارداد ۲۰۰ میلیاردی مارک ویلموتس را باز کرد و پرسید 
اگر فدراسیون کشتی ۲۰۰ میلیارد داشت، مربی خارجی می آورد یا نه که دبیر عنوان 
کرد: این یک بحث مفصل است. همین االن مدیرانی داریم که کار خود را با ضرر 
کمتر از ۲۰۰ میلیارد تحویل ندادند. حاال این موضوع )ویلموتس( بزرگ شده است. 
در فدراسیون های دیگر هم باید ببینیم. نباید مدیرانی که به بیت المال ضربه می زنند 

را رها کنیم. همه فدراسیون ها از جمله کشتی را بررسی کنند که کم از بقیه نیست.
تبعیض بین فوتبال و کشتی قشنگ نیست

رییس فدراسیون کشتی در بخش بعدی صحبت های خود درباره برگزاری رقابت 
ها در فضای باز به صحبت پرداخت و گفت: سال گذشته برای اولین بار فینال لیگ 
یک را در فضای باز برگزار کردیم و باز هم آمادگی این کار را داریم. اما مشکلی که 
وجود دارد تبعیض است. من خودم عالقه به فوتبال دارم و در یک خانواده فوتبالی 
بزرگ شدم اما تبعیض قشنگ نیست. اینکه این رشته برگزار شود و بقیه رشته ها 

روی هوا باشند خوب نیست. اینکه بگویند که مجوز اردو می دهیم چه کاری است؟
وی ادامه داد: وقتی مسابقه ای برگزار نشده چطور اردو برگزار کنیم؟ همین 
طوری تیم های ششم و نهم دنیا را به ما تحویل داده اند و سال گذشته خدا کمک 
کرد که توانستیم سوم شویم. امیدوارم دوستانی که می خواهند مجوز دهند، حداقل 
جلوی حرکت رو به جلوی ما را نگیرند. در حال حاضر کشتی گیران ما بدون رعایت 
پروتکل ها تمرین می کنند و نه من، نه هیات و نه مدیرکل نمی توانیم ورود کنیم. اگر 

مجوز بدهند، ما می توانیم نظارت کنیم.
رقبا را رصد می کنیم؛ آن ها استارت زدند

علیرضا دبیر در بخش پایانی صحبت های خود درباره وضعیت حریفان ایران هم 
گفت: رئیس ما رصد می کنیم و ارتباط داریم. شرایط ژاپن را دیدم. ترکیه اردو گذاشته 
و ارمنستان و آمریکا هم مسابقه برگزار کرده است. حریفان اصلی ما یعنی روسیه، 
آمریکا و ترکیه کامال فعال هستند و ما مانده ایم. باز هم تاکید می کنم دوستان نگویند 
که مجوز اردو می دهیم. وقتی کشتی گیری که انتخاب نشده چطور اردو برگزار کنیم؟ 
باید بدانیم کدام کشتی گیران خوب هستند تا به اردو دعوت کنیم. دوستان کمک کنند 
مانند لیگ فوتبال به لیگ کشتی هم مجوز دهند و کنار ما باشند. پروتکل ها را با نظارت 
خود آنها رعایت می کنیم و دکتر نمکی، وزیر بهداشت در این قضیه مرجع تقلید است 

و باز هم هرچه آنها بگویند، عمل می کنیم.

قنبرزاده: بین دوومیدانی و فوتبال تبعیض نگذارید

رکوردار پرش ارتفاع ایران با تاکید بر برگزاری مسابقات دوومیدانی گفت: رشته 
ما نسبت به فوتبال کم برخوردتر است و مسئوالن نباید بین رشته ها تبعیض قائل شوند.

کیوان قنبرزاده، رکورددار پرش ارتفاع ایران به آمادگی خود برای شرکت در 
مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی که سوم و چهارم شهریور برگزار می شود، اشاره و 
بیان کرد: تمرینات خوبی داشتم و زمستان سال ۹۸ هم اردوی چند ماهه خوبی را در 
روسیه سپری کردم. در حال حاضر شرایط بدنی خوبی دارم، تمریناتم را هم با وجود 

کرونا قطع نکرده ام و بیش از هر چیزی نیاز به شرکت در مسابقه دارم.
او در مورد تعویق مسابقات جایزه بزرگ که قرار بود اواخر تیر برگزار شود، گفت: 
تعجب می کنم مسابقات رشته پربرخوردی مثل فوتبال برگزار می شود اما برای رشته هایی 
مثل دوومیدانی تبعیض قائل می شوند و مسابقاتش را لغو می کنند. دوومیدانی کاران در 
این شرایط حساس هم دست کم گرفته می شوند. با این حال امیدوارم مسابقات جایزه 

بزرگ و لیگ برگزار شود تا حداقل وضعیتمان را بدانیم.
قنبرزاده در واکنش به انتقادهایی مبنی بر اعزام او به روسیه و توجه به نتایجش 
در مسابقات جایزه بزرگ به عنوان معیاری برای قضاوت در مورد کیفیت اردوی او 
گفت: به انتقادها توجه نمی کنم و برایم  مهم نیست چون درست ترین کار در آن مقطع 
بود و هنوز هم همین است. وقتی کار خوبی انجام می شود باید آن را تکرار کنند نه 
اینکه جلوی آن گرفته شود. اگر انتقادی وجود دارد احتماال جناح گیری یا استنباطی 
خاصاست که درست آن را نمی دانم وگرنه برای ورزشکاری که به رکوردهای خوب 

نزدیک است، اردو در نظر گرفته اند.
او افزود: برای ۱۰_۱۵ ورزشکار تیم ملی این اتفاق افتاده و باید دنبال این باشیم 
که برای همه ورزشکاران شرایط خوبی در نظر گرفته شود تا حداقل از ۲۰ نفری که 
اردو می روند ۴ یا ۵ نفر نتیجه ۱۰۰ درصدی بگیرند چون ممکن است ورزشکار را 
به اردو بفرستند و نتیجه نگیرد؛ این روال ورزش دنیا است که روی چند نفر سرمایه 
گذاری می کنند و یک نفر نتیجه  می گیرد.قنبرزاده بیان کرد: من به کشور خوبی اعزام 
شدم و با مربی خوبی تمرین کردم که بهترین کار انجام شد اما نتیجه گیری به خیلی 
مسائل دیگر مثل مسابقاتی که باید برگزار می شد اما نشد و تداوم داشتن آنها بستگی 
دارد  و صرفا اردو نیست.او در پاسخ به این سوال که برای شرکت در لیگ  با چه تیمی 
قرارداد بسته اید، گفت: با تیم سپاهان قرارداد بسته ام، تقریبا به مبلغ مد نظرم رسیدم 
و اگر مسابقات برگزار شود با رضایت کامل در لیگ  شرکت می کنم.رکورددار پرش 
ارتفاع ایران در مورد اینکه برای شرکت در جایزه بزرگ چه زمانی تست کرونا می دهد، 
بیان کرد: هنوز کسی از هیات ها یا فدراسیون به من اعالم نکرده که باید تست بدهم 
و جزئیاتش چیست. در جریان نیستم البته از اطرافیان شنیده ام که باید تست بدهیم 

اما فعال فدراسیون چیزی نگفته با این حال اگر نیاز باشد این کار را انجام می دهیم.
او خواستار برگزاری مسابقات دوومیدانی شد و گفت: امیدوارم که برای برگزاری 
مسابقات لیگ بین رشته های دوو میدانی و فوتبال تبعیض قائل نشوند. فوتبال از دو 
ماه پیش در حال برگزاری است اما وضعیت مسابقات و لیگ دوومیدانی مشخص 
نیست در حالی که باید تا هفته آخر شهریور یا هفته اول مهر مسابقات تمام شود تا 
برای فصل آینده برنامه ریزی کنیم. امیدوارم مسئوالن فدراسیون این مسائل را در نظر 
داشته باشند، حق دوومیدانی کاران را بگیرند و زودتر مسابقات لیگ را برگزار کنند تا چند 
مسابقه بدهیم و با توجه به تمریناتی که در این مدت داشته ایم به امان خدا رها نشویم.

قنبرزاده در پایان بیان کرد: در دوومیدانی برخورد کمتر از فوتبال است و دلیل 
برگزار نشدن مسابقات را درک نمی کنم. اگر مجوز برگزاری مسابقات را نمی دهند 
پس چرا فوتبال برگزار می شود، شاید ما نمی توانیم حق دوومیدانی را بگیریم یا اینکه 
مسئوالن بین رشته ها فرق می گذارند در حالی که در دوومیدانی می توان فواصل را 

بیشتر و مسائل بهداشتی را رعایت کرد.

فقط ۸ بازیکن بارسلونا فروشی نیستند
باشگاه بارسلونا تنها ۸ بازیکن خود را در 

فهرست فروش قرار نخواهد داد.
به گزارش آس، خوسپ ماریا بارتومئو به 
صورت علنی اعالم کرد که چه بازیکنانی در 
فصل آینده در بارسلونا می مانند تا تحت هدایت 
رونالد کومان )سرمربی هلندی هنوز به صورت 
رسمی هدایت بارسا را بر عهده نگرفته است( 
کار کنند. این فهرست خیلی کوتاه است و تنها 
شامل هشت بازیکن می شود. نخستین بازیکن 
که در راس پروژه کومان قرار دارد لیونل مسی 

است. پس از آن رییس باشگاه کاتاالنی از بازیکنانی نام برد که قرار است مسی را 
در این مسیر همراهی کنند. او گفت: »نلسون سمدو، آنتوان گریزمان، النگله، مارک 
آندره تراشتگن، عثمان دمبله و دی یانگ.« پیش از آن در جریان مصاحبه زنده با 
شبکه بارسلونا آنسو فاتی به این فهرست اضافه شده بود. بارتومئو درباره مهاجم جوان 
اسپانیایی اظهار کرد: »او با پیشنهادهای زیادی روبرو شده است اما قبال هم گفتیم 
که فاتی فروشی نیست و بارسا را ترک نخواهد کرد.« بر اساس گفته های رییس 
آبی اناری ها در مجموع هشت بازیکن فروشی نیستند. باید این نکته را یادآوری کرد 
که تیم نخست بارسلونا برای این فصل از ۱۹ بازیکن تشکیل شده است و یکی از 
آن ها آرتور ملو است که قطعا در کنار این گروه نخواهد بود چون با یوونتوس قرارداد 
امضا کرده است. اکنون یازده بازیکن باقی می ماند که می توانند به فروش برسند: 
نتو، سرخی روبرتو، جرارد پیکه، جوردی آلبا، جونیور، برایت ویت، ایوان راکیتیچ، سرخیو 

بوسکتس، آرتورو ویدال، ساموئل اومتیتی و لوییس سوارس. 
انتقال برخی از آن ها در اولویت قرار دارد و راکیتیچ، ویدال، برایت ویت ، جونیور 
و اومتیتی در آستانه خروج از باشگاه قرار دارند. سپس نوبت به »گاوهای مقدس« 
می رسد. یکی از آن ها لوییس سوارس است که هم به خاطر سن و هم به پایان 
رسیدن قراردادش در فصل آینده توصیه می شود فروخته شود اما در این فهرست نام 
آلبا و بوسکتس هم دیده می شود که به نظر می رسد باید چمدان هایشان را ببندند، 

حتی پیکه که به نظرش رسید در صورت نیاز باشگاه را ترک کند.
حداقل ۹ بازیکن در تیم نخست بارسلونا حضور خواهند داشت. به این جمع 
ترینکائو و میرالم پیانیچ هم خواهند پیوست. تقریبا حضور پدری، به همراه فاتی، 
ریکی پویگ و رونالد آرائوخو از تیم های پایه قطعی است. بر این اساس کومان 
حداقل باید با سه یا چهار بازیکن دیگر قرارداد امضا کند تا بتواند تیم خود را برای 

فصل پیش رو کامل کند.

»کومان« به صورت رسمی سرمربی بارسلونا شد
با اعالم باشگاه بارسلونا، »رونالد کومان« 

به صورت رسمی سرمربی کاتاالن ها شد.
سایت رسمی باشگاه بارسلونا رسما کومان 
به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد.  را 
قرارداد این سرمربی هلندی ۲ ساله است. این 
مربی ۵۷ ساله ۶ سال سابقه پوشیدن پیراهن 
بارسا را دارد.کومان به عنوان مربی، دو عنوان 
با  قهرمانی  عنوان  و یک  آژاکس  با  قهرمانی 
او  دارد.  آیندهوون در کارنامه خود  پی اس وی 
و  بازیکن  به عنوان  است که هم  تنها فردی 

هم به عنوان مربی، در هر سه باشگاه بسیار مطرح فوتبال هلند )آژاکس، پی اس وی 
آیندهوون و فاینورد( حضور داشته است.

در خارج از هلند، او هدایت بنفیکا در پرتغال و والنسیا در اسپانیا را بر عهده 
داشته  است. در این دوران او موفق شد با والنسیا قهرمان کوپا دل ری ۲۰۰۸–۲۰۰۷ 
شود.کومان هم چنین هدایت ساوت همپتون و اورتون را در لیگ برتر انگلستان بر 

عهده داشته  است.

مهاجم برزیلی رئال به دورتموند پیوست
رینیر ژسوس  ادعا کرد که  آاس  نشریه 
دو  قراردادی  با  رئال  برزیلی ۱۸ ساله  مهاجم 

ساله به بوروسیا دورتموند پیوسته است.
رینیر ژسوس که ژانویه گذشته از فالمینگو 
و با قراردادی شش ساله به رئال پیوست، دو سال 
آینده را قرضی برای دورتموند بازی خواهد کرد. 
رینیر که به دلیل حضور وینیسیوس، میلیتائو و 
اروپا  اتحادیه  از  خارج  بازیکنان  که  رودریگو 
در  جایی  توانست  نمی  شوند،  می  محسوب 
فهرست فصل بعد رئال داشته باشد، چاره ای 

جز ترک باشگاه به صورت قرضی نداشت و در نهایت رئال تصمیم گرفت که بهترین 
مقصد برای او دورتموند خواهد بود.رینیر دوشنبه راهی دورتموند شد و روز گذشته 
نیز تست های پزشکی را با موفقیت پشت سر گذاشت و قرار است تا ساعاتی دیگر 
قراردادش رسمی شود. تمام توافقات نهایی شده و تنها معارفه او باقیمانده است.رینیر 

قرار است فردا نیز به جمع هم تیمی هایش جدیدش اضافه شود.
او پس از پیوستن به رئال چند بازی برای تیم دوم باشگاه نیز انجام داد و یک 
گل هم به ثمر رساند ولی رقابت های دسته سوم اسپانیا به دلیل شیوع کرونا نیمه تمام 
ماند. سران رئال تمایلی نداشتند که رینیر یک سال دیگر را هم در دسته سوم بازی 
کند چرا که توانایی های او بسیار باالتر از این سطح است. رینیر حاال فرصت این را 
دارد تا ارزش هایش را در فوتبال اروپا ثابت کرده و سپس به تیم اول رئال اضافه شود.

تعویض پیراهن نیمار کار دستش می دهد؟
دلیل  به  نیمار  نگرانند   PSG هواداران 
تعویض پیراهن خود با بازیکنان الیپزیش که 
بر خالف پروتکل سالمت کرونا است از حضور 

در فینال لیگ قهرمانان محروم شود.
هواداران پاری سن ژرمن از این نگرانند 
که اقدام نیمار ستاره برزیلی این تیم در تعویض 
پیراهنش با بازیکنان الیپزیش در پایان دیدار 
دیشب دو تیم که بر خالف پروتکل کرونای یوفا 
بوده باعث جریمه شدن و محرومیت او از حضور 
در دیدار فینال رقابتها باشد.در پایان بازی دو تیم 

که با پیروزی PSG ۰-3 به پایان رسید نیمار در حالی دیده شد که پیراهن خود 
را درآورده و با پیراهن مارسل هالستنبرگ مدافع الیپزیش تعویض کرد. این اقدام 
نیمار در فوتبال امری متداول است اما یوفا اخیراً در پروتکل کرونایی خود توصیه 
کرده بود که برای جلوگیری از ابتالی بازیکنان به کرونا از این اقدام خودداری شود.

 در پروتکل 3۱صفحه ای یوفا درباره رعایت مقررات برای سالمت بازیکنان 
و دست اندرکاران فوتبال در مواجهه با اپیدمی کووید۱۹ درباره این اقدام بازیکنان 
چنین آمده: » به بازیکنان توصیه می شود که در پایان بازی ها از تعویض پیراهن 
خود خودداری کنند”.در پروتکل یوفا اشاره ای به جریمه و مجازات بازیکنانی که 
در این شرایط اقدام به تعویض پیراهن می کنند نشده و همین ابهام باعث نگرانی 

هواداران PSG شده است.

چراغ سبز به کوتینیو؛  یک فصل دیگر در بارسلونا؟
با وجود اینکه انتظار می رفت کوتینیو امسال تابستان بارسلونا را ترک کند 
ولی رئیس باشگاه کاتاالن می گوید ستاره برزیلی می تواند یک فصل دیگر برای 

بارسا بازی کند.
یوسپ ماریا بارتومئو رئیس باشگاه بارسلونا در صحبتهای اخیر خود درباره 
وضعیت باشگاه مطالبی درباره فیلیپ کوتینیو ستاره برزیلی این تیم مطرح کرد که 

با توجه به اتفاقهای گذشته بین دو طرف عجیب بود.
درحالیکه انتظار می رفت کوتینیو امسال تابستان بارسا را به مقصد تیمی دیگر 
ترک کند بارتومئو درها را به روی باقی ماندن او باز گذاشت و گفت اگر سرمربی 
آینده بارسا به کوتینیو احساس نیاز کند او می تواند فصل آینده را در نوکمپ توپ بزند.

کوتینیو بعد از انتقال گران قیمت از لیورپول به بارسا دور از انتظار این تیم ظاهر 
شد و فصل گذشته را به صورت قرضی در بایرن مونیخ بازی کرد. انتظارها برای ترک 
بارسا توسط کوتینیو زمانی افزایش یافت که کیا جورابچیان ایجنت او گفت فیلیپ 
قصد دارد امسال تابستان راهی فوتبال انگلیس شود و عالقه ای برای بازی در بارسا 

ندارد. این بی عالقگی تا دیروز و صحبتهای بارتومئو دو طرفه به نظر می رسید.
ولی بارتومئو که دیروز درباره وضعیت بارسلونا بعد از شکست تحقیرآمیز مقابل 
بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان صحبت می کرد درباره کوتینیو گفت: » سرمربی 
آینده ما در این باره تصمیم خواهد گرفت. اگر او بخواهد که کوتینیو ادامه دهد ستاره 

برزیلی فصل بعد هم برای ما بازی خواهد کرد”.

جوانان  و  ورزش  وزیر 
در واکنش به رای فدراسیون 
ه  ر با ر د تبال  فو لمللی  بین ا
سرمربی  ویلموتس«  »مارک  پرونده 
قطع  طور  به  گفت:  ملی  تیم  سابق 
عقد  هنگام  در  که  کسانی  پرونده 
قرارداد سهل انگاری کرده اند به محاکم 
قضایی خواهد رفت و با خاطیان برخورد 

خواهد شد.
»مسعود سلطانی فر« این اظهارات 
را پس از پایان نشست هیات دولت در 
کرد  مطرح  خبرنگاران  با  گو  و  گفت 
قرارداد  عقد  هنگام  در  اگر  افزود:  و 
ویلموتس قصور و سهل انگاری صورت 
و  نظارتی  دستگاه های  باشد،  گرفته 
پرونده کسانی  امنیتی ورود می کنند و 
که سهل انگاری کرده اند هم به محاکم 

قضایی خواهد رفت.   
مردم  به  جوانان  و  ورزش  وزیر 
فساد  با  مبارزه  پرونده  داد  اطمینان 
وزارتخانه های  همکاری  با  ورزش  در 
قوه  همچنین  و  ورزش  و  اطالعات 
قضاییه تشکیل شده است و با خاطیان 
برخورد  ویلموتس  قرارداد  مقصران  و 

خواهد شد.
سلطانی فر حکم  فیفا را ناعادالنه 
عنوان کرد و افزود:  برای دفاع از منافع  
ملی و  جلوگیری از اتالف مالی و دفاع از 
فوتبال باید از همه ظرفیت های حقوقی 
اداری و اجرایی کشور استفاده کنیم تا 
عالی  دادگاه  در  حکم  که  شود  تدبیر 

ورزش شکسته شود.
وی افزود: توصیه کردیم از همه 
استفاده  در کشور  ظرفیت های حقوقی 
شود و با ایجاد همگرایی در حفظ منافع 
ملی و فوتبال کشور این رای را در دادگاه 
عالی ورزش به نفع ایران تغییر دهیم.   

***
نگاهی  نیست؛  تنها  ویلموتس 
و  گذشته  بزرگ  شکست های  به  گذرا 

آتی فوتبالی ها
یران  ا فوتباِل  سال ها  این  در 
پرونده های  در  را  بزرگی  شکست های 

بین المللی تجربه کرده است.
محکومیت  ز  ا کردید؟  تعجب 
فدراسیون فوتبال ایران در پرونده مارک 
اینطور  اگر  خوردید؟  یکه  ویلموتس 
است پس مشخصا پیگیر و دنبال کننده 
اخبار ورزشی خصوصا فوتبالی نیستید. 
در اینکه مبلغ جریمه مارک ویلموتس 
ندارد  رقمی نجومی است شکی وجود 
یا  اولین  محکومیت،  این  اینکه  در  اما 
باید  باشد  ما  محکومیت  آخرین  حتی 
اشتباهید.  در  که  برسیم  اطالعتان  به 
شکست خوردن در پرونده های خارجی، 
فوتبال  در  معمولی  کامال  اتفاق  یک 
لیگ  سال  هر  که  همانطور  ماست. 
عادی  درجه  همان  با  می شود  برگزار 
بودن، هر چند ماه یک بار باختی جدید 

در پرونده های خارجی از راه می رسد.
این  درآوردن  تحریر  رشته  به 
عین  در  و  است  سختی  کار  گزارش 
از  لیستی  بخواهیم  اینکه  راحت.  حال 
شکست های فوتبال ایران در پرونده های 
بین المللی ردیف کنیم بسیار راحت است 
و حتی ممکن است برخی از سوژه ها و 
سوی  از  اما  بیفتند  قلم  از  شکست ها 
بخواهیم  که  است  سخت  بسیار  دیگر 
که  چرا  کنیم  اولویت بندی  را  آنها 
هرکدام بر دیگری تمایزی دارد. با این 
وجود و در ادامه به صورت گذرا به چند 
شکست بزرِگ فوتبال ایران در مجامع 
سبک  به  پرونده هایی  در  و  بین المللی 

مارک ویلموتس می پردازیم.
از تیم ملی شروع می کنیم. جایی 
که کارلوس کی روش بابت مطالباتش از 
فدراسیون پس از چند بار تهدید کالمی 
گرفت.  حکم  و  کرد  شکایت  فیفا  به 
فدراسیون در بستن قرارداد با سرمربی 

اسبق تیم ملی پاداشی را برای سومی 
در جام ملت ها گنجانده بود در حالی که 
جام ۲۰۱۹ اصال بازی رده بندی نداشت. 
با این وجود کی روش بعد از گرفتن حکم 
از فیفا تخفیف زیادی را به فدراسیون 
داد و مبلغی را هم به خیریه ای در ایران 

اعطا کرد.
و  کاری ها  اصل  سراغ  به  حاال 
می رویم.  زمینه  این  در  رکورددارها 
درست حدس زدید. نوبت به ۲ باشگاه 
استقالل  و  پرسپولیس  یعنی  سرخابی 
رسیده است. نمی دانیم از کجا و کدام 
شروع کنیم. حدود 3۰ شکست کوچک 
و بزرگ در مجامع بین المللی و در حال 
به  که  دیگر  بزرگ  پرونده  چند  حاضر 
منجر  دیگر  شکستی  به  زیاد  احتمال 
مالی  جرایم  خاطر  به   ۲ هر  می شود. 
را  تخلفاتی  و  شد  بسته  پنجره هایشان 
انجام دادند. استقالل به خاطر بدهی به 
عادل شیحی و پروپیچ ۲ مهره خارجی 
خود سختی های زیادی را متحمل شد 
بازیکن   ۲ این  به  زیادی  دالرهای  و 
کم مصرف پرداخته شد. وینفرد شفر در 
حال حاضر دوباره پنجره های استقالل 
را بسته است و داستان استرا هم بسیار 
سوی  در  پرسپولیس  است.  خطرناک 
دارد  بزرگی  بدهی  برانکو  به  مقابل 
سرمربی  این  طلب  از  زیادی  مبلغ  و 
کروات پرداخته نشده است؛ چیزی در 
بین  این  در  دالر.  میلیون  یک  حدود 
را  کالدرون  گابریل  به  بدهی  داستان 

هم فراموش نکنید.
حاال به کمی به گذشته می رویم. 
زمان  در  که  پرتغالی  ژوزه  مانوئل  به 
به پرسپولیس آمد و  مدیریت رویانیان 
را جریمه  پرسپولیس  میلیون دالر  سه 
حدود  و  آمد  که  وینگادایی  نلو  کرد. 
3۰۰ هزار دالر به جیب زد. آنتونی گولچ، 
جریمه های  که   ... و  گابریل  فرناندو 
پرسپولیس در این سال ها را به چیزی 
در حدود هشت میلیون دالر می رساند. 
در اردوی استقالل خبر بهتری برایتان 
نداریم. حدود ۲۰ حکم در زمانی کمتر 
از ۱۰ سال و مبلغی در حدود ۶ میلیون 
دالر. یادمان نرود یک پرونده هست که 
می تواند رکورد پرونده ویلموتس را هم 
بزند؛ پرونده لئوناردو پادووانی که ادعایی 
نتیجه  ۹ میلیون دالری دارد و اگر به 
برسد؛ ویلموتس به رده دوم تنزل پیدا 

خواهد کرد.
استقالل و پرسپولیس تنها نیستند. 
بدهی بزرگ تراکتور به کوین کنستانتی 
باشگاه  چند  نکرد.  بازی  برایشان  که 
خود  بدهی های  خاطر  به  هم  دیگر 
سال ها  این  در  خارجی  بازیکنان  به 
پنجره  شدن  بسته  و  امتیاز  کسر  با 
کنار  در  شدند.  روبرو  انتقاالتی  و  نقل 

این ها بدهی به وکالی خارجی را هم 
اضافه کنید.

احتماال در این گزارش چند اسم از 
قلم افتاده باشد و همانطور که پیش تر 
ناپذیر است.  اجتناب  این مساله  گفتیم 
خیلی ها در این روزها و بعد از ماجرای 
ویلموتس فوتبال را مقصر می دانند اما 
به  را  کاری  وقتی  شما  نیست.  اینطور 
کسی که تجربه و تخصصی در آن زمینه 
روبرو  مشکل  با  بسپارید؛  ندارد  کاری 
می شوید و ضرر می کنید. حضور مدیران 
ناکاربلد و غیرورزشی در فوتبال باعث 

شده تا این مشکالت به وجود بیاید.
***

قرارداد ویلموتس یا ناآگاهانه بوده 
یا منافعی در آن وجود داشته است

همه  می گوید  فوتبال  پیشکسوت 
کسانی که در عقد قرارداد با ویلموتس 

شرکت داشته اند، مقصر هستند.
قرارداد  درباره  درخشان،  حمید 
فدراسیون  محکومیت  و  ویلتموس 
آدم های  نبودن  کرد:  اظهار  فوتبال 
کارآمد  آدم های  نبودن  وارد،  حقوقی 
این  آمدن  وجود  به  باعث  فوتبالی  و 
مسائل شد. آدم های غیر فوتبالی و غیر 
متخصص در این زمینه ورود کردند و 
مشکالت زیادی به وجود آورد. مشکلی 
که برای ما به وجود آمده است تبعات آن 
قرارداد است. قرارداد ویلتوس با حساب 
کتاب بسته نشده است و خسارت جبران 
ناپذیری به جا گذاشته است و پول بیت 
المال حیف و میل شده است. از همه 
مهم تر بالتکلیفی و دلشوره تعلیق برای 

همه به وجود خواهد آمد.
او با بیان اینکه کسانی که دستور 
و اجرای ثبت قرارداد را داده اند درباره 
این موضوع مقصرند، گفت: همه کسانی 
که گفتند با علم و حساب شده قرارداد 
بستیم فرار نکنند و باید بیایند و پاسخگو 
خودش  جای  در  قراردادی  هر  باشند. 
یک  اول  قرارداد  در  و  است  محفوظ 
تجربه به دست می آورید و این تجربه 
ما  استفاده می کنید.  قرارداد دوم  در  را 
نه تنها استفاده نکردیم، خسارت جبران 

ناپذیری را هم به خودمان زدیم.
مه  دا ا فوتبال  پیشکسوت  ین  ا
یا در آن  بوده  ناآگاهانه  یا قرارداد  داد: 
آن هایی  است.  داشته  وجود  منافعی 
اتفاق  این  آمدن  وجود  به  باعث  که 
فرد  دنبال  باشند.  پاسخگو  باید  شدند، 
که  رییسه ای  هیات  و  نگردید  دیگری 
تصمیم  قرارداد  این  شدن  بسته  برای 
هستیم  فوتبالی  ما  می گویند  و  گرفته 
باید پاسخگو باشند. تنها مقصر رییس 
سابق فدراسیون نیست و تنها توپ  را 
نندازند چرا  فدراسیون  رییس  زمین  به 
بسته  در  سهمی  که  کسانی  همه  که 

شدن این قرارداد داشتند مقصر هستند.
هم  گواردیوال  گفت:  پایان  در  او 
پولی را که ویلتموس گرفت، نمی گیرد. 
بود  بهتر  آوردیم  می  را  گواردیوال  اگر 
چرا که حداقل او سوابقی داشت. یک 
جایی باید این موضوع روشن شود و این 
مسئوالن باید پاسخگو باشند تا هر کسی 
نتواند بیاید و یک خرابکاری کند و برود. 
باید کاری انجام شود که اگر مسئولی بر 

سر کار می آید، بترسد که اشتباه کند.
***

را  جریمه  ایران  بلژیکی:  سایت 
از  را  جهانی  جام  شاید  نکند  پرداخت 

دست بدهد
در  نوشت:  بلژیکی  سایت  یک 
ایران  فوتبال  فدراسیون  که  صورتی 
را  فیفا  سوی  از  شده  مصوب  جریمه 
نکند  پرداخت  ویلموتس  مارک  به 
جهانی  جام  در  حضور  از  است  ممکن 

محروم شود.
کرانت  فوتبال  سایت  گزارش  به 
فیفا  سوی  از  ایران  فوتبال  فدراسیون 
موظف به پرداخت بیش از شش میلیون 
یورو به مارک ویلموتس سرمربی سابق 
خود شد و باید ظرف 3۰ روز نسبت به 
اقدام کند. در صورتی که  پرداخت آن 
فدراسیون فوتبال ایران این پول را در 
تعیین شده پرداخت نکند عالوه  زمان 
بر جریمه های مالی بیشتر ممکن است 
حتی جام جهانی فوتبال را نیز از دست 
صعود  صورت  در  درآن  نتواند  و  بدهد 

شرکت کند.
این  از تالش  ایران  داخلی  منابع 
دادگاه  به  شکایت  برای  فدراسیون 
را  فیفا  رای  و  دادند  خبر  ورزش  عالی 

ناعادالنه خواندند.
***

قرارداد  درباره  تحقیقات  آغاز 
جنجالی ویلموتس

حراست وزارت ورزش با هماهنگی 
نهادهای نظارتی تحقیقات گسترده ای 
را درباره چگونگی انعقاد قرارداد جنجالی 
با مارک ویلموتس آغاز کرده است که 
تعدادی  گام  اولین  در  اساس  این  بر 
پرونده  این  به  مرتبطین  و  مطلعین  از 

احضار شده اند.
قرارداد جنجالی فدراسیون فوتبال 
سرمربی  ویلموتس  مارک  با  ایران 
ایران  قوتبال  ملی  تیم  سابق  بلژیکی 
برای  یورو  میلیون   ۹ حدود  تاکنون 
فوتبال ایران هزینه در بر داشته است. 
و  خوب  چندان  نه  نتایج  با  که  مربی 
حضور اندک در کشور، خسارت فراوانی 

را به فوتبال ایران وارد کرده است.
به  نظارتی  نهاهای  جدی  ورود 
ز  ا پس  ویلموتس  رداد  قرا موضوع 
انضباطی  کمیته  که  افتاد  اتفاق  آن 
در  )فیفا(  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
حکمی فوتبال ایران را ۶ میلیون و ۱3۷ 

هزار یورو جریمه محکوم کرد.
نهادهای نظارتی که پیش از این 
به موضوع قرارداد ویلموتس ورود کرده 
در  مرداد   ۲۹ چهارشنبه  امروز  بودند، 
اولین گام با احضار تعدادی از مطلعین 
را  تازه ای  روند  پرونده،  مرتبطین  و 
برای پیگیری قضایی این موضوع آغاز 
کرده اند. روندی که به نظر می رسد در 
داشت  خواهد  ادامه  نیز  آینده  روزهای 
متهمان  و  مدیران  اساس  این  بر  تا 
فدراسیون  قرارداد عجیب  انعقاد  اصلی 
پاسخگوی  ویلموتس  مارک  با  فوتبال 

سومدیریت هایشان باشند.
تایید  با  ورزش  وزارت  حراست 
تمام  با  که  کرد  تاکید  موضوع  این 
متخلفان قرارداد مذکور در هر سطحی 
برخورد خواهد شد و در این راه نیز از 
هیچ کوششی برای شناسایی متخلفان 
فوتبال  به  نسبت  حق  احقاق  و  اصلی 

کشور دریغ نخواهد شد.

وزیر ورزش: 

با خاطیان قرارداد ویلموتس برخورد خواهد شد
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ستاره مالیایی استقالل که در فرانسه زندگی 
می کند،شب گذسته در برنامه فوتبال برتر نشان 
داد دنیای متفاوتی دارد؛او حاال نه تنها محبوب 
استقاللی هاست ،بلکه دل همه فوتبالدوستان را ربوده است.

شیخ دیاباته فوروارد استقالل که تا یک هفته مانده 
به پایان لیگ برتر در صدر جدول گلزنان مسابقات با سیزده 
گل قرار دارد شب گذشته میهمان برنامه فوتبال برتر بود و 
با پاسخ هاش تو دل همه مردم ایران جا باز کرد. فوتبالیستی 
که از لحاظ فنی یکی از خارجی های خوب تاریخ فوتبال ایران 
با سابقه ای درخشان در لیگ های معتبر اروپایی فرانسه و 
ایتالیا و ترکیه هست و رکوردزننده بیشترین گل زده بازیکنان 
خارجی استقالل را نیز به نام خود ثبت کرده است ،دیشب 
نشان داد قبل از فوتبال مسایل اخالقی و انسانیت اولویت 
اصلی او در زندگی است و دنیای متفاوتی  را برای خودش 

متصور می شود.
خوشحالی او از حضور در ایران و تحت تاثیر قرار گرفتن 
او از هواداران فوتبال در ورزشگاه های ایران ،علیرغم حضور 
او در این سال ها در ورزشگاه های مختلف کشورهای اروپایی 
بازهم به ما یادآوری کرد تا قدر این سرمایه انسانی را که بدون 
هیچ توقعی در گرما وسرما با کمترین امکانات به ورزشگاه 
ها می آیند بدانیم و از حضور آن ها کمال بهره و استفاده را 
برای رشد فوتبال ببریم.احترام او به همه هوادارهای فوتبال 
جدا از نگرش و طرفداری آن ها از هرتیمی به جهت احترام 
به تمامی هوادارها کاش سرلوحه این روزهای ما در شبکه 
انگ  اتفاقی به هیچ کس  با هر  تا  های اجتماعی می شد 

جانبداری و تهمت و افترا نزنیم.
او که رفتن استراماچونی را در زمان خودش برنمی تابد، 
از اینکه به قرار دادش با استقالل علیرغم سواالت دوستانش  
در فرانسه پایبند بوده  احساس رضایت داشت و مردم ایران را 
به جهت احترام به رنگ پوستش مردمی با فرهنگ دانست 

از رنگها به او به عنوان یک شهروند احترام می  که فارغ 
گذارند، شهروندی که حاال خودش را هم جزیی از مردم ایران 

با اقامتگاه شهرک اکباتان می داند.
توجه او به مهدی قایدی به عنوان کوچکترین عضو 
باشگاه استقالل و حمایت از او و همچنین احساس خوشایندی 
او از شادی علیپور در داربی که برگرفته از پنجه های او بود 
همراه با احترام از نوع فوتبال رقیبش  علیرغم رقابت آن ها  
در روز آخر لیگ برتر فوتبال برای رسیدن به آقای گلی نشان 
داد برای او همه انسان ها قابل احترام هستند . هرچند طرف 
مقابلت رقیبت باشد و حرکتی را از روی تو در مهمترین نبرد 
فوتبالی ایران برابر طرفدارن تیمت الگو برداری کرده باشد.

"آن ها  با جمله دلنشین  او به قهرمانی پرسپولیس  احترام 
لیاقت جایگاه شان را داشتند"  شب گذشته همه هواداران 
فوتبال در ایران  را شیفته دیاباته کرد، طرفداران استقالل 
و  حتی طرفداران پرسپولیس را که به ندرت در این سال 

ها جمله ای اینچنینی از طرف بازیکنان رقیب شنیده اند.
دیاباته  مصاحبه  به  که  بود  کسانی  از  جاللی  مجید 
واکنش نشان داد و گفت خوشجال است انسانی مثل او در 

فوتبال ایران حضور دارد.
به  احترام خاصی  با  فرهاد مجیدی که  از  او  حمایت 
سرمربیش همراه بود و صداقت او برای گرفتن مرخصی یک 

هفته ای برای به دنیا آمدن فرزند سومش به جهت آمادگی 
ذهنی او برای ادامه فصل فوتبالی  استقالل با آمادگی صد 
درصد در ادامه مسابقات ،نشان داد شخصیت او مثل مردم 
ایران است مردی با عاطفه که خانواده در اولویت اوست و 

تعهد او به وظایفش هم در جایگاه رفیعی قرار دارد.
سرمربی  نویی  قلعه  امیر  کسالت  برای  او  نگرانی 
سپاهان و آرزوی سالمتی او در برنامه دیشب علیرغم عدم 
شناخت دیاباته از قلعه نویی ، آموزنده بود. امیر قلعه نویی 
که بعد از بازی حذفی با استقالل از سپاهان استعفا داد و 
قبل از آن مشکالت عصبی کارش را به بیمارستان کشیده 
بود. صحبت های او تلنگری بود برای جامعه فوتبال که چه 
اقدامی برای آرامش پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر در 
این روزهای بیماری و سخت باشگاهی کرده اند.کسی که 
در این ۲۰سال گذشته در کسوت مربیگری شاگردان بسیاری 
به دفعات هواداران  و  فوتبال معرفی کرده است  به جامعه 
را  آهن  ذوب  تراکتورو   ، کرمان  مس   ، سپاهان  استقالل، 

خوشحال کرده است.
گذشت او در اواخر برنامه برای ناشر قرارداد خصوصی 
او با باشگاه و درخواست او از آحاد جامعه مبنی بر بخشش 
شخص خاطی  به جهت دغدغه اصلی جامعه در این روزها 
انسان های که در  آن ها،  آینده  و  بچه های تکدی گر   ،
بیمارستان روی تخت هستند و حتی نمی توانند راه بروند 
از دل بزرگ مردی خبر داد که خالصانه تقاضا کرد اگر می 

توانید به دردمندان جامعه کمک کنید.
سعید آذری مدیرعامل فوالد هم از کسانی است که 
تحت تاثیر مصاجبه دیشب شیخ دیاباته قرار گرفته و متنی 

برای او منتشر کرده.
شیخ در آخر برنامه به همه مردم ایران خانم و آقا گفت 
من برادر شما هستم و دوستتان دارم و درایران به من خیلی 

خوش می گذره و اینجا خوشحال هستم.

من شیخ دیاباته را دوست دارم

خوش اخالق ترین ببر موجود در منظومه شمسی!
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تصویری دیده نشده از زنده یادان حمید مصدق و مهدی اخوان ثالث
اختصاصی دنیای جوانان

بیا که مهر نماز است
خاک کوی حسین

مرتضی امیری اسفندقه

دوباره ماه محّرم، دوباره بوی حسین
دوباره برسر هر کوچه گفت و گوی حسین

بیا به دسته ما نوحه جنون سر کن
که می رویم شباشب، به جست و جوی حسین

حسین، وارث کشف و شهود غار حراست
چه های و هوی محّمد، چه های و هوی حسین

نبسته اند به روی حسین، هرگز آب
فرات، آب ننوشید از گلوی حسین

فرات، تشنه لب های تفته جوشش بود
فرات، آب شد از شرم، رو به روی حسین

قتیل قبله همیشه به یاد می مانَد
بیا که مهر نماز است، خاک کوی حسین

چنین که در دل من، داغ کربال جاری ست
شهید می شوم از ُهرم آرزوی حسین

طلوع می کند آخر طلیعه موعود
مسیر قبله عوض می شود، به سوی حسین

انجمن قصه گویی کانون 
و  کودکان  فکری  پرورش 
نوجوانان با ویژه برنامه »خیمه 
قصه«  ده  شب  ده  قصه ها، 
عاشورا  داستان های  راوی 

می شود.
قصه ها«  »خیمه  برنامه 
هر  م  محر نخست  هه  د
از  قصه گو  یک  میزبان  شب 
است  استان  یک  قصه گویان 
تا با توجه به آیین های سنتی 

همان استان، قصه گویی ویژه این روزها روایت شود.
این ویژه برنامه در راستای شعار کانون با عنوان »خوب 
زندگی کردن تمرین می خواهد« طراحی شده است و هر روز 

میزبان یک قصه گو خواهد بود.
برنامه  این  برای  انتخاب شده  داستان های  از  تعدادی 

کربالست  واقعه  به  مربوط 
و تعدادی دیگر به اتفاق های 
عصر حاضر و ارتباط آن ها با 

عاشورا می پردازد.
یی  قصه گو نجمن  ا
محوریت  با  برنامه  این  در 
تمرینی  عاشورا  »قصه  شعار 
نقش  یادآور  زندگی«  برای 
پیام رسانی حضرت زینب)س( 
در بازگویی و روایت این واقعه 

مهم است.
 3۱ جمعه  روز  از  را  برنامه  این  می توانند  عالقه مندان 
مرداد ۱3۹۹ هم زمان با اول ماه محرم هر روز ساعت ۱۷ از 
فکری  پرورش  کانون  قصه گویی  انجمن  اینستاگرام  صفحه 
https://instagram. نشانی  به  نوجوانان  و  کودکان 

com/ghesehgouee دنبال کنند.

اجرای برنامه »ده شب ده قصه« در محرم

یحیی یثربی بیان کرد: عرفان چیزی 
نیست که کسی بتواند با آن کاسبی کند، 
بنابراین شما اگر فیزیک بخوانید چیزی یاد 
می گیرید، اما صدبار دیوان حافظ را با شرح بخوانید 

فقط لذت می برید.
با اینکه کسانی چون فروزانفر و زرین کوب به 
درستی عالقه و توجه موالنا را به تفسیرهای عرفانی 
گوشزد کرده اند، هنوز طرح دقیقی از وسعت و عمق 
نفوذ تفسیرهای عرفانی در اندیشه و زبان مولوی فراهم 
نیامده است، بنابراین درک زوایای پنهان افکار او با 
مطالعه عمیق تر آثارش ضروری است. به همین دلیل 
در ایبنا پرونده ای در باب پیگیری   لزوم شرح نویسی 
بر مثنوی موالنا و غزلیات شمس کرده باز کرده ایم 
از  مهم ترین  یثربی،  یحیی  سید  سراغ  به  این بار  و 
چهره های فلسفه و ادبیات ایران رفتیم. یثربی استاد 
تمام رشته فلسفه و کالم اسالمی در دانشگاه عالمه 
طباطبایی و پژوهشگر حوزه عرفان اسالمی است،در 

ادامه گفت وگو با وی را می خوانید.
* به نظر شما با وجود آثار برجسته ای که در شرح 
مثنوی وجود دارد مثل شرح کریم زمانی یا بدیع الزمان 
فروزانفر یا شرح محمد استعالمی، آیا همچنان شرح 
نویسی مثنوی باید ادامه داشته باشد و نوشتن شرح 
جدیدی از مثنوی در این دوره احساس می شود یا خیر؟

**  قبل از اینکه به پرسش شما جواب بدهم 
این نکته را مورد توجه قرار دهید که انسان دو جنبه 
دارد یک جنبه عقلی و فکری، یک جنبه احساسی. 
مثال شما از یک عطری خوشتان می آید این مربوط 
به احساس می شود و به فکر و عقل مربوط نمی شود. 
اما شما ریاضی، فیزیک و فلسفه می خوانید که اینها 
مربوط به آگاهی انسان و عقل و شعور انسان است. 
عقل و شعور انسان، به انسان از جهان آگاهی می دهد 
و کمک می کند انسان زندگی اش را سر و سامان بدهد 
و روز به روز بهتر از گذشته باشد. مثال انسان دوره های 
مختلفی را پشت سر گذاشته است ولی از زمانی که 
کرده،  برنامه ریزی  خودش  برای  شده  عقل  صاحب 
را  حکومت ها  بعد  و  داده  تشکیل  حکومت  و  جامعه 
اصالح کرده و از دیکتاتوری ها به دموکراسی ها رسیده 
کنسرت  یک  به  شما  اما  است.  عقل  این  که  است 
مربوط  عقلی  و  فکری  قوای  به  دیگر  این  می روید، 
نیست و شما چیزی از آن یاد نمی گیرد که در شناخت 
جهان به شما کمک کند. شما در صحرا می نشینید 
و الله ها را نگاه می کنید و لذت می برید، از شنیدن 
و دیدن خبر خوب لذت می برید، از دیدن چهره زیبا 
لذت می برید، اینها مربوط به احساس است، اما موارد 
دیگر فهم و ادراک است. عرفان در این دسته بندی 
چیزی نیست که به فکر مربوط باشد، بلکه به احساس 
اقرار می کنند که عقل در  مربوط است و همه عرفا 
اینجا هیچ کاره است. عقل در راه عشق نابیناست یا به 
قول حافظ شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، 
عقل را کنار بگذاری و با احساس جلو بروی و اگر به 

چیزی رسیدی که رسیدی و اگر به چیزی نرسیدی 
هم نرسیدی. وقتی شما در کنسرتی شرکت می کنید 
یکی می گوید من اندازه صدبرابر پولی که دادم لذت 
بردم و یکی می گوید پولم را هدر دادم و به چیزی 
نرسیدم. ولی در ریاضیات شما می توانید حساب کتاب 
کنید و ضرب و تقسیم کنید و جمع و منها کنید و 

اینها به درد زندگی می خورد.
عرفان چیزی نیست که کسی با آن بتواند کاسبی 
یاد  چیزی  بخوانید  فیزیک  اگر  شما  بنابراین  کند. 
می گیرید، اما شما صدبار دیوان حافظ را با شرح بخوانید 
فقط لذت می برید. صدبار به بهترین موسیقی های دنیا 
گوش دهید فقط لذت می برید، چیزی از نظر معرفت 
و عقالنیت و حل مشکالت زندگی به شما نمی دهد، 
فقط به شما آرامش می بخشد و لذت می برید. عرفان 
این حالت را دارد. مسائل حسی زیاد عمومی نیستند 
و خیلی شخصی هستند. مثال یک نمایشنامه را یک 
نفر می پسندند و یک نفر نمی پسندند، از صدای یک 
خوشش  نفر  یک  می آید  خوشش  نفر  یک  خواننده 
نمی آید. در عرفان هم یکی لذت می برند به طوری که 
از خود بی خود می شود ولی یک نفر چیزی نمی فهمد. 
اصال لذت نمی برد و چیزی هم یاد نمی گیرد، با این 
توضیحات مثنوی لذت می دهد اما شما چیزی از آن 

یاد نمی گیرید.
باید  از عالم خاک، فقط  مرغ باغ ملکوتم، نیم 
از این لذت ببرید و چیزی هم نگویید و جر و بحث 

هم نکنید.
بشنو از نی چون شکایت می کند

از جدایی ها حکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند

در نفیرم مرد و زن نالیده اند
این ها همه پر از لذت و احساس است و فقط 

باید لذت برد.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

سقف فلک را بشکاف و طرحی نو بیانداز. اینها 
نمی افتد.  اتفاقی  هیچ  عمال  و  است  تخیل  همه اش 
است  قدرت تخیل خودش  و  در خیال خودش  فقط 
می بینیم  می کند.  پیدا  ارتباط  نیز  ما  احساسات  به  و 
که یک جوانی یک نفر را دوست دارد و دستش به او 
نمی رسد و از خواندن شعرهای حافظ مربوط به دوری 
را  اینها  از خواندن شعرهای مثنوی.  یا  لذت می برد. 
نمی شود نادیده گرفت و نمی شود در جامعه حافظ و 
مثنوی مولوی نباشد، این ها همه جای خودشان را دارند 
ولی از حافظ انتظار تمدن سازی نداشته باشید. حافظ تا 
آخر عمرش دیوان خودش را نتوانست جمع کند، شما 
از او چه انتظاری دارید؟ مولوی نیز تا آخر عمرش زد 
و رقصید و موعظه کرد و های و هوی راه انداخت و 
مریدها خرجش را دادند. این چیزها مریدهایی دارد، 
چقدر  ورزشکاران  و  هنرپیشه ها  و  هنرمندان  ببینید 
طرفدار دارند. این ها نیز چون با احساس مردم سروکار 

دارند طرفدار دارند.
حاجی به ره کعبه و ما طالب دیدار 

او خانه همی جوید و من صاحب خانه
اینها زیبایی دارد و آدم را جذب می کند و هرچقدر 
علمای دین چه سنی و چه شیعه با این مسلک مبارزه 

کردند روز به روز بیشتر رواج یافت. 
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؟
حود مولوی می گوید جامه پشمین از برای کد 
کند اینها برای پول جمع کردن جامه پشمین می پوشند. 
بنابراین زیبایی این آثار در این است که خود این آثار و 
دستاورد این افراد خوانده شود. ولی چون ممکن است 
خود این آثار را مخاطبان متوجه نشوند نیاز به شرح 
پیدا می شود که مثل ریاضیات چیزی گیرشان بیاید. 

ولی این آثار را باید به انداره ای خواند که لذت برد.
باده از ما مست شد نی ما از او

عالم از ما هست شد نی ما از او

حافظ  زبان  زیبایی  و  بخوانند  را  متن  همان 
بر  شرحی  من  ندهند.  توضیح  دیگر  و  بخوانند  را 
دیوان حافظ و دیوان شمس نوشته ام که فقط آنها را 
طبقه بندی کرده ام و مثاًل گفتم در این مجموعه درباره 
درد هجران گفته است، این مجموعه درباره آرزوی 
وصال گفته است، آن مجموعه درباره توصیف عشق 
گفته است، توصیف عاشق گفته است. مردم وقتی این 
دیوان ها را می خوانند چیزی متوجه نمی شوند و می روند 
شرح آثار را می خوانند تا بتوانند چیزی گیرشان بیاید 
و در آخر هم همان جای اولشان هستند که مثنوی 
را می خواندند و چیزی گیرشان نمی آمد. بنابراین من 
معتقدم که به نثر درآوردن آثار کالسیک خیلی لزومی 
را مشخص  و موضوعات  کنند  معنی  را  لغات  ندارد، 
کنند خوب است. مثال دیدگاه اینها این است که ما 
این  و  اینجا  آمدیم  بعد  بودیم  ملکوت  باغ  مرغ  اول 
توضیح می تواند به فهم مخاطب کمک کند اما لذتی 
که از شعر می برند مربوط به خود بیان شعر است. اگر 
توضیح بدهیم می شود فلسفه کالم، و هر چقدر هم 

که توضیح بدهیم قابل فهم نیست.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن
توضیح  را  آن  نمی توان  و  است  احساس  چون 
می بریدکار  لذت  آن  از  که  چیزی  توضیح  و  داد 

دشواری است.  
شمس می گوید:

من گنگ خواب دیده و مردم تمام کر
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

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

مورد قبول بوده است؟ 
یک  مثنوی  مثل  هم  شمس  مقاالت   **  
سری مطالب می گوید که فقط باید از آن لذت برد و 
چیزی از نظر معرفت علمی به فرد اضافه نمی شود. 
معرفت علمی با آن معرفتی که عرفا می گویند فرق 
دارد و معرفت عرفانی هم با سلوک به دست می آید 

نه با خواندن.
حدیث عشق در دفتر نباشد. شما وقتی به یک 
بچه ۵ ساله درس عشق بدهی تا ۱۸و  ۱۹ ساله نشود 
آن را نمی فهمد. توضیح عرفان نیز به همین شکل 
است و تا کسی خودش سلوک نکند آن حالت ها را 

نمی تواند تجربه کند و همه اش سرگرمی است.
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 
را  خود  نقد  باید  چگونه  منتقدان  نمی شود،  خوبی 

مطرح کنند؟
در این حوزه نقد می شود انجام داد مثال می شود 
نسخه های مختلف را ارزیابی کرد و گفت آیا این نسخه 
درست است یا خیر. مثال در حافظ آمده است: »چنانکه 

مست و خرابم صالح بی ادبی است« این نسخه اساسا 
غلط است و »صالی بی ادبی است« درست می باشد. 
صال یعنی داد و فریاد و یعنی وقتی مست و خرابم 
از من انتظار ادب نداشته باشید. ولی مست و خراب 
اصال با صالح و مصلحت کاری ندارد. مست نمیفهمد 

که از چه مست است؟
صالح کار کجا و من خراب کجا؟

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا
یکی معنی های نسخه های مختلف را می توان 
مورد انتقاد قرار داد. یکی از مدل های نقد این است که 
گاهی کسانی که با مضامین عرفانی آشنا نیستند یک 
جاهایی دچار مشکل می شوند، مثال طرف می گوید من 
نمی دانم حافظ جبرگراست یا اختیارگرا؟ چنین فردی 
نمی داند که در عرفان اصال جبر و اختیار مطرح نیست. 
در عرفان انسان سه چهره دارد، چهره آزاد و مختار، 
چهره خداگونه، یعنی دارای قدرت خداگونه که ندای ان 
الحق سر می دهد و چهره فانی. اگر کسی از اینها خبر 
نداشته باشد و با معیار فلسفه و جبر و اختیار بیاید معنا 
کند و با فرهنگ لغت اینها را معنی کند این معنی ها 
قابل نقد هستند زیرا فقط کسای که با این آثار آشنایی 

کامل دارند می توانند این آثار را معنی کنند.
مثال در داستان موسی و شبان مثنوی که موسی 
می گوید این چیزها چیست که می گویی و خداوند به 
موسی می گوید موسی چرا چنین کردی و می بینیم که 
یک چوپان از یک پیامبر اولو العزم جلو می افتد که این 
در عرفان مبنا دارد و این مبناها هم زیاد عقلی نیست 
بلکه احساسی است و عرفا می گویند ما این ها را حس 
کرده ایم. پس اگر این چیزها را کسی درست نگفته 
باشد و اشتباه گفته باشد می شود مورد انتقاد قرار داد 
و شارحان خیلی هم از یکدیگر انتقاد می کنند ولی این 
نقدها را برای کسانی که مشغول نوشتن هستند استفاده 
می کنند و برای بقیه موارد خیلی مورد استفاده نیست.

* نظر شما درباره شرح هایی که بر مثنوی نوشته 
شده در بین آثار قدیم و آثار جدید چیست؟ و چه تفاوتی 

در این آثار موجود است؟
** قطعا تفاوتی بین آثار جدید و قدیم موجود 
است و صددرصد سلیقه ها با یکدیگر فرق می کند من 
اصال توصیه به آثاری که خیلی مفصل هستند نمی کنم 
که بروند شرح هفت جلدی حافظ یا شرح چندجلدی 
مثنوی را بخرند و بخوانند. مثال استاد جعفری در شرج 
از داروین می گوید در صورتی که هیچ  مثنوی خود 
ربطی به هم ندارند و شرح یک جلدی فروزانفر کافی 
است و یک نمونه از این شرح ها خوانده شود کافیست. 
اما مخاطبان تصور می کنند که چیزی نمی دانند و اگر 
آثار مفصل تر را بخوانند، بیشتر می دانند در صورتی که 
اینگونه نیست. اینها مربوط به دانستن نیست و مربوط 
به احساس است. اگر می خواهند چیزی بفهمند باید 
سال ها ریاضت بکشند و گرسنگی و تشنگی بکشند 
شاید به چیزی رسیدند و اگر نرسیدند هم به خودشان 

مربوط است و هیچ تضمین شده نیست.

لزومی ندارد آثار کالسیک را به نثر درآوریم

»گفت وگو با مردگان« در کتابفروشی ها

کتـاب ترجمـه »گفت وگو بـا مردگان« شـامل داسـتان های برگزیده 
جایزه اٌ. هنری ۱۹۹۱ منتشـر شـد.

ایـن کتـاب با ترجمه زهرا سـلیمی در ۲۶۴ صفحه و با قیمت ۵۵۰۰۰ 
تومان در انتشـارات کتاب نیستان منتشر شده است. 

در معرفـی ناشـر از ایـن مجموعـه آمده اسـت: کتـاب »گفت وگو با 
مـردگان« شـامل ۱۲ داسـتان برگزیده جایـزه اُ. هنـری در سـال ۱۹۹۱ 

است. 
ایـن جایـزه هرسـاله کتابـی را به عنـوان کتاب داسـتان های برگزیده 
سـال شـامل انتخـاب سرویراسـتار از داسـتان های منتخـب منتشرشـده 
در مجـالت انگلیسـی زبان آمریـکا و کانـادا منتشـر می کنـد کـه یکـی از 
معتبرترین نمایه های داسـتانی سـال برای نویسـندگان و مخاطبان ادبیات 

انگلیسـی زبان بـه شـمار می رود.
در میـان نویسـندگان حاضـر در ایـن کتـاب آثـاری از جـان آپدایک 
نویسـنده برگزیـده ایـن جایزه در کنـار داسـتان هایی از نویسـندگان کمتر 
شناخته شـده در ایـران نیـز بـه چشـم می خـورد. بـه اعتقـاد سرویراسـتار 
ایـن مجموعـه، تکـرار نـام نویسـنده ای ماننـد آپدایـک در ایـن مجموعـه 
طـی یـک دهـه نشـان از تـالش مسـتمر وی بـرای فعالیـت در مقام یک 
داسـتان نویس اسـت و در کنـار آن تغییـر متنـاوب نسـل ها و چهره هـای و 
نظرگاه هـا و سـوژه های داسـتانی را در میـان نویسـندگان انگلیسـی زبان 

بـه تصویر می کشـد.
بـه بیـان سرویراسـتار، نتیجه ای کـه از این کتاب می تـوان گرفت در 
همـان وهلـه اول ایـن اسـت که ممارسـت در نویسـندگی و بـه روز کردن 
اطالعـات و صـد البتـه مهـارت نگاشـتن، خـود می تواند دلیل برجسـتگی 
بی بدیـل نویسـندگان باشـد. و چـه دلیلـی بر حقانیـت جمله قبـل باالتر از 
این کـه در میـان خیـل عظیمـی از نویسـنده ها بـاز هـم از ایـن اشـخاص 
بـه عنـوان برگزیـدگان یـاد می شـود و برهان روشـنی بر ایـن حقیقت که 

هنـر نـه تنهـا ماندنـی، بلکه تحسین شـدنی نیز هسـت.
ایـن مجموعه با آثاری از نویسـندگانی چون شـارون شـیه اسـتارک، 
آلـن برگتـون، اورسـال لگوین، پاترشـیا لیر، واین جانسـون، هلن نوریسـن، 
شـارلوت زو واکـر، میلیسـنت دیلـون، مارتا لیسـی هال، سـیلیویا واتانیب و 
تومـاس فاکـس اوریـل بـه مخاطبان عرضه شـده و سرپرسـتی ترجمه آن 

بـر عهده علـی فامیان بوده اسـت.
از زهـرا سـلیمی پیش تر ترجمه  مجموعه داسـتان های »به نمایندگی 
از یـک احمـق« و »زنـی کـه بـا مـن در یـک خانـه زندگـی می کـرد« در 

قالب همین مجموعه در انتشـارات کتاب نیسـتان منتشـر شـده اسـت.
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فرناز میرزالو

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه برابر رای شماره 
مورخه   ۱3۹۹۶۰3۱۰۴۵۷۰۰۴۰۶۷ و   ۱3۹۹۶۰3۱۰۴۵۷۰۰۴۰۵۶
۰۶/۰۵/۱3۹۹ که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
منطقه سه ساری تصرفات مالکانه خانم مریم السادات حسینی رستمی 
فرزند سید اکبر بشماره ملی ۰۰۶۹۸۱۰۰۴۴ نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ و آقای مجتبی طاهری فرزند کریم آقا بشماره 
ملی ۲۱۸۱۱۸۶۹۴۴ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ و بشماره 
پروندهای ۱۶۷۴-۱3۹۷ و ۱۶۷3-۱3۹۷ عرصه و اعیان یک قطعه 
به مساحت ۱۰/۶۹۹  یکباب ساختمان  بر  زمین محصور مشتمل 
)ششصد و نود و نه متر و ده (متر مربع قسمتی از پالک ۴ اصلی 
واقع در بخش 3 ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
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 پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 3۰/۰۵/۱3۹۹ تاریخ انتشار نوبت 
دوم  ۱3/۶/۱3۹۹ علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان ساری منطقه3
م الف۱۹۹۰۴۱۵۴

مفاهیم  انتقال  است  معتقد  خواجه وند  سولماز 
مهارت  به  بستگی  کودکان  به  زندگی  مهارت های 
و  مفهوم  بتوانند  باید  و  دارد  تصویرگر  و  نویسنده 
و  آن چنان ظریف  را  نظر  مورد  اندیشه  و  ایدئولوژی 
هنرمندانه در الیه های پنهان کتاب بیاورند تا خللی در 

لذت بردن از یک متن داستانی ایجاد نشود.
»نمره ما رو بده بریم«، »ورود ممنوع«، »یک 
روز مثل هرروز«، »دوست صمیمی من کیه؟«، »موش 
قهرمان« از عنوان  کتاب هایی است که به تازگی به قلم 
سولماز خواجه وند از سوی انتشارات علمی و فرهنگی 
منتشر شده است. این کتاب ها با تصویرگری هایی از 
امیر  و  محمدی  سمیه  بیگدلو،  غزاله  مرادی،  هاجر 
کتاب های  قالب مجموعه  در  الهه جوانمرد  و  نجفی 
برای  باغچه!«  تو  کجاست؟  خونه ات  »داستان های 
گروه سنی »ب« تهیه شده و داستان هایی از زندگی 
را از دریچه یک باغچه سبزیجات برای کودکان بیان 
می کنند. داستان هایی که با یک حضور یک پیازچه 
و یک تربچه به عنوان قهرمان های داستان شکل 
گرفته اند. به این بهانه گفت وگویی با سولماز خواجه وند 

انجام شده که می خوانید.
 * مجموعه »داستان های خونه ات کجاست؟ تو 

باغچه!« چگونه شکل گرفت؟
** مجموعه »خونه ات کجاست؟ تو باغچه!« با 
یک داستان شروع شد. در واقع با یک کتاب شروع شد. 
انتشارات علمی و فرهنگی سال ۱3۹۱ کتابی با عنوان 
»خنده های تربچه ای« چاپ کرده بود، این کتاب که 
نوشته سمیرا قیومی و تصویرسازی عاطفه ملکی جو 
بود، بسیار کتاب خوش ساختی از آب در آمده بود و 
اگر که اشتباه نکنم در جشنواره کتاب کودک بلونیا 
خیلی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. در آن زمان 
فریدون عموزاده خلیلی مدیر بخش کودک و نوجوان 
انتشارات علمی و فرهنگی بود و اعتقاد داشت که باید 
از این فرصت استفاده کرد. معتقد بود حاال که کتابی 
از  بیرون  به نوعی هم در داخل و هم  چاپ شده و 
ایران با اقبال مواجه بوده، بهتر است این تجربه را پایه 
قرار دهیم و مجموعه کتاب هایی با محوریت شخصیت 
»تربچه« نوشته شود و کار به این شکل شروع شد. 
کردند.  کار  به  تشکیل  همزمان  تقریبا  کارگروه  دو 
اول کارگروه ادبی که متشکل از چهار نویسنده بود؛ 
معصومه یزدانی، پریسا شمس، سمیرا قیومی و من. 
بخش دیگر کارگروهی متشکل از تصویرگران ازجمله 
عاطفه ملکی جو، سمیه محمدی، غزاله بیگدلو، الهه 
جوانمرد، هاجر مرادی و امیر نجفی بودند. جلسه های 
متعددی تشکیل شد و گفت وگوهای گاه طوالنی با 
حضور نویسندگان و تصویرگران داشتیم. نمی خواستیم 
همه  در  کار  می خواستیم  دهیم.  انجام  تکراری  کار 
شئونش نو باشد و خب باالخره با همراهی و همکاری 
مدیر هنری نشر و کم کم شکل کلی کار مشخص شد.

* از ویژگی های شاخص این مجموعه »کتاب 
تصویری« بودن آن است، به نظر شما چه عواملی در 

تولید یک کتاب تصویری خوب تاثیر دارد؟
** در این زمینه می توانم به نکته های زیادی 
ساخت  موضوع  اولین  من  گمان  به  اما  کنم  اشاره 
رابطه است. رابطه نویسنده و تصویرگر. و بعد به این 
دو، ناشر را هم اضافه کنیم. در بسیاری مواقع تولید 
کتاب تصویری از سوی یک نفر که هم تصویر و متن 
را تولید کرده اتفاق افتاده اما وقتی این دو از سوی دو 
نفر تصویرگر و نویسنده ساخته می شود اولین مساله 
پیش  و  و شنیده شود  گفته شود  که  است  رابطه ای 
رونده باشد. و ساخت این رابطه شاید قدم اول باشد. 
اگر بخواهم مثال بزنم می توان کتاب تصویری را به 
یک گروه موسیقی تشبیه کرد، به یک هم نوایی، هر 
نوازنده بخشی از ملودی را اجرا می کند و در نهایت 
قطعه موسیقی به زیبایی نواخته می شود در حالی که 
همه بخشی از یک کل هستند. و نکته مهم این است 
که اجزای این کل قابل تفکیک نباشند. نه مثل یک 
قطعه مکانیکی که می شود هر جز را جدا کرد بلکه 
مثل یک ترکیب همگن که همه اجزا چنان در هم 
اجزایش  شدن  جدا  در صورت  کل  این  که  بنشینند 
تعریف دیگری پیدا کند یا اصال قابل تفکیک نباشد. 
و ساخت چنین چیزی نیاز به همراهی و همدلی و هم 

فکری نویسنده و تصویرگر دارد.
کتاب های  در  اندازه  چه  تا  ساختار  این   *  

تصویری که امروزه تولید می شود، وجود دارد؟
** البته کتاب های تصویری این سال ها مورد 
توجه زیادی قرار گرفته و جامعه نشر ادبیات کودک به 
هیچ عنوان با آن بیگانه نیست اما همان طور که گفتم 
جنس تولید کتاب تصویری جنس دیگری است. کتاب 
تصویری نوعی از داستان نویسی و نوعی از رابطه میان 
نویسنده و تصویرگر را می طلبد. نوعی از همراهی مدیر 
هنری و نشر را با نویسنده و تصویرگر می طلبد که تا 
پیدا کردن این مسیر شاید راه طوالنی ای نداشته باشیم 
اما به هر حال باید بپذیریم که مشغول مشق کردن 
هستیم. و خوشبختانه انتشارات علمی و فرهنگی در 

آن مقطع زمانی توانست فضایی فراهم سازد که این 
همراهی نویسنده و تصویرگر و این قدم زدن و تاتی 
واژه ها و تصویر روی صفحات کتاب  با  تاتی کردن 

اتفاق بیافتد.
* این مجموعه کال شامل چند جلد می شود و 

هرکدام از نویسندگان چند جلد تالیف کردند؟
** مجموعه »خونه ات کجاست؟ تو باغچه!« 
به طور کل ۲۰ جلد است. و هر کدام از نویسنده ها 
پنج جلد از این مجموعه را به رشته تحریر در آورده اند.

تو  کجاست؟  خونه ات  »داستان  مجموعه   *
باغچه!« با دو شخصیت محوری »تربچه« و »پیازچه« 
نوشته شده اند، نگاه شما به این شخصیت ها با نگاه 

تصویرگران چقدر هم خوانی و مشابهت داشت؟
** در کتاب های کودکان در واقع کتاب هایی که 
نیاز به تصویرسازی دارد، یکی از مسائل زمانی است 
که تصویرگر صرفا تصویرسازی می کند و کسانی که 
با کار نشر و تولید کتاب آشنا هستند خوب می دانند 
مخصوصا  می شود  طوالنی  خیلی  گاهی  زمان  این 
وقتی با مجموعه کتاب مواجه هستیم. و گاهی با خود 
می گویم تا این زمان بگذرد و داستان تصویر شود چه 
بسا موضوع بیات شود و هزار و یک اتفاق بیافتد. از 
سویی در نشرهای دولتی مدیرها عوض می شوند و 
در نشر های خصوصی هم رویکردها عوض می شود 
که در زمان انتشار کتاب تاثیر دارد. حاال شما تصور 
گرافیک هر  و  آرایی  تصویرسازی، صفحه  اگر  کنید 
کتاب یک سال زمان ببرد ما دست کم بیست سال 
وقت الزم داریم که یک مجموعه بیست جلدی به 
مرحله چاپ برسد! و نکته های دیگری هم کنار این 
مشکل بزرگ بگذارید مثل تکراری شدن کتاب ها که 
خب مالل آور و رخوت انگیز می شود. براین اساس با 
همفکری هم به این نتیجه رسیدیم که هر کتاب را 
اتفاق  نظرمن  به  و  کند  تصویرسازی  تصویرگر  یک 
مکانی  موقعیت های  ما  این جهت که  از  بود،  خوبی 
مشترک و شخصیت ها را از نگاه هر تصویرگری به 
یک شکل می بینیم و این تفاوت در نگاه و قلم و در 
نهایت دیدن تصاویری متفاوت، اما هر کدام به غایت 
زیبا برای من دوست داشتنی بود. چیزی شبیه زندگی 
بود. شبیه دنیا و آدم هایش و هرکدام از دریچه نگاه 

خودش دنیا را تصویر می کرد.
 * در این مجموعه موضوعات مختلفی مورد 
یا  چالش  می تواند  هرکدام  که  گرفته  قرار  توجه 
والدین  رفتار  نوع  یا  کودکان  زندگی  در  دغدغه ای 
به  موضوعات  این  انتخاب  نحوه  باشد،  فرزندان  با 

چه شکل بود؟
** گروه نویسندگان خودشان را محدود نکردند. 
ما از همان ابتدا به این فکر کردیم که بچه های امروز 
به چه موضوعاتی نیاز دارند؟ چه موضوعاتی برایشان 
جذابیت دارد؟ چه موضوعاتی لزوم مطرح شدن دارد 

کتاب  ساخت  در  که  می کردیم  فکر  این  به  چرا؟  و 
تصویری چه موضوعاتی و چه نوع از پرداخت به یک 
موضوع جواب می دهد؟ به فکر استفاده از موضوعاتی 
بودیم که کمتر دیده شده یا کمتر نوشته شده! البته 
هستند موضوعاتی که در خانواده موضوعیت دارند، و 
در آن خصوص گفت وگو می شود و یا مسئله کودک 
هستند یا دغدغه والدین، اما شاید هنوز در کتاب ها مورد 
توجه قرار نگرفته باشند، مثل کتاب »یک روز مثل هر 

روز« از مجموعه »خونه ات کجاست؟ تو باغچه!«
اصلی  کتاب ها شخصیت های  این  در   * شما 
یعنی تربچه و پیازچه را در یک موقعیت قرار دادید 
رفتن  مثال  پرداختید،  آن ها  به  مختلف  زوایای  از  و 
به پیک نیک که برای یکی کسالت بار است و برای 
دیگری لذت بخش، آیا می توانیم این مجموعه را در 
دسته کتاب هایی برای آموزش مهارت های زندگی به 

کودکان قرار دهیم؟
** بله سعی کردم قهرمان داستان را در موقعیت 
بگذارم و فکر کنم بچه ها در این جوز موقعیت ها چه 
رفتاری از خودشان بروز می دهند. به طورمثال در یکی 
از این کتاب ها، زمستان است. باغچه خلوت و کسالت 
اینکه شب  برای  باغچه  از ساکنان  بار است و یکی 
خوبی برای همه بسازد، سینمایی تاسیس می کند و 
نمایش  به  را  ترسناک  فیلم  سینما یک  افتتاح  برای 
نباید این فیلم را  با این هشدار که بچه ها  می گذارد 
ببینند! حاال شخصیت های ما هر کاری می کنند تا فیلم 
ممنوعه را ببینند و باقی ماجرا. یا در کتاب »نمره ما رو 
بده بریم« باز هم شخصیت های داستان »تربچه« و 
»پیازچه« را در یک موقعیت قرار می دهم. برف آمده و 
»بابا بادمجان« می خواهد با تربچه و پیازچه برف بازی 
کند و لذت یک روز برفی را ببرد و از طرفی پیازچه و 
تربچه امتحان دارند! و حاال داستان با این کشمکش 
ادامه پیدا می کند. موضوعات را با تمام این حساسیت ها 
انتخاب کردیم. و اگر بخواهم برای موضوعات یک 
زندگی«  »مهارت های  شاید  کنم  بیان  کلی  عنوان 
جهت  این  از  می کنم  فکر  و  باشد.  مناسبی  عنوان 
هم اتفاق خوبی افتاده، گواهش هم همین که بعد از 
گذشت چند سال از نوشتن این داستان ها، با توجه به 
روند تولید طوالنی ای که پشت سر گذاشت تا به چاپ 
رسید، هنوز موضوعات آن با جدیت در زندگی کودک 

ما موضوعیت دارند و قابل اعتنا هستند.
 * در ادبیات تالیفی کودکان چقدر به آموزش 

مهارت های زندگی به کودکان توجه می شود؟
** اول باید دید تعریف مان از ادبیات کودک 
چیست. در تعریف کالسیک ادبیات کودک را چنین 
و  کودک  خوانش  برای  که  آنچه  »هر  می شمارند: 
نوجوان تولید شود ادبیات کودکان است.« خب این 
می تواند گستره وسیعی هم داشته باشد. از کتاب های 
داستانی تا ناداستان ها. اما وقتی عنوان آموزش کنار 

ادبیات کودک می نشیند سواالت زیادی مطرح می شود. 
آیا این یک نگاه ابزاری به ادبیات کودک نیست؟ آیا 
این اندیشه باعث تهی شدن ادبیات کودک از فردیت 
مولف نمی شود؟ یا ادبیات کودک را تا سر حد تبدیل 
شدن به ابزاری برای ارتباط تقلیل نمی دهد؟ آیا ادبیات 
کودک را مصرفی نمی کند؟ من فکر می کنم امکانش 
بسیار زیاد است. چنانچه امروز هم در برخی تالیفات 
بیاییم و  اگر  را می بینیم. حاال  این مسئله  به وضوح 
ادبیات کودک را صرفا ادبیات و هنر ببینیم، چه؟ آن 
نگاه صرفًا  این  آیا  این سوال پیش می آید که  وقت 
هنرمندانه و صرفًا ادبی در نهایت به عدم استفاده از 

تمام ظرفیت های ادبیات نمی انجامد؟
من فکر می کنم در این صورت هم ما گرفتار 
نوعی ادبیت بی مایه خواهیم شد که احتمااًل غرق در 
راه  اندیشه خواهد بود. پس  ادبی و بی مغز و  صنایع 
به  »تا کودکند  کتاب  در  دیکسن  باب  حل چیست؟ 
سراغشان برویم« نشان می دهد که ادبیات کودک به 
گونه ای ژرف، ایدئولوژیک بوده و عملکرد آن انتقال 
شکل های ویژه انتظام و معنای اجتماعی است. پس 
راه دور نرویم شاید جوابش همین جا باشد. یک نوع از 
ادبیات کودکان شاید از کنار هم نشستن همین معانی 
کاربردی در زندگی و ادبیات ساخته می شود. یکی از 
زندگی«  »مهارت های  کلی  عنوان  با  را  معانی  این 
فوق العاده  عناوین  و  مجموعه  زیر  که  می شناسیم 
گسترده ای دارد. خب با این تعریف حاال نگاهی سر 
کودک  ادبیات  موضوعات  و  عناوین  به  هم  دستی 
بیندازیم، می بینیم که تعداد تالیف یا حتی ترجمه این 

موضوعات کم نیست.
چگونه  و  نوشتن  چگونه  می رسد  نظر  به   *
به نظر  دارد،  زیادی  اهمیت  هم  معانی  تصویرکردن 
باغچه!«  تو  کجاست؟  خونه ات  »داستان های  شما 

چقدر توانسته در این زمینه موفق عمل کند؟
** بله درست است. هانا لندی کووا، در مقاله 
مریم  ترجمه  با  تصویری«  کتاب  و  بصری  »زبان 
جاللی چنین می آورد: »موفق ترین کتاب ها به منظور 
سرگرمی، لذت و تخیل کودک طراحی می شوند. این 
لذت و سرگرمی، شرایطی را فراهم می کند که نه تنها 
کودکان در نهایت سرگرم می شوند، بلکه به خواننده 
فعال و نسلی آگاه تبدیل خواهند شد.« از اینجا است 
که فکر می کنم انتقال مفاهیمی همچون مهارت های 
و  نویسنده  نویسندگی  مهارت  در  پای  بسیار  زندگی 
تصویرگری تصویرگر دارند. چنانچه بتوانند مفهوم و 
ایدئولوژی و اندیشه مورد نظر را در الیه های پنهان 
از کتاب چنان ظریف و هنرمندانه بیاورند که خللی در 
لذت بردن از یک متن داستانی نداشته باشد. وگرنه 
به راحتی می توانند به کتاب های صرفًا آموزشی تبدیل 
از  نوع  این  راحتی  به  شوند و بی تردید مخاطب هم 

تولیدات را کنار می گذارد.

انتقال مفاهیم به کودکان، نبایددر لذت بردن از داستان خللی ایجاد کند
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گالیه از بی توجهی به تئاتر آزاد

پیمان صفا مدیر تئاتر »دماوند« 
آزاد  تئاتر  به  بی توجهی  از  گالیه  با 
عنوان کرد در شرایط کرونا بسیاری 
از هنرمندان تئاتر منبع درآمد خود را 

از دست داده اند.
که  مشکالتی  ه  ر با ر د وی 

هنرمندان تئاتر آزاد در بحران کرونا با آن 
روبرو شده اند به گفت: با وضعیتی که پیش آمده هنرمندان تئاتر آزاد ضربه 
زیادی خورده اند و بیشتر هنرمندان بیکار شده اند و متاسفانه تا امروز هیچ 
کمک هزینه ای به آنان پرداخت نشده و به  رغم این که وزارت ارشاد اعالم 
کرد در سایتی که مشخص کرده بودند برای اعالم خسارت ثبت نام کنیم 
اما هنوز هیچ کمکی به گروه ها نشده است و ما همچنان در حال خسارت 
دادن هستیم. تنها حمایتی که به تئاتری ها شده پرداخت یک میلیون تومان 

عیدی خانه تئاتر بوده که آن هم به اعضا پرداخت شده است.

قسمت 9 و 10 »آقازاده« با هم می آید

جدید  قسمت  دو  هفته  ین  ا
حی،  ا طر با   » ه د ا ز قا آ « ل  یا سر
مد  حا تهیه کنندگی  و  نویسندگی 
عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی با 
هم منتشر می شود. از آن جا که زمان 

پخش قسمت دهم سریال پیش از تاسوعای 
حسینی است، این بخش به احترام عزاداری 
سید و ساالر شهیدان یک هفته جلوتر و همراه با قسمت ۹ عرضه خواهد 
شد.قسمت ویژه »آقازاده« ۱۱۵ دقیقه است و جمعه 3۱ مرداد ماه از »وی 

او دی »های فیلیمو و نماوا پخش می شود.
مهدی  آقایی،  امیر  امین تارخ،  از  عبارتند  سریال  این  بازیگران 
مهدی  مهراد، دیبا زاهدی،  سینا  لعیا زنگنه،  قاسمی،   ثریا  سلطانی، 
روزبه  کاوه خداشناس، سعید داخ،  فروتن،  کوشکی، سامیه لک، مسعود 

معینی، احسان امانی، نیکی کریمی و...

همکاری خوانندگان مطرح در پروژه موسیقایی ویژه محرم

یکی از آهنگسازان و نوازندگان 
از  کشورمان  موسیقی  شده  شناخته 
تولید چند قطعه مرتبط با ایام سوگواری 
دوازده  اساس  بر  سیدالشهدا  حضرت 
چند  همراهی  با  کاشانی  محتشم  بند 
آرزم  داد.هادی  خبر  مطرح  خواننده 

گفت: طی ماه های گذشته همراه با عده یی از 
هنرمندان و خوانندگان شناخته شده مشغول 
با حمایت دفتر موسیقی و  تولید پروژه ای موسیقایی به تهیه کنندگی و 
سرود سازمان صداوسیما بر اساس »دوازده بند« محتشم کاشانی بودیم، 
که به لحاظ موسیقایی دربرگیرنده ویژگی های متفاوتی از نظر ساختاری 
است که من آن را در قالب »آکاپال« )اجرای آوازی بدون همراهی ساز( 
آهنگسازی و تنظیم کرده ام. این پروژه از جمله مجموعه هایی است که 
بیش از دو دهه است درباره شیوه آهنگسازی و اجرای آن تالش کردم .
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

فیلمبرداری »بابا سیبیلو« با بهبودی بهاره رهنما آغاز شد

فیلمبرداری فیلم سینمایی »بابا 
سیبیلو« به تهیه کنندگی احمد احمدی 
و کارگردانی ادوین خاچیکیان بعد از 
تست  انجام  و  رهنما  بهاره  بهبودی 

کرونا مجددا آغاز شد.
فیلم   این  کننده   تهیه  احمدی 

پزشکان  مرحله  چند  در  حال  به  تا  گفت: 
متخصص سر صحنه فیلمبرداری حضور یافته و از تمام عوامل فیلم تست 
کرونا گرفتند که خوشبختانه همگی در سالمت کامل بودند جز یکی از 
بازیگران اصلی که بالفاصله فیلمبرداری را برای سالمت دیگر عوامل 
متوقف کردیم، گرچه توقف فیلمبرداری موجب افزایش هزینه های گزاف 
تولیدی فیلم در این شرایط بحرانی اقتصادی شد، اما برای ما همیشه 
سالمت افراد و خانواده آن ها در اولویت بود. با سالمتی کامل این بازیگر 
مجددا فیلمبرداری را با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی آغاز کردیم.
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بهمن مفید، هنرمندي از خانواده هنرمند

بازیگري که دوبار درگذشت!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 1۵
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

با اینکه چندروز از درگذشت زنده یاد بهمن مفید 
گذشته ولی هنوزهم در رسانه ها و همینطور فضاي 
دست  به  دست  او  فیلم هاي  و  عکس ها  مجازي، 
هرکدام  پیشکسوت  و  جوان  هنرمندان  و  می شود 
که  بازیگري  می کنند،  احترام  اداي  او  به  نوعی  به 
۴۰سال از بازیگري محروم ماند و به گفته خودش 
زمانی که فهمید نمی تواند بازیگري را ادامه دهد، ُمرد 

و حاال براي دومین بار!
بهمن مفید روز ۲۵ مرداد سال ۱3۲۱ در تهران 
و  )نمایشنامه نویس  مفید  بیژن  برادر  او  شد.  متولد 
هنگامه  )بازیگر(  مفید  اردوان  سینما(،  کارگردان 
مفید )شاعر، ترانه سرا، نمایشنامه نویس و کارگردان( 
قدیمی  هنرپیشگان  )از  مفید  غالمحسین  فرزند  و 
تئاتر( و قدسیه فریور بود. بهمن مفید بازیگری تئاتر 
پدر  نمایشنامه هایی که  بازی در  با  و  از کودکی  را 
و برادرش کارگردانی می کردند، آغاز نمود. او از ۵ 
سالگی در نمایش های پدرش حضور داشت. یوسف و 
زلیخا، نخستین نمایشی بود که وی در کودکی بازی 
کرد. در جوانی ضمن تحصیل در دانشکده هنرهای 
پرداخت. وی  بازیگری  و  کارگردانی  به  دراماتیک، 
به  که  داشتند  گروهی  برادرانش  و  پدر  با  همراه 
همراه بازیگرانی مانند بهزاد فراهانی، رضا میرلوحی، 
تئاتر  اجرای  به  وطن پرست  بهرام  و  آقاخانی  اصغر 
می پرداختند. او همچنین با گروه هنر ملی و عباس 
جوانمرد همکاری داشت. پس از آن، برادرش اردوان 
مفید، کانون را تاسیس کرد اما پس از مدتی، فعالیت 
در  متوقف شد.  از سوی حکومت  برادرانش  و  وی 
این زمان بهمن مفید که در وزارت فرهنگ و هنر 
مشغول به کار بود، از این نهاد جدا شد و به سینما 
تئاتر،  در  مفید  بهمن  سرشناِس  آثار  از  آورد.  روی 
مفید  بیژن  کارگردانی  به  تئاتِر شهر قصه  در  بازی 
و نقش تمثیلی دهباشی در نمایش ضیافت )بهرام 
شهریور   ۲۵ تاالر  در   ۱3۴۶ سال  آذر  در  بیضایی( 
تهران بوده است. وی همچنین با گروهی متشکل 
از سیروس ابراهیم زاده، رامین فرزاد، نیکو خردمند، 
فهیمه راستکار و پروین سلیمانی نمایشنامه هایی را 
به کارگردانی بیژن مفید در رادیو تهران اجرا می کرد. 
تاالر  افتتاح  بود و در  فعال  نیز  باله  بهمن مفید در 
زال  اپرای  در  زال،  نقش آفرینِی  با  تهران،  رودکی 
سرشار  حسین  و  دیهیم  افسانه  همراه  به  رودابه  و 

حضور داشت.
ریخته روی  فرفری  ُپرپشت  با موهای  مردی 
گوش با سبیل های کلفت شارب دار گوشه بلند که 
با  خوابیده،  لبها  دوطرف  چاک  روی  کناره هایش 
کم پشت،  ابروهای  پهن،  چکمه ای  ریش های  خط 
و  مشکی  کت  با  گیرا،  و  پخته  و  ُپرطنین  صدای 
پیراهن سفید و کاله مخملی و دستمال یزدی دور 
دست و شلوار دمپا گشاد و کفش پاشنه تخم مرغی 
سال های سال شد شمایل مرد باوقار و جاهل تمام 
عیار بامعرفت خوش غیرت فیلم های فارسی. شد نماد 
الت چاله میدان، لوتی آبروداِر بزن بهادر، جاهل خراب 
و رفیق خانواده دار دست به خیر. بهمن مفید آنقدر 
بخت و اقبال خوبی داشت که اولین حضورش روی 
پرده سینما در نقش جاهل صادق کتک خور خوش 
تعریف دری وری گوی خالی بند در فیلم قیصر، شد 
را  پیشنهادها  سیل  و  شروع  محکمترین  و  بهترین 
برایش رقم زد. بی انصافی است اگر بخشی از موفقیت 
بی بدیل قیصر را بی ارتباط با چنین سکانس درآمیخته 

فیلم های  شعبده های  و  ظرافت ها  از  که  طنزی  به 
درخشان فارسی است، ندانیم. حضور ارزشمند بهمن 
مفید از نقش های فرعی مثل رضا موتوری و طوقی تا 
رسیدن به نقش های مکمل چون داش آکل و سه قاپ 
)پارتنر بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، ایرج قادری( 
و در نهایت اعتماد استودیوها و عالقه مخاطب به 
سیراب شدن از حضور او در نقش اصلی که از سال 
۱3۵۱ سرعت گرفت، از او که به صورت میانگین 
سالی ۱۰ فیلم در اکران داشت، هنرپیشه ای محبوب 
زیر  بهادر  بزن  جاهل  از  نقش هایش  تنوع  ساخت. 
بازارچه و لوطی آبرودارو بامرام گرفته تا مرد حبس 
او  از  کشیده و رقیب سرسخت و شفیق، هر کدام 
چهره ای متفاوت به تماشاچیان شیفته سینما عرضه 
کرد. او که از همان ابتدا آنقدر درخشان ظاهر شد 
مرد  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  سپاس  جایزه  که 
برای فیلم داش آکل را دریافت کرد، پس از اندکی، 
اشتیاِق بسیاری به شکستن شمایلش با هدف نزدیک 
داد.  نشان  منفی،  و  خاکستری  نقش های  به  شدن 
پرسونای جذابش،  و  هیأت  هیبت،  که  مفید  بهمن 
مناسب بسیاری از مشاغل بود بارها و بارها او را با 
وجوه دراماتیک درون متن هایی که برایش نگاشتند 
به یگانه بازیگری که نقش هایش برآمده از رنج ها و 
مشقت ها، آمال و آرزوها و زندگی روزمره عامه مردم 
با همه خطاها و لغزش ها، تدبیرها و درستکاری ها و 

اشک ها و لبخندهای شان بود، تبدیل کرد.
حاال او در مکانی همین نزدیکی ها آرمیده است، 
دور از هیاهو، دور از ممنوعیت ها، بیکاری ها، امیدهای 
واهی و بن بست ها، بهمن همین نزدیکی هاست، کنار 

ناصرخان، نزدیک فردین، کمی آنطرف تر از میری و 
مقداری با فاصله و دورتر از ایرج قادری. زیر سایه 
کاِج افراشته کهنسالی که سایه اش را از هیچکدام 
از هنرمندان دریغ نمی کند. بله، سهم بهمن مفید از 
همین  هنري،  مسئوالن  و  انقالب  از  بعد  سینماي 
یک قطعه قبر بود در قطعه هنرمندان تا ثابت شود 
که او را به عنوان هنرمند قبول داشتند ولی اجازه 

فعالیت به او نمی دادند!
از  تئاتر  رشته  فارغ التحصیل  که  مفید  بهمن 
دانشکده هنرهای دراماتیک است، فعالیت سینمایی 
خود را در سال ۱3۴۸ و با ایفای نقش کوتاهی در 
فیلم قیصر به کارگردانی مسعود کیمیایی آغاز کرد. 
این نقش گرچه کوتاه بود، اما با دیالوگ معروفش 
است  نقش جاودانه شد. جالب  این  و  فیلم  این  در 
بدانید که این دیالوگ، بخشی از سناریوی فیلم نبود 
به  مفید  بهمن  توسط  پیشنهادش  و  اجرا  از  و پس 
دلیل زیبایی و اثرگذاری، مورد پسند مسعود کیمیایی 
قرار گرفت و وارد سناریو گردید. بهمن مفید پس از 
انقالب مدتی به عنوان هنرپیشه نمایش های مردمی 
در تئاتر سنگلج و سپس در الله زار مشغول به کار 
شد. در فیلم هایی نظیر فریاد مجاهد، منافق، و قدیس 
نیز نقش آفرینی کرد اما در سال ۱3۶۰ با فشار زیاد 
ممنوع الکار شد و از ایران مهاجرت کرد. او پس از 
منظور  به   ۱3۷۸ سال  در  وطن،  از  دوری  سال ها 
عیادت از مادرش به ایران بازگشت و به علت توقیف 
۵ ساله گذرنامه اش در ایران ماندگار شد. خودش در 
رفتم  ممنوع التصویرم.  گفتند  بود:  گفته  مصاحبه ای 
تئاتر  با کلت آمد گفت  تئاتر بازی کردم. بعد یکی 
میان پرده خوانی  با  آمریکا.  رفتم  هم  من  تعطیل! 
گفت  اصالحات  دولت  رئیس  که  می کردم  زندگی 
همه ایرانی ها می توانند تا دو هفته بعد برگردند ایران. 
من هم آمدم، پاسپورتم را ضبط کردند و نگذاشتند 

برگردم. بد هم نشد! ماندم پیش مادرم!
بهمن مفید در زمان دولت اصالحات، در فیلم 
سرود تولد نقش کوتاهی بازی کرد اما با اعتراض و 
ممنوع التصویری مجدد روبرو شد. در دولت محمود 
احمدی نژاد نیز اجازه فعالیت در تئاتر به وی داده نشد. 
او پس از مدتی به شبکه جم در ترکیه پیوست و در 
آنجا مشغول به بازیگری شد اما خیلی زود به ایران 
فعالیت  هیچگونه  اجازه  که  درحالی  وی  بازگشت. 
حرفه ای نداشت، پس از دریافت گذرنامه اش حاضر به 
ترک ایران نشد و زندگی در کشورش را به مهاجرت 
ترجیح داد. او پس از آن، به صورت جسته و گریخته 

به عنوان دوبلور و صداپیشه نمایش های عروسکی 
را  بازیگري  حسرت  ولی  داد  ادامه  نقش آفرینی  به 
براي همیشه در دل داشت و ۴۰ سال این حسرت 
را با خود کشید تا درگذشت. درنهایت او که مدت 
یک سال به دلیل سرطان ریه تحت درمان بود در 
در  واقع  منزلش  در  در سن ۷۸ سالگی،  مرداد   ۲۶

تهران درگذشت.
برجسته  و  شاخص  فیلمساز  بیضایی،  بهرام 
بهترین  نوشت:  مفید  بهمن  درباره  کشور  سینماي 
نشده!  ثبت  فیلمی  هیچ  در  مفید  بهمن  بازی های 
بهترین بازی های او در مجلس های خودمانی دوستان 
بود که به سادگی و خودجوش سر می گرفت، بدون 
بهترین  به روانِی آب! تکی و در  کوششی گزاف و 
خودساخته  نقِش  چندین  در  یکه تاز  ممکن،  اجرای 
بسیار متفاوت. تکه هایی که هنوز این به پایان نیامده، 
ذوِق  شیرین!  و  پرشور  می آمد،  پشت سرش  بعدی 
نمایش را میراث از پدر داشت. غالمحسین خان مفید 
در هزاره فردوسی ۱3۱3 روبروی عبدالحسین نوشین 
که رستم بازی می کرد نقش بیژن داشت. همان سال 
صاحب اولین فرزند شد که به شگون نمایش، نامش 
را بیژن گذاشتند. بهمن چند سالی پس از اوست و 
بخشی از ذوق ورزی نمایش های خانگی قرن پیش 
از پدر به بیژن و  که خیلی ها از آن بی خبر هستیم 
این یکه گویی های  از  بهمن رسید. یکی  به  بخشی 
خودساخته اش بود که دیده شد و در فیلم نامداری 
ثبت شد و بهمن ُگل کرد، اما وعده ای را که سینما با 
آن تکه به تماشاگرانش برای آینده داد هرگز به عمل 
در نیامد و پانگرفت. سینما حرامش کرد و مهمالت 
خودش را از زبان او گفت و هنر درجازدن را در بهای 
دستمزدی کم و بیش به او آموخت. افسوس بر آن 
دهه ضمن   ۴ که  دیروزش  ستایندگان  که  استعداد 
عرض ارادت و خاکساری نگذاشتند هرگز بر صحنه 

یا سینما دیده شود!
که  هنر  کهنه کار عرصه  فراهانی چهره  بهزاد 
سال های طوالنی با خانواده هنرمند مفید دوستی و 
ارتباط داشته یکی از نزدیکترین افراد به او در تمام 
سال هایی بود که از بازیگري محروم شده بود. بهزاد 
مرگ  هنگام  می گوید:  مفید  بهمن  درباره  فراهانی 
بهمن، من باالی سرش بودم. االن هم حالم خوب 
نیست، چرا که همه اش فکر می کنم در این سال ها 
چقدر دوست داشت کار کند و عده ای نگذاشتند. نه 
تنها در سینما، بلکه اجازه حضور روی صحنه تئاتر 
را هم به او ندادند. سرطان،  بهمن مفید  را نکشت، 
غصه او را کشت. آنها که نگذاشتند بهمن مفید به 
کاری که عشق داشت بپردازد، باعث مرگ او شدند. 
همانطور که جلوی کار ناصر ملک مطیعی و فردین 

را هم گرفتند. من عضوی از خانواده مفیدها بودم. 
بیژن  شاگرد  بودم،  مفید  غالمحسین  استاد  شاگرد 
کار  باهم   ۴۰ دهه  از  بهمن.  شاگرد  و  بودم  مفید 

می کردیم. واقعا متاسفم.
بازیگران  از  برخی  درباره  عجیبی  نکته  البته 
سینماي پیش از انقالب وجود دارد و آن هم این است 
که چرا برخی از آنها اجازه فعالیت بعد از انقالب را 
پیدا کردند و اتفاقا فیلم هاي زیادي هم بازي کردند 
و برخی دیگر مانند فردین، ناصر ملک مطیعی و بهمن 
مفید هرگز اجازه کار پیدا نکردند، با اینکه به جرات 
می توان گفت فیلم هاي بعضی از بازیگرانی که بعد از 
انقالب هم کار کردند، بسیار مستهجن تر از فیلم هاي 
البته  بود!  ناصر و فردین  ستاره هایی چون بهمن و 
دوستان نزدیک بهمن مفید تالش های بسیاری کردند 
و رایزنی های فراوان،  تا او را به صحنه بازگردانند. از 
جمله آنها بهزاد فراهانی بود که در این رابطه گفت: 
در تمام این سال ها به جرات می توانم بگویم که با 
وزاري ۵ رئیس  جمهور وارد مذاکره شدم که مجوز 
بازی ایشان را بگیرم. حتی آقاي جنتی )وزیر ارشاد 
دولت نخست دکتر روحانی( لطف کردند و نظر مثبت 
دادند و وزارت اطالعات هم برای بازی ایشان اتفاقا 
نظر مثبت داد، ولی نهادهای امنیتی دیگر نگذاشتند!

بعدها و با وساطت برخی از دوستان، در عمل 
تنها توانست در چند نمایش عروسکی به عنوان یک 
صداپیشه فعالیت کند که البته بازهم با نام مستعار 
بهمن فریور )نامی که از مادرش قدسیه فریور، وام 
گرفته بود( کار کرد تا تنها نام مستعار نباشد و بلکه 
ریشه  و مایه ای هم به آن پیوند خورده باشد. تنها 

بازی  فیلمی هم که در سال های دولت اصالحات 
کرد، فیلم سرود تولد، به کارگردانی علی قوی تن بود 
که در آن نقشی جزیی بر عهده داشت و حتی نام 
اما همین  نیامد.  و تصویرش در پوستر اصلی فیلم 
نقش کوتاه هم از سوی مخالفان و منتقدان تحمل 

نشد و عمال فعالیت او برای بازیگری متوقف شد.
اما یک نکته جالب درباره برخی از هنرمندان 
چندتن  و  ملک مطیعی  ناصر  و  مفید  بهمن  مانند 
دیگر وجود دارد و آن هم این است که چرا با اینکه 
این افراد نزدیک به ۴۰ سال از بازیگري دور بودند 
ولی بازهم نزد مردم محبوبیت خود را حفظ کردند. 
حمید نعمت اهلل، کارگردان شاخص سینما و تلویزیون 
کشورمان در این رابطه می گوید: مگر کار بدی در 
فراموشش  بخواهند  مردم  که  بود  کرده  مردم  حق 
ظلم  حق شان  در  که  هم  را  آنهایی  مردم  کنند؟ 
هنرمندان  به  برسد  چه  نمی کنند  فراموش  کرده اند 
سینما. جامعه مگر از بازیگران آن دوران چه چیز بدی 
فراموش کردن شان داشته  به  دیده است که سعی 
باشد؟ بازیگران قبل از انقالب، سعی و تالش شان 
آنها  و هم  کنند  را گرم  مردم  بود که هم سر  این 
آنقدر  بودند.  هم  موفق  بدهند،  قرار  تاثیر  تحت  را 
موفق بوده اند که بعد از ۴۰ سال حتی نسل جوان 
در  حتی  می آورد.  زبان  به  را  آنها  دیالوگ های  هم 
سینمای امروز هم از دیالوگ های آنها، از تک گویی 
بهمن مفید در فیلم قیصر، استفاده می کنند. طبیعی  
دارند،  خوب  خاطره  که  کسانی  با  مردم  که  ا ست 
ارتباط خوبی برقرار خواهند کرد و آنها را فراموش 
نخواهند کرد. اینکه مردم این بازیگران را فراموش 
نکردند طبیعی  است اما به نظرم آن چیزی که غیر 
طبیعی ا ست نادیده گرفتن این هنرمندان در دهه های 
از  مصاحبه ای  پیش  وقت  چند  است.  بوده  گذشته 
آقای بهمن مفید می دیدم. یک خبرنگار در ایران با 
ایشان گفتگویی کوتاه انجام داده بود. بعد از دیدن 
آن مصاحبه به خودم گفتم چ قدر با ایشان می شود 
نقش های جالبی را ساخت و کار کرد. چقدر می شود 
کاراکترهای جذابی با این بازیگر ساخت. جالب است 
که بهمن مفید حتی از کسانی که اجازه بازی به او 
اصل  آنها  است.  نگرفته  دل  به  کینه  بودند،  نداده 
بودند و دیگران تالش کردند بدل شان را بسازند! کم 
نبودند بازیگرانی که از تئاتر و سینمای ایران حذف 
رسانه های  تیتر  به  درگذشت شان  از  بعد  اما  شدند 
این سال ها سینما و  در  آیا  یافتند.  راه  ایران  داخل 
تئاتر ایران فقدان این بازیگران را احساس کرده یا 
آنقدر بی نیاز بوده که نبودن هنرمندانی مانند فردین، 
بدنه  به  لطمه ای  ملک مطیعی  ناصر  و  مفید  بهمن 
نبودشان  تردید  »بدون  است؟  نزده  ایران  سینمای 
حس شده است. تالش کرده اند بدل شان را بسازند 
در حالی که اصل، در خانه زنده و موجود بوده است. 
بود که  افراد ظلم بزرگی  این  بدون تردید سانسور 
از انقالب شد. این ظلم  به بازیگران سینمای قبل 
هرگز فراموش نخواهد شد. ظلمی که به بازیگران 
قبل از انقالب شد نه نزد مردم فراموش خواهد شد و 
نه نزد خدا. کسانی هم که مانع کار و فعالیت عده ای 
شدند که عاشقانه کارشان را دوست داشتند، فراموش 
نخواهند شد. قطعا نبود این افراد ظلم بزرگی بود. 
شک ندارم کسانی که تصمیم گیرنده بودند و باعث 
و بانی نبودن این بازیگران شدند نزد مردم و خداوند 

شرمنده خواهند شد.
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