
نگرانی از هزینه اینترنت
روسـای دانشـگاه ها در تـرم جدید کرونایی نسـبت 
دانشـگاه،  اشـتراکی  فضاهـای  در  ویـروس  انتشـار  بـه 
وضعیـت اینترنـت آموزش مجـازی، کاهش دانشـجویان 
خارجـی و افـت فعالیـت هـای پژوهشـی و تحقیقاتـی ابـراز نگرانی 

کردند.
بـا شـیوع ویروس کرونـا، آمـوزش در نیمسـال دوم ۹۹-۹۸ 

دانشـگاه ها بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد و حـاال تـرم کرونایی 
دیگـری آغـاز شـده اسـت؛ نیمسـالی کـه پیـش بینـی می شـود به 
دلیـل شـرایط خـاص حاکـم بـر دانشـگاه ها آن هـا را بـا مشـکالت 

آموزشـی، دانشـجویی و پژوهشـی رو بـه رو کنـد.
آنطـور کـه وزارت علـوم اعـالم کـرده، تـرم جدید دانشـگاه ها 
قـرار اسـت ترکیبـی از آمـوزش حضـوری و مجـازی باشـد، بـا این 

وجـود برخـی مدیـران دانشـگاهی چنین عنـوان می کنند کـه برای 
خریـد تجهیـزات مـورد نیـاز آمـوزش مجـازی و نیـز تأمیـن حقوق 
اسـاتید و کارکنـان، با مشـکالت مالی مواجه هسـتند. ایـن در حالی 
اسـت که بخشـی از بودجه سـال گذشـته هنـوز تخصیـص نیافته و 

دانشـگاه ها همچنـان در صـف انتظـار قـرار دارند.
صفحه 2

رییس جمهور با خاص خواندن شرایط کشور در خواست کرد که درباره بازگشایی ها 
شرایط ایران با سایر کشورها مقایسه نشود.

حجت االسالم روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه کشور ما شرایط خاصی 
دارد، اظهار داشت : به لحاظ حساسیت های فرهنگی و دینی و همچنین حفاظت از جان 
مردم، و تحریم ها، شرایط ما با سایر کشورها متفاوت است و درباره بازگشایی ها شرایط ما را با سایر 

کشورها در همه زمینه ها مقایسه نکنند.
وی افزود:ما در شرایط تحریم هستیم و مردم به مناسک دینی، آموزش کودکان خود و ارتباطات 
خانوادگی اهمیت می دهند و ما با توجه به رعایت همه اصول بهداشتی مراسم رمضان و محرم  را 

داشتیم و کسب و کارها در بسیاری از موارد انجام شده است.
آموزان و  آموزش مطرح است و سالمت همه دانش  امروز مسأله  اینکه  بیان  ببا  ادامه  وی در 
دانشجویان باید در اولویت باشند، افزود: دانش آموزان و دانشجویان نباید از درس عقب بمانند. اجبار 
هم در هیچ زمینه ای نیست و هیچ خانواده ای را مجبور نمی کنیم حتما از آموزش حضوری استفاده 
کنند. در مدرسه و دانشگاه باز خواهد بود و این اصل مهمی برای دولت است. اساتید و معلمان برای 
تدریس آمادگی دارند. برای سالمت جسم و روح دانش آموزان و آموزش دقیق، آموزش حضوری در 
اولویت ما است. روحانی با اشاره به اینکه دانش آموزان باید از لحاظ روحی و جسمی در سالمت کامل 
باشند، اظهار کرد: حبس دانش آموزان در منزل هم بیماری ایجاد می کند. ما هیچ خانواده ای را اجبار 
نمی کنیم که از آموزش حضوری استفاده کند و فضای مجازی و صداوسیما را در اختیار خانواده ها گذاشته 

ایم اما بهترین راه آموزش حضوری است.
صفحه 2
دولت از سرمایه های خرد در بورس حمایت کند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بر ضرورت حمایت 
دولت از سرمایه های خرد در بورس تأکید کرد.

مجلس  چهارشنبه  روز   علنی  جلسه  در  تذکری  در  موسوی  سیدکاظم 
باشد  مولد  فعالیت های  و  تولید  راستای  در  و  نقدینگی  هدایت  برای  بورس  اگر  گفت: 
افزود:  است.وی  خوبی  چیز  هم  بورس  سازمان  و  بورس  اصل  است.  مطلوب  و  خوب 
ما  است.  کرده  پخش  را  بورس  درباره  من  تو« صحبت های  و  »من  که  گفتند  من  به 
و  اسرائیل«  بر  انگلیس«، »مرگ  بر  آمریکا«، »مرگ  بر  سرباز والیت هستیم؛ »مرگ 
مرگ بر کسانی که به آقا رسول اهلل اهانت کردند. ما نمایندگان انقالبی طرف مردم را 

می گیریم نه طرف دولت را.
صفحه 2

شرایط ایران باسایر کشورها مقایسه نشود  رئیس پلیس تهران بزرگ:

 مدیران مدارس

مسئول ایمنی سرویس دانش آموزان هستند

ریزش بورس ها در آمریکا و اروپا! 
به گزارش بلومبرگ، مناقشات تجاری 
بین چین و آمریکا بار دیگر شدت گرفته است 
تا جایی که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از 
احتمال قطع مناسبات تجاری با چین خبر داده است. 
مایک پمپئو- وزیر خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی تحریک 
آمیز مرکز فرهنگی چین موسوم به » کنفسیوس« را 
ترویج گری ایدئولوژی کمونیستی حکومت چین خوانده 
است. پیش از این وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفته 
بود حضور شهروندان این کشور در رویدادهای فرهنگی و 
علمی که توسط سفارت چین و یا کنسولگری ها در این 
کشور برگزار می شوند را محدود کند. هم چنین برخی از 
منابع خبری از احتمال تحریم بزرگ ترین سازنده تراشه 

چین توسط آمریکا خبر داده اند.
صفحه  3

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد؛

بازگشت ۲۰۰ سرویس مخلوط به چرخه تولید 
در کمتر از یک هفته

4

دالالن بیشتر از خریداران؛ 
صفحه  3آرامش بازار در پی توقف فروش ارز سهمیه ای

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1552- پنجشنبه 20 شهریور  1399- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
گالیه هاي 

مدیرعامل خانه 
هنرمندان و رئیس 
تماشاخانه ایرانشهر

6ورزش
دغدغه ام

 کمبود تجهیزات
 و نداشتن رقیب 

است!

هنگ 7فر

فعالیت های نمایشی خانه هنرمندان ایران با یک سالن نمایشی 
سالن   2 با  ایرانشهر  تماشاخانه  مجموعه  و  انتظامی  استاد 
دیگر  همچون  سمندریان،  استاد  و  کرمانی  ناظرزاده  استاد 
تماشاخانه ها، در پی شیوع ویروس کرونا متوقف شد و این 
3سالن نمایشِی فعال کشور نیز پس از همه گیری این بیماری 

جهانی تعطیل شدند.

مهسا میرزاطیبی می گوید یکی از مشکالت اصلی پرش با نیزه 
زنان کمبود تجهیزات مناسب این ماده است.

مهسا میرزاطیبی رکورددار پرش با نیزه زنان ایران در جریان 
باشگاه های  قهرمانی  دوومیدانی  رقابت های  نخست  مرحله 
کشور با ثبت پرشی به ارتفاع 3.۹۱ متر رکورد ملی این ماده 
را که پیش از این با 3.۹۰ در اختیار خودش بود، جابه جا کرد. 

عضو شورای داوری »طرح حمایت از تولید فیلم های اقتباسی« 
گفت: اگر بین نویسنده رمان و فیلمنامه نویس تفاهم وجود 
داشته باشد، ما امکان بهره برداری از حجم زیادی از رمان ها و 
داستان هایی که در ادبیات ما وجود دارد، خواهیم داشت. این 
عدم تعامل، مهمترین عنصر در عدم توفیق ما در بهره برداری 

از ادبیات داستانی به شکل اقتباس است.

چرا سینمای ایران 
در اقتباس ادبی 

موفق نبوده است؟

افت پژوهش و کاهش شتاب علمی، دانشگاه ها را تهدید می کند

WWW.YOUTHWORLD.IR

شماره مجوز: 2990-1399- نوبت دوم
N.I.S.O.C,

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
TENDER NO.:01-31-9680030

 
QuantityMaterial DescriptionItems

165 NosPARTS FOR MAN TURBO SCREM GAS COMPRESSOR TYPE CP 80 TAG NO C503 A/B 
SER. NO. 270259 & 270261 JOB NO. 82121 REF. MAN TURBO35

Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their Intention To participate letter via 
fax to the following number along with their resume according to Qualitative Assessment Form no ,1.available 
at :www.nisoc.ir, not later than 14 days after the second announcement, otherwise, their requests for participation 
in the tender will be disregarded.
The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and 
submit a bid bond of 1/886/900/000 RIAL, IN FAVOR OF NISOC.
TENDER DOCUMENTS INCLUDING THE MATERIALS THOROUGH TECHNICAL SPECIFICATIONS 
AND QUALITATIVE ASSESSMENT FORMS CAN BE ACCESSED VIA: WWW.NISOC.IR- MATERIAL 
PROCUREMENT MANAGEMFENT TAB.
ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P., NISOCS WAREHOUSE, AGHAJARI, IRAN PAYMENT 
TERM IS C.O.D., SUBSEOUENT TO NISOCS MATERIAL APPROVAL NO ADVANCE PAYMENT WILL 
BE PAID

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex, Kouy-e-Fadaeian Islam (Now Site), 
Ahvaz, Iran.

Tel .No.: 06134123456                      Fax No.: 06134457437 
PUBLIC RELATIONS

WWW.SHANA.IR
WWW.NISOC.IR

HTTP://IETS.MPORG.IRروابط عمومی
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

صفحه 5

سرمقاله
این جا آفریقا نیست، اما من یک غزالم !

احسان محمدی

ــه را  ــن جمل ــاق کارم ای ــز ات ــر شیشــۀ می ــزده ســال پیــش زی پان
نوشــته بــودم: »هــر روز صبــح در آفریقــا وقتــی خورشــید طلــوع می کند 
یــک غــزال شــروع بــه دویــدن می کنــد و می دانــد ســرعتش بایــد از 

یــک شــیر بیشــتر باشــد تــا خــورده نشــود.
ــک  ــد ی ــوع می کن ــی خورشــید طل ــا وقت ــح در آفریق ــر روز صب ه
ــریع تر از  ــد س ــه بای ــد ک ــد و می دان ــدن می کن ــه دوی ــروع ب ــیر ش ش

ــا از گرســنگی نمیــرد«. ــدود ت آن غــزال ب
پانــزده ســال جوان تــر بــودم و »آینــده« انــگار یــک تصویــر محــو 
در افــق بــود. نوشــته بــودم کــه هــر روز چشــمم بــه آن بیفتــد و توقــف 
نکنــم، بــدوم. حــاال آن کاغــذ زیــر شیشــه میزم نیســت، در عــوض تعداد 
ــا را نخــورد  ــورم« آنه ــا شــیر »ت ــد ت ــر روز می دون ــه ه ــی ک غزال های
ــته،  ــای خس ــد، غزال ه ــای کم امی ــت. غزال ه ــده اس ــتر ش ــیار بیش بس
ــه  ــی ک ــد. غزال های ــط می دون ــده ... فق ــب آم ــه ل ــان ب ــای ج غزال ه

ــوند. ــورده می ش ــد، خ ــا می مانن ــد، ج ــس می افتن از نف
ــی  ــارک مل ــان پ ــم کارکن ــب خش ــه موج ــن مقایس ــدوارم ای امی
ســرنگیتی تانزانیــا، غزال هــای محتــرم، عالیجنابــان شــیر و برخــی در 
داخــل نشــود امــا غیــر از ایــن اســت کــه هــر روز صبــح بســیاری از مــا 
بــرای فقیرتــر نشــدن، بــرای لــه نشــدن زیــر فشــار تــورم، بــرای بقــا، 
بــرای بدهــکار نشــدن بــه بانک هــا و ... بیــدار می شــویم و شــروع بــه 
دویــدن می کنیــم؟ اســم ایــن کار هــر چــه هســت »زندگــی« نیســت. 

تــالش بــرای »زنــده مانــدن« اســت.
قصــه، قصــۀ اقتصــاد اســت و زندگــی. نیــم قــرن پیــش تـِـد رابرت 
ــد؟«  ــان می کنن ــان ها عصی ــرا انس ــواِن »چ ــِت عن ــی تح ــر، در کتاب ِگ
ــت  ــه  ســتوه آمدگی، محرومی ــان، در ب نوشــت، ریشــۀ خشــونت و عصی

ــت. ــع عقده هاس و تجمی
ــه ســتوه  ــده اســت. آدم هــا را ب ایــن بی ثباتــی اقتصــادی ُخردکنن
آورده. دکتر محمــود ســریع القلم در یادداشــتی می نویســد طــی 25 
ســال نــرخ تــورم در کشــوری مثــل آلمــان بیــن یــک تــا ســه درصــد 
بــود. یعنــی هــم دولــت و هــم بخــش خصوصــی تکلیــف خودشــان را 

می داننــد.
در چنیــن فضایــی کمتــر کســی دنبــال یــک شــبه ثروتمنــد شــدن 
ــار  ــرس گــران شــدن، پوشــک و رب گوجــه انب ــه کســی از ت اســت. ن
ــا  ــه شــب ب ــد می ایســتد، ن ــد دالر و پرای ــه در صــف خری ــد،  ن می کن
ــا  ــورس ت ــقوط ب ــح از س ــه صب ــد، ن ــدن می خواب ــاردر ش ــای میلی رؤی
مــرز ســکته پیــش مــی رود. کســی از حــال و روز آنهــا کــه در ســقوط 
ــاع از  ــدم دف ــاری دارد؟ قص ــد آم ــی ش ــان متالش ــورس زندگی ش ب
طماع هــای فرصت طلــب نیســت امــا بســیاری از آنهــا کــه در بــورس 
زمیــن خوردنــد می خواســتند پــای اضافــی قــرض بگیرنــد تــا ســریع تر 

بدونــد. تــا خــورده نشــوند.
ایــن بی ثباتــی اقتصــادی، ایــن شــب خوابیــدن و صبــح چنــد برابــر 
شــدن قیمت هــا، ایــن جهــش ترســناک بهــای زمیــن و مســکن و اجاره  
و خــودرو و مــواد غذایــی، ایــن آب شــدن ارزش پــول ملــی، ایــن هــر 
روز بیــدار شــدن و یــک نفــس دویــدن و شــب تــِن خســته و افســرده را 
بــه رخت خــواب کشــاندن، مگــر مجــال زندگــی هــم بــه آدم می دهــد 
ــه آینــده فکــر کنــد، دســت کســی را بگیــرد و  کــه کســی بخواهــد ب
تــوی زندگــی اش بیــاورد، فرزنــدی اضافــه کنــد، لبخنــدی ذخیــره کند؟

تــا روزی کــه »ثبــات« بــه یــک کلیــدواژه طالیــی در سیاســت و 
اقتصــاد و اجتمــاع تبدیــل نشــود و جــای تصمیمــات فــردی هیجــان زده 
و حزبــی و جناحــی را نگیــرد، »زندگــی« معنایــی نــدارد، ممکــن اســت 
زنــده بمانیــم امــا زندگــی نمی کنیــم. فقــط هــر روز صبــح بایــد ســریع تر 

بدویــم تــا خــورده نشــویم ... همیــن!

مصطفی داننده
بعد از اینکه وضعیت بورس قرمز 
 22 دالر  خرید  برای  دوباره  مردم  شد، 
بانکی  صرافی های  جلوی  هزارتومانی 
به  را  خود  پول  عده ای  کشیدند.  صف 
آنهایی  ریخته اند.  خانه  و  ماشین  بازار 
که پول دارند هرکاری می کنند تا ارزش 
پول خود را حفظ کنند و البته آنهایی هم 
که سرمایه ای ندارند فقط تماشا می کنند.

اگر وضعیت اقتصاد کشور به سامان 
بود، می شد یقه افراد را گرفت و از آنها 
پرسید چرا پول خود را وارد چرخه تولید 
را در  باید دست ها  امروز  اما  نمی کنید؟ 
برابر این عده باال برد و به آنها حق داد 
که به دنبال حفظ دارایی های خود هستند.

پایین  روز  هر  کشور  پول  ارزش 
می آید. اگر فردی روز گذشته 10 میلیون 
رفتن  باال  باید  داشت  سرمایه  تومان 
میلیون  به ۸  او  پول  ارزش  ارز،  قیمت 
تومان می رسد و به معنای واقعی کلمه 
مردم شاهد آب شدن سرمایه خود هستند.

قتصادی  ا و  سلیمی  عقل  هر 
نگه  کشور  فعلی  وضعیت  در  می گوید 

داشتن پول نقد یعنی آتش زدن سرمایه 
و به خاطر همین صف بورس و خرید 

دالر، ماشین و خانه شلوغ است.
مردم گناهی ندارند، شب خوابیده اند 
قیمت  دیده اند  و  شده اند  بیدار  صبح  و 
خودرو دنا که در داخل هم تولید می شود 
به 550 میلیون تومان رسیده است. واقعا 

آنها باید چه کنند؟
شوخی نیست دیگر شما در ایران با 

50 میلیون تومان نمی توانید ماشین صفر 
بخرید! 50 میلیون تومان زمانی نه چندان 

دور پول محترمی بود اما االن ...
اقتصاد ایران، برنامه ریزی خانواده ها 
را به سمت نابودی کشانده است. دیگر 
با  گفت  و  کرد  پس انداز  پول  نمی شود 
این پول 10 ماه دیگر یک پراید می خرم. 
شاید 10 ماه دیگر با همان پول دوچرخه 
هم نشود خرید!مردم حق دارند در این 

بلبشو، سرمایه خود را حفظ کنند. برخی 
وارد  را  خود  پول  مردم  چرا  می پرسند 
تولید نمی کنند؟ پاسخش مشخص است. 
چون تولید پرریسک ترین کار اقتصادی 
در ایران است.تولید کند که بعد بدهکار 
بانک شود و بعد کارگران تولیدی اش به 
دلیل نگرفتن حقوق از او شکایت کنند 
و در نهایت به عنوان یک بدهکار راهی 

زندان شود.
با هزار زحمت کاال تولید کند و به 
بازار بفرستد و بعد ببیند همان جنس را از 

چین وارد و بازار را قبضه کرده اند.
است  کسانی  مثل  مردم  وضعیت 
راهزن ها  دچار،  دور  گذشته های  در  که 
از  را  داشتند  آنچه  چه  هر  و  می شدند 
دست می دادند. امروز مردم اگر مال خود 
را سفت نچسبند، اقتصاد نابسامان ایران 

آن را چپاول خواهد کرد.
بهتر است به جای مردم از کسانی 
که در مصدر کار نشسته اند، پرسید که 
این چه اقتصادی است که ساخته اید؟ با 
تولید کشور چه کرده اید؟ چه بالیی سر 

ارزش پول ملی آورده اید؟

عکس و مکث

نگاه و نظرمردم حق دارند در صف خرید دالر و بورس بایستند
زندگی سخت کودکان زباله گرد در »گودها«

مونیکا نادی
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان از مکان های مملو از زباله در 
حاشیه شهرها به نام »گود« خبر داد و گفت: کودکان زباله گرد به گودها می روند و در آنجا 

در شرایط بسیار سخت و عجیبی زندگی و آنجا هم زباله گردی می کنند.
مونیکا نادی افزود: اینکه ما کودکان زباله گرد را از سطح شهر جمع کنیم اما به گودها 
توجهی نکنیم و نظارتی بر آنها نداشته باشیم طبیعتا نمی تواند نظارت کارآمد بر کودکان 

زباله گرد را به وجود بیاورد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر کودکان زباله گرد از این طریق امرار معاش می کنند و 
زندگی آنها تامین می شود، پس اگر کار آنها را بگیریم باید به فکر معاش کودکان نیز بود.

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: ریشه اصلی کار کودک، 
فقر و مشکالت معیشتی است پس الزم است که خدمات حمایتی و اجتماعی به کودکان 
ارائه شود به آن معنا که کودکان کار در جایگاهی که هستند، باید خدمات بگیرند، آموزش 
داده شوند، توانمند شوند و در صورت گرفتن کار آنها، باید این امکان برای آنها وجود داشته 

باشد که بتوانند از پس زندگی خود برآیند.
نادی تصریح کرد: به رغم وعده هایی که داده شده شاهدیم که همچنان کودکان در 
منظر عام، زباله گردی می کنند. خدمات حمایتی و اجتماعی آنان اجرا نمی شود و پیمانکاران 
به راحتی کودکان را به کار می گیرند و خدمات بهداشتی آموزشی و اجتماعی که کیفیت 

زندگی کودکان را تحت تاثیر قرا ر می دهد، وجود ندارد.
وی گفت: کودکان کار هر روز خشونت های زیادی تحمل می کنند و گویا هیچکس 
وظیفه قانونی خود را انجام نمی دهد و هیچ برنامه جامعی برای ورود به این حوزه وجود ندارد.

آمار دقیقی از کودکان کار در کشور در دست نیست، آمارهای غیررسمی از حدود 15 
هزار تا هفت میلیون نفر کودک کار متغیر است. براساس آمار اعالم شده از سوی بهزیستی 
در سال های اخیر 55 درصد کودکان کار و خیابان که جذب مراکز این سازمان شده بودند، 

غیر ایرانی هستند که این میزان در تهران بیش از ۸0 درصد است.
گفته می شود پنج درصد کودکان کار با باندها کار می کنند.

شد.  تصویب  دولت  هیأت  در   ۸۴ سال  در  خیابانی  کودکان  ساماندهی  نامه  آیین 
همچنین در سال ۷۸ برنامه توسعه ششم نیز اهداف کمی را برای میزان پذیرش کودکان 
کار و خیابان قرار داد که در ماده ۸0 هم سازمان بهزیستی مکلف شده با همکاری سایر 

دستگاه ها در این زمینه اقدام کند.
براساس برخی آمارها نیز حدود ۴ هزار و ۶00 کودک زباله گرد در تهران وجود دارد 

که بیش از ۹5 درصد آنها خارجی هستند.

دیدگاه
داستان نظام پارلمانی

میرزاعلی آیت اللهی
داستان نظام پارلمانی مرا به یاد بخشی از قصه های فولکلوریک انداخت.

می گفت در اول راباز کردم دیدم هیچ چیز نبود درب دوم راباز کردم دیدم هیچ کس 
نبود تا رسیدم به درب هفتم .وقتی باز کردم دیدم مرغ و خروس ها دارند عدس پلو می 
خورند .یک لقمه از غذایشان راخوردم هیچ نگفتند دومی راخوردم هیچ نگفتند سومی راهم 

چیزی نگفتند ولی لقمه چهارم با نوکشان زدند به دستم.
مملکت عده ای شهروند دارد که تصمیماتشان از قبل معلوم نیست.یک وقت درشهری 
در دعوای بزرگان که یکی داماد بود و دیگری برادرهمسر, مردم به نفر سومی رای دادند 
که چندان محلی و مطرح نبود. در شهر دیگری یکی سوار بر شتر یا اسب آمد وسط شهر 

و با دیپلم رای مردم راگرفت.
گاهی تصمیمات مردم متناقض یا غیر منتظره می شود ولی انتخاب شدن دوباره مهم 
نیست. اگرتصمیمی اندیشیده باشد و قابلیت اجرا داشته باشد هم تاریخ قضاوت خوبی خواهد 

کرد و هم امکان تصویب و به ثمر نشستن آن زیاد است.
نظام پارلمانی از یک دیدگاه حداقل ۳ مشخصه زیرراباید داشته باشد.

1. کشوری  که اکثریت مردم آن اهل بررسی و نقد برنامه ها باشند و تمرین دموکراسی 
کرده باشند و به عبارتی به بلوغ درزمینه دموکراسی رسیدهدباشند و به برنامه احزاب رای 

بدهند نه به پوپولیست ها و نیز براساس قومیت و فامیل و ....رای ندهند.
2. وجود احزاب واقعی با تجربه زیاد که احزاب دارای برنامه مشخص و حمایت همه 
جانبه اعضای حزب باشند و تعداد اعضای احزاب قابل توجه باشند.نه احزاب محفلی چند 
ده نفره یا چندصد نفره که دردوره ای بروز و در دوره های بعد افول می کنند و اعضایش 
هرروزی به دامن حزب دیگر یا جناح و جبهه دیگر می افتند.۳. احزاب با محدودیت های 
شدید گزینشی مواجه نباشند و بتوانند اعضای مورد نظر خودرا برای مناصب مورد نظر مطرح 

نمایند.و گروههای فشار و شمشیرهای استیضاح و.... وجود نداشته باشد.
خوب نماینده عزیزی که دنبال نظام پارلمانی هستی،

اوال چنددر راباز کردی وچیزی نبود!؟
ثانیا به لقمه چهارم توجه داشته باش و پشت دستت را از گزند روزگار حفظ کن.

ثالثا مردم مملکتت رادرست بشناس چه بسا افرادی که نماینده اول تهران بودند و 
باآرای زیادی انتخاب شدند ولی ازنظرمردم نه تخبگان در گمنامی مردند و کسی از آنها 

یادی نمی کند.به انتخاب شدن خودت غره نشو.
رابعا یک بار قانون اساسی را از اول تا آخر موشکافانه بخوان.

شاید تصمیمت عوض شود و متوجه شوی که االن وقت این کارنیست. آن گاه به 
فکرمشکل معیشت مردم خواهی افتاد که سخت در مضیقه اند.
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دولت در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید اقدام کند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات از دولت خواست که در 
جهت تسهیل فضای کسب و کار و هدایت نقدینگی به سمت تولید اقدام کند.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی 
امروز مجلس خطاب به وزیر آموزش و گفت: مدت ها است که بحث تغییر 
و تحول در آموزش و پرورش استان فارس مورد توجه وزارتخانه است، این 
وضعیت بالتکلیفی می تواند مشکالتی را ایجاد کند، وزارتخانه باید هر چه 
سریعتر این مسئله را تعیین تکلیف کند تا هم وضعیت ادارات شهرستان ها و 
هم وضعیت مدیریت از این حالت تزلزل بیرون بیاید، انتظار داریم وزیر استان 

را از این وضعیت نجات دهد.
وی افزود: بحث نهاده های دامی از جمله ذرت و سویا به عنوان دغدغه 
های جدی مرغداران مطرح است، آنها در شرایط فعلی نمی دانند که جوجه 
ریزی کنند یا نه، انتظار داریم وزیر و مجموعه دولت باید این موضوع را نیز 

تعیین تکلیف کرده و حمایت کند تا مرغداران از این شرایط خارج شوند.
نماینده مردم شیراز عنوان کرد: در بحث نقدینگی که هر روز به سمت 
یک بازار می رود، انتظار می رود دولت در جهت تسهیل فضای کسب و کار 
و هدایت نقدینگی به سمت تولید اقدام کند، اینکه هر روز در یک بازار از 

جمله بورس یا خودرو شاهد مشکل باشیم قابل قبول نیست.

دولت از سرمایه های خرد در بورس حمایت کند
بر ضرورت  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 

حمایت دولت از سرمایه های خرد در بورس تأکید کرد.
سیدکاظم موسوی در تذکری در جلسه علنی روز  چهارشنبه مجلس 
گفت: اگر بورس برای هدایت نقدینگی و در راستای تولید و فعالیت های 
بورس هم چیز  و سازمان  بورس  است. اصل  و مطلوب  باشد خوب  مولد 

است. خوبی 
وی افزود: به من گفتند که »من و تو« صحبت های من درباره بورس 
را پخش کرده است. ما سرباز والیت هستیم؛ »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 
انگلیس«، »مرگ بر اسرائیل« و مرگ بر کسانی که به آقا رسول اهلل اهانت 

کردند. ما نمایندگان انقالبی طرف مردم را می گیریم نه طرف دولت را.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه دولت باید از سرمایه های 
خردی که وارد بورس شده حمایت کند، گفت: یک آقای روحانی با من تماس 
گرفت که دو ماه پیش خانه اش را یک میلیارد تومان فروخته و در بورس گذاشته 
و حاال قیمت آن به 150 میلیون تومان رسیده است. خانمی گوشواره اش را 
فروخته و افرادی خودرو و خانه هایشان را فروخته اند و در بورس گذاشته اند. 

حق الناس را نمی شود خورد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: اگر هر کدام از 
بانک ها 10 هزار میلیارد تومان به بورس بیاورند شاهد این مشکالت نیستیم. 
مردم از این مجلس انتظاراتی دارند. آن ها با مشکل ویروس منحوس کرونا، 
کمبود درآمد و بیکاری مواجه هستند. باید به مردم توجه کرد و وزیر اقتصاد 

نیز باید پاسخگوی مردم باشد.

وزارت کشاورزی از خودش اختیاری ندارد
بخشی  اسالمی گفت:  اجتماعی مجلس شورای  یک عضو کمیسیون 
ازاختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت رفته است، وزارت خانه ای 

که صاحب ندارد. چه کسی باید مطالبات کشاورزان را پیگیری کند.
مشکل  ما  کشور  اساسی  مشکالت  از  یکی  گفت:  مطهری  اردشیر 
کشاورزی و دامداری است. بارها و بارها تاکید و از مسووالن ذی ربط پیگیری 
کرده ام. متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در ساحت ماموریت و مسئولیت اختیار 
ندارد. بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مربوط است. وزارت خانه ای که صاحب ندارد و آدم نمی داند باید یقه 

چه کسی را بگیرد.

شرایط ایران باسایر کشورها مقایسه نشود 
رییس جمهور با خاص خواندن شرایط کشور در خواست کرد که درباره بازگشایی 

ها شرایط ایران با سایر کشورها مقایسه نشود.
ما  کشور  اینکه  بیان  با  دولت  هیات  جلسه  در  روحانی  حجت االسالم 
و  دینی  و  فرهنگی  های  حساسیت  لحاظ  به   : داشت  اظهار  دارد،  شرایط خاصی 
همچنین حفاظت از جان مردم، و تحریم ها، شرایط ما با سایر کشورها متفاوت است 
و درباره بازگشایی ها شرایط ما را با سایر کشورها در همه زمینه ها مقایسه نکنند.

آموزش  دینی،  مناسک  به  مردم  و  هستیم  تحریم  شرایط  در  افزود:ما  وی 
کودکان خود و ارتباطات خانوادگی اهمیت می دهند و ما با توجه به رعایت همه 
اصول بهداشتی مراسم رمضان و محرم  را داشتیم و کسب و کارها در بسیاری از 

موارد انجام شده است.
وی در ادامه ببا بیان اینکه امروز مسأله آموزش مطرح است و سالمت همه 
دانش آموزان و دانشجویان باید در اولویت باشند، افزود: دانش آموزان و دانشجویان 
نباید از درس عقب بمانند. اجبار هم در هیچ زمینه ای نیست و هیچ خانواده ای 
را مجبور نمی کنیم حتما از آموزش حضوری استفاده کنند. در مدرسه و دانشگاه 
باز خواهد بود و این اصل مهمی برای دولت است. اساتید و معلمان برای تدریس 
آمادگی دارند. برای سالمت جسم و روح دانش آموزان و آموزش دقیق، آموزش 
حضوری در اولویت ما است. روحانی با اشاره به اینکه دانش آموزان باید از لحاظ 
روحی و جسمی در سالمت کامل باشند، اظهار کرد: حبس دانش آموزان در منزل هم 
بیماری ایجاد می کند. ما هیچ خانواده ای را اجبار نمی کنیم که از آموزش حضوری 
استفاده کند و فضای مجازی و صداوسیما را در اختیار خانواده ها گذاشته ایم اما 

بهترین راه آموزش حضوری است.
رییس جمهور ادامه داد: سالمت دانش آموزان باید توسط وزارت بهداشت و 
آموزش پرورش مراقبت شود. ستاد مقابله با کرونا تصمیم درستی اتخاذ کرده است.

مردم ما در مقاطع مختلف و شرایط سخت تاریخی قدرت خود را ثابت کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه ماه شهریور ماه درس آموزی برای همه است، یاد آورشد: در 
سال5۷ رژیم گذشته قدرت مردم را نادیده گرفت که خطای بزرگی انجام داد و مردم 
قدرت ایستادگی خود را نشان دادند.ارتش بعثی اشتباه محاسباتی کرد نسبت به قدرت 
ما و به کشور ما حمله کرد و مردم با رشادت و توانمندی خود به دنیا نشان دادند 
که استقالل کشور و اراده ملی ما لگدکوب نمی شود.وی افزود: در همین شهریور 
تروریست ها به کمک ابرقدرت ها قدرت ما را امتحان کردند و فکر کردند با ترور 
رییس جمهور و نخست وزیر  کشور می توانند اراده خود را به ملت تحمیل کنند، 
لذا شهریور ماه اراده ملی ما و شکست دشمنان است. ملت برای استقالل و عزت 

خود و حفظ سرزمین خود از همه امکان خود استفاده می کند.
رییس جمهور ادامه داد: برخی امروز اراده ملت را به آزمون گرفته اند، آمریکا 
فکر کرد با فشار اقتصادی بر مردم و اعمال تحریم ظالمانه، ملت را به زانو در می 
به  آنها  و  اند  ایستادگی کرده  مقاوم  و مردم  است  تحریم  امسال سال سوم  آورد. 
هدف خود نمی رسند،  البته به ملت ما زحمت و رنج می دهند و آبروی خود را هم 
بردند، ولی به اهداف خود نرسیده اند.حتما پشیمان هستند و حتما باز خواهند گشت.

آمریکا راهی جز برگشت ندارد، این مسیر برای آمریکا بن بست است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاه های اجرایی در این هفت ماه که همزمان با 
کرونا و تحریم مواجه بوده ایم تمام تالش خود را به کار گرفته اند، بیان کرد: در سه 
ماه اول امسال دروازه صادرات و واردات ما بسته بود اما اکنون شرایط عادی شده 
است. در تیر و مرداد کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفت. شرکت های بورسی 
صنعتی در مردادماه نسبت به مدت مشابه پارسال 2.۸ درصد رشد دارند که این نشان 
دهنده این است که کشور در مسیر جهش تولید است و دشمنان شکست خورده اند. 
روحانی خاطر نشان کرد: مردم می دانند امسال سال سختی است و همه باید 
دست هم را بگیریم. همه آن هایی که قلم و بیان و تریبون دارند می خواهند مواظب 
منافع ملی باشند من هم می دانم به انتخابات نزدیک می شویم و عده ای کمربند 
انتخابات  انتخابات سفت کرده اند که اشکالی هم ندارد و ان شاءاهلل  خود را برای 
خوب و رقابتی داشته باشیم ولی در فضای انتخاباتی انتظارات را بی جهت باال نبریم 

و حقایق را تحریف نکرده و سیاه نمایی را آغاز نکنیم.

افت پژوهش و کاهش شتاب علمی، دانشگاه ها را تهدید می کند
در  ها  دانشگاه  روسای   
به  نسبت  کرونایی  جدید  ترم 
فضاهای  در  ویروس  انتشار 
ینترنت  ا وضعیت  ه،  نشگا دا اشتراکی 
دانشجویان  کاهش  مجازی،  آموزش 
و  پژوهشی  های  فعالیت  افت  و  خارجی 

تحقیقاتی ابراز نگرانی کردند.
با شیوع ویروس کرونا، آموزش در 
نیمسال دوم ۹۸-۹۹ دانشگاه ها به صورت 
کرونایی  ترم  حاال  و  شد  برگزار  مجازی 
دیگری آغاز شده است؛ نیمسالی که پیش 
بینی می شود به دلیل شرایط خاص حاکم 
بر دانشگاه ها آن ها را با مشکالت آموزشی، 

دانشجویی و پژوهشی رو به رو کند.
آنطور که وزارت علوم اعالم کرده، 
ترم جدید دانشگاه ها قرار است ترکیبی از 
آموزش حضوری و مجازی باشد، با این 
چنین  دانشگاهی  مدیران  برخی  وجود 
عنوان می کنند که برای خرید تجهیزات 
تأمین  نیز  و  مجازی  آموزش  نیاز  مورد 
مشکالت  با  کارکنان،  و  اساتید  حقوق 
است  حالی  در  این  هستند.  مواجه  مالی 
هنوز  گذشته  سال  بودجه  از  بخشی  که 
تخصیص نیافته و دانشگاه ها همچنان در 

صف انتظار قرار دارند.
دغدغه ها  نیز  دانشجویی  بخش  در 
از  نگرانی  به  توجه  با  است؛  فراوان 
اجتماع دانشجویان در فضاهای اشتراکی 
حداقل  با  اتاق ها  است  قرار  خوابگاه ها، 
ظرفیت در اختیار دانشجویان قرار گیرد. اما 
دغدغه اساسی در این خصوص، موضوع 
حضور دانشجویان غیربومی و مدت زمان 
اسکان آن ها در خوابگاه است. از طرفی 
جدیدالورود  دانشجویان  شده  گفته  نیز 
در  حضوری  صورت  به  را  هفته ای  چند 
دانشگاه حضور خواهند یافت که اسکان 
نیز  آن  مدیریت  و  خوابگاه  در  افراد  این 
دانشگاه ها  روی  پیش  را  دیگری  چالش 

قرار خواهد داد.
بحران کرونا بر  دیگر،  سوی  در 
و شرایط  عالی  آموزش  الملل  بین  حوزه 
تأثیر گذاشته  نیز  المللی  دانشجویان بین 
است؛ به طوری که پیش بینی می شود به 
علت محدودیت در رفت و آمدها و بسته 
بودن مرزها، تحصیل دانشجویان خارجی 
در ترم جدید، با کاهش قابل مالحظه ای 

رو به رو باشد.
افت  سبب  جهانی،  بحران  این 
هشی  و پژ ی  لیت ها فعا س  محسو
نداز  ا چشم  و  شده  هم  تحقیقاتی  و 
تحت  زمینه  این  در  دانشگاه ها  مالی 
طرفی  از  است؛  داده  قرار  خود  الشعاع 
در  دانشگاه ها  جایگاه  تنزل  از  نگرانی 
در  اختالل  و  المللی  بین  رنکینگ های 
روند انتشار دستاوردهای پژوهشی از دیگر 
مدیران  سوی  از  که  است  دغدغه هایی 

دانشگاه ها مطرح می شود.
ی  سا ؤ ر با  که  یی  گفتگو ر  د
دانشگاه های تهران و استان های مختلف 
و  آن ها در خصوص چالش ها  از  داشتیم 
جدید  تحصیلی  سال  در  دغدغه هایشان 
در  ها  گفتگو  این  مشروح  که  پرسیدیم 

زیر آمده است:
* منابع افزایش حقوق هنوز تأمین 

نشده است
نشگاه  دا رئیس  معتمدی،  احمد 
بودجه  است  معتقد  میرکبیر  ا صنعتی 
دانشگاه  دغدغه های  مهمترین  از  یکی 
در شرایط کنونی است. او در این رابطه 
دغدغه  بودجه،  موضوع  مشخصًا  گفت: 
در  و هست؛ خصوصًا  بوده  ما  همیشگی 
برهه کنونی، اهمیت و نگرانی در خصوص 
نگاهی  در  است.  نیز شده  آن دو چندان 
سطحی، شاید این گونه به نظر برسد که 
با شیوع کرونا و عدم حضور دانشجویان در 
دانشگاه، هزینه های ما کاهش پیدا کرده 
است، اما واقعیت این است که تورم سال 
جاری در مقایسه با سال ۹۸، عدد و رقم 
باالیی است؛ تا حدی که برخی هزینه های 
ما اکنون حتی به بیش از 2 برابر افزایش 

یافته است.
از  مقابل،  در  داد:  ادامه  معتمدی 
قبیل  ز  ا ما  درآمدهای  برخی  طرفی 
کاهش  با   … و  خدماتی  آزمایشگاهی، 
افزایش  دیگر،  سوی  از  و  شده  مواجه 
که  ایم  داشته  را  حقوق ها  درصدی   ۴0

سازمان  جانب  از  هنوز  آن  منابع  البته 
 ،۹۹ سال  لذا  است،  نشده  تأمین  برنامه 
و  بوده  بودجه ای  لحاظ  از  سختی  سال 
مسئولین  که  است  این  درخواستمان 
به  را  امسال  بتوانیم  تا  کنند  مساعدت 

پایان برسانیم.
بیان  با  امیرکبیر  دانشگاه  رئیس 
منابع  و  بودجه  بحث  از  گذشته  اینکه 
کاهش  و  دانشجویان  عدم حضور  مالی، 
حضور اساتید در دانشگاه و نیز نیمه تعطیل 
شدن دانشگاه ها، یکی از نگرانی ها جدی 
ما است، گفت: اعتقاد ما بر این است که 
این موارد، در میان مدت و درازمدت قطعًا 
دانشگاه  فعالیت های  به  لطمات سنگینی 

وارد خواهد کرد.
ادامه این شرایط و روند ترم گذشته 
و بالطبع عدم حضور دانشجویان، خصوصًا 
به  قطعًا  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
فعالیت های پژوهشی لطمه زده و موجب 
بین  رنکینگ های  در  ما  جایگاه  کاهش 
درست  داد:  ادامه  شدوی  خواهد  الملل 
است که ما در مواجهه با موضوع کرونا، 
به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های 
آموزشی، دوره ها را بصورت مجازی برگزار 
کردیم و با وجود ایجاد وقفه ای کوتاه در 
قراردادهای صنعتی و فعالیت شرکت های 
دانش بنیان، کار مجدداً از سر گرفته شد، 
با این وجود اما ادامه این شرایط و روند ترم 
گذشته و بالطبع عدم حضور دانشجویان، 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  خصوصًا 
در دانشگاه، قطعًا به فعالیت های پژوهشی 
لطمه زده و موجب کاهش جایگاه ما در 

رنکینگ های بین الملل خواهد شد.
حضور  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مورد  در  خصوصًا  دانشگاه،  در  نیافتن 
یک  از  تکمیلی،  تحصیالت  دانشجویان 
روی  به  اساسی  و  نامطلوب  اثرات  سو، 
سوی  از  و  داشت  خواهد  پروژه هایشان 
به  را  شدنشان  التحصیل  فارغ  نیز  دیگر 
تعویق می اندازد. این امری بدیهی است 
که این گروه از دانشجویان حتمًا باید با 
استاد در ارتباط باشند و بسیاری از کارها 
را بصورت حضوری، تجربی و کاربردی، 
در آزمایشگاه انجام دهند. لذا درحال فراهم 
ساختن شرایطی هستیم که بتوانیم حضور 

آنها را در دانشگاه تسهیل کنیم.
* به هم ریختگی تقویم آموزشی

دانشگاه  رئیس  فتوحی،  محمود 
آغاز سال  صنعتی شریف عدم همزمانی 
بهم  و  دانشجویان  همه  برای  تحصیلی 
را مهمترین  آموزشی  تقویم  ریختگی در 
کرد.  عنوان  دانشگاه  روی  پیش  دغدغه 
از  بخشی  گفت:  رابطه  همین  در  او 
آن  ماقبل  و   ۹۸ ورودی  دانشجویان، 
ترم تحصیلی شأن  و  هستند که دروس 
در  شد.  خواهد  آغاز  شهریور   2۹ عمدتًا 
مقابل بنا به گفته رئیس سازمان سنجش 
در  جدید  دانشجویان  اسامی  است  قرار 
شود.  اعالم  مهرماه  اواخر  مقاطع  تمامی 
دوم  گروه  تحصیلی  نیمسال  عماًل  لذا 
هفته  احتمااًل  )جدیدالوردها(  دانشجویان 
اول آبان شروع خواهد شد. این موضوع، 
دغدغه ای است که تقویم آموزشی ما را 

با مشکل روبرو می کند.
فتوحی گفت: چنین شرایطی عالوه 
بر شروع نیمسال، ما را در زمان پایان ترم 
نیز با مشکل روبرو خواهد کرد. با این وجود 
در تالشیم تا راهی برای برون رفت از آن 
بیابیم؛ مثاًل با ارائه یک سری کالس های 

اضافه برای دروسی که از اول آبان شروع 
می شود، بتوانیم ترم را به شکلی منظم به 

پایان ببریم.
شریف  صنعتی  ه  نشگا ا د ئیس  ر
ارزان  اینترنت  به  دانشجویان  دسترسی 
اصل  یک  بعنوان  را  پرسرعت  و  قیمت 
بسیار مهم در اموزش مجازی مطرح کرد 
حفظ  برای  کنونی،  شرایط  در  گفت:  و 
حداکثری کیفیت آموزش، فراهم ساختن 
امکان برخورداری دانشجویان از اینترنت 
الزام اساسی  ارزان و سریع، یک رکن و 
است که امیدوارم دولت چاره اندیشی کند.

در  ویروس  انتشار  از  نگرانی   *
فضاهای اشتراکی دانشگاه

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دغدغه 
خوابگاه ها،  خصوص  در  ما  جدی  بسیار 
فضاهای مشاع و مشترک است. هرچند 
ما در نظر داریم اتاق ها یک یا 2 نفره باشد، 
فضاها،  برخی  از  مشترک  استفاده  ولی 
ویروس  انتشار  درخصوص  است  ممکن 

کرونا مشکل ساز شود.
* چالش پذیرش دانشجویان خارجی 

در ترم جدید
رئیس  بادی  احمدآ نیلی  محمود 
بخش  بر  کرونا  تأثیرات  تهران  دانشگاه 
چالش  بزرگترین  را  دانشگاه ها  آموزشی 
و دغدغه دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: 
فرض ما بر این بوده که دانشگاه به شکل 
حضوری پذیرای دانشجویان و اساتید باشد 
در  خوابگاهی  و  آزمایشگاهی  امکانات  و 
اختیار آموزش و پژوهش قرار بگیرد؛ این 
در حالی است که کرونا باعث شد کالس ها 

غیر حضوری شود.
داد:  ادامه  تهران  دانشگاه  رئیس 
چالش اصلی ما بحث دانشجویان خارجی 
است چرا که دانشگاه تهران بر فعالیت های 
شرایط  در  و  دارد  تکیه  خود  بین المللی 
کنونی پذیرش دانشجوی خارجی و ارتباط 
با دانشجویان خارجی که هم اکنون در این 
دانشگاه تحصیل می کنند، قدری متزلزل 

شده است.
وی بیان کرد: البته در تالش هستیم 
سایر  و  زبان  فارسی  خارجی  دانشجویان 
دانشجویان خارجی را در دوره های آموزش 
طریق  این  از  تا  دهیم  شرکت  مجازی 
با دانشجویان فعلی  ارتباطمان را  بتوانیم 
دانشجوی  دیگر  طرف  از  و  کنیم  حفظ 

جدید خارجی پذیرش کنیم.
به  اساتید  اعزام  در  محدودیت   *

خارج از کشور
دغدغه های  از  دیگر  یکی  نیلی 
پیش رو را بحث اعزام اساتید به خارج از 
کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
اساتید  پذیرش  برای  کشورها  برخی 
مقابل  در  البته  و  دارند  محدودیت هایی 
بعضی کشورها مشکلی با فرصت مطالعاتی 
فرصت  منظور  همین  به  ندارند.  اساتید 
مطالعاتی اساتید و اعزام دانشجو به خارج 
از کشور را در دستور کار خود قرار داده 
ایم و سعی می کنیم پشتیبانی حداکثری 

را از اعزام ها داشته باشیم.
درآمدهای دانشگاه از ترم گذشته به 
شدت کاهش یافته و از طرفی 10 درصد 
بودجه سال گذشته دانشگاه ها تخصیص 
داده نشده و به همین دلیل با مشکالت 

عدیده ای مواجه شده ایم
به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  رئیس 
گفت:  دانشگاه  این  بودجه ای  مشکالت 
به  گذشته  ترم  از  دانشگاه  درآمدهای 

شدت کاهش یافته و از طرفی 10 درصد 
بودجه سال گذشته دانشگاه ها تخصیص 
داده نشده و به همین دلیل با مشکالت 

عدیده ای مواجه شده ایم.
برخی  هرچند  کرد:  اضافه  وی 
هزینه های دانشگاه مثل غذا، برق و یا آب 
کاهش یافته اما هزینه های ثابت دانشگاه 
نگهداری  و  بهای خوابگاه ها  اجاره  مانند 
همچنان  خوابگاهی  ساختمان های  از 
برقرار است. با توجه به اینکه بودجه سال 
گذشته به طور کامل تخصیص نیافته و از 
طرفی دیگر حقوق اساتید افزایش داشته، 
از لحاظ بودجه ای تحت فشار هستیم که 
در این رابطه با سازمان برنامه و بودجه در 
حال رایزنی هستیم که انشااهلل این دوران 

سخت را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
علمی  هیأت  پژوهشی  لیت  فعا

تحت الشعاع قرار گرفته است
دانشگاه  رئیس  ذاکری  علی  جبار 
رؤسا  سایر  مانند  ایران  صنعت  و  علم 
معتقد است اصلی ترین دغدغه ترم جدید 
ذاکری  است.  دانشگاه  مالی  مشکالت 
و  داد  توضیح  مهر  به  رابطه  همین  در 
از  درصد   1۶  -15 حدود  تاکنون  گفت: 
پرداخت  دانشگاه ها  گذشته  سال  بودجه 
رفع  برای  معتقدیم  ما  و  است  نشده 
و  درآمدی  منابع  ایجاد  با  باید  مشکالت 
افق جدید، هزینه های تکراری ما تأمین 
تضمین  دانشگاه ها  تخصیص های  یا  و 
دانشگاه ها  گذشته  از سال  که  چرا  شود؛ 
امسال  و  دارند  انباشته ای  بدهی های 

وضعیت به مراتب بدتر است.
رئیس دانشگاه علم و صنعت تحت 
پژوهشی  فعالیت  گرفتن  قرار  الشعاع 
حوزه  فعاالن  و  علمی  هیأت  اعضای 
از  دیگر  یکی  را  قرارداد  دارای  صنعت 
آتی  ترم  در  دانشگاه  موجود  چالش های 
عنوان کرد و افزود: دوره آموزش مجازی 
بالقوه خود؛  نیروی  از  تأملی  قابل  تا حد 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  از  یعنی 
افت  این طبیعتًا می تواند  و  محروم شده 
قراردادهای  وضعیت  در  را  محسوسی 
صنعتی و فعالیت های پژوهشی، به دنبال 

داشته باشد.
وی ادامه داد: از طرفی دانشجویان 
خارجی برای حضور در دانشگاه های داخل 
کشور به علت شیوع کرونا با مشکالتی رو 
به رو شده اند و در واقع آموزش مجازی، 
جذب چنین دانشجویانی را و نیز بخشی 
تأثیر  تحت  را  دانشگاه  درآمدی  منابع  از 

قرار خواهد داد.
دانشجویان  حضور  آتی  ترم  در 
دلیل  به  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  در 
به  رو  محدودیت  با  پروتکل ها،  رعایت 
در  را  افتی  شرایط  این  و  می شود  رو 
پی  در  پژوهشی  دستاوردهای  انتشار 
خواهد داشترئیس دانشگاه علم و صنعت 
پایان  و  رساله  ارائه  روند  در  محدودیت 
ارشد  بعضًا  و  دکتری  دانشجویان  نامه 
آتی  ترم  در  مشکالت  از  دیگر  یکی  را 
ترم  در  مثال  طور  به  گفت:  و  برشمرد 
آتی حضور دانشجویان در آزمایشگاه های 
با  به دلیل رعایت پروتکل ها،  تحقیقاتی 
محدودیت رو به رو می شود و این شرایط 
افتی را در انتشار دستاوردهای پژوهشی 
اما  وجود  این  با  داشت.  خواهد  پی  در 
که  دارند  سعی  توان  تمام  با  همکاران 
را  راهکارهایی  با شرایط جدید  متناسب 

برای جلوگیری از این افت پیدا کنند.
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تاکید وزیر علوم بر توسعه فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی
وزیر علوم بر توسعه فعالیت های فرهنگی و دانشجویی در فضای مجازی 
تاکید کرد و گفت: باید بتوانیم در پایان شرایط بیماری، فضای جدیدی از تعامل در 

حوزه های فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.
به وضعیتی که  با توجه  منصور غالمی گفت:  شروع سال تحصیلی جدید 
در ارتباط با این بیماری عالم گیر وجود دارد، باید با نگاه بازشدن ورق زرینی در 
آموزش عالی کشور، مورد توجه قرار گیرد و تمام تالش مان در این دوره ای که 
عدم حضور دانشجویان را شاهد هستیم صرف آن شود که از ظرفیت های فناوری، 
توان علمی و تجربیات اساتید استفاده کنیم تا تاثیرگذاری وسیع تری را در مجموعه 

دانشگاهی کشور شاهد باشیم.
که  می دهد  نشان  گذشته  نیمسال  فعالیت های  افزود:  ادامه  در  علوم  وزیر 
ظرفیت های بخش مجازی توانسته است بخشی از خالءهایی که در فعالیت های 

حضوری به دلیل عدم امکان تجمع همه افراد پیش می آید را مرتفع سازد.
وی تصریح کرد: از آمار تعداد دانشجویانی که در نیمسال گذشته در مناسبت ها 
حضور داشتند می توان فهمید وجود ارتباط برخط حاصل از فضای مجازی می تواند 
مخاطبان بیشتری را پوشش دهد. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهیم 
که دانشجویی که به علت بیماری در دانشگاه حضور ندارد و در کنار خانواده به سر 
می برد؛ در این شرایط خانواده اش نیز به نوعی شاهد فعالیت های فرهنگی ما باشد و 
باید جنبه مفید بودن برنامه ها برای خانواده های دانشجویان نیز مورد توجه قرار گیرد.

 غالمی با اشاره به نقش دانشگاه ها در توسعه کشور گفت: دانشگاهیان کشور 
نشان داده اند که هر جا الزم بوده در کنار مردم حضور پیدا کرده اند و در حل مسائل 
و مشکالت کشور، تقویت نیروی انسانی کارآمد، توسعه فناوری و دانش پژوهی و 
ارزنده ای داشته و روندی  به ثروت نقش  تبدیل دانش  اشتغال و  اقتصادی،  رشد 

تکاملی را طی کرده اند.

تغییر تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان با توجه به شرایط کرونا
سازمان سنجش آموزش کشور درباره تمدید تاریخ دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1۳۹۹ ـ 1۳۹۸ 

اطالعیه دارد.
باتوجه به درخواست برخی دانشگاه ها مبنی بر تغییر تاریخ فراغت از تحصیل 
دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1۳۹۹ ـ 1۳۹۸، به دلیل شرایط ویژه 
دانشگاه ها در  اقدامات  از  ناشی  نیمسال مذکور،  آموزشی در  برنامه های  اجرای 
مقابله با همه گیری بیماری کووید 1۹، تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که در 
نیمسال دوم سالی تحصیلی 1۳۹۹ ـ 1۳۹۸ آخرین نیم سال تحصیلی خود را می 
گذارانند، براساس تشخیص و تأیید آموزش دانشگاه، استثنائًا برای همین نیمسال، 

از تاریخ ۳1 شهریور 1۳۹۹ به ۳0 مهرماه 1۳۹۹ تغییر یافت.

انتخاب حوزه امتحانی آزمون های دانشنامه پزشکی آغاز شد
 2۷ جمعه  روز  در  پزشکی  تخصصی  های  رشته  در  دانشنامه  کتبی  آزمون 
شهریورماه ۹۹ و آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در روز شنبه 2۹ شهریورماه 

برگزار می شود.
شصت و هفتمین دوره آزمون کتبی دانشنامه در کلیه رشته های تخصصی 
پزشکی در روز جمعه 2۷ شهریورماه ۹۹ به صورت کاغذی در حوزه های امتحانی  
شیراز،  زنجان،  زاهدان،  تهران،  تبریز،  بندرعباس،  اهواز،  اصفهان،  ارومیه،  اراک، 
قزوین، کرمان، مشهد، کرمانشاه، گیالن، مازندران، همدان و یزد برگزار خواهد شد.

همچنین سی و چهارمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در روز شنبه 
2۹ شهریورماه به صورت تمام الکترونیک در حوزه های امتحانی اصفهان، اهواز، 

مشهد، کرمان، شیراز، تبریز، تهران برگزار می شود.
تمامی داوطلبان این دو آزمون باید از امروز چهارشنبه 1۹ شهریور تا ساعت 
2۴ روز پنجشنبه 20 شهریورماه با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 

نسبت به انتخاب محل حوزه امتحانی خود اقدام کنند.
محل و زمان دقیق برگزاری آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق 

تخصصی پزشکی متعاقبا به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

 

شکارچی غیرمجاز، محیط  بان را مجروح کرد 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مجروح شدن یک محیط 

بان در ارتفاعات شمیرانات به دلیل درگیری با یک شکارچی غیرمجاز خبر داد.
سعید محمودی با اشاره به مجروح شدن یک محیط بان در استان تهران 
به هنگام درگیری با شکارچی غیرمجاز اظهار داشت: تقریبا ساعت ۷ صبح روز 
با  چهارشنبه، یک شکارچی غیرمجاز در منطقه راحت آباد شهرستان شمیرانات 

محیط بانان درگیر شده و با مجروح کردن یکی از آن ها، متواری شد.
بالفاصله  که  شده  مجروح  شکم  و  پا  ناحیه  از  بان  محیط  افزود:  وی 
از  بان  محیط  این  انتقال  برای  احمر  و هالل  اورژانس  با  هماهنگی های الزم 

ارتفاعات منطقه انجام  و وی به بیمارستانی در تهران منتقل شد. 

انهدام باند فروش یوروی جعلی در تهران
ماموران پلیس یک باند فروش ارز جعلی را منهدم کردند. 

اوایل تیرماه امسال مرد جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه سه تهران از 
فردی به هویت فرشاد بابت فروش یوروی جعلی اعالم شکایت کرد و پس از 
دادسرا برای  بازپرس  دستور  با  و  شده  تشکیل  جعل  موضوع  آن پرونده ای با 
رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

به  پلیس  مقر  در  حضور  با  شاکی  پرونده،  به  رسیدگی  دامه  ا در 
ماموران گفت: برای تهیه ارز با کانال تگرامی که در آن آگهی فروش یورو به مبلغ 

21۷ هزار ریال  درج شده بود آشنا شدم و فروشنده که خود را فرشاد معرفی کرده 
بود با من وارد مذاکره شد و سرانجام  پس از توافق قرار شد 15 هزار یورو برایم 
بیاورد.مدتی بعد فرشاد به همراه سه مرد جوان، یوروها را برای من آورد که پس 
از شمارش، مبلغ ۳ میلیارد و 2۸5 میلیون ریال طی چندین مرحله عملیات بانکی 
به حساب اعالم شده از سوی آنها پرداخت کردم. پس از واریز وجه برای اطمینان 
از اصالت اسکناس ها به صرافی مراجعه کرده و آنجا بود که متوجه شدم یوروها 

جعلی است و پس ازآن فرشاد به هیچکدام از تماس های من پاسخی نداد.
 کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی با مراجعه به محل معامله طی 
انجام تحقیقات میدانی سرنخی از تبهکاران به دست آورده و  با بررسی سوابق 
فرشاد متوجه شدند که او یکی از مجرمان حرفه ای در زمینه کالهبرداری است 

و از مدت ها قبل نیز به به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب پلیس قرار دارد.
با در اختیار گذاشتن اطالعات بدست آمده به بازپرس پرونده دستور دستگیری 
فرشاد و سایر همدستان وی صادر شد و در همین راستا نیز ماموران پنج تن از 

همدستان فرشاد را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
با دستگیری این افراد، بازجویی از آنان آغاز و در جریان آن مشخص شد 
که فرشاد به یکی از شهرهای شمالی کشور متواری شده است. در همین راستا 
نیز ماموران با هماهنگی قضائی راهی محل مورد نظر شدند که با انجام اقدامات 
پلیسی، مخفیگاه فرشاد شناسایی و در ششم شهریورماه، وی را نیز دستگیر کردند.

همچنین در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه متهمان نیز مجموعا تعداد 
5۳ قطعه اسکناس جعلی 500 یوروی کشف و توقیف شد.

فرشاد نیز تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: اسکناس های جعلی یورو را 
بواسطه شخصی ناشناس از کشورهای همسایه برایم آورده اند و من هم با نشر 
آگهی در کانال های تلگرامی اقدام به فروش یوروهای جعلی با همدستانم کرده 

و پول حاصله را بین خودمان تقسیم کردیم.
مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت با تایید این خبر گفت: برای هر شش 
عضو این باند پرونده ای تشکیل شده و آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

روانه دادسرا و پس از آن با حکم قاضی راهی زندان شدند. 
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اپل رسما اعالم کرد ۲۵ شهریور رویدادی 
جدید برگزار می کند.

اپل رسما اعالم کرد قصد دارد بیست و پنجم شهریور رویدادی جدید برگزار 
کند. اپل از شعار Time Flies استفاده کرده و این یعنی احتماال رویداد پیش رو 

روی اپل واچ متمرکز خواهد بود.
 21:۳0 ساعت  که  کرد  تأیید  رسما  مطبوعاتی  بیانیه ای  انتشار  با  اپل 
مراسم  همان  احتماال  که  می کند  برگزار  جدید  مراسمی  شهریور  بیست وپنجم 
آیفون است. گفته می شود  ساالنه ی رونمایی نسل جدید گوشی های خانواده ی 
مراسم اپل قرار است محفلی برای رونمایی گوشی  های خانواده ی آیفون 12 و 
مدل جدید ساعت های هوشمند خانواده ی اپل واچ یعنی سری ۶ و مشخص شدن 

تاریخ انتشار دقیق iOS 1۴ باشد.
ابتدا تصورمان  برگزار شود. در  انتظار  از  قرار است دیرتر  اپل  کنفرانس 
نیفتاد.  اتفاق  این  اما  شود؛  برگزار  اپل  مراسم  جاری  هفته ی  که  بود  این  بر 
باشد  اپل، مشکالتی  رویداد  برگزاری  در  تأخیر  اصلی  دلیل  می دهیم  احتمال 
گزارش  جدیدترین  در  اپل  است.  کرده  ایجاد  کرونا  ویروس  دنیاگیری  که 
از  آیفون های جدید چند هفته دیرتر  بود که عرضه ی  اعالم کرده  مالی خود 
پیش   رویداد  نمی دانیم  دقیقا  درحال حاضر،  افتاد.  خواهد  اتفاق  معمول  حالت 
رو زنده برگزار می شود یا در تاریخ اعالم شده پخش ویدئویی ازپیش ضبط شده 

را شاهد خواهیم بود.
برگزاری  تاریخ  اعالم  به منظور  مرموزی  دعوت نامه ی  همواره  اپل 
تاریخ  اعالم  ه  به همرا پل  ا می کند.  ارسال  رسانه ها  برای  مراسم هایش 
این  اصلی  تصویر  به عنوان  که  کرد  منتشر  را  تصویری  رویداد،  برگزاری 
نشان  جالب  به شکلی  ا  ر شرکت  اصلی  لوگو  و  می کنید  مشاهده  له  مقا
این  برای  کاربران  ایده پردازی  آینده،  روزهای  و  در ساعات  قطعا  می دهد. 

بود. خواهیم  شاهد  را  تصویر 
سردبیر رسانه ی ورج لحظاتی پیش توییت جدیدی منتشر کرد که در آن 
اعالم می شود اپل شعار Time Flies را برای رویداد انتخاب کرده است؛ همین 
موضوع نشان می دهد که رویداد پیش رو احتماال به طور عمده روی اپل واچ متمرکز 
خواهد بود. انتظار می رود اپل واچ سری ۶ توانایی تخمین سطح اکسیژن خون 
را داشته باشد و به شکلی بهتر روی خواب نظارت کند. همچنین سری ۶ احتماال 

دارای پردازنده ی سریع تری خواهد بود.
گفته می شود اپل در پی رونمایی چهار گوشی جدید در این رویداد است: آیفون 
12 با صفحه نمایش 5٫۴ اینچی، آیفون 12 مکس با صفحه نمایش ۶٫1 اینچی، 
 Apple(( آیفون 12 پرو با صفحه نمایش ۶٫1 اینچی و آیفون 12 پرو مکس
Pro Max 12 iPhone با صفحه نمایش ۶٫۷ اینچی. اگر شایعه ها حقیقت 
داشته باشند، آیفون 12 می تواند به کوچک ترین آیفون تمام صفحه ی تاریخ و آیفون 

12 پرو مکس می تواند به بزرگ ترین آیفون تاریخ تبدیل شود. 
گفته می شود گوشی های معمولی سری آیفون 12 در پنل پشتی خود دو 
دوربین مجزا دارند؛ بااین حال مدل های پرو به سه دوربین مجزا به همراه اسکنر 
فراشکافت الیدار مجهز می شوند. درکنار این موضوع،  یکی از هیجان انگیزترین 
شایعه هایی که درباره ی آیفون ها به گوش می رسد صفحه نمایشی با نرخ نوسازی 
پروموشن  هرتز   120 صفحه نمایش  رسانه ها،  به گفته ی  البته  است.  هرتز   120
گفته  همچنین،  است.   12 آیفون  از  پرو  مدل های  ))ProMotionمخصوص 
می شود اپل پس از سال ها قصد دارد طراحی ظاهری آیفون ها را تا حدی متحول 

و این گوشی ها را به لبه ی تخت مجهز کند.
 #AppleEvent ساعاتی پیش از تأیید رسمی برگزاری مراسم اپل، هشتگ
در توییتر با لوگو آبی رنگ اپل همراه شد و کاربران بسیار زیادی درباره ی آن شروع 
 به انتشار توییت کردند. همین موضوع باعث شد در کمتر از یک ساعت هزاران 

توییت با این هشتگ منتشر شود.
بیانیه ی جدید اپل در حالی برای رسانه ها ارسال شده است که جان پراسر، 
انتشار  با  اپل  امروز  بود ساعت 1۷:۳0 عصر  اپل، گفته  افشاگر مطمئن حوزه ی 
بیانیه ای رسمی ساعت اپل واچ سری ۶ را معرفی می کند. این اتفاق درنهایت رخ 

نداد و اپل اعالم کرد می خواهد رویدادی جدید برگزار کند.
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سرپرست وزارت صنعت، 
با  )صمت(  تجارت  و  معدن 
بیان اینکه همه انتظار افزایش 
قیمت دارند و این انتظار باعث هجوم 
می شود،  خودرو  خرید  سمت  به  مردم 
تصریح کرد: با توجه به اینکه آمار به ما 
می گوید نسبت به سال گذشته 25 درصد 
افزایش تولید خودرو در کشور داشته ایم، 
دیگر نباید انتظاری برای افزایش قیمت 
وجود داشته باشد و مردم تنها نیاز خود 

را در این بخش تامین کنند.
جعفر سرقینی، علت افزایش قیمت 
بازار را شرایط روانی عنوان  خودرو در 
کرد و گفت: همه انتظار افزایش قیمت 
دارند و این انتظار باعث هجوم مردم به 

سمت خرید خودرو می شود.
وی اظهار کرد: در سال 1۳۹۶ ما 
با مشکالتی به نام فروش خودرو مواجه 
را  تولیدات خود  نمی توانستیم  و  بودیم 
سال  به  نسبت  که  االن  اما  بفروشیم، 
یافته  افزایش  درصد   ۳5 تولید   1۳۹۶
است در حالیکه جمعیت کشور حداکثر 
امروز  است؛  یافته  افزایش  درصد   10
و علت  نداریم  تولید  نام  به  با مشکلی 
افزایش قیمت خودرو بیشتر مربوط به 

شرایط روانی است.
معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
در  امروز  کرد:  نشان  خاطر  تجارت  و 
شرایط  جمله  از  دلیلی  هر  به  مردم 
اقتصادی انتظار افزایش وجود دارد و به 
همین خاطر است که روزی سرمایه ها 
به سمت مسکن و روز دیگر به سمت 

خودرو حرکت می کند.
پرسشی  به  پاسخ  در  سرقینی 
قیمت  کاهش  در  دولت  نقش  درباره 
این  دولت  جایگاه  کرد:  اظهار  خودرو 
است در کاالهایی که تقاضای بیشتری 
وجود دارد، عرضه را افزایش دهد و به 
مردم بگوید که پول تان را جایی نبرید 
که فردا ضرر کنید؛ اگر خدای ناکرده 
بود،  شده  متوقف  خودروسازی  زمانی 
سرمایه گذاری و انتظار گرانی در این 

روز  هر  خودرو  اما  بود،  منطقی  حوزه 
بیشتر از قبل تولید می شود؛ اگر زمانی 
به  داشت  وجود  خودرو  تولید  کاهش 
افزایش  نگران  مردم حق می دادم که 
اینکه  به  توجه  با  اما  باشند،  ها  قیمت 
سال  به  نسبت  می گوید  ما  به  آمار 
گذشته 25 درصد افزایش تولید خودرو 
در کشور داشته ایم، دیگر نباید انتظاری 
برای افزایش قیمت وجود داشته باشد 
و مردم تنها نیاز خود را در این بخش 

تامین کنند.
***

قیمت خودروها شیب نزولی گرفت!
خودروی  بازار  میدانی  بررسی 
پایتخت حاکی است  قیمت خودروهای 
مسیر  در  نزولی  شیب  یک  با  داخلی 
کاهش قرار گرفت و پراید به زیر 100 

میلیون بازگشت.
پراید  دستگاه  هر  نمونه  به طور 
111 که در ابتدای هفته به 110 میلیون 
تومان قیمت خورده بود به  102میلیون 
تومان، پراید 1۳1 به ۹۷ میلیون تومان، 
همچنین تیبا صندوق دار و ساینا از 12۳ 
به کمتر از 11۹ میلیون تومان نزول کرد.

خاصی  علت  هرچند  کارشناسان 
اما  نمی کنند،  ذکر  موضوع  این  برای 
خرید  برای  کسی  بازار  در  می گویند: 
با  تنها عده ای  و  نکشیده  خودرو صف 

شیطنت به دنبال قیمت سازی هستند.
به گفته یکی از فعاالن بازار، تازه 
دنا  خودروی  تحویل  است  روزی  چند 
هنوز  و  شده  آغاز  اتوماتیک  پالس 
تحویل آنها به تعداد انگشتان دو دست 
نرسیده، اما در عرض چند ساعت بیش 
در  خودرو  این  از  فروش  آگهی   ۳0 از 

سایت ها به چشم می خورد.
مساله  همین  است:  معتقد  وی 
صوری  قیمت گذاری ها  می کند  ثابت 
یکدیگر  هماهنگی  با  عده ای  و  است 
خودرو  برای یک  باال  و  قیمتی خاص 

در نظر می گیرند.
اتحادیه  رئیس  موتمنی«،  »سعید 
نیز  پایتخت  خودروی  نمایشگاه داران 
برخی  مثبت  نظر  اظهار  است:  معتقد 
مسووالن در روزهای گذشته مبنی بر 
تولیدات داخلی  بازار و تکافوی  کنترل 
بازار،  واقعی  نیاز  به  پاسخگویی  برای 
تاثیرگذار  قیمت ها  کاهشی  شیب  بر 

بوده است.
وزارت  سرپرست  گذشته  روز 
صنعت، معدن و تجارت در خاتمه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
غیرواقعی  خودروها  بازاری  قیمت های 
است و تفاوت قیمت کارخانه ای و بازاری 

خودروها نباید این قدر زیاد باشد.
گرانی  افزود:  سرقینی«  »جعفر 

روانی  امر  یک  بیشتر  بازار،  در  خودرو 
های  پول  دارند  دوست  مردم  و  است 

در دست خود را تبدیل به کاال کنند.
وی تاکیدکرد:  برای رسیدن مردم 
دستور  نیز  نیازشان  مورد  خودروی  به 
داده شده تا برنامه ثبت نام خودرو به طور 
مداوم  و با برنامه های بیشتر ادامه یابد و 
در صورت تداوم و افزایش ثبت نام ها، 
قیمت خودروها بیش از پیش افت خواهد 
کرد و شانس افراد برای خودرودار شدن 

بیشتر خواهد شد.
نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
خودروی پایتخت خاطرنشان کرد: وقتی 
عمل  در  می شود،  اعالم  باال  قیمت ها 

خریداری وجود نخواهد داشت.
ن  پیکا ک  نو  ، تمنی مو
افرادی  سمت  به  را  قیمت سازی ها 
تحویل  خودروسازان  از  خودرو  که 
گرفته اند نشانه رفت و گفت: این افراد 
با سوء استفاده از شرایط بازار و همچنین 
به  بازارهای موازی،  التهابات در سایر 
ارائه قیمت های دلخواه خود می پردازند 
بازار به  از این آشفته  تا سود بیشتری 

جیب بزنند.
تاکیدکرد:  حال  عین  در  وی 
در  فوری خودروسازان  فروش  افزایش 
چه  هر  تعادل  به  می تواند  شرایط  این 
بیشتر بازار و کاهش قیمت ها کمک کند.

با یکتا کارت موسسه اعتباری ملل کاالی ایرانی بخرید
رفاه  افزایش  و  مشتریان  رضایت  منظور  به 
مرابحه  عقد  قالب  در  مشتریان  کلیه  به  خانواده 

تسهیالت پرداخت می گردد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل 
مشتریان محترم می توانند در قالب طرح یکتا کارت 
به منظور خرید کاالی بادوام ایرانی و دریافت خدمات 

تا مبلغ 500 میلیون ریال کارت اعتباری با بازپرداخت ۳۶ ماهه دریافت نمایند.
به شعب  بیشتر  توانند جهت کسب اطالعات  متقاضیان محترم می 

موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور مراجعه نمایند.

بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
تامین مالی 12میلیون یورویی در بخش صنعت و معدن در 

آذربایجان شرقی
ایران  توسعه صادرات  بانک  تبریز  رئیس شعبه 
از تامین مالی 12 میلیون یورویی طرح توسعه شرکت 
خاک چینی ایران توسط بانک توسعه صادرات در استان 

آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، پیش بینی می شود این طرح توسعه ای که موضوع 

آن تولید بلوکات گازی، پانل و مالت خشک است، تا پایان سال جاری به بهره 
برداری برسد.

استان  استان گفت:  اقتصادی  به ظرفیت های  اشاره  با  حسین حسین پور 
آذربایجان شرقی با داشتن شهرک های تولیدی و صنعتی متعدد، همجواری با بازار 
کشورهای آذربایجان، ارمنستان و نزدیکی با کشورهای ترکیه و عراق، بعنوان 
یکی از قطب های صنعتی کشور در زمینه پتروشیمی، کفش و چرم، فوالد، فرش، 

محصوالت غذایی و خشکبار محسوب می شود.
وی در ادامه با ذکر این نکته که شعبه تبریز بانک توسعه صادرات به ۹0 
درصد صادرکنندگان استان آذربایجان شرقی خدمات و تسهیالت ارائه داده 
است، گفت: این شعبه توانسته در راستای هدف گذاری های بانک توسعه صادرات 
در خصوص حمایت از صادرات غیرنفتی، کمک به شرکت های دانش بنیان، گسترش 
خدمات فنی و مهندسی و مبادالت تجاری با سایرکشورها دستاوردهای مهمی 
کسب کند.رئیس شعبه تبریز بانک توسعه صادرات ایران افزود: این بانک در 
راستای تحقق سیاست های »سال جهش تولید« نسبت به تامین مالی چندین 
پروژه اشتغالزایی ازجمله تامین مالی طرح توسعه ای شرکت خاک چینی ایران 
با ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از 100 نفر، طرح توسعه حمل ونقل شرکت 
آناتا، طرح توسعه ای دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی، طرح 
احداث هتل اهراب و کمک به واحدهای آسیب دیده در شرایط سخت اقتصادی 
برای بازگشت به چرخه تولید اقدام کرده است.حسین پور در ادامه عملکرد هشت 
ساله ارزی و ریالی شعبه تبریز را تشریح کرد و گفت: این بانک از سال 1۳۹2 تا 
پایان مرداد ماه سال جاری بالغ بر 1200 فقره تسهیالت در بخش تامین مالی 
سرمایه در گردش برای حمایت از تولید داخلی و صادرکنندگان استان آذربایجان 

شرقی، جمعا به مبلغ 2۹,251 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
رئیس شعبه تبریز بانک توسعه صادرات ایران، گفت: این شعبه آمادگی 
کامل برای اعطای تسهیالت و اعتبارات صادراتی، ارائه خدمات مشاوره ای به 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور و نیز ارائه خدمات و تسهیالت به 

شرکت های دانش بنیان صادراتی را دارد.

توقف سرمایه گذاری ها برای صادرات ال ان جی در 2020
کاهش قیمت نفت و گاز بسیاری از برنامه های سرمایه گذاری در زمینه ساخت 

تاسیسات صادرات ال ان جی را به حال تعلیق درآورد.
و  منابع صنعتی  برخی  نیویورک،  و  لندن  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
مالی اعالم کردند که در پی افت تقاضای انرژی به دلیل شیوع ویروس همه گیری 
جهانی کرونا و سقوط بی سابقه قیمت های انرژی برای نخستین بار در دو دهه 
اخیر، در زمینه صادرات گاز طبیعی مایع شده  )ال ان جی( امسال هیچ پروژه جدیدی 

برای اجرا تأیید نشده است.
ساخت  برای  مصوب  طرح های  تعداد  که  میالدی  گذشته  سال  بر خالف 
تأسیسات تولید ال ان جی به طور بی سابقه ای افزایش یافت، کاهش چشمگیر قیمت 
نفت و گاز در سال 2020 شرکت ها را مجبور کرد پروژه های جدید خود را به تعویق 

بیندازند و در تأسیسات موجود سرمایه گذاری کنند.
شرکت مشاوره وود مکنزی در این باره گفت: سال 1۹۹۸ آخرین سالی بود 
که هیچ طرح جدیدی برای ساخت تأسیسات صادرات ال ان جی تصویب نشد، در 
حالی که برآوردهای آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که در دو دهه گذشته 

چنین شرایطی رخ نداده است.
امسال  که  باورند  این  بر  انرژی  و  بانکداری  سرمایه گذاری،  تحلیلگر  پنج 
تصمیمی برای سرمایه گذاری نهایی  )FID( گرفته نمی شود، در حالی که چهار منبع 

دیگر پیش بینی کردند که حداکثر یک تا دو مورد اجرایی خواهد شد.
پیش از همه گیری ویروس کرونا انتظار می رفت  ظرفیت های جدید صادرات 
ال ان جی در سال 2020 میالدی مشابه رقم بی سابقه پارسال و بیش از ۷0 میلیون 

تن در سال باشد.

افزایش تولید گاز در پاالیشگاه سرخون و قشم 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم از افزایش تولید گاز در این 

پاالیشگاه با ظرفیت 1۴.۴ میلیون مترمکعب در روز خبر داد.
محمدحسین  ایران،  گاز  ملی  از شرکت  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
نوروزی، اظهار کرد: با توجه به روند نزولی تولید از مخزن سرخون از سال 1۳۹0، 
باالدست  کار شرکت  در دستور  این مخزن  مطالعات  و  به روزرسانی  و  بازنگری 
)مناطق نفت مرکزی - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی( قرار گرفت.

وی افزود: طبق مطالعات انجام شده، زمان ترک مخزن سرخون نیمه اول 
سال 1۳۹۸ برآورد شد که براساس این نتایج، راهکارهای استمرار تولید و نگهداشت 

پاالیشگاه در دستور کار شرکت قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم ادامه داد: پس از محاسبات و 
بررسی های فنی و مهندسی انجام شده و با گرفتن مجوزهای الزم، تست کاهش 

فشار عملیاتی تا ۴5 بار به طور عملی انجام شد.
نوروزی تصریح کرد: با توجه به روند فزاینده کاهش تولید و کاهش مقدار 
آن تا حدود ۳.5 میلیون مترمکعب در روز در سال ۹۹، سناریو تزریق گاز به خط 
سرخون - نیروگاه بندرعباس با هماهنگی و همکاری مراجع ذی ربط به مدت ۷2 
ساعت و به صورت عملی انجام شد که تست و نتایج به دست آمده علمی و فنی، 
بررسی و تجزیه و تحلیل و سپس راهکارها و سناریو تزریق به خط مذکور و مصرف 

گاز کم فشار پاالیشگاه نهایی شد.
وی همچنین گفت: هم زمان با هفته دولت و با کارهای کارشناسی انجام شده، 
این تست عملیاتی آغاز شد که با آغاز این تست یک ماهه، تولید گاز تا 2 میلیون 
مترمکعب در روز و همچنین سایر محصوالت پاالیشگاه مثل  NGL و LPG به 

ترتیب ۳5 و ۳۸ درصد افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم اظهار کرد: تثبیت اشتغال 
بالغ  بومی  کارگری(  و  )غیرپروژه ای  شرکتی  نیروهای  به ویژه  انسانی  نیروی 
این  مهم  دستاوردهای  از  پاالیشگاه  و  باالدست  شرکت  دو  در  نفر  هزار  بر 

طرح است.
و  کشور  انرژی  نیازهای  از  بخشی  تأمین  با  همسو  نوروزی،  گفته  به 
مصارف  برای  مناسب  و  محیطی  زیست  انرژی  به عنوان  طبیعی  گاز  مصرف 
سرخون  گاز  پاالیشگاه  کرمان،  و  هرمزگان  استان های  در  خانگی  و  صنعتی 
جنوب  گاز  پاالیشگاه  تنها  روز،  در  مترمکعب  میلیون   1۴.۴ اسمی  ظرفیت  با 
کشور و استان هرمزگان و نماد تعالی و استمرار تولید شرکت ملی گاز ایران 

در این منطقه از کشور است.

بیکرهیوز به دنبال آینده ای با انرژی کم کربن
پایین ماندن قیمت های جهانی نفت خام سبب شده است بیکرهیوز به فکر 

اجرای طرح های انرژی کم کربن بیفتد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لورنزو سیمونلی، مدیرعامل بیکرهیوز گفت: 
این شرکت در حال بررسی مشتریانی است که برای انتقال به آینده ای کم کربن 
آماده می شوند و قصد دارد جای پای خود را فراتر از ارائه خدمات میدان های نفت 

و گاز، تقویت کند.
انرژی و  انتقال  با تأکید بیشتر بر  انرژی بارکلی  وی در کنفرانس مدیران 
فناوری مورد نیاز برای حرکت به سوی انرژی های تجدیدپذیر گفت: این شرکت 
به کم کردن خدمات و تجهیزات میدان های نفتی خود ادامه خواهد داد، این شرکت 
پیش از این نیز بعضی از دارایی های مربوط به میدان های نفتی را واگذار کرده است.

متعهد  بیشتری  مشتریان  که  می شود  انجام  حالی  در  راهبردی  تغییر  این 
و  باد  مانند  انرژی های تجدیدپذیری  از کربن می شوند و رشد  استفاده کمتر  به 

خورشید سرعت می گیرد.
بیکرهیوز اعالم کرد که در نظر دارد تا سال 2050 میالدی مقدار انتشار 

کربن خالص خود را به صفر برساند.
با کاهش سرعت تقاضای نفت است، زیرا  بیکرهیوز در حال تطبیق خود 
همه گیری ویروس کرونا و جنگ قیمتی کوتاه مدت سبب شد بزرگ ترین مشتریان 
این شرکت تهیه تجهیزات را متوقف کنند، از سرعت پروژه های جدید نفت و گاز 

طبیعی مایع شده )ال ان جی( خود بکاهند و کارکنانشان را کاهش دهند.
نفت خام برنت روز سه شنبه )1۸ شهریورماه( زیر ۴0 دالر برای هر بشکه 

معامله شد که پایین تر از هزینه سرسام آور بسیاری از پروژه های جدید است.

عملیاتی شدن چاه 10 دانان با اجرای طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت 

در مسیر اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، چاه شماره 10 میدان دانان در استان ایالم با امکان تولید روزانه 2 

هزار و 200 بشکه نفت عملیاتی شد.
سه بسته کاری از مجموع ۳۳ بسته طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، 
مشتمل بر بسته های میدان های دانان، نفت شهر و سعادت آباد در استان های ایالم، 
کرمانشاه و فارس مربوط به پروژه های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است 
که در این راستا، نخستین چاه تعریف شده در این ۳ پروژه ، در میدان دانان به 

تولید اولیه رسیده است.
پرویز صالح وند، مجری طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران با اعالم این خبر، گفته است: »چاه 10 دانان در عمق ۳ هزار و 
۶20 متری حفر شده و به تولید مطلوب 2 هزار و 200 بشکه در روز رسیده که 

این میزان حدود 2 برابر  پیش بینی های اولیه است«.
براساس این گزارش، نخستین دکل حفاری به منظور اجرای طرح نگهداشت 
و افزایش تولید نفت دانان، دی ماه پارسال در این میدان مستقر شد. طرح نگهداشت 
از 10 هزار بشکه ای  افزایش بیش  ایالم،  استان  تولید نفت دانان در  افزایش  و 
ظرفیت تولید روزانه این میدان را با حفاری 11 حلقه چاه جدید و طراحی و اجرای 
چاه  حلقه  این 11  از  حلقه   2 برای  بنگستان  گروه  در  اسیدی  عملیات شکافت 
هدف گذاری کرده است، همچنین در این پروژه، خدمات فنی ژئوفیزیکی شامل 
طراحی، جمع آوری، انجام مطالعات لرزه نگاری سه بعدی در مساحتی حدود 500 
کیلومتر مربع، احداث یک دستگاه پکیج نمک زدایی با ظرفیت 10 هزار بشکه در 
روز، توسعه چندراهه دانان، احداث جاده های دسترسی به چاه ها و اجرای خط لوله 

۶ اینچ به طول 55 کیلومتر لحاظ شده است.
اختصاص چهار درصد از اعتبارهای کل طرح به انجام پروژه های عام المنفعه و 
مسئولیت های اجتماعی، تأمین بیش از ۹0 درصد کاالهای طرح از سوی سازندگان 
داخلی، دریافت مجوزهای زیست محیطی و الزام پیمانکاران به رعایت الزام های 
از  بهره گیری  سطح،  باالترین  در  )اچ اس یی(  زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت، 
خدمات پیمانکاران بومی و انجام هم زمان عملیات حفاری و عملیات ژئوفیزیک 

از ویژگی های این طرح است.
اواخر بهمن ماه  افزایش تولید نفت میدان دانان  قرارداد طرح نگهداشت و 

سال ۹۷ بین شرکت ملی نفت ایران و گروه مپنا امضا شد.
میدان نفتی دانان در ۳0 کیلومتری جنوب شرقی دهلران در استان ایالم 
واقع شده و در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از شرکت های 
زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار دارد که در سال 1۳50 کشف 

و تاکنون ۹ حلقه چاه در این میدان حفاری و تکمیل  شده است.

دلیل گرانی خودرو از نظر سرپرست وزارت صمت؛

شرایط روانی علت افزایش قیمت خودرو در بازار 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

همه  باوجود  گفت:  رئیس جمهوری 
مشکالت ناشی از تحریم و ویروس کرونا، 
خوشبختانه کشور در دو ماه گذشته در مسیر 

رشد اقتصادی قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
حسن روحانی، روز گذشته )چهارشنبه، 1۹ شهریورماه( در 
نشست هیئت وزیران با اشاره به اقدام های دولت در مسیر 
رونق تولید و توسعه کشور گفت: اقدام های انجام شده در 
حوزه های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات، 
نشان می دهد که مردم تحت تاثیر تحریم و وحشت از کرونا 

نیستند و با رعایت اصول بهداشتی همه توان خود را برای 
پیشرفت و آبادانی کشور به کار گرفته اند.

ایران  مقاومت ملت  و  ایستادگی  از  قدردانی  با  وی 
دشمن،  ظالمانه  تحریم های  و  اقتصادی  فشار  مقابل  در 
افزود: ملت بزرگ ایران، همه قوا، کارگزاران و مسئوالن 
در شرایط سخت  را  توان خود  اجرایی همه  دستگاه های 
کنونی به کار گرفته اند و باوجود اینکه در هفت ماهه گذشته 
هم زمان با تحریم و ویروس کرونا مواجه بودیم، خوشبختانه 
کشورمان در ماه های تیر و مرداد در مسیر رشد اقتصادی 

قرار گرفته است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه این هفته، بیست وسومین 
هفته  افتتاح  طرح های را ملی خواهیم داشت، تصریح کرد: 
در این مدت باوجود همه مشکالت اقتصادی تا جایی که 
توانستیم به واحدهایی که صدمه دیده اند و مستاجرانی که 
پرداخت کرده ایم  وام  داشتند  برای ودیعه مسکن مشکل 
و تالش کردیم سهام عدالت آزاد شود و در اختیار مردم 

قرار گیرد.
همه  از  تولید  جهش  سال  در  کرد:  عنوان  روحانی 
مسئوالن می خواهم که با همه توان رونق تولید و باالتر از 
آن جهش تولید را به عنوان اولویت و هدف بزرگ قرار دهند.

رئیس جمهوری: کشور در مسیر رشد و توسعه قرار دارد!

تمامی شاخص های مهم 
ریزش  آمریکا  و  اروپا  بورسی 

کردند.
به گزارش بلومبرگ، مناقشات تجاری 
بین چین و آمریکا بار دیگر شدت گرفته است 
تا جایی که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر 
چین  با  تجاری  مناسبات  قطع  احتمال  از 
خبر داده است. مایک پمپئو- وزیر خارجه 
آمریکا نیز در اظهاراتی تحریک آمیز مرکز 
فرهنگی چین موسوم به » کنفسیوس« را 
ترویج گری ایدئولوژی کمونیستی حکومت 

چین خوانده است.
آمریکا  خارجه  وزارت  این  از  پیش 
این  شهروندان  حضور  بود  گرفته  تصمیم 
کشور در رویدادهای فرهنگی و علمی که 
توسط سفارت چین و یا کنسولگری ها در 
این کشور برگزار می شوند را محدود کند. 
هم چنین برخی از منابع خبری از احتمال 
تحریم بزرگ ترین سازنده تراشه چین توسط 

آمریکا خبر داده اند.
از سوی دیگر چین پس از سفر اخیر 
وزیر بهداشت آمریکا به تایوان تصمیم گرفته 
است مقامات آمریکایی را که به تایوان سفر 
کنند، وارد فهرست تحریمی خود کند. نشریه 
چینی » گلوبال تایمز« هم چنین از احتمال 
تحریم شرکت های آمریکایی خبر داده که با 
تایوان مراوده دارند. رئیس جمهور تایوان در 
واکنش به این اخبار از جهان خواسته است تا 

علیه چین متحد شود.
از  بزرگ  اقتصادهای  تدریجی  خروج 
رکود عمیق ناشی از کرونا باعث رونق مجدد 
بازارهای کار شده است. نرخ بیکاری بزرگ 
ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه آگوست باز 
را ثبت  هم کاهشی شد و رقم ۸.۴ درصد 
کرد. این نرخ بیکاری که 1.۸ درصد کمتر از 
ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده 
در آمریکا در طول چهار ماه اخیر است. طی 
این مدت شمار جمعیت بیکاران با کاهشی 
محسوس نسبت به ماه قبل به 1۳ میلیون و 
۶00 هزار نفر کاهش پیدا کرد که دو میلیون 

و ۸00 هزار نفر کمتر از ماه قبل است.
آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ-  دونالد 
در واکنش به این اتفاق در پیامی توییتری 
با ابراز خرسندی از تک رقمی شدن مجدد 
نرخ بیکاری گفته است که این مساله خیلی 
کارشناسان  از  بسیاری  که  از چیزی  زودتر 
این  و  افتاد  اتفاق  کردند  می  بینی  پیش 
پیش  روشن  ای  آینده  دهنده  نشان  مساله 

روی اقتصاد آمریکا خواهد بود.  
هم چنین ممکن است پس از مدتها 
کش و قوس سرانجام بسته محرک جدید 
نانسی  شود.  اجرایی  و  نهایی  آمریکا  در 
از جمله  آمریکا که  رئیس کنگره  پلوسی- 
به شمار می  بسته  این  مخالفان سرسخت 
خبر  مذاکرات  در  جزئی  پیشرفت  از  رود 
داده هر چند افزوده که اختالف جدی هنوز 
پاربرجا است. از سوی دیگر رشد بیش از حد 
سفارشات صنعتی در آمریکا در ماه ژوئیه می 
تواند نویدبخش ثبت یک رشد نیرومند در 
سه ماهه سوم سال پس از ثبت رشد بسیار 

بد سه ماهه قبل باشد.
بورسی جهان کماکان  شاخص های 
با  اما  هستند  مواجه  باالیی  نوسانات  با 
بازگشت نسبی آرامش در بین معامله گران، 
ریزش های دو ماه اخیر تقریبا جبران شده 
ماه  پنج  سطوح  باالترین  به  ها  شاخص  و 
اخیر خود رسیده اند. ریچارد کالریدا، قائم 
مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته است 
هدف گذاری جدید سطوح تورمی به معنای 
عدول از تعهد این بانک به استحکام بخشی 
به بازار کار نخواهد بود. اکنون شمار بیشتری 
از معامله گران منتظر کاهش بیشتر نرخ بهره 
محدوده  در  آن  گرفتن  قرار  و  آمریکا  در 

منفی هستند.
تاکنون بیش از 2۷ میلیون و ۶۳۹ هزار 
و 2۳۶ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است 
که در این بین ۸۹۹ هزار و 1۷2 نفر جان 
خود را از دست داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با 
1۹۳ هزار و ۶۹۹ نفر، برزیل با 12۷ هزار و 

۸۴ نفر، هند با ۷۳ هزار و ۸۹۴ نفر، مکزیک 
با ۶۷ هزار و ۷۸1 نفر و انگلیس با ۴1 هزار 

و 5۸۶ نفر بوده است.
دیوید کاستین- تحلیل گر بازار بانک 
تکنیکال  تحلیل  گفت:  ساکس  گلدمن 
نمادهای اصلی بازار نشان می دهد وضعیت 
امیدوارکننده است و در روزهای اخیر شاهد 
بهبود محیط کالن اقتصادی نیز بوده ایم. 
به  کرونا  با  مقابله  واکسن  زمینه  در  اگر 
برسیم  جدیدی  اتکای  قابل  دستاوردهای 
آن وقت شاهد یک دوره طوالنی و باثبات 
اما حتی  در صعود شاخص ها خواهیم بود 
در  ها  شاخص  داریم  انتظار  هم  آن  بدون 
سطح باالتری از جایی که ماه قبل در  آن 

قرار داشتند، بایستند.
بورس آمریکا

شاخص ها  همه  استریت،  وال  در 
تا جایی که هر سه شاخص  بودند  ریزشی 
روز  از  تری  پایین  در سطح  بورسی  اصلی 

»داوجونز  شاخص  شدند.  بسته  خود  قبل 
ایدانستریال اوریج« با 1.1۶ درصد کاهش 
و  در سطح 2۷ هزار  و  قبل  روز  به  نسبت 

۸0۸.2۴ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی 500« با 1.۶1 
واحدی   ۳۳۷1.۷0 سطح  تا  ریزش  درصد 
بورسی  مهم  شاخص  دیگر  و  رفت  پایین 
 2.5۴ با  کامپوزیت«  »نزدک  یعنی  آمریکا 
درصد کاهش در سطح 11 هزار و 25.۴۳ 

واحدی بسته شد.
بورس های اروپایی

از سوی دیگر مذاکرات اتحادیه اروپا 
بر سر  توافق  به  بر سر رسیدن  انگلیس  و 
آینده روابط به بن بست خورده است. منابع 
نخست  اند  داده  گزارش  انگلیسی  خبری 
این مدعی  از  تا پیش  این کشور که  وزیر 
توافق  به  دستیابی  برای  کشورش  اشتیاق 
با اتحادیه اروپا شده بود در اقدامی عجیب 
به دنبال تعیین ضرب العجل برای دستیابی 

به توافق بر سر آینده روابط با اتحادیه اروپا 
دولت  تایمز،  فایننشیال  اعالم  است. طبق 
نرسیدن  صورت  در  دارد  نظر  در  انگلیس 
را  مذاکرات  خاتمه  اکتبر،  ماه  تا  توافق  به 
حاکم شدن  معنای  به  این  که  کند  اعالم 
روابط  در  جهانی  تجارت  سازمان  مقررات 

طرفین خواهد بود.  
ارشد  کننده  مذاکره  بارنیه-  میشل 
نگران  با  برگزیت  امور  در  اروپا  اتحادیه 
است  گفته  گزارشات  این  خواندن  کننده 
شرایط دشواری پیش روی آینده مذاکرات 
قرار دارد چرا که بریتانیایی ها هم می خواهند 
بیشترین امتیاز را بگیرند و هم کمترین امتیاز 
را بدهند. پیش از وی نیز وزرای خارجه آلمان 
و فرانسه از انگلیس به دلیل مواضع خود در 

مذاکرات انتقاد کرده بودند. 
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، 
با  لندن  بورس   »100 »فوتسی  شاخص 
0.12 درصد ریزش نسبت به روز قبل و در 

سطح 5۹۳0.۳0  واحد بسته شد.  شاخص 
»دکس ۳0« بورس فرانکفورت در آلمان با 
افت 1.01 درصدی و ایستادن در سطح  12 
هزار و ۹۶۸.0۳ واحدی به کار خود خاتمه 
داد و شاخص »کک ۴0« بورس پاریس با 
کاهش 1.5۹ درصدی در سطح ۴۹۷۳.52 
واحد بسته شد. در مادرید شاخص »ایبکس 
به ۶۹55  پایین رفت و  ۳5« 1.۷۸ درصد 

واحد رسید.
بورس های آسیایی

 ، سیا آ ی  بورس ها مالت  معا ر  د
جایی  تا  داشتند؛  شاخص ها عملکرد خوبی 
که شاخص »نیک کی 225« بورس توکیو 
 2۳ سطح  تا  درصدی   0.۸ صعود  با  ژاپن 
هزار و 2۷۴.1۳ واحدی باال رفت. شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ 0.1۴ 
و  هزار   2۴ سطح  در  و  رفت  باال  درصد 
در چین شاخص  بسته شد.  واحد   ۶2۴.۳۴
 0.5۴ افزایش  کامپوزیت«  »شانگهای  
درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۶۹۴.۳۴ 

واحد بسته شد.
پی  اند  »اس  شاخص  استرالیا  در 
با  سیدنی  بورس   »200 ایکس  اند  اس 
سطح  در  ایستادن  و  افزایش  درصد   1.0۶
۶00۷.۸۴ واحدی به کار خود خاتمه داد. در 
بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص 

» تاپیکس« ژاپن صعودی بود.
نفت

قیمت ها  روند  سیاه  طالی  بازار  در 
نزولی بود. هر بشکه نفت »وست تگزاس 
اینتر مدیت« با 5.۸1 درصد ریزش به ۳۶.۷۳ 
دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با 
کاهش ۴.۹۳ درصدی به ازای ۳۹.۷۸ دالر 

در هر بشکه مبادله شد.
طال و نقره

همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای 
هر اونس طال با صعود 1.۴۸ درصدی نسبت 
به روز قبل در سطح 1۹۳۹.۹۴ دالر معامله 
شد. هر اونس نقره با صعود 0.۳5 درصدی 

به ازای 2۷.0۶ دالر مبادله شد.

چین وآمریکا مسببان اصلی؛

ریزش بورس ها در آمریکا و اروپا! 

بازار ارز که در روزهای گذشته، شلوغ و ملتهب 
و همراه با صف های طوالنی خرید ارز سهمیه ای بود، 
چهارشنبه را آرام، بی حاشیه و خالی از مشتری سپری 
کرد، به طوری شمار دالالن بازار غیررسمی ارز از 

تعداد خریداران بیشتر بود.
افزایش قیمت ارز و حضور مردم پشت درهای 
صرافی ها برای خرید دالر و یورو از اخبار روزهای 
گذشته بازار ارز بود، که گاهی توسط دالالن و سفته 
بازان به آن دامن زده می شد تا قیمت ها را در بازار 

ارز باال ببرند.
اما اگر امروز سری به میدان فردوسی یا صرافی 
های سطح شهر می زدید برخالف شایعات و اخبار 
منتشر شده در فضای مجازی نه از تشکیل صف های 
طوالنی پشت درهای بسته صرافی ها خبری بود و 
نه از التهاب در بازار خرید و فروش دالر و یورو و نه 

حتی از مردمی که برای دریافت ارز سهمیه ای خود 
آمده باشند. فقط دستفروشان و دالالن بودند که با 
تجمع و تردد در خیابان ها و اطراف صرافی ها سعی 
داشتند که بازار را شلوغ و پر رفت و آمد نشان دهند.

گذشته  روزهای  طی  شده  منتشر  ر  خبا ا
بتوانند  تا  است  دالالن  از سوی  قدیمی  راهکاری 
روند کاهشی آن  از  و  دارند  نگه  باال  را  ارز  قیمت 
ایرنا  خبرنگار  امروز  مشاهدات  اما  کنند،  جلوگیری 
های  در صرافی  تنها  نه  که  داشت  آن  از  حکایت 
خیابان  و  فردوسی  میدان  در  سطح شهر که حتی 
ارز  فروش  و  خرید  بازار  کسادی  آن  اطراف  های 
به  توجه  با  و  آید  به چشم می  از هر چیزی  بیش 
ارز  فروش  توقف  مرکزی  بانک  روز گذشته  اینکه 
امروز حتی مردم عادی  سهمیه ای را اعالم کرد، 

نیز در این مکان ها به چشم نمی خوردند.

مجوز فروش ارز سهمیه ای نداریم
برای  اقدامی  در  مرکزی  بانک  گذشته  روز 
کنترل قیمت بازار ارز در ابالغیه ای توقف فروش ارز 
سهمیه ای را اعالم کرد و در متن این اطالعیه آمده 
است که فروش اسکناس از محل سایر کد )2۴( تا 
اطالع ثانوی از سیستم سنا حذف شد و بدین ترتیب 
فروش دو هزار یورو و یا معادل آن به هر دارنده کارت 

ملی در سال منتفی شده است.
بر همین اساس صرافی های دولتی که پیش 
از این به دلیل فروش سهیمه دو هزار دالری بسیار 
شلوغ و پر رفت و آمد بودند،امروز شاهد هیچ ترددی 
نبودند و حتی کمتر کسی برای خرید ارز آزاد وارد 
صرافی ها می شد. این کسادی نه فقط در صرافی 

ها بلهدر میان دالالن نیز دیده می شد.
فروش زیاد نداریم، ارز می خریم

یکی از دستفروشان دالر و یورو با بیان اینکه 
قیمت ارز هر لحظه در حال نوسان و تغییر است به  
خبرنگار ایرنا گفت: این روزها در بازار خرید و فروش 
کسادی داریم کمتر کسی به سراغ ما می آید و آنچه 
از التهاب بازار می گویند خیلی دیده نمی شود پیش 
از این هر روز شاهد حضور بسیاری از خریداران یا 

فروشندگان بودیم.
وی افزود: افرادی که این روزها به بازار می آیند 
یا در اینجا تردد می کنند بیشتر قصد فروش ارزهای 
خود را دارند اما همین موضوع هم امروز کمتر در 

بازار ارز دیده می شود.
البته باید این موضوع را هم در نظر گرفت که 
بسیاری از دالالنی که در بازار ارز امروز حضور داشتند 
کمتر اقدام به فروش ارزهای خود می کردند و می 
گفتند »فروش نداریم اما اگر دالر دارید می خریم.«

گله مندی دالالن از سکون بازار
برخی دالالنی که در خیابان فردوسی و اطراف 
صرافی ها حضور داشتند به دلیل حضور کم خریداران، 
بسیار گله مند بودند و به محض ورود فرد جدیدی که 
برای تهیه ارز یا فروش آن دیده می شد به سمتش 
می رفتند تا بتوانند سود امروز خود را به دست آورند.

یکی از دالالن می گفت: »بسیاری از افرادی 
که امروز آمدند فقط قصد ارزیابی بازار را داشتند و 
وقتی با سکون بازار مواجه شدند و ارز سهمیه ای 
هم نمی توانستند تهیه کنند بدون خرید یا فروشی 

اینجا را ترک کردند.«
به  توجه  با  کردیم  می  فکر  افزود:  دیگری 
نوسانات قیمت ارز می توانیم فروش بهتری داشته 
باشیم اما امروز انگار قرار نیست خبری باشد و باید 

مانند روزهای گذشته دست خالی بمانیم.

دالالن بیشتر از خریداران؛ آرامش بازار در پی توقف فروش ارز سهمیه ای
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ایالم  دانشگاه  رییس 
ش  یر پذ ز  مجو  : گفت
پژوهش  دکتری  دانشجوی 
محور برای تحصیل دانشجویان عراقی 
در ایالم اخذ شده است تا این افراد به 
صورت جامعه محور و مسأله محور این 
بازار  وارد  هدفمند  و  گذرانده  را  دوره 

کشور عراق شوند.
رییس دانشگاه ایالم گفت: مجوز 
پژوهش  دکتری  دانشجوی  پذیرش 
محور برای تحصیل دانشجویان عراقی 
در ایالم اخذ شده است تا این افراد به 
صورت جامعه محور و مسأله محور این 
بازار  وارد  هدفمند  و  گذرانده  را  دوره 

کشور عراق شوند.
محمد علی اکبری در سفر رایزن 
فرهنگی سفارت عراق در ایران با هدف 
توسعه همکاری های علمی و بین المللی 
بین دانشگاه ایالم و دانشگاه های کشور 
عراق اظهار داشت: اخذ مجوز راه اندازی 
عراق  در  فارسی  زبان  آموزش  مرکز 
این 2  روابط  توسعه  برای  دیگر  گامی 
عراق  سفارت  چنانچه  و  است  کشور 
همکاری  مرکز  این  راه اندازی  برای 
تحصیل  از  قبل  عراقی  داوطلبان  کند 
می توانند دوره آموزش زبان فارسی را 
با حضور بهترین اساتید صاحب نظر به 

اتمام برسانند.
این  اندازی  راه  با  افزود:  وی 
مرکز در عراق دانشجویان عراقی می 
تحصیل  برای  را  الزم  آمادگی  توانند 
در دانشگاه های ایران و دانشگاه ایالم 
به تسهیل در  امر  این  کسب کنند که 
پژوهشی  و  آموزشی  مسائل  یادگیری 

توسط کمک می کند.
عالقه  به  ایالم  دانشگاه  رییس 

برای  عراق  کشور  داوطلبان  خاص 
تحصیل در دانشگاه ایالم اشاره کرد و 
اظهار داشت: بدون هیچ گونه تبلیغاتی، 
انتخاب های  اولین  جزو  ایالم  دانشگاه 
دانشجویان عراقی برای ادامه تحصیل 

در ایران است.
فرآیند  این  در  شد:  یادآور  وی 
بتوانند  که  نخبه ای  دانشجویان  تربیت 
اولویت  باشند  موثر  عراق  مردم  برای 
دارد و برای تحقق آن امتیازات خاصی 
جذب  برای  شهریه  تخفیف  همچون 
این نوع دانشجویان تصویب شده است.

دانشگاه   2 افزود:  اکبری  علی 
فردوسی مشهد و دانشگاه ایالم در کشور 
برای آموزش دانشجویان عراقی جایگاه 
وزارت  عالی  مقامات  و  دارند  خاصی 
صورت  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
صریح به اهمیت جایگاه دانشگاه ایالم 

در این موضوع تاکید کرده اند.
ر  د  : د کر تصریح  کبری  علی ا
روابط  توسعه  برای  ایالم  دانشگاه 
پذیرش  به  تنها  بین المللی،  و  علمی 
است،  نشده  اکتفا  خارجی  دانشجوی 

جامعیت  به  دانشگاه  مدیریت  بلکه 
در  و  دارد  اعتقاد  دوجانبه  ارتباطات 
همکاری های  توسعه  برای  راستا  این 
علمی با دانشگاه های کشور عراق، این 
دانشگاه تنها دانشگاهی است که رشته 
تاریخ عراق  مطالعات  ارشد  کارشناسی 

را راه اندازی کرد.
خواستار  ایالم  دانشگاه  رییس 
ک  مشتر ی  هش ها و پژ ی  ر ا گز بر
دانشگاهی با محورهایی همچون  گردو 
غبار، اربعین، مسائل زیست محیطیث، 
کرونا، مسائل مرز و موضوعات فرهنگی 

و اجتماعی شد.
عراق  سفارت  فرهنگی  رایزن 
سابقه  به  نشست  این  در  نیز  ایران  در 
تاریخی روابط 2  کشور ایران و عراق 
اشتراکات  دلیل  به  و گفت:  اشاره کرد 
بستر  دینی  و  قومی  فرهنگی،  مختلف 
الزم برای توسعه هر چه بیشتر روابط 

فراهم شده است.
امجد حمید المظفر اظهار داشت: 
به علت فاصله کم بین دانشگاه ایالم و 
مرز عراق، جایگاه خوب دانشگاه ایالم 

در جمهوری اسالمی، ظرفیت های خوب 
آزمایشگاهی و کارگاهی همچنین عالقه 
خاص دانشجویان عراقی برای تحصیل 
از اولویت های  در دانشگاه ایالم، یکی 
برای  ایران  در  عراق  سفارت  اصلی 
ایران،  کشور  با  علمی  روابط  توسعه 
دانشگاه  با  دانشگاهی  روابط  توسعه 
ایالم است که قدم های مثبتی در این 

راه برداشته شده است.
اهداف  تحقق  برای  افزود:  وی 
توسعه  اولویت ها  از  یکی  نظر،  مورد 
ایالم  دانشگاه  جانبه   2 همکاری های 
همچون  عراق  مرزی  دانشگاه های  و 
است و سفارت  دیاله  و  واسط  میسان، 
عراق در ایران با تمام توان از این روند 

حمایت می کند.
امجد با استقبال از راه اندازی دفتر 
فارسی  زبان  آموزش  مرکز  و  کنسولی 
به غیر فارسی زبانان در دانشگاه ایالم، 
خواستار اهتمام مدیریت دانشگاه ایالم 
بورسیه  نشجویان  دا پذیرش  برای 
در  عراقی  دانشجویان  حضور  عراقی، 
ایرانی،  دانشجویان  درس  کالس های 
مشترک،  آموزشی  دوره های  برگزاری 
پژوهشی  مطالعات  تفاهم نامه  امضای 
در  تخفیف  و  عراقی  دانشگاه های  با 

پرداخت شهریه ها شد.
امجد حمید المظفر رایزن فرهنگی 
در  ایران  در  عراق   جمهوری  سفارت 
مسووالن  با  دیدار  و  ایالم  به  سفر 
دانشگاه ایالم ابتدا از آزمایشگاه مرکزی، 
گلخانه های  مجتمع  مرکزی،  کتابخانه 
تحققاتی و دانشکده های کشاورزی، فنی 
و مهندسی و علوم پایه بازدید کرد و در 
جریان ظرفیت های آموزشی و پژوهشی 

دانشگاه ایالم قرار گرفت

رئیس دانشگاه ایالم:

اخذ مجوز پذیرش دانشجویان عراقی برای  دوره دکترا در دانشگاه ایالم 
فیبرنوری زیرساخت ارتباطی ایالم به بدره

 زیر بارترافیکی می رود

رضا حسن بیگی مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان ایالم با اعالم این 
خبر اظهار کرد: فیبرنوری مسیر ایالم به شهرستان بدره بطول ۸5 کیلومتر 
وبا اعتبار ۸5 میلیارد ریال بهمن ماه سال گذشته اجرا و به اتمام رسید هم 
یازدهمین دوره مجلس شورای  انتخابات  آستانه دومین مرحله  اکنون در 

اسالمی راه اندازی میگردد.
وی افزود: با توجه به قطع ارتباطات مکرر شبکه مخابراتی و اینترنت این 
شهرستان،باراه اندازی فیبرنوری شبکه زیرساخت عالوه برپایداری ارتباطی 
شبکه،افزایش ظرفیت وسرعت درتبادل اطالعات را برای مشترکین این 

شهرستان بدنبال خواهد داشت.
مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان ایالم اظهار کرد: با راه اندازی فیبر 
نوری زیرساخت ارتباطی مسیر ایالم به شهرستان بدره ،نیاز ارتباطی کلیه 
اپراتور ها وشرکت های مخابراتی در زمینه پهنای باند اینترنت وبستر انتقال 
اطالعات وارتباطی فراهم گردید،  این مسیر فیبرنوری به عنوان مسیر رینگ 

ارتباطی شهرستانهای جنوبی استان در مواقع بحران نیز میباشد.
وی تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت بعنوان متولی مادرشبکه 
های مخابراتی کشور وظیفه تامین کلیه بسترهای زیرساخت ارتباطی وانتقال 

ترافیک بین استانی وبین الملل کشور راعهده دار است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:
بهزیستی استان مرکزی هفت هزار و ۵۷3 شغل پایدار 

ایجاد کرد

دوره  در  حمایتی  نهاد  این  گفت:  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
فعالیت دولت تدبیر و امید هفت هزار و 5۷۳ شغل پایدار برای مددجویان 
ویژه زیرپوشش استان ایجاد کرد. زهرا امینی افزود: یک هزار و ۶۸2 مددجوی 
زیر پوشش این نهاد حمایتی سال گذشته تسهیالت اشتغال زایی دریافت 
کردند. وی اظهار داشت: ۶۴۴ مددجو با هدف اشتغال جدید و یک هزار و ۳۸ 
مددجو برای تثبیت شغلی در مجموع ۴۶ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی 

از محل اعتبارات تبصره 1۶ قانون بودجه دریافت کردند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: سقف وام اشتغالزایی مددجویان 
این نهاد حمایتی از 200 به 500 میلیون ریال افزایش یافته است. زهرا امینی 
افزود: ۴50 نفر از مددجویان این نهاد حمایتی سال گذشته برای دریافت وام 

اشتغال به بانک های عامل معرفی و تسهیالت دریافت کردند.
وی اظهار داشت: ۳۳۷ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال از سوی بانک 
مرکزی به بهزیستی استان مرکزی تخصیص داده شده که  1۳ بانک عامل 
پرداخت آن را بر عهده دارند. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: این 
در  جاری  سال  بوجه  قانون    1۶ تبصره  بند ب  مالی  منابع  از  تسهیالت 
بخش های کارآفرینی، راه اندازی کارگاه های کوچک، توانمندسازی و خود 

اشتغالی معلوالن پرداخت می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح 
کرد؛

بازگشت 200 سرویس مخلوط به چرخه تولید 
در کمتر از یک هفته

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیرعامل 
به  بازگشت 200 سرویس مخلوط  از  پسماند شهرداری سمنان  مدیریت  سازمان 
چرخه تولید در کمتر از یک هفته با آغاز عملیات بهسازی و خاکریزی جاده جدید 

مرکز مجاز تخلیه پسماندهای ساختمانی و عمرانی خبر داد. 
حمیدرضا پیوندی در تشریح این خبر گفت: این عملیات عمرانی از تاریخ ده 
شهریور آغاز و بمدت یک هفته ادامه دارد که طی این اقدام  با فعالیت یک دستگاه 
گریدر، یک دستگاه غلتک و یک دستگاه آبپاش بهمراه یک دستگاه لودر و کامیون 
کمپرسی و برآورد اولیه از بازسازی این جاده مسیر تقریبی به طول 2500 متر از 

جاده دسترسی به گودال محل تخلیه میباشد.
 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در خصوص طرح جمع آوری پسماندهای 
بالصاحب و رهاشده بیان داشت: ستاد ساماندهی هر ساله به خصوص در فصل 
تابستان اقدام به شناسایی پسماندهای بالصاحب و رها شده در مکان های عمومی 
و حومه شهر می نماید که جمع آوری در 5 ماهه ابتدایی سال۹۹ بالغ بر 102 متر 
مکعب می باشد که اکثر این پسماندها در ورودی و خروجی های شهر می باشد 
برای  استفاده  قابل  از مخلوط های  بر 1500سرویس  بالغ  و در طول ماه گذشته 
شهرداری و یا سازمان عمران تخلیه گردیده است و در کمتر از یک هفته نیز 200 
سرویس مخلوط جهت تسطیح جاده ورودی جدید مرکز مجاز تخلیه آبگرم واقع در 
میدان امام حسین )ع( بلوار 15 خرداد جنب جایگاه سوخت گاز به چرخه تولید بازگشت. 
 این مقام مسئول در پایان ضمن قدردانی از زحمات همکاران خدوم سازمان 
در ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و سازمان عمران و بازآفرینی شهری و 
رانندگانی که داوطلبانه در این عملیات عمرانی یاریگر ستاد بودند؛ خاطر نشان کرد: 
یکی از روش های موثر و اقدامات مهم سازمان مدیریت پسماند جمع آوری به روش 
مکانیزه می باشد که استقرار این باکس ها برای مراکز خدماتی و آموزشی رایگان 
می باشد و الزم به توضیح است در مکان هایی که به علت مشکالت حمل و نقل 
و ترافیکی امکان استقرار باکس های مکانیزه نمی باشد ستاد ساماندهی با معرفی 
پیمانکاران حمل و تخلیه اینگونه پسماندها به همشهریان گرامی سرویس می دهد. 

درماه گذشته ۳۴ سرویس باکس مکانیزه ارسال شده است. 
 همشهریان محترم سمنانی می توانند جهت دریافت باکس مکانیزه ، دریافت 
مجوزهای تخریب ،حفاری ،گودبرداری به جهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر 
به ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی سازمان مدیریت  توانند  می 
پسماند واقع در میدان استاندارد بلوار سفیر و امید جنب پمپ بنزین پیوندی 2 طبقه 

همکف اتاق 11 مراجعه یا با شماره ۳۳۳۷۴۶00 داخلی 2۴ تماس حاصل نمایند.

طریق  از  مخابراتی   تجهیزات  سرقت  گزارش  ثبت 
شماره تلفن 3144 

مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید 
بر مشکالت عدیده ای که سرقت تجهیزات مخابراتی برای مشترکان و 
مخابرات بوجود آورده گفت: سرقت تجهیزات مخابراتی در استان برای ما 

مشکل ساز شده است و مانع خدمت رسانی به مشترکان می شود . 
وی افزود: در شرایط فعلی تحریم نصب دوباره تجهیزات بسیار هزینه 
بر میباشد و به همین جهت و در راستای پیشگیری از سرقت تجهیزات 
شماره ۳1۴۴ را برای ثبت گزارشات مردمی در نظر گرفته ایم  تا مردم 
از سرقت کابل  ،  اقدام مشکوک اعم  استان به محض مشاهده هرگونه 
کافو و تجهیزات مخابراتی با شماره ۳1۴۴ تماس گرفته و اطالع رسانی 

نمایند تا بتوانیم به موقع اقدامات الزم را به انجام رسانیم.

پایان شهریور آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری مدارک 
و واریز آورده اولیه طرح اقدام ملی مسکن

و  تکمیل  مهلت   : گفت  بوشهر   استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
استان  در  ملی مسکن  اقدام  اولیه طرح  آورده  واریز  و  مدارک  بارگذاری 
بوشهر آخر شهریور ماه  به پایان می رسد و متقاضیانی که  تا پایان این 
.به  شوند  می  مذکور حذف  از طرح  نکنند،  این خصوص  در  اقدامی  ماه 
بوشهر   استان  شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش 
فرزاد رستمی  اظهار داشت: براساس اقدامات انجام شده تا کنون ۸0۶۷ 
نفر در استان بوشهر نسبت به ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن اقدام 
نموده اند که از این تعداد تا کنون ۳۹51 نفر فرم ج سبز دارند و ۳۳2 نفر 
افتتاح حساب و 1۷1 نفر معادل ۶۴ میلیارد ریال واریز وجه انجام داده اند  .

عالیشهر  در شهر جدید  واحد   ۳۹۴ اجرایی  : عملیات  افزود  رستمی 
آغاز و 1۴۴ واحد در خورموج نیز بزودی شروع خواهد شد.

: تمامی  بیان کرد  این طرح  به  وی در خصوص واریز وجه مربوط 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که هرگونه واریز وجه مربوط به سهم 
 )... و  آماده سازی  ساخت،  به  مربوط  هزینه های  از  )اعم  متقاضی  آورده 
می بایست صرفًا از طریق حساب مسدودی افتتاح شده به نام متقاضی که 
اطالعات آن در پروفایل ایشان در سامانه نیز مشخص گردیده است،  صورت 
پذیرد. بدیهی است پرداخت هرگونه وجه خارج از این حساب در سرجمع 
آورده متقاضیان برای تسویه حساب هنگام تحویل واحد محسوب نمی شود.

 رستمی اضافه کرد : این متقاضیان در مدت زمان ذکر شده پس از 
تکمیل پرونده باید حداقل مبلغ ۴00 میلیون ریال به شماره حساب اعالمی 

جهت احداث واحد مسکونی خود، پرداخت  نمایند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر یادآور شد: این مبلغ به صورت 

علی الحساب تعیین شده است .
کلیه   ، باقیمانده  کم  زمان  به  توجه  با  نمود:   تاکید  ادامه  در  وی 
متقاضیانی که تا کنون نسبت به تکمیل مدارک خود در سامانه ثبت نام 
اقدام ملی اقدامی ننموده اند، و یا علیرغم افتتاح حساب نسبت به واریز 
وجه اولیه اقدام ننموده اند ، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت 
دارند و بعد از این تاریخ نسبت به حذف متقاضی از این طرح  اقدام خواهد 
شد .  متقاضیان جهت تکمیل و بارگذاری مدارک از طریق سامانه طرح 

اقدام ملی  به نشانی tem.mrud.ir مراجعه نمایند.
بارگزاری  و  تکمیل  از  بعد  همچنین   : کرد  بیان  پایان  در  رستمی 
شهرهای  نامی  ثبت  متقاضیان  ملی  اقدام  طرح  سامانه  در  خود  مدارک 
بوشهر، عالیشهر ، عسلویه و نخل تقی و چاه مبارک در شهر جدید نایبند) 
نامی  ثبت  متقاضیان   ، عالیشهر  جدید  شهر  عمران  شرکت  به  سیراف( 
شهر برازجان به اداره راه و شهرسازی شهرستان دشتستان و متقاضیان 
ثبت نامی سایر شهرها که در طرح اقدام ملی ثبت نام نموده اند به بنیاد 

مسکن همان شهرستان مراجعه نمایند.

و  شهرکها  در  ریالي  میلیارد   1۵00 گذاري  سرمایه 
نواحي صنعتي مازندران

به  توجه  با  گفت:  مازندران  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
جاري،  سال  نخست  ماه  سه  در  جدید  گذاران  سرمایه  با  قرارداد  انعقاد 
یک هزار و 500 میلیارد ریال در شهرکها و نواحي صنعتي استان سرمایه 

گذاري مي شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید 
گذار  سرمایه   ۶0 جاري  سال  ابتداي  از  اینکه  بیان  با  موسوی  مصطفی 
براي ایجاد واحدهاي تولیدي در سطح شهرکها و نواحي صنعتي استان، 
از  بیش  در مجموع  اند تصریح کرد:  نموده  منعقد  قرارداد  این شرکت  با 
1500 میلیارد ریال در شهرکها و نواحي صنعتي مازندران سرمایه گذاري 

جدید انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران بیان داشت: اشتغالزایي 
مستقیم پیش بیني شده در این قراردادها 5۷۸ نفر و اشتغالزایي غیرمستقیم 

آنها نیز بیش از 1100 نفر مي باشد.
وي افزود: براي انعقاد ۶0 قرارداد سرمایه گذاري جدید در شهرکها 

و نواحي صنعتي 1۷ هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار شده است.

11۷ میلیارد ریال صرف طرح های آبخیزداری 
در مهدیشهر شد

ری  ا بخیزد آ و  طبیعی  بع  منا ه  ر ا د ا ئیس  ر عبدوس  حمیدرضا 
شهرستان مهدیشهر گفت: 11۷ میلیارد ریال اعتبار در دولت دوازدهم 
آبخوانداری  و  آبخیزداری  طرح های  اجرای  برای  شهرستان  این  در 

شد.  هزینه 
حمیدرضا عبدوس در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح های 
آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده در سه سال گذشته)1۳۹۷ تا 1۳۹۹( از 
لحاظ وسعت و حجم طرح در شهرستان مهدیشهر با کارهای انجام شده 

در 10 سال گذشته برابری می کند.
طرح های  مکعب  متر  هزار   2۸ گذشته  سال  سه  داد:  ادامه  وی 
صندوق  محل  از  مهدیشهر  شهرستان  آبخیز  حوضه های  در  آبخیزداری 

توسعه ملی اجرایی شد.
هزار  به حجم هفت  آبخیزداری  ۹۷ طرح های  کرد: سال  بیان  وی 
متر مکعب در 2 حوضه با اعتبار 5۷ میلیارد ریال و در سال ۹۸ در چهار 
حوضه آبخیز به حجم 1۶ هزار مترمکعب با صرف ۳0 میلیارد ریال اعتبار 

در شهرستان مهدیشهر احداث شد.
عبدوس تصریح کرد: امسال اجرای طرح های مکانیکی آبخیزداری 
مانند بند سنگ و مالت به حجم پنج هزار متر مکعب در 2 حوضه آبخیز 

با صرف ۳0 میلیارد ریال اعتبار در دست احداث و تکمیل است.
وی ادامه داد: تکمیل طرح آبخیزداری در حوضه گل رودبار  شهرستان 
مهدیشهر آغاز شده و پیش بینی می شود در پاییز امسال در صورت مساعد 

بودن شرایط جوی طرح تکمیل شود.
در  نقشی مهم  آبخوانداری  و  آبخیزداری  یادآور شد: طرح های  وی 
کنترل سیالب و رواناب های حاصل از بارش باران، تقویت سفره آب های 
انجام  اساس  همین  بر  و  دارد  خاک  فرسایش  از  جلوگیری  و  زیرزمینی 
عملیات مکانیکی و زیستی در قالب طرح  های آبخیزداری در حوضه های 

آبخیز مهدیشهر در دستور کار است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهدیشهر گفت: سال گذشته 
منابع طبیعی  عرصه های  از  هکتار   550 گیاهی  پوشش  تقویت  منظور  به 

این شهرستان با مشارکت بهره برداران کپه کاری ش

یک هزار و 922 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی 
استان مرکزی فعال است

ی  کز مر ن  ستا ا صنعتی  ی  ک ها شهر کت  شر ست  پر سر
و شهرک های صنعتی  نواحی  در  تولیدی  واحد   ۶22 و  گفت:یک هزار 
اخیر  سال  در هفت  واحد صنعتی   5۴2 که  است  فعال  مرکزی  استان 

است. نشسته  ثمر  به 
طیب میرزایی افزود: شمار قراردادهای واگذاری زمین در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان مرکزی قبل از دولت تدبیر و امید 2 هزار و ۹ فقره 

بودکه اکنون این شاخص به سه هزار و ۳5۹ فقره رسیده است.
اظهار داشت:  استان مرکزی  سرپرست شرکت شهرک های صنعتی 
مجموع زمین های واگذار شده در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان 
تا پیش از سال 1۳۹2 حدود یک هزار و ۴۴۷ هکتار بود اما اکنون با حدود 

۹0 درصد رشد به 2 هزار و ۷1۴ هکتار رسیده است.
در  مستقر  صنعتی  شرکت های  در  اشتغال  آمار  کرد:  بیان  میرزایی 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان مرکزی در بدو دولت تدبیر و امید 2۸ 
هزار و ۶15 نفر بود که این مهم با رشد ۳0 درصدی اکنون به ۳5 هزار 

و 5۴۳ نفر افزایش یافته است.
وی افزود:  ۳2 شهرک و ناحیه صنعتی استان مرکزی آماده واگذاری 
زمین با شرایط مناسب به سرمایه گذاران است در صورتی که تا پیش از 
فعالیت دولت تدبیر و امید 2۸ شهرک و ناحیه صنعتی زمین به متقاضیان 

واگذار می کرد.

تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه ای استان تهران
ه  ید گز بر الن  فعا ز  ا
حوزه ارتباطات و رسانه های 
شهرستان بهارستان در جلسه 
شورای توسعه فرهنگ قرآنی توسط امام 

جمعه گلستان تقدیر شد.
های  رسانه  و  مطبوعات  جشنواره 
استان تهران که برای اولین بار توسط اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و با حضور 
فعاالن حوزه ارتباطات و رسانه های این 
استان برگزار شده بود با معرفی برگزیدگان 

به صورت برخط به کار خود پایان داد.
قاسمی سرپرست اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان بهارستان ضمن 
تبریک به مناسبت کسب رتبه اول در 
بخش مقاله برای اثری با عنوان ارواح 
طیبه شهداء منتشر شده در رسانه آرمان 
بهارستان توسط امیرعلی رحیمی و کسب 
با  اثری  برای  در بخش طنز  اول  رتبه 
عنوان سفرهای تفریحی استاندار تهران 
بهارستان  آرمان  رسانه  در  منتشر شده 
اهالی  به  فقیه  شریفی  بهمن  توسط 
امیدواری  اظهار  شهرستان  این  رسانه 
کرد شاهد کسب رتبه های برتر در تمام 
عناوین جشنواره توسط فعاالن بیشتر در 
این حوزه باشیم.همچنین وی هدف از 

تقدیر این برگزیدگان را در جلسه شورای 
توسعه فرهنگ  قرآنی، مشارکت اصحاب 
فرهنگ  گسترش  و  ترویج  در  رسانه 
قرآنی و اختصاص ستونی برای معرفی 

فعاالن قرآنی شهرستان در نشریه های 
محلی بیان کرد.

شایان ذکر است در پایان جلسه از 
برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر، تندیس 

و  فرهنگ  کل  مدیر  سوی  از  هدیه  و 
ارشاد اسالمی استان تهران  توسط امام 
جمعه گلستان و اعضاء حاضر در جلسه 

تقدیر شد.

ر  نگا خبر رش  ا گز به 
فوالد، سرپرست وزارت صمت 
در مراسم افتتاحیۀ مرکز ایمینو 
و  تحقیقات  با  معادن  بخش  گفت: 
نوآوری بیگانه نیست و اقداماتی در این 
زمینه انجام شده که نمونۀ آن تأسیس 
یونیدرو است. با این حال باید سمت و 
سوی معادن بیش از گذشته به سمت 
نوآوری و تحقیقات پیش برود؛ در این 
و  بود    خواهد  نیز مشوق  دولت  زمینه 
برای  تخفیف هایی  معادن  قانون  در 
که  است  گرفته  نظر  در  معدن کاران 
تحقیقات  موردنیاز  هزینۀ  بتوانند  آن ها 

خود را از حقوق دولتی پرداخت کنند.
ایده های  فراخوان  وی،  گفتۀ  به 
است  همیشگی  معدن  بخش  در  نو 
بخش  این  در  ایده ای  هر  هرکس  و 
مطرح  را  آن  می تواند  باشد،  داشته 
بزرگ  مدیران  حضور  همچنین  کند. 

ایمینو،  افتتاحیۀ  در  کشور  فوالدسازی 
همچون فوالد مبارکه، فوالد خوزستان 
این  توجه  از  نشان  چادرملو  شرکت  و 
شرکت ها به فناوری و دانش روز دارد.

سرقینی گفت: وزارت صمت از این 
اقدام ایمیدرو حمایت می کند و می توان 
حساب بیشتری روی این بخش باز کرد.

داریوش اسماعیلی معاون معدنی 
مرکز  افتتاحیۀ  در  نیز  صمت  وزارت 
ایمینو گفت: امروز برای تعداد کثیری از 
نخبگان و کسانی که آرزوی اداره شدن 
علمی کشور را در سر داشتند یک روز 
به یادماندنی خواهد بود. وی با اشاره به 
اینکه دکتر غریب پور به مباحث فناوری 
و علمی اهتمام بسیاری داشته اند، افزود: 
بودن  به روز  و  فناوری  نوآوری،  با  تنها 
و  ماند  باقی  رقابت  در عرصۀ  می توان 
ما در زمین شناسی و معدن به شدت به 

فناوری نوین و به روز شدن نیازمندیم.

هیئت  رئیس  غریب پور،  خداداد 
افتتاحیۀ  مراسم  در  نیز  ایمیدرو  عامل 
مرکز ایمینو گفت: امروز پنج مجموعۀ 
در تالشیم  و  گرفته  استارت آپی شکل 
و  شود  د  یجا ا فناوری  هاب  یک 
مس  مبارکه،  فوالد  مثل  شرکت هایی 
ورود  این بخش  به  فوالد خوزستان  و 

و از آن حمایت کنند.
در  کشور  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد دانش بنیان  به  شرایط تحریمی 
ز  ا جلوگیری  د:  دا دامه  ا رد  دا نیاز 
هر  به  تولید  بهره وری  و  خام فروشی 
اندازه که امکان داشته باشد مهم است.

یم  ر ا و مید ا  : گفت ر  یب پو غر
از  را  خود  حمایت  بزرگ  شرکت های 
دانش بنیان  مجموعه های  و  طرح ها 
اعالم کنند تا بتوانیم روند تبدیل شدن 

به اقتصاد دانش بنیان را تسریع کنیم.
مدیرعامل  عظیمیان  حمیدرضا 

گفت:  اصفهان  مبارکۀ  فوالد  شرکت 
مرکز  ولین  ا مروز  ا که  لیم  خوشحا
صنایع  و  معدن  بخش  استارت آپی 
امید  و  شد  راه اندازی  و  افتتاح  معدنی 
است که در روزهای آینده این مرکز به 
شکوفایی برسد و بخش معدن و صنایع 
معدنی بتواند از فضای ایجادشده نهایت 
بهره را ببرد.وی ادامه داد: فوالد مبارکۀ 
اصفهان چند ماه پیش کلنگ زنی مرکز 
تحول دیجیتال را با همکاری دانشگاه 
به  ماه   ۸ ظرف  که  داد  انجام  تهران 

بهره برداری خواهد رسید.
مرکز  دومین  این  وی،  گفتۀ  به 
امیدواریم  و  است  دیجیتال  و  نوآوری 
انقالب  بتوانیم  اقدامات  این  تداوم  با 
دیجیتال را در همۀ صنایع کشور ایجاد 
کنیم و درنهایت باعث افزایش بهره وری 
و سود بیشتر سهام داران و ارتقای فضای 

کسب وکار در همۀ بخش ها شویم.

با حمایت همه جانبۀ دولت و صنایع بزرگ کشور صورت گرفت:

 آغاز به کار نخستین مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران 

ت  ا تعمیر ین  گتر ر بز
کشور  پاالیشگاهی  اساسی 
چهارصد  و  سه هزار  جذب  با 
ویژه   “ متخصص  و  ماهر  کار  نیروی 
امام  نفت  پاالیش  در شرکت  اورهال“ 

خمینی )ره( شازند آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی بر اساس 
برنامه ریزی و هماهنگی با شرکت ملی 
پاالیش و پخش ، اولین روز آغاز رسمی 
از  که  است  تعمیراتی  مهم  اتفاق  این 
با    ، این چنین روزی  برای  ماهها قبل 
نیروهای  درصد   ۹0 و جذب  شناسایی 
بومی شهرستان شازند و استان مرکزی 
و بر اساس ضوابط و تشکیل کمیته ای 
اداره  فرمانداری،  نمایندگان  حضور  با 
شرکت  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
شازند  خمینی)ره(  امام  نفت  پاالیش 
بنا  حاصل شد و به کار گرفته شده اند 
بر این گزارش تمامی افراد جذب شده، 
و  بهداشت  ایمنی،  آموزشی  دوره های 
خصوص  به   )HSE زیست) محیط 

راههای جلوگیری و مقابله با گسترش 
کارشناسان  نظر  زیر  را  کرونا  ویروس 
می  گزارش  این  گذرانده اند.  مربوطه 
افزاید عملیات تعمیرات اساسی شرکت 
با  پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند 
نفر آغاز و در  فعالیت یک هزار و 500 
در  نفر  اوج خود سه هزار و ۴00  نقطه 

این فرآیند حضور خواهند یافت و مراحل 
آخر این عملیات نیز با بکارگیری 500 
تا ۶00 نیروی انسانی انجام خواهد شد 
که همه مراحل با تاکید بر رعایت کامل 
نظارت   و  بهداشتی  های  دستورالعمل 
مستمرکارشناسان مربوطه و ارائه لوازم 
بیماری کووید  برابر  حفاظت فردی در 

1۹ به صورت روزانه انجام می شود.
 در تعمیرات اساسی امسال  چهار 
پیمانکار تخصصی بومی استان مرکزی 
فرآیند جذب شده  این  انجام  برای  نیز 
که در حوزه های تامین نیروی انسانی، 
تأمین ماشین آالت ، تجهیزات و تخیله 

و شارژ کاتالیست فعالیت می کنند.

بزرگترین تعمیرات اساسی پاالیشگاهی کشور کلید خورد
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با بهره برداری از مخزن 
آباد  نیک  مترمکعبی  هزار   2
متری  تله  سیستم  واجرای 
و تله کنترل در  بیش از ۶00 کیلومتر 
شبکه توزیع و خطوط انتقال، آب شرب 
پوشش  تحت  روستاهای  و  شهرها 
منطقه کویری جرقویهبه صورت پایدار 

تامین گردید.
بیان  با  جرقویه  منطقه  آبفا  مدیر 
کیلومتر  دارای 2۳5  منطقه  این  اینکه 
خطوط انتقال آب می باشد که از این 
رقم 10۸ کیلومتر آن در منطقه شهری 
دارد  قرار  روستاها  در  کیلومتر   12۷ و 
اعالم کرد: ۳۷۸  کیلومتر طول شبکه 
توزیع آب در منطقه جرقویه است که 
شهرها  محدوده  در  آن  کیلومتر   1۶۸

اجرا شده  روستاها  در  کیلومتر   210 و 
است که با اجرای سیستم تله متری و 
این خطوط، آب شرب 1۹  تله کنترل 
هزار و 11۹ مشترک آب در شهرها و 
صورت  به  جرقویه  منطقه  روستاهای 

پایدار تامین می شود.
کرد:در  تصریح  اسماعیلی  جواد 
این  شرب  آب  درصد   ۹۸ حاضر  حال 
منطقه از طریق طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ تامین می شود و 2 درصد باقی 
فعال  چاه  حلقه   ۴ از  استفاده  با  مانده 

تامین می گردد.
 2 مخزن  از  برداری  بهره  وی 
را  آباد  نیک  شهر  در  مترمکعبی  هزار 
در  آب  عادالنه  توزیع  در  موثر  بسیار 
منطقه دانست و اظهار  داشت: احداث 

افت  رفع  در  کلیدی  نقش  این مخزن 
فشار و بعضا قطعی آب در منطقه داشته 
این مخزن  از  برداری  بهره  با  و  است 
آب به صورت عادالنه میان مشترکین 

توزیع می شود .
اسماعیلی بااشاره به سرانه مخازن 
شهری در جرقویه عنوان کرد:در حال 
حاضر در چهار شهر منطقه جرقویه 10 
باب مخزن با ظرفیت 10 هزار و ۸00 
متر مکعب موجود است و در روستاها 
1۴ باب مخزن با ظرفیت  2500 متر 
مکعب در مدار بهره برداری قرار دارد.

بخشهاي  ینکه  ا ن  بیا با  وی 
در حدود  علیاو سفلیبا وسعتي  جرقویه 
فاصله  از  مربع  500کیلومتر  و  هزار   ۸
شرقي  جنوب  کیلومتري    50 حدود

 120 حدود  تا  و  شده  شروع  اصفهان 
کیلومتري )روستاي حارث آباد( امتداد 
و  پراکندگی شهرها  کرد:  عنوان  دارد، 
روستاها، مانع از خدمات رسانی پایدار 
هم  و  است  نگردیده  کین  مشتر  به 
اکنون  بیش از۴0 هزار نفر از ساکنان 
شهرها و روستاهای این منطقهاز نعمت 
بهره  بهداشتی  و  سالم  آشامیدنی  آب 

مند هستند.
مصرف  سرانه  جرقویه  مدیرآبفا 
گذشته  سال  در  را  منطقه  دراین  آب 
و  کرد  اعالم  روز  شبانه  در  لیتر   15۴
با  جاری  سال  ساخت:در  خاطرنشان 
شیوع ویروس کرونا مصرف آب شرب 
نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش 

داشته است. 

بهره برداری از مخزن 2 هزار مترمکعبی
 و سیستم تله متری شبکه آب منطقه کویری جرقویه

خطر موج سوم و چهارم کرونا در پاییز محتمل است
فوق تخصص عفونی اطفال گفت تا پایان پاندمی کرونا یک میلیون 
کودک ایرانی در خطر هستند، و بدترین حالت بروز موج سوم و چهارم کرونا 

در پاییز است که باید آمادگی کامل داشته باشیم.
باید برای پاییز و زمستان و برخورد علمی و اجرایی مناسب آماده باشیم 
و سناریوهای مختلف مدیریتی را در نظر بگیریم و خود را برای بدترین 
وضعیت ممکن آماده کنیم. بدترین وضعیت حالتی است که موج سوم را 
بعد  باشیم و  اخیر و مسافرت های غیرضروری داشته  اجتماعات  به خاطر 
از بازگشایی مدارس و ظهور آنفلوانزا موج چهارمی هم از راه برسد که در 
آن کودکان هم به خاطر حضور آنفلوانزا و کرونا کنار هم میزان درگیری 

بیشتری را داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛
شناسایی 13۷ مورد ابتال جدید به کرونا ویروس در 

استان مرکزی
نتایج  آخرین  اساس  بر  گفت:  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس 1۳۷ مورد جدید ابتال در استان 

شناسایی شده است.
سید محمد جمالیان در خصوص آخرین وضعیت استان در مواجهه با 
کرونا در جمع خبرنگاران در تکمیل این خبر اظهار کرد: از 1۳۷ مورد جدید 
در استان 20 مورد این بیماران در بیمارستان های استان بستری شده اند که 

تحت مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می کنند.
به  نیز  شناسایی شده اند  که  بیماران جدید  از  مورد  افزود: 11۷  وی 
آزمایش و درمان  زمان منفی شدن جواب  تا  بوده اند که  صورت سرپایی 

نهایی در منزل قرنطینه شده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص آمار مبتالیان به کرونا 
در استان عنوان کرد: تعداد موارد مبتال به کرونا ویروس از زمان شیوع این 

ویروس تا کنون به 10 هزار و ۷۸۷ نفر رسیده است.
جمالیان ضمن اظهار تأسف به دلیل 5 مورد فوتی ناشی از بیماری 
کرونا در استان مرکزی، گفت: بر این اساس تعداد فوتی ها در اثر ابتالء به 

این ویروس ۴20 نفر رسیده است.

4 هکتار از اراضی جهاد کشاورزی در خیابان شهید 
بهشتی، فضای سبز شهری می شود

رئیس شورای اسالمی شهر گرگان گفت: تفاهم نامه شهرداری گرگان و 
جهاد کشاورزی گلستان در دویست و چهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی 
شورا مبنی بر واگذاری ۴ هکتار از اراضی جهاد کشاورزی استان در خیابان 
شهید بهشتی به شهرداری مصوب شد.به گزارش مرکز اطالع رسانی شورای 
اسالمی شهر گرگان، سیدمحمد مرتضوی، افزود: براساس این مصوبه ۴ 
هکتار از اراضی واقع در مجموعه 10 هکتاری جهاد کشاورزی به شهرداری 
گرگان واگذار و شهرداری نیز متعهد به ساخت بنای اداری برای سازمان 
جهاد کشاورزی به متراژ هزار متر مربع خواهد شد که این الیحه با رای 
مثبت اعضای شورای شهر تصویب شد.مهندس مرتضوی افزایش سرانه 
های فضای سبز، جلوگیری از ساخت و ساز غیر متعارف و کنترل ترافیک 
در هسته مرکزی شهر و جانمایی و ساماندهی مناسب این فضا برای احداث 
پارک شهری را از جمله اهداف و رویکردهای اعضای شورای اسالمی شهر 
در تصویب این الیحه برشمرد.رئیس شورای اسالمی شهر گرگان خاطر 
نشان کرد: این مصوبه پس از تایید فرمانداری، به کمیسیون بررسی لوایح 
دولت ارسال و پس از آن به یک قرارداد دو طرفه بین شهرداری و جهاد 
کشاورزی تبدیل خواهد شد و جزییات و چگونگی آن مجددا جزئیات این 

قرارداد در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نگرانی از هزینه اینترنت
عمده ترین مشکالت دانشجویان در ایام کرونا 

ایام  معاون فرهنگی وزارت علوم مسائل و مشکالت دانشجویان در 
کرونا را برشمرد و عمده ترین آنها را نگرانی از هزینه اینترنت، افسردگی و 
افزایش استرس، احساس خطر ابتالء و نگرانی های اقتصادی عنوان کرد.

غالمرضا غفاری در پنجاه و سومین نشست مجازی معاونان فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه ها و شصت و هشتمین نشست مدیران فرهنگی دانشگاه ها 
با حضور وزیر علوم  و موسسات آموزش عالی کشور که امروز )سه شنبه( 
و معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها برگزار شد، برگزاری 
جشنواره های حرکت، رویش و سوگواره های مجازی ایام عاشورا، اربعین و 
جشنواره سراسری قرآن را از اقدامات تأثیرگذار فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها 

در بستر فضای مجازی برشمرد.
 غفاری در این نشست به دو دغدغه اصلی معاونان فرهنگی و اجتماعی 
سه  هر  سنگ بینی  هم  و  سطح نگری  هم  گفت:  و  کرد  اشاره  دانشگاه ها 
معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در کنار هم و حضور معاونان فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه ها با توجه به اثرگذاری حوزه فرهنگی در کنار معاونان 
حوزه های دیگر، از مهم ترین موارد مطرح شده از سوی دانشگاه ها دانست.

نکاتی  به  نشست  ادامه  در  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
که توسط مدیران فرهنگی دانشگاه ها مطرح شد اشاره کرد و افزود: یک 
نکته کلیدی که باید حتمًا مدنظر قرار گیرد این است که جامعه دانشجویی 
ما احساس رهاشدگی نکند و در این خصوص ارتباط مدیران فرهنگی با 

تشکل ها، گروه ها و دانشجویان می تواند راهکار مناسبی باشد.
اشاره  دانشگاه ها  فرهنگی  تخصیص  و  بودجه  بحث  به  غفاری 
فرهنگی  بودجه  در  کاهشی  گونه  هیچ  کرونا  دوران  در  گفت:  و  کرد 
مطالبات  پیگیر  حتمًا  فرهنگی  معاونان  لذا  و  نگرفته  صورت  دانشگاه ها 
خود از دانشگاه باشند و باید سعی شود توازنی میان بودجه و انتظارات 
و مطالبات فرهنگی که وجود دارد ایجاد شود و پیگیری های الزم توسط 

مدیران صورت گیرد.
افزود:  و  کرد  اشاره  دانشگاه ها  در  تجاری سازی  بحث  به  وی 
است  همگان  قبول  مورد  و  خوب  ثروت آفرین  دانشگاه  و  تجاری سازی 
ولی باید دقت شود که تمرکز زیاد روی این حوزه ما را از بحث فرهنگی 
دانشگاه دور نسازد. بسیاری از مشکالت یک نگاه کالن نگر را می طلبد 
با فعالیت ها و تولیدات خود می تواند به این نوع نگاه  که حوزه فرهنگی 
کمک کند؛ لذا باید هم فعالیت ها را رصد کنیم و هم فعالیت مطالعاتی و 
پژوهشی انجام دهیم و در این مسیر پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم 

انسانی می تواند در حل مشکالت کمک سازنده ای داشته باشد.
وی در خصوص امکانات فضای مجازی گفت: ظرفیت های دانشگاه ها 
در فضای مجازی افزایش پیدا کرده و می توانیم با کمک فضای مجازی 
مدیران  است  خوب  که  باشیم  داشته  را  کمتری  هزینه  با  بیشتر  تولیدات 
فرهنگی دانشگاه ها از این راهکار استفاده شایان داشته باشند. ضمن اینکه 
فعالیت های فضای مجازی منحصر به یک دانشگاه نیست و همه دانشگاه ها 
و دانشجویان و حتی خانواده های آنها می توانند از تولیدات و اقدامات این 

فضا بهره مند شوند.
برگزاری هفته فرهنگی  برای  اقدامات الزم  غفاری خاطرنشان کرد: 
در بستر فضای مجازی صورت گرفته و انشاهلل در سال تحصیلی پیش رو 

بتوانیم هفته فرهنگی دانشگاه ها را به شکل مجازی برگزار کنیم.
به  و  تهیه  پرسشنامه ای  کرونا،  بیماری  شیوع  دوران  در  افزود:  وی 
 ۸ امروز حدود  تا  و  دهند  پاسخ  آن  به  دانشجویان  تا  داده شد  دانشگاه ها 
هزار دانشجو به این پرسشنامه پاسخ دادند که اطالعات آن می تواند کمک 

بسیاری به ارتقای کمبودها و کاستی ها داشته باشد.
غفاری تصریح کرد: از جمله مشکالت و مسائلی که بیشتر دانشجویان در 
پرسشنامه به آن به عنوان دغدغه خود اشاره کرده بودند نگرانی از هزینه های 
اینترنت، نگرانی از جهت از دست دادن شغل سرپرست خانواده، نگرانی های 
اقتصادی، احساس خطر ابتالء، افسردگی و افزایش استرس بود که بیشتر 

دانشجویان در پرسشنامه به آن تاکید کرده بودند.

به گزارش روابط عمومی 
ن  گلستا منطقه  ت  ا بر مخا
روستای  همراه  تلفن  سایت 
مجهز   ۴g تکنولوژی   به  که  پیشکمر 

است راه اندازی شد . 
فرماندار  با حضور  این مراسم که 
کالله و تنی چند از مسئوالن شهرستانی 
برگزار شد سایت  ۴g  تلفن همراه به 
روستای  مردم  و  رسید  برداری  بهره 
بیشتری  کیفیت  از  میتوانند  پیشکمر 
بهره  اول  همراه  تلفن  ارتباطات  در 

مند شوند. 
الزم به توضیح است افتتاح سایت 
تلفن همراه اول در روستای پیشکمر در 
در  سیار  ارتباطات  توسعه  پروژه  قالب 
استان گلستان و راه اندازی 1۶0 سایت 
میباشد که موجب ارتقاء سطح پوشش 
کیفیت  افزایش  و  اول  همراه  دهی 

ارتباطات سیار در استان خواهد شد.

راه اندازی سایت  4g  تلفن همراه روستای پیشکمر 

سایت   4g تلفن همراه روستای پیشکمر راه اندازی شد

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ۶10۸ مجزی شده از ۳۷۸ فرعی از ۴ اصلی 
بخش ۴ حوزه ثبتی شهرستان بردسکن 

برحسب درخواست واصله عملیات تحدید حدود اختصاصی به شرح ذیل اعالم میگردد.
ششدانگ یکقطعه زمین پالک ۶10۸ مجزی شده از ۳۷۸ فرعی ۴ اصلی بخش ۴ 
بردسکن در سهم زهرا اسدی فرزند محمد به مساحت 2۴۶,۳1 متر مربع در روز یکشنبه 
۹۹/۷/1۳ ساعت ۸ صبح تحدید حدود در محل شروع و انجام خواهد شد لذا بموجب ماده 
1۴ قانون ثبت امالک صاحبان و مجاورین ومجاورین ذینفع در حقوق ارتفاقی شماره فوق 
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می شود که در روز و ساعت فوق الذکر در محل حضور بهم 
رسانند چنانچه تقاضا کننده یا نماینده قانونی او در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرره حاضر نبوده ند مطابق ماده 
20 قانون پذیرفته خواهد شد معترضین میبایشتی اعتراض خود را ظرف ۳0 روز از تاریخ 
تحدید حدود به اداره ثبت محل اعالم و رسید دریافت و سپس دادخواست عرض  حال 
وحسب مواعدمقرر در مواد فوق به مراجع قضایی تسلیم دارند . تاریخ انتشار 1۳۹۹/0۶/20        

غالمرضا گنج بخش 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسکن

مفقودی  آگهی 
ن   ۳۸۹ انتظامی  شماره  به  سفید  رنگ   ۹۹ مدل  پارس   پژو  سبز  برگ 
 1۳۹B01۷501۹ ۹5 ایران ۳۶بنام علی  ساالری  فرزند حسن  شماره موتور

شماره شاسی 2۸۸2۷5 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
 م الف ۴۷۳ تربت حیدریه

مفقودی  آگهی 
برگ سبز پژو ۴05  مدل ۹۹ رنگ خاکستری  به شماره انتظامی ۴۷2 
ن ۹۴ ایران ۳۶بنام نعیمه   جباری   فرزند خلیل به کدملی 0۶۹0۴0۸2۹۳  
از  و  گردیده  مفقود   5۳۶۹۴۴ شاسی  شماره   12۴K1۴۳۹12۷ موتور  شماره 

درجه اعتبار ساقط است.
 م الف ۴۷2 تربت حیدریه

   
برگ سبز پژو پارس  مدل ۹۹ رنگ خاکستری  به شماره انتظامی ۸۸۸ 
ل 15 ایران ۳2 بنام  محمد امین محمودی بنهنگی کد ملی 0۷0۳۴21۴0۹  
از  و  گردیده  مفقود   2۸۶۸1۴ شاسی  شماره   1۶۴B025520۴ موتور  شماره 

درجه اعتبار ساقط است.
م الف ۴۷1 تربت حیدریه

مفقودی  آگهی 
شماره  به  آلبالویی   رنگ    ۸۶ مدل  پیشتاز   سیکلت  موتور  سبز  برگ 
بنام مجتبی رهبری  فرزند محمد رضا  شماره موتور  انتظامی ۷۶۳-۹۷۷۷۶ 
اعتبار ساقط  از درجه  و  ۸۶۷025۸ مفقود گردیده  0۷0۴510 شماره شاسی  

است. م الف ۷02 
حیدریه تربت 

آگهی حصروراثت
آقای عثمان تیره ء دارای شناسنامه شماره ۳۳5 بشرح دادخواست به کالسه 
۹۹00۷1۳/۹۹ ش 5/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کریم تیره ء بشناسنامه 52۹ مهاباد در تاریخ 1۳۹۹/۶/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به ۳ پسر 

و دو دختر.
1- عثمان تیره ء فرزند کریم   دارای ش.ش ۳۳5 پسر متوفی  

2- جمال  تیره ء فرزند کریم   دارای ش.ش 2۶۶2۶  پسر متوفی  
۳- رزین تیرهء   فرزند کریم  دارای ش.ش ۳۳۶ دختر متوفی  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶2 قانون 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد ایوبی

سند کمپانی یکدستگاه خودروی سمند به رنگ خاکستری متالیک ، مدل 
1۳۸۹ به شماره شهربانی

 ۸5۹ ب ۶۷ – ایران ۹۶ و شماره موتور 1۴۷۸۹00۸۷۷۸ و شماره شاسی  
 JC۶AF2۶50۳۸ NAAC J1

 متعلق به خانم مریم اسدی فرزند علی اصغر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد 

آقای خان آقاصدیقی همسرشماخانم زمردقاسمی تصمیم داردباحکم طالق 
از شعبه 12 دادگاه خانواده مشهدخودرامطلقه نماید به شما که اعالن  میشودظرف 

مهلت ۶روزخودرابه این محضرمعرفی کنید.
سردفترسیدهاشم هاشمی
دفترطالق شماره ۴مشهد

مخاطب محترم سرکارخانم راهله پاسبان همسرشماجناب آقای مرتضی ربانی 
معصبی فرزند محمدحسین به استناددادنامه ۹۹0۹۹۷511۳500۳۷۶ 

۹۹/۴/15قصدبه ثبت رساندن واقعه طالق را دارند لذا به شمااخطارواعالم 
جهت  ملی  کارت  و  شناسنامه  داشتن  10روزبادردست  مدت  ظرف  گردد  می 
امضای ذیل سندطالق به محضر ۳۴طالق مشهد واقع دربین عبدالمطلب ۳0و۳2 
پالک5۹0طبقه ی سوم مراجعه نماییددرغیراین صورت وفق مقررات اقدام میگرد.

سردفترطالق۳۴مشهد

آگهی حصر وراثت
استناد  به   ۳۸21۳2۴۳۶۸ شناسنامه   / ملی  شماره  به  حسنی  شوبو  خانم 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹00۷۳0 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان خالد غفوری به شماره ملی/ 
شناسنامه ۳۸20۹2۴۷۸۷ در تاریخ ۹۹/5/1۶ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 

ورثه حین الفوت وی عبارتند ااز 
 ۳۸10۸0۶5۳۶ ملی   / شناسنامه  شماره  به  خالد  فرزند  غفوری  هورام   -1

پسر متوفی 
 ۳۸110۴5202 ملی   / شناسنامه  شماره  به  خالد  فرزند  غفوری  2-سوران 

پسر متوفی 
ملی ۳۸111۴0۸۳۳   / شناسنامه  به شماره  خالد  فرزند  غفوری  ۳- محمد 

پسر متوفی 
 ۳۸21۳2۴۳۶۸ /ملی  شناسنامه  شماره  به  فارس  فرزند  حسنی  شوبو   -۴

همسر متوفی 
ملی ۳۸20۷۷۴1۷۳   / شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  مرادی  کالی   -5

مادر متوفی 
یک  نوبت  دریک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   
مرتبه  آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف  یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان  م الف 101

تاسیس شرکت سهامی خاص طرح و ساخت زیباکار شاران درتاریخ 
۳0/0۴/1۳۹۹ به شماره ثبت 11۹5۶ به شناسه ملی 1۴00۹۳0۳۷۸1 
زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
ساختمان  :رشته  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت 
و  ها  ساختمان  ساخت  به  مربوط  پیمانکاری  امور  دربرگیرنده  ابنیه:  و 
های  سازه  فلزی،  بتنی،  سنگی،  آجری،  چوبی،  از  اعم  عمومی  ابنیه 
ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی اجرای پیاده روها. انجام 
خدمات اجرای ساختمان. انبوه سازی در بخش مسکن، انجام کلیه پروژه 
های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راه سازی، 
توسعه  های  پژوه  در  مدیریت  و  مشارکت  فاضالب،  و  آب  تأسیسات 
و ساختمانی. درصورت  فعالیت های عمرانی  کلیه  و  و عمران شهری 
از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کردستان ، شهرستان 
سنندج ، بخش مرکزی ، شهر سنندج، محله خیابان کشاورز ، خیابان 
کشاورز ، کوچه سوسن ، پالک 0 ، مجتمع ئارتین ، طبقه سوم ، واحد 
از  است  عبارت  حقوقی  سرمایه شخصیت   ۶۶1۳۸۶۴1۶5 کدپستی   ۹
مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 
1000 سهم آن با نام عادی مبلغ ۳50000 ریال توسط موسسین طی 
بانک  نزد   22/0۴/1۳۹۹ مورخ   21۸/۹۹/2۶01 شماره  بانکی  گواهی 
والباقی  پرداخت گردیده است   2۶01 با کد  نوین شعبه سنندج  اقتصاد 
در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای دیاکو گوشبر 

به شماره ملی ۳۷2002۶2۳1 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
پیله وری  پرستو  2 سال خانم  به مدت  به سمت مدیرعامل  2 سال و 
به شماره ملی ۳۷202۴۸52۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای احمد مشرفی به شماره ملی ۳۷۸1۸۳2۴۷۳ و به سمت 
کلیه   : امضا  دارندگان حق  2 سال  به مدت  مدیره  رئیس هیئت  نایب 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها   ،
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
ملی  شماره  به  فرزانگان  پوریا  آقای  بازرسان  اساسنامه  طبق   : عامل 
مالی خانم  به مدت یک سال  اصلی  بازرس  به سمت   ۳۷۳2۹۹1۷۸۴
بازرس علی  به سمت   ۳۸۳022۸۷1۶ به شماره ملی  رومینا عبداللهی 
البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت 
به  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  تعیین گردید.  آگهی های شرکت  درج 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کردستان  استان  امالک 

سنندج )۹۷۹۶۷۴(

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اصالحی  و   1۳۹۹/05/2۷-1۳۹۹۶0۳0۶02۳0000۶۳ شماره  رأی  برابر 
تعیین  قانون  اول موضوع  1۳۹۹/0۶/01 هیأت   –  1۳۹۹۶0۳0۶02۳0000۷1
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد 
قطعه  یک  در  از  صادره   ۳۷ شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  زرنوخی  کارگر 
اصلی   -5۴ پالک  از  قسمتی  مترمربع   ۸۶52۳,2۷ مساحت  به  مزروعی  زمین 
واقع در اراضی چهلسر بخش 2 مه والت خراسان رضوی خریداری از مالک 
رسمی آقای محمدحسن مهدیزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۷/۹۹/5۸
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۹/۶/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۹/۶/20
علی اکبر شجاعی

رئیس ثبت اسناد و امالک
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رکورددار پرش بانیزه زنان:
دغدغه ام، کمبود تجهیزات و نداشتن رقیب است!

از  یکی  می گوید  میرزاطیبی  مهسا 
کمبود  زنان  نیزه  با  پرش  اصلی  مشکالت 

تجهیزات مناسب این ماده است.
مهسا میرزاطیبی رکورددار پرش با نیزه 
زنان ایران در جریان مرحله نخست رقابت های 
دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور با ثبت 
پرشی به ارتفاع ۳.۹1 متر رکورد ملی این ماده 
را که پیش از این با ۳.۹0 در اختیار خودش 

بود، جابه جا کرد. 
میرزاطیبی در مورد عملکرد خود در این 
اینکه در مسابقات جایزه  با  مسابقات گفت: 
بزرگ به خاطر شرایط عملکرد خوبی نداشتم 

اما این بار خوب کار کردم و در پرش اولم با ۳.۷5 متر رکورد باشگاهی و در پرش دوم 
رکورد ملی این ماده را بعد از مدت ها جابه جا کردم. 

او به مسابقات جایزه بزرگ اشاره و بیان کرد: در آن مسابقات باد موافق پشتم 
زیاد بود که باعث شد دورخیز و جای پایم تغییر کند، همچنین خودم از مانع رد می شدم 
اما نیزه ام به آن برخورد می کرد. به همین دلیل عملکرد خوبی نداشتم. خوشبختانه یک 

هفته بعد از آن مسابقات خودم را جمع وجور کردم و رکورد ایران را زدم. 
در ایران رقیبی ندارم

  رکورددار پرش با نیزه زنان در مورد سطح رقبای خود گفت: رقابت من با خودم 
است و همیشه با اختالف زیادی اول می شوم. در واقع از ابتدا تنها بوده ام و اکنون 

هم رقیبی در ایران ندارم.  
او در مورد شانس خود برای کسب ورودی المپیک)۴.۷0متر( اظهار کرد: از آنجایی 
که المپیک به خاطر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است، امیدوارم در فرصت 
پیش آمده رکورد خوبی بزنم و  ورودی بگیرم. چیزی غیرممکن نیست البته با توجه 
به شیوع کرونا اکنون برنامه خاصی ندارم اما همیشه هدفم ورود به المپیک و کسب 

مدال بازی های آسیایی بوده است و بی هدف تمرین نمی کنم. 
به خاطر نداشتن تجهیزات بازی های آسیایی را از دست دادم

تعداد  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  زنان  نیزه  با  پرش  وضعیت  به  میرزاطیبی 
اینکه  با  بیشتر شده  رشته  این  فعالیت  ابتدایی  به سال های  نسبت  شرکت کننده ها 
اختالف رکوردی آنها با من زیاد است اما می توان امیدوار بود که در سال های آینده 
ورزشکاران خوبی داشته باشیم. مدتی قبل هم سالروز پنج سالگی پرش با نیزه زنان 

بود. این ماده خیلی نوپاست و من اولین دختر ایران هستم که فعالیتم را آغاز کردم.
او در ادامه افزود: از اول تنها شروع کردم و حمایتی نداشتم به گونه ای که برای 
بازی های آسیایی 201۷ جاکارتا اسم من در لیست اولیه بود اما به خاطر نداشتن 
حمایت و تجهیزات  ورودی نگرفتم و با اینکه خیلی نزدیک بودم اما فرصت حضور 
در جاکارتا را از دست دادم. شرکت پلیمرخلیج فارس در سال ۹۹  من و تعدادی از 
دوومیدانی کاران را حمایت کرده و از نظر مالی و خرید تجهیزات مناسب این ماده مثل 

تشک پرش و نیزه کمکم می کند. 
دوست دارم حضور رقیب را در کنارم حس کنم

 رکوردار پرش با نیزه زنان یکی از اصلی ترین مشکالت ورزشکاران این رشته 
را کمبود امکانات و تجهیزات دانست و گفت: تجهیزات خیلی کم است و همین اندک 
تجهیزات هم فقط در تهران وجود دارد. با اینکه رکوردار ملی هستم و در تهران کار 
می کنم،  باز هم از نظر تجهیزات مشکل دارم. از طرف دیگر دوست دارم در مسابقاتی 
با حضور ورزشکاران هم سطح خودم شرکت و وجود رقیب را کنارم احساس کنم. قطعا 

با این اتفاق پیشرفتم بیشتر می شود. 
میرزا طیبی در پایان از مربی خود تشکر و بیان کرد: آقای محسن ربانی بی دریغ 

برای من زحمت می کشد و این رکوردشکنی ها را مدیون او هستم.

انتخاب ۵ گزینه برای هدایت تیم ملی والیبال
کمیته فنی فدراسیون والیبال ایران، 5 

گزینه را برای هدایت تیم ملی انتخاب کرد.
فنی  کمیته  جلسه  دومین  پایان  در 
گذشته  روز  که  ایران  والیبال  فدراسیون 
شد،  برگزار   1۳۹۹ شهریور   1۹ )چهارشنبه( 
مد  عنوان گزینه های  به  مربی  پنج  اسامی 
نظر جهت هدایت تیم ملی والیبال ایران در 
المپیک انتخاب شدند تا فدراسیون مذاکرات 
رسمی اش با آن ها را پس از بررسی جوانب 

مختلف آغاز کند.
پیش از این 12 گزینه در جلسه کمیته 
فنی انتخاب شده بودند و که در پایان جلسه 

امروز 5 تن از آن ها انتخاب شدند، اما فدراسیون والیبال در اقدامی قابل تامل اسامی 
این مربیان را منتشر نکرد.

البته چند روزی است که خبرهایی در مورد توجه ویژه فدراسیون والیبال به آلکنو، 
در فضای مجازی دست به دست می شود.

کمیته فنی فدراسیون پیش از این و در نشست نخست خود تصویب کرد که 
هدایت تیم ملی ایران در رقابت های المپیک 2021 توکیو را باید یک مربی تراز اول 

خارجی بر عهده داشته باشد.

ماندن یا رفتن بنا در دستان سوریان!
رییس فدراسیون کشتی تصمیم گیری 
درخصوص موافقت یا عدم موافقت با استعفای 
محمد بنا را بطور کامل به حمید سوریان نایب 

رییس خود واگذار کرده است.
کشتی  ملی  تیم  سرمربی  بنا  محمد 
فرنگی روز شنبه گذشته با ارسال پیامک به 
علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی، استعفای 

خود از سرمربیگری تیم ملی را اعالم کرد.
استعفای  از  روز   5 گذشت  وجود  با 
موافقت  عدم  یا  موافقت  از  خبری  هنوز  بنا 
فدراسیون کشتی با استعفای بنا منتشر نشده 

و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار تیم ملی کشتی فرنگی است.
اما علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی تصمیم گیری در خصوص ادامه یا قطع 
همکاری با محمد بنا را به طور کامل به حمید سوریان نایب رییس فدراسیون کشتی 

واگذار کرده و سوریان نیز در حال بررسی این موضوع است.
سوریان نیز با افراد مختلف از جمله بهروز حضرتی پور در این باره گفتگو کرده 

تا بهترین تصمیم درباره محمد بنا اتخاذ شود.
با توجه به سابقه بنا در استعفا از سرمربیگری تیم ملی طی سال های گذشته و 
در پیش بودن رقابت های المپیک، رییس فدراسیون کشتی نگران تکرار این استعفا در 

آینده نزدیک و در آستانه المپیک است.
سوریان عالوه بر تیم ملی کشتی فرنگی، همچنین درباره کادر فنی آزاد نیز 

اختیار تام دارد.

بردیا سعادت، جوانترین لژیونر والیبال ایران
برای  ایران  والیبال  ساله   1۷ بازیکن 
همراهی نایب قهرمان لیگ صربستان راهی 

این کشور شده است.
طی سال های اخیر مسیر برای لژیونر 
ایرانی همواره شده و  شدن والیبالیست های 
وجود شیوع  با  اخیر هم  ماه  چند  در همین 
ورزش  روی  که  تاثیراتی  و  کرونا  ویروس 
جهان داشته، برخی از بازیکنان جوان والیبال 
ایران مثل جواد کریمی، امیرحسین اسفندیار 
امیرحسین توخته به کشورهایی همچون  و 

بلژیک و اسلوونی ترانسفر شدند.
این تیم سال قبل به  بازیکن تیم والیبال جوانان که همراه  بردیا سعادت، 
بازیکن  ایران است. این  قهرمانی در جهان هم رسید، جدیدترین لژیونر والیبال 
راهی  و  کرده  امضا  قرارداد  نیش صربستان  تیم  با  دارد،  سال سن   1۷ تنها  که 

این کشور شده است.
تیم نیش فصل گذشته نایب قهرمان لیگ صربستان شد و در رقابت های کاپ 

اروپا حضور خواهد داشت و از دیروز میزبان نوجوان ایرانی است.
تبدیل  ایران  والیبال  تاریخ  لژیونر  جوانترین  به  سعادت  بردیا  انتقال  این  با 

شده است.

دی بروین: انتخاب به عنوان بهترین بازیکن افتخار بزرگی است
کوین دی بروین از هم تیمی های خود 
و کسانی که او را به عنوان بهترین بازیکن 

سال لیگ برتر انتخاب کردند تشکر کرد.
به گزارش تلگراف، کوین دی بروین 
به عنوان بهترین بازیکن فصل 201۹-20 
لیگ برتر انگلیس انتخاب شد. او هر چند با 
سیتی نتوانست در لیگ برتر قهرمان شود 
ولی  ایستاد  دوم  رده  در  لیورپول  از  بعد  و 
بازی های خوبی که از خود ارائه داد باعث 
شد تا تحسین کارشناسان فوتبال لیگ برتر 

را برانگیزد.
دی بروین که اخیرا برای سومین بار پدر شده است بعد از انتخاب به عنوان 
بهترین بازیکن سال که با رای بازیکنان حاضر در لیگ برتر انگلیس به دست آمد، 
گفت: این یک افتخار بزرگ است. انتخاب شدن توسط همکاران و رقیبان تیم های 
دیگری که در مقابل آن ها بازی می کنید شگفت انگیز است. بازیکنان حاضر در لیگ 
من را به عنوان بهترین انتخاب کردند که جا دارد از همه این بازیکنان تشکر کنم. 
خوشحال هستم که بازی های من مود توجه قرار گرفته است. باید از مربی و هم 

تیمی های خودم نیز تشکر کنم که به من کمک کردند تا به این جا برسم.
به این ترتیب جوردن هندرسون، کاپیتان تیم فوتبال لیورپول نتوانست به این 
مهم برسد و در رده دوم ایستاد و بالفاصله در توییتر خود انتخاب دی بورین به عنوان 

بهترین بازیکن را به او تبریک گفت.
منچسترسیتی قصد دارد به زودی با افزایش مبلغ حقوق هفتگی کوین دی 

بروین، قرارداد او را برای چند فصل دیگر تمدید کند.
کوین دی بروین و منچسترسیتی باید از دوشنبه شب کارشان را در هفته 
نخست فصل جدید لیگ برتر انگلیس آغاز کنند جایی که تیم پپ گواردیوال در خانه 

به دیدار استون ویال می رود.

کومان مهره های دلخواه خود را ندارد
بارسلونا هنوز با دو بازیکن مورد نظر 

سرمربی هلندی قرارداد امضا نکرده است.
رونالد  بارسلونای  آس،  گزارش  به 
به  کومان  15 روز دیگر در اللیگا شروع 
میزبان  نوکمپ  در  و  کرد  خواهد  رقابت 
بارسا  جدید  سرمربی  بود.  خواهد  ویارئال 
همچنان منتظر مهره های مورد نیاز خود 
است تا پروژه اش را بسازد. اکنون سرمربی 
هلندی ۹0 درصد تیم خود را در اختیار دارد و 
بازیکنانی که فصل گذشته به صورت قرضی 
برای تیم های دیگر بازی می کردند برگشتند 
و همچنین آن هایی که در طول فصل با تیم 

کاتاالنی قرارداد امضا کردند در تیم حضور دارند یعنی سرمربی آبی اناری ها بازیکنان 
خود را در اختیار دارد اما مهره های دلخواهش را هنوز ندارد. 

دو بازیکن مورد نظر کومان، جورجینیو واینالدام )هافبک 2۹ ساله لیورپول( و 
ممفیس دپای )مهاجم 2۶ ساله لیون( هستند. بازیکن لیون بیشتر به بارسا نزدیک تر 
است تا واینالدام. البته بستگی به جدایی لوییس سوارس دارد که اکنون این انتقال 

در شرایط پیچیده ای قرار گرفته است. 
دپای پس از دیدار سه شنبه شب مقابل ایتالیا گفت: می دانم که بارسا به من 
عالقه دارد اما بیش از این نمی توانم چیزی بگویم چون هنوز با مدیر برنامه ام صحبت 
نکرده ام. باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. فردا با باشگاه لیون صحبت خواهم کرد. 
نظر لیون به خصوص ژان میشل آئوال، مدیر باشگاه کامال مشخص است. او 
گفت: دپای اگر می خواست تیم را ترک کند باید آگوست این کار را انجام می داد. 
اکنون باید برای فصل 21-2020 در تیم بماند. ما با بارسلونا مذاکره ای نداشتیم و 

فکر نمی کنم لیون عالقه ای داشته باشد که کاپیتانش را از دست بدهد. 
از  را  هلندی  مهاجم  یورو  میلیون   1۶ پرداخت  با   201۷ سال  در  لیون 
منچستریونایتد خرید. اکنون تیم فرانسوی حاضر نیست با مبلغ کمتر از ۳0 میلیون 
یورو وارد مذاکره شود. بارسلونا حاضر است با قرار دادن ساموئل اومتیتی در این جا 

به جایی مبلغ را کمتر کند. 
باز هم بحث انتقال سوارس مطرح می شود. مهاجم اروگوئه ای با یوونتوس به 

توافق رسیده است اما با باشگاه بارسلونا در زمینه قراردادش مشکل دارد.
امضا با واینالدام از دیگر اهداف کومان است. او به این بازیکن تکنیکی نیاز 

دارد و سرمربی هلندی به خوبی هافبک لیورپول را می شناسد. 
در حالی که مذاکرات بیش از حد انتظار طوالنی شده اند کومان به بازیکنان 
درخواستی خود نیاز دارد چون رقابت ها به زودی آغاز خواهند شد. با این حال همه 

چیز به خروجی ها وابسته است.

خط و نشان CR۷  برای دایی؛
رونالدو: اکنون نوبت رسیدن به رکورد 109 گل است

ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال تاکید 
کرد که به دنبال پشت سر گذاشتن رکورد 

گلزنی علی دایی است.
کریستیانو  یوفا،  سایت  گزارش  به 
فوتبال  ملی  تیم  برابر  دیدار  در  رونالدو 

سوئد درخشید.
پرتغال که در لیگ ملت های  اروپا 
به مصاف سوئد رفت توانست با دو گل به 
پیروزی برسد و هر دو گل بازی را رونالدو 

به ثمر رساند.
کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال با دو 

گلی که در این دیدار به ثمر رساند شمار گل های ملی خود را به عدد 101 رساند و 
اکنون با رکورد گلزنی با پیراهن تیم ملی که متعلق به علی دایی است ۸ گل فاصله دارد.

او بعد از بازی  گفت: بسیار خوشحالم که توانستم رکورد 100 گل ملی را پشت 
سرگذارم و اکنون برای رسیدن به رکورد 10۹)علی دایی( تالش می کنم. گام به 
گام باید جلو رفت. البته من شیفته رسیدن به رکوردها نیستم بلکه این خود رکوردها 

هستند که به صورت طبیعی برای من رقم می خورند.
رونالدو ادامه داد: خوشحالم که توانستیم در این بازی به پیروزی دست پیدا 
کنیم. طبیعتا  از پشت سرگذاشتن رکورد 100 گل ملی خوشحال هستم. از بازی 
در کنار این بازیکنان جوان لذت بردم. ما تیم خوبی داریم و به همین خاطر از قرار 

گرفتن در ترکیب خوشحال شدم.
رونالدو درباره برگزاری بازی ها بدون تماشاگر هم گفت: بازی بدون تماشاگر 
مثل رفتن به باغ و ندیدن گل ها است و یا رفتن به سیرک بدون حضور تماشاگران 
است. با این حال سالمتی مهم ترین چیز است. من وقتی کاری انجام می دهم 
دوست دارم که صدای تماشاگران را بشنوم چرا که صدای آنها لرزشی را در بدن 

من به وجود می آورد.

بایرن قید پریشیچ را زد!
ایوان پریشیچ پس از اینکه بایرن حاضر به فعال کردن بند خرید دائمی او 

نشد، باید به اینتر برگردد.
باشگاه بایرن مونیخ امروز رسما اعالم کرد که بند خرید ایوان پریشیچ را فعال 

نخواهد کرد و به این ترتیب ستاره کروات به اینتر باز خواهد گشت.
تابستان گذشته پریشیچ که در برنامه های تاکتیکی آنتونیو کونته جای نداشت، 
به صورت قرضی و با بند خرید دائمی 20 میلیون یورویی راهی بایرن مونیخ شد. 
بایرن برای در اختیار داشتن قرضی این بازیکن، 5 میلیون یورو نیز پرداخت کرد ولی 
با وجود درخشش پریشیچ به خصوص در مقطع پایانی فصل و در لیگ قهرمانان، 

مونیخی ها تصمیم گرفتند تا بند خرید او را فعال نکنند.
طبق اعالم باشگاهخ آلمانی، آنها در تالش برای گرفتن تخفیف از اینتر بودند 

ولی به نتیجه ای نرسیدند تا در نهایت قید جذب قطعی او را بزنند.
هانسی فلیک سرمربی بایرن ضمن تایید این خبر گفت:» ما تصمیم گرفتیم با 
ایوان پریشیچ، آلوارو اودریوسوال و فیلیپه کوتینیو ادامه ندهیم اما تا زمانی که تیاگو 

آلکانتارا و دیوید آالبا اینجا هستند، روی آنها حساب خواهم کرد.«
پریشیچ ۳5 بازی برای بایرن انجام داد، هشت گل زد و 10 پاس گل نیز داد. 
او یکی از بازیکنان خوب و موثر بایرن در فتح سه گانه بود ولی بحران اقتصادی 
کرونا سبب شد تا بایرن برای جذب داوئی او از اینتر رقم کمتری تقاضا کند که در 

نهایت به توافق نرسیدند.
دیگر  باشگاهی  به  یا  شد  خواهد  ماندگار  اینتر  در  پریشیچ  دید  باید  اکنون 

فروخته می شود.

با وجود وعده های مدیران 
پرسپولیس  برای پرداخت مطالبات 
صورت  اقدامی  عمل  در  برانکو، 
نگرفت تا پرسپولیس در آستانه محورمیت از 

نقل وانتقاالت و جریمه نقدی باشد.
نگرانی های  گذشته  هفته های  در 
نامه  و  نکو  برا لبات  مطا درباره  زیادی 
همین  به  و  داشت  وجود  فیفا  تهدیدآمیز 
باشگاه  مدیران  از  سواالت  بیشتر  خاطر 
مطالبات  پرداخت  زمان  درباره  پرسپولیس 
چند  که  این  با  بود.  ایوانکوویچ  برانکو 
هفته قبل رسول پناه به عنوان سرپرست و 
مصاحبه های  در  باشگاه  هیأت مدیره  عضو 
مختلف گفته بود که در فرصت یک ماهه 
برانکو پرداخت می شود  فیفا تمام مطالبات 
پنجره  شدن  بسته  نگران  پرسپولیس   و 
نقل وانتقاالتی نیست، اما حاال همه می بینند 
اظهارات آقای سرپرست، یک »وعده پوچ« 

و بوده فاصله زیادی با عملی شدن دارد. 
علی  هفته گذشته  در  حال  در همین 
در  پرسپولیس ،  مدیره  هیات  عضو  رغبتی، 
یک مصاحبه تصویری صراحتا تاکید کرد که 

تا روز  مقدمات یک پرداخت فراهم شده و 
شنبه )یعنی 15 شهریور( بخشی از مطالبات 
او  البته  ایوانکوویچ پرداخت می شود.  برانکو 
در صحبت های خود عنوان کرد که باز هم 
پرسپولیس  زمان دارد و نباید از نقل وانتقاالت 

محروم شود. 
هیأت مدیره  عضو  ین  ا ر  کنا در 
پرسپولیس ، رضا یلوه معاون اقتصادی باشگاه 

هم در چند روز اخیر مانور زیادی رو تامین پول 
برانکو داد تا بلکه محبوب هواداران پرسپولیس 
در  گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  هم  او  شود. 
از  »بخشی  نوشت:  خود  شخصی  صفحه 

منابع ریالی طلب 
پرسپولیس   اقتصادی  قرارداد  بررسی 
در  سرخ ها  می دهد،  نشان  کارگزارش  و 
کارگزار  جز  درآمدزایی  راه  هیچ  عمل 

که  پرسپولیس   دیگر  عبارت  به  ندارند. 
تجربه  را  مالی  بزرگ  بحران  روزها  این 
درآمدزایی  برای  راهی  نمی تواند  می کند، 
با  قرارداد  امضای  دنبال  به  یا  و  بیندیشد 
اسپانسر دیگری باشد و فقط باید در انتظار 
کارگزار  بماند.  خود  کارگزار  پرداختی های 
در  که  درآمدی  پیشبینی  طبق  که  هم 
قرارداد ذکر شده، تا به حال مرتب پرداختی 
داشته و عمال نمی توان شرکت کارگزار را 

مجبور به پرداختی های بیشتر کرد. 
که  این جاست  ماجرا  عجیب  نکته 
این که  این  به  با علم  مدیران پرسپولیس 
هزار   ۷۸۴ تامین  برای  الزم  ریالی  منابع 
وعده های  به  ندارند،  اختیار  در  را  یورویی 
پوچ روی آوردند تا این گونه سنگینی فشار 
بردارند.  خود  دوش  روی  از  را  هواداران 
که  است  این  هم  بی تدبیری  این  نتیجه 
که  مدیریتی  ضعف  خاطر  به  پرسپولیس  
داشته، در آستانه لیگ قهرمانان آسیا باید 
خود را باید برای محرومیت از نقل وانتقاالت 
فیفا  انضباطی  کمیته   سنگین تر  جرایم  و 

آماده کند.

بسته شدن پنجره نقل  وانتقاالتی قهرمان لیگ؛

وعده های مدیران پرسپولیس، تو خالی تر از طبل!

علی دایی و موفقیت تاریخی 
او در زدن 10۹ گل ملی تا سال ها 
پشت دیوار بلند ضدناسیونالیستی 
به چشم فوتبال ایران نیامد اما عبور رونالدو 
از 100 گل ملی، نشان دهنده عظمت کاری 
است که اسطوره بی بدیل فوتبال ایران 1۶ 

سال قبل انجام داد.
کریستیانو رونالدو سه شنبه شب گذشته 
صدمین گل ملی خود را به همراه پرتغال وارد 
دروازه سوئد کرد تا به دومین بازیکنی در تاریخ 
تبدیل شود که صد گل ملی را به ثمر رسانده 
است و در فاصله ۸ گل کم تر از علی دایی در 
رده دوم بهترین گلزن ملی جهان قرار گرفت. 
این موفقیت بزرگ، تحسین جهان فوتبال را 
برای رونالدو به دنبال داشته و او مصمم تر از 
گذشته در صدد رسیدن به جایگاه علی دایی، 
ایران است  ستاره پیشین و اسطوره فوتبال 
که در سال 200۴ )1۶ سال قبل( این رکورد 

را از آن خود کرد.
این  از  بعد  یوونتوس  پرتغالی  ستاره 
موفقیت از آمادگی برای شکستن رکورد دایی 
سخن گفته و می گوید حاال زمان رسیدن به 
رکورد 10۹ گل در بازی های ملی است تا از 
این حیث نام خود را در کنار سایر دستاوردهای 
شخصی، جاودانه کند. بدون شک موفقیت 
دایی و رونالدو در عبور از صد گل ملی، کاری 
است که خیلی از بزرگان فوتبال جهان حتی 
خطرناک ترین مهاجمان تاریخ از پس آن بر 
نیامده اند و قرار هم نیست شمار بازیکنانی که 
از صد گل ملی عبور می کنند، هر روز افزایش 

پیاده کند و شاید در هر دهه یک بازیکن بتواند 
این کار را انجام دهد.

* رکوردهای ملی ستاره های فوتبال را 
به چالش می کشند

و  است  متفاوت  تیم ملی  در  بازی 
رسیدن به موفقیت های شخصی دوره ای با 
ثبات در حدود دو دهه را می طلبد. در واقع 
شکستن رکوردها در تیم ملی همانند دوران 
بازی در تیم های باشگاهی نیست چرا که با 
10 سال درخشیدن در تیم ملی هم نمی توان 
ملی  عرصه  در  را  شخصی  موفقیت های 
امروز  موفقیت  نتیجه  در  گذاشت.  جای  به 
او هم مانند  این معنی است که  به  رونالدو 
علی دایی توانسته در حدود دو دهه، آمادگی 
باالیی را از خود در بازی های ملی ارائه دهد 
بازی  هر  در  و  نشده  بی انگیزه  هیچ گاه  و 
را  توان خود  بیش ترین  بزرگ(،  یا  )کوچک 

به کار بسته است.

به همین دلیل است که موفقیت امروز 
ستاره پرتغالی و دیروز علی دایی در فوتبال 
جهان سال های سال برخالف برخی فوتبال 
دوستان ایرانی، تحسین برانگیز جلوه کرده و 
بزرگان فوتبال جهان از این موفقیت سخن 

گفته اند.
دایی  ارزش  تا  زد  رکورد  رونالدو   *

را بدانیم
متاسفانه سال ها علی دایی متهم به این 
بود که گل های خود را به تیم های کوچک و 
بی نام و نشان آسیایی زده است. منتقدان او با 
استناد به گلزنی علی دایی به تیم هایی مانند 
الئوس، مالدیو، گوام، نپال و ... سعی کردند 
دستاورد بزرگی علی دایی را که تنها موفقیت 
جهانی فوتبال ایران به شمار می رود، کوچک 
جلوه کنند و توجه نکردند که کاپیتان پیشین 
برابر  در  را  عملکرد  همین  مانند  ملی،  تیم 
بزرگان آسیا هم به جای گذاشته است و حتی 

در بازی های ملی کم تری )نسبت به رونالدو( 
این موفقیت را رقم زده است.

حال نگاهی به آمار گلزنی رونالدو نشان 
می دهد او در مقایسه با علی دایی، دقیقا مشابه 
همین عملکرد را به جای گذاشته و درستش 
به  هیچ گاه  پرتغالی  ستاره  است.  همین  هم 
تیم هایی مانند فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلیس، 
اما در عوض  ... گل نزده  برزیل، آرژانتین و 
بخش زیادی از این 100 گل را به لیتوانی )۷(، 
آندورا )5(، ارمنستان )5(، لتونی )5(، لوکزامبورگ 
)5(، استونی )۴(، جزایر فارو )۴(، مجارستان )۴( 

و ... زده که باز هم ارزشمند است.
در  جهان  گلزن  بهترین  دایی،  علی 
کنار گلزنی به تیم هایی که گفته شد، تمام 
بزرگان آسیا را هم از دم تیغ گذرانده است. 
او به کره جنوبی، ژاپن، عربستان، عراق )هر 
کدام ۴ گل( و همین طور به ازبکستان، چین 
و ... گل زده، یعنی هیچ تیمی در آسیا نیست 
که طعم گل خوردن از این بازیکن بزرگ را 
نچشیده باشد ولی باز هم بودند کسانی که 

گلزنی های او را کوچک جلوه داده اند.
علی دایی بازیکنی است که هیچ گاه 
در برابر موفقیت دیگران خم به ابرو نیاورده 
و نشان داده که برخالف قضاوت های غرض 
ورزانه که اخیرا در شبکه های اجتماعی شاهد 
از به چالش کشیده شدن استقبال  هستیم، 
به  رونالدو  شدن  نزدیک  درباره  او  می کند. 
برای  »رکورد  می گوید  خود  تاریخی  رکورد 
شکستن است و رونالدو هم می تواند از من 

عبور کند«.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تاسیس شرکت سهامی خاص بارمان اندیشان منظر بوم نقش درتاریخ 
۳0/0۴/1۳۹۹ به شماره ثبت 11۹55 به شناسه ملی 1۴00۹۳0۳۷۷۷ ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :رشته ساختمان و ابنیه دربرگیرنده 
از  اعم  عمومی  ابنیه  و  ها  ساختمان  به ساخت  مربوط  پیمانکاری  امور 
فلزی سازه های ساختمانی محوطه های  بتنی  آجری سنگی  و  چوبی 
انجام خدمات اجرای ساختمان و  کوچک دیوارکشی اجرای پیاده روها 
انبوه سازی در بخش مسکن انجام کلیه پروژه های عمرانی و پیمانکاری 
پروژه ها در رشته های ساختمان و راه سازی تاسیسات آب و فاضالب 
مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیت 
هایعمرانی و ساختمانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کردستان ، شهرستان سنندج ، بخش مرکزی ، شهر سنندج، محله مبارک 
آباد ، بلوار شهید شبلی ، کوچه بهشت ، پالک ۳ ، طبقه اول کدپستی 
۶۶1۹۷۶۳۶۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با 
نام عادی مبلغ ۳50000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
21۷/۹۹/2۶01 مورخ 22/0۴/1۳۹۹ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج 
با کد 2۶01 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می 
باشد اعضا هیئت مدیره آقای دیاکو گوشبر به شماره ملی ۳۷2002۶2۳1 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پرستو پیله وری به 
شماره ملی ۳۷202۴۸52۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم رزا عبداللهی به شماره ملی ۳۸5۹۸۶۸2۶۸ و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی 
جلیلیان به شماره ملی ۶۴1۹۷5۸۳۴۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
همچنین  و  عقوداسالمی  قراردادها  بروات  سفته  چک  قبیل  از  شرکت 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 

اساسنامه بازرسان آقای پوریا فرزانگان به شماره ملی ۳۷۳2۹۹1۷۸۴ به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم خاور عبدی به شماره 
ملی ۳۸5۸۷۸۹۴۸۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سنندج )۹۷۹۶۷۶(

آگهی ابالغ اخطاریه
پرونده   ) )ارزیابی  اجرا  نامه  آئین   101 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی 
شماره:۹۹0000۹ بدینوسیله به خانم پروانه رضا پور حسن کیاده فرزند گداعلی 
شناسنامه شماره 1۴۶ کدملی 2۶۴۹۶۳۹۸۷۳ صادره از انزلی و خانم پرستو رضا 
پور حسن کیاده فرزند گداعلی کدملی 2۶۴۸۶۷۶۳۸۴ و خانم پریسا رضا پور 
حسن کیاده فرزند گداعلی به کد ملی 2۷۳۹02۸1۳1 و آقای پیمان رضا پور فرزند 
گداعلی به شماره ملی 2۷۳۹۷۸۳5۶۶ اعالم می گردد ششدانگ اعیان پالک ثبتی 
2 فرعی از ۴۶۴ اصلی بخش ۸ گیالن متعلق به مرحوم گداعلی رضا پور حسن 
کیاده در قبال طلب خانم هاجر امین سماک بازداشت گریده  به موجب گزارش 
مورخ 1۳۹۹0501۸5۹۳000۹2۶- 1۳۹۹/0۶/05 کارشناس رسمی دادگستری 
ششدانگ اعیان پالک ثبتی فرعی :2 از پالک اصلی ۴۶۴ اصلی بخش ۸ گیالن 
متعلق به مرحوم گداعلی رضا پور حسن کیاده در قبال طلب خانم هاجر امین 
سماک بازداشت گردیده به موجب گزارش مورخ 1۳۹۹0501۸5۹۳000۹2۶-

1۳۹۹/0۶/05 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ اعیان پالک ثبتی فرعی 
:2 از پالک اصلی ۴۶۴ در بخش ۸ گیالن ناحیه : شهری واقع در بندرانزلی به 
مبلغ یک میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ نشر این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناسان 
تجدید نظر به مبلغ 20/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
م/الف 151۷

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرانزلی-علی غالمعلی زاده رودکلی

در ستایش یک اسطوره؛

رونالدو رکورد زد تا ارزش دایی را بدانیم

عادل فردوسی پور مدرس 
دانشگاه صنعتی شریف و گزارشگر 
ورزشی  سرشناس  ساز  برنامه  و 
برنده جایزه انجمن سوتای دانشگاه شریف 

شد.
 SUTA انجمن دانشگاه صنعتی شریف
)سوتا( یک انجمن مستقل و متشکل از اساتید، 
دانشجویان و کارمندان فعلی و سابق دانشگاه 
شرف است که مقر آن در سن دیه گو آمریکا 
است و با هدف افزایش ارتباط های آکادمیک 
و حرفه ای بین اعضای خانواده بزرگ دانشگاه 
تاسیس  کشور  از  خارج  و  داخل  در  شریف 
شده است. این انجمن هر دو سال یک بار 
در چند بخش جوایزی به چهره های نخبه و 
درخشان فعلی و سابق دانشگاه صنعتی شریف 

اهدا می کند.
نجمن  ا رسمی  نیه  بیا ساس  ا بر 

“دستاورد  جایزه  شریف،  صنعتی  دانشگاه 
فارغ التحصیالن” این انجمن در سال 2020 
در  است.  شده  اهدا  پور  فردوسی  عادل  به 

بخش هایی از این بیانیه آمده است:
عادل  دکتر   SUTA مسال،  ا  “

و  نود  محبوب  برنامه  مجری  فردوسی پور، 
صنعتی  دانشگاه  در  صنایع  دانشکده  استاد 
دستاورد  جایزه  برنده  عنوان  به  را  شریف 
در  است.  کرده   انتخاب  فارغ التحصیالن 
تهیه  عنوان  به  فوق العاده  کاری  دوران 

گری،  حرفه ای  نهایت  او  و مجری،  کننده 
و  محکم  شخصیت  و  جذبه  هوشمندی، 
تسلیم ناپذیر خود را نشان داده است.عادل 
فردوسی پور یک مثال عالی از این است که 
کالِس  در  آموزشی  سیستم  ترکیب  چطور 
جهانِی دانشگاه با اشتیاق و عالیق شخصی 
داستان های  خلق  به  منجر  می تواند  فرد، 
موفقیت آمیز در مسیر هایی فراتر از زمینه های 
به  متفاوت  راهی  از  و  شود  علمی  صرفا 

سربلندی جامعه کمک کند”
پیشین  استاد  تبیانی  پروفسور محمود 
بهرخ  ،پروفسور  شریف  صنعتی  دانشگاه 
خوشنویس استاد دانشگاه کالیفورنیای جنوبی 
،پروفسور مونا جراحی از دانشگاه کالیفورنیا  
برتر  کارآفرین  آرمندهی  حسام  مهندس  و 
از برندگان سال های گذشته  جایزه انجمن 

دانشگاه شریف بوده اند.

مجری نود برنده دستاورد فارغ التحصیالن شریف ۲۰۲۰؛

جایزه ویژه SUTA برای دکتر عادل فردوسی پور

کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظرسنجی به انتخاب 
خطرناک ترین مهاجمان حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 
پرداخت که نام مهاجم تیم فوتبال استقالل هم در این 

نظرسنجی به چشم می خورد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه ترین نظرسنجی 

خود به انتخاب بهترین مهاجم حاضر در لیگ قهرمانان 
2020 پرداخت که در این نظرسنجی نام مهاجم استقالل 
هم دیده می شود.»شیخ دیاباته« در این نظرسنجی باید با 
مهاجمانی نظیر عمرالسومه از االهلی، بافیتیما گومیس 
از الهالل، بغداد بونجاح از السد، کوجو البا از العین و 

ایگورسرگیو از پاختاکور رقابت کند.
دور جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از هفته 
آتی در قطر برگزار خواهد شد و نمایندگان ایران در هفته 
سوم این رقابت ها در روزهای 2۴ و 25 شهریورماه به 

مصاف رقبا خواهند رفت.

شیخ دیاباته در بین خطرناک ترین مهاجمان لیگ قهرمانان آسیا
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از راست مصطفی علی پور، اسماعیل امینی و ساعد باقری 
اختصاصی دنیای جوانان

و پای پنجره از
بودن تو خالی ماند

حسین جالل پور

کجای کوچه ما گیر کرده آمدنت
که روی پله در زنگ خورده در زدنت

کجای »می رسی از ... « لنگ می زند آیا
که دیگر از نفس افتاده رقص پیرهنت

و بوی نسترن روی پله ها دارد
مچاله می شود آرام در » خدای من « ت

و پای پنجره از بودن تو خالی ماند
همیشه » می گذرد « ایستاده در بدنت

همیشه می گذرد ... آه بعد از آن دیگر                            
نریخت توی اتاق از دریچه بوی تنت

»دوباره گم شده ای در مداد خردلی ام«
هنوز توی هوا ایستاده این سخنت

دقیقه  های » تو می آیی از ... » نمی آیند
که توی کوچه بپیچد صدای در زدنت

جدیدترین کتاب سعید محسنی »برسد 
به دست لیال حاتمی« پس از اولین چاپ در 
پیش  و  ماه  دو  از  کمتر  در  تابستان،  اوایل 
و  رسید  به چاپ چهارم  این فصل  اتمام  از 
اثر  این  الکترونیکی  نسخه  حال،  همین  در 
آنالین  کتاب  نرم افزارهای  و  سامانه ها  در 
تهیه  قابل  »طاقچه«  »فیدیبو«،  همچون 
است. ضمن اینکه نسخه صوتی رمان »برسد 
به دست لیال حاتمی« هم با صدای »اشکان 
قابل  گوشه  رادیو  در  به زودی  عقیلی پور« 

دسترس است.
سعید محسنی، نویسنده زاده اصفهان که 
استقبال عالقه منداِن رمان های ایرانی از کتاب 

اخیرش، »برسد به دست لیال حاتمی«، آن را وارد چهارمین 
دوره چاپ خودش کرده است، به خبرنگار ایبنا گفت: خوشحالم 
که کتاب آخرم به واسطه محبت دوستان و حمایتی که از آن 

شده به چاپ چهارم رسیده است. همانقدر که 
به خوانده شدن همین کتاب کمک می کند، 
امیدوارم به خوانده شدن کتاب های قبلی هم 

کمک کند.
وی افزود: به هرحال تجدید چاپ کتاب 
در این زمان نشان بر این است که توانسته 
است مخاطب خودش را پیدا بکند و خوشحالم 
کتاب  درباره  داری  نشان  و  نام  آدم های  که 
در  منتقدانی  و  نویسندگان  و  زده اند  حرف 
لطف کردند صفحه ای  معتبری  روزنامه های 
را به کارنامه نوشتاری من اختصاص داده اند 

و این واقعا برایم ارزشمند است.
به  که  بازخوردهایی  کرد:  تصریح  وی 
اشکال مختلف گرفته ام، حاکی از نوعی رضایت است؛ با وجود 
الغر بودن کتاب ولی کتاب پر مالتی است و خوشحالم که 

مخاطب را درگیر کرده است.

 برای چهارمین بار»برسد به دست لیال حاتمی«

محمود آموزگار*
گذشت،  که  هفته ای  در 
معرفی  تابلوهای  نصب  طرح 
با  تهران  شهر  سطح  در  کتابفروشی ها 
رأی مثبت 1۴ عضو به تصویب شورای 
اسالمی شهر تهران رسید. دو سال قبل 
در پی طرح مسأله از سوی کتابفروشی 
آموت در بلوار مرزداران، اتحادیه ناشران 
را  موضوع  این  تهران  کتابفروشان  و 
طی نامه ای از کمیسیون فرهنگی شورا 

درخواست کرده بود.
در  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
موارد دیگری نیزکوشیده  است در جهت 
ترویج کتابخوانی گام هایی بردارد. ازجمله 
مسکونی  کاربری  از  استفاده  موارد  آن 
و  توزیع  نشر،  سه گانه  فعالیت  برای 
فروش کتاب در مکان غیرتجاری ا ست 
اسالمی  شورای  مصوبه  عنوان   با  که 
کاربری  عنوان  با  تهران  شهر  سوم 
همچنین  شد.  گرفته  کار  به   فرهنگی  
ران  شهردا برخی  با  فقتنامه هایی  موا
مناطق دایر بر پذیرش استفاده از اماکن 
ازجمله  کتابفروشی  برای  غیرتجاری 
در  نهفته  نیت  بودند.  تصمیماتی  چنین 
هزینه های  کاهش  تصمیمات  این  پس 
بود. کتابفروشی  راهبری  و  تأسیس 

تجاری  لیتی  فعا ره  هموا بفروشی  کتا
باید  ناگزیر  بنابراین  و  بود  شده  تلقی 
که  می گرفت  انجام  تجاری  محل  در 
و  سرقفلی  قبیل  از  گزافی  هزینه های 
می کرد.  تحمیل  کتابفروش  به  اجاره 
بفروشی  کتا متمادی  سال های  لبته  ا
تأسیس  می شد.  تلقی  سوددهی  شغل 
دوازدهمین شعبه کتابفروشی امیرکبیر در 
تهران توسط زنده یاد عبدالرحیم جعفری 
در دهه پنجاه گواه این موضوع است ولی 
از اواسط دهه شصت به این سو به طرز 
چشمگیری درآمد کتابفروشی ها کاهش و 
هزینه های آن افزایش یافت که منجر به 
کمرنگ شدن فعالیت کتابفروشان و بعضا 
تغییر شغل و تعطیلی فعالیت آن ها شد. از 
دهه هفتاد چاره اندیشی برای حمایت از 
فعالیت های فرهنگی و کاهش هزینه های 
تأسیس و اداره مشاغل فرهنگی در دستور 

کار قرار گرفت.
قانون   55 ماده   2۴ بند  مطابق 
نقشه  بط  ا ضو طبق  ید  با ری، ا شهرد
ساختمان  از  استفاده  نوع  شهر   جامع 
می شد  قید  ساختمانی  پروانه های  در 
پروانه  مندرجات  برخالف  چنانچه  و 
محل  غیرتجاری،  منطقه  در  ساختمانی 
یا پیشه و یا تجارت دایر می شد  کسب 
مقرر  کمیسیوِن  در  را  تخلف  شهرداری 
در تبصره یک ماده 100 مطرح نموده و 
در صورت احراز تخلف با اعطای مهلت 
آن  تعطیلی  به  نسبت  ماهه  دو  حداکثر 
قانونگذار  البته  می کند.  اقدام  فعالیت 
قائل  نیز  استثناهایی  تبصره  این  در 
وکالت،  دفتر  کردن  دایر  و  است  شده 
و  ازدواج  و  رسمی  اسناد  دفتر  مطب، 
دفتر  مجله،  و  روزنامه  دفتر  طالق، 
مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری 
محسوب نشده است. بعدها بر تعداد این 
داروخانه ها،  از جمله  شد  افزوده  مشاغل 
آزمایشگاه ها و در مقررات بعدی انحصار 
مالکیت نیز نادیده گرفته شده و مستأجران 
همین  شدند.  برخوردار  حق  آن  از  نیز 
انداخت  صرافت  به  را  عده ای  موضوع 
که چرا کتابفروشان مشمول این استثناء 
کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه  نشوند. 
می کرد   حمایت  ایده ای  چنین   از  نیز 
تصمیم گیری  مراجع  به  پیشنهادات  این 

منعکس شد.
چرا  اینکه  به  می پردازم  اینجا  در 
به نظرم حضور کتابفروشی ها در زندگی 
اجتماعی شهرها ضروری است و حمایت 
از این حضور در زیست  شهر مهم  است؟ 
اکنون حدود نیم قرن است که در سراسر 
تنگ  کتابفروشی ها  بر  عرصه  جهان 
شده است و با کاهش فروش هر روزه  و 
در نتیجه تعطیلی آن ها مواجهیم. به ویژه 
کوچک.  و  مستقل  بفروشی های  کتا
شدن  بسته  و  مطالعه  سرانه  کاهش 
ولی  دارد  متعددی  دالیل  کتابفروشی ها 
باالی  هزینه های  ما  کشور  در  حداقل 
فقدان  و  کتابفروشی  اداره  و  تأسیس 
رابطه مناسب بین هزینه ها و درآمد یکی 
است.  نتیجه ای  چنین  اصلی  دالیل  از 
کاهش  برای  راه هایی  یافتن  این رو  از 
ماندگاری  افزایش  و  قبیل هزینه ها  این 
عی  جتما ا عرصه  ر  د بفروشی ها  کتا
پیش  ز  ا بیش  اهمیتی  ما  شهرهای 
می یابد. از جمله راهکارها کاهش هزینه 

تأمین و ایجاد امکان فعالیت کتا بفروشی 
در یک مکان غیرتجاری است. شورای 
اسالمی شهر تهران و چند شورای دیگر 
اقداماتی  و  داشته اند  توجه  مهم  این  به 
شورای  نیز  اخیراً  داده اند.  انجام  نیز  ا  ر 
اسالمی شهر مشهد در جهت حمایت از 
برنامه های فرهنگی به ویژه کتابفروشی و 
نشر مشغول تدوین سیاست های راهبردی 
است. اقدامات شوراهای اسالمی و دخالت 
امری  تنها  نه  فرهنگ  حوزه  در  ایشان 
بر  آن  تداوم  ضرورت  و  است  پسندیده 
کسی پوشیده نیست، بلکه مطابق قانون 
از اهم وظایف ایشان است. ظرفیت های 
قوانین  در  نهاد  این  برای  ایجادشده 
موضوعه گامی مهم به سوی مشارکت 

مردم در حاکمیت است.
قوانین  در  شوراها  نهاد  تأسیس 
موضوعه کشور به کارگیری ظرفیت مردم 
و ایجاد مشارکت ایشان در فعالیت های 
عمرانی،  اقتصادی،  اجتماعی،  »امور 
بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور 

رفاهی« است.
بی گمان شوراها در صورتی موفق 
به ایفای نقش مفید و مؤثر خود خواهند 
شد که با بررسی مسائل منطقه ای خود و 
نیازسنجی دقیق با توجه به مسائل کالن 
کشور مبادرت به برنامه ریزی کرده و در 
دولت  با  تعامل  بستر  در  لزوم  صورت 
اصالحی  پیشنهادهای  نهادها  سایر  و 
خود را مطرح کنند و به امور ساختمانی 
و ساخت و ساز و عمران محدود نشده و 
توجه داشته باشند که برابر قانون رسیدگی 
اجتماعی،  »امور  همه  به  چاره جویی  و 
فرهنگی،  بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادی، 
آموزشی و سایر امور رفاهی«2 در حیطه 

مسئولیت و اتخاذ تصمیم ایشان است.
طبیعت  به  توجه  با  میان  این  در 
انتخابات و مشارکت مردم در آن، به نظر 
می  رسد که توجه به موضوع »فرهنگ« 
و  است  یافته  شوراها  در  پررنگی  نقش 
به همین دلیل مشکل کتاب و مشاغل 
قرار  شوراها  توجه  کانون  در  نیز  مرتبط 
است  سال  چند  اکنون  است.  گرفته 
نقش  روستاها  و  شهرها  در  شوراها  که 
معرفی  و  انتخاب  برنامه  در  شایسته ای 
دوستدار  روستاهای  و  کتاب  پایتخت 

کتاب ایفاء  می کنند.
به عنوان  فرهنگ  به  توجه  اکنون 
کتاب  جایگاه  و  توسعه  محرک  موتور 
نیست.  پوشیده  شوراها  بر  کتابخوانی  و 
ایجاد  بر  دایر  فعالیت هایی  از  صرف نظر 
به  شهروندان  تشویق  و  کتاب  تقاضای 
جهت  در  مقرراتی  تصویب  کتابخوانی، 
کتابخانه ها  تجهیز  و  توسعه  و  تأسیس 
کار  دستور  در  باید  نیز  کتابفروشی ها  و 
شوراها  قرار گیرد. با این وجود تأثیر و 
حوزه  به  محدود  شوراها  مصوبات  نفوذ 
فعالیت آن هاست که قابل تسری به سایر 
اسالمی  شورای  مصوبه  نیست.  مناطق 
کاربری  خصوص  در  تهران  شهر  سوم 
فرهنگی و تصمیم  اخیر در مورد تابلوهای 
فقط  کتابفروشی ها  راهنمایی  و  معرفی 
محدود به شهر  تهران است و قابل اعمال 
در سایر مناطق کشور نیست و در نتیجه 
بر فاصله مرکز و پیرامون می افزاید، مگر 
اینکه شهر های دیگر نیز منفردا چنین 
مواردی را تصویب کنند.. تصویب قانون 
جامع کشوری در مورد کتابفروشی ها که 
قابلیت اجرا در کل کشور را داشته باشد 
افزودن  لحاظ  همین  به  است،  ضروری 
ماده   2۴ بند  مشاغل  به  کتابفروشی 
شده  پیشنهاد  شهرداری ها  قانون   55
هر  سر  بر  کتابفروشی  تأسیس  که  بود 
کوی و برزن در سراسر کشور را ممکن 
می کرد و به همین لحاظ قانونی توسعه 

محور  و کشوری بودکه متأسفانه مورد 
توجه قرار نگرفت و در مقابل در شورای 
اسالمی سوم شهر تهران مصوبه کاربری 
به تصویب رسید که صرفنظر  فرهنگی 
ازآنکه مختص تهران بود، سازگاری آن 
نیزمحل تردید  پایدار  با موازین  توسعه 
است. به موجب این مصوبه مجتمع های 
تجاری در دست ساخت که حد اقل ده 
درصد فضای خود را به مشاغل فرهنگی 
دهند  اختصاص  کتاب  فروش  جمله  از 
از نود درصد تخفیف  ضمن برخورداری 
برای سایر  آن فضا  تجاری  در عوارض 
مشاغل  به  که  ساختمان  های  بخش 
دیگر اختصاص می یابد نیز مشمول ده 
درصد تخفیف عوارض تجاری می شوند.

ج  بند  حاضر  حال  در  حال  این  با 
ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   ۹2 ماده 
می تواند کماکان بر امیدواری ها بیفزاید. 

بند ج چنین مقرر کرده است:
سازمان  و  شهرداری ها  و  »دولت 
تعرفه  ارائه  با  مکلف اند  فاضالب  و  آب 
با پروانه ساختمان در زمینه  فرهنگی و 
آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با 
استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای 
و  ناشران  بفروشان،  کتا ز  نیا مسکو 
قانونی  مجوزهای  دارای  که  مطبوعات 

هستند حمایت کنند.
موضوع  اجرایی  آیین نامه  تبصره- 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط  بند  این 
اسالمی با همکاری وزارتخانه های راه و 
شهرسازی، نیرو،کشور، و نفت تدوین و به 

تصویب هیئت وزیران می رسد«.
 1۳۹۶ فروردین  از  قانون  این 
آغاز شده ولی با این وجود تا زمانی که 
هیئت  تصویب  به  آن  اجرایی  آیین نامه 
آمد.  نخواهد  در  اجرا  به  نرسد  وزیران 
متأسفانه علیرغم تدوین آیین نامه توسط 
دستگاه های ذیربط و ارجاع آن به هیئت 
هیئت  امضای  صف  در  دولت،کماکان 

وزیران است.
روزگار  به  حتی  کتابفروشی  سابقه 
می گردد،  بر  چاپ  عصر  از  پیش  زمان 
و  آثار  و  شد  پدیدار  خط  که  زمانی  از 
اندیشه ها بدینوسیله امکان انتقال یافتند. 
آغاز مسیحیت به انگیزه های تجاری خرید 
و فروش کتاب انجامید و در کشور ما نیز 
نه در سطح وسیع، افرادی بودند که به 
فروش کتاب می پرداختند. به روایت های  
ناصر خسرو از کتابفروشی در سفرنامه اش 

حدود هزار سال قبل بپردازیم:
»و من بدین فلج چهار ماه بماندم، 
به حالتی که از آن صعب تر نباشد و هیچ 
چیز از دنیاوی با من نبود اال دو سله کتاب 
و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل 
بودندـ هرکه به نماز می آمد، البته با سپر 
نمی خریدند...  کتاب  و  بودـ  شمشیر  و 
»کتاب های من بر شتر نهادند ... و من 
پیاده برفتم روی به مطلع بنات الشمس«

 در آن زمان، حرفه ای به نام نشر 
به مفهوم نوین وجود نداشت. این حرفه 
پس از اختراع ماشین چاپ ایجاد شد که 
تولید انبوه کتاب را ممکن کرد و عرضه 
حرفه  ظهور  و  بروز  زمینه های  کتاب 
فراهم  فراگیر  به صورت  را  کتابفروشی 
اواسط  تا  کتابفروشی ها  فعالیت  کرد.  
بود.  توأم  رونق  با  میالدی  بیستم  قرن 
و  ناشران  نوزدهم  قرن  اوایل  از  البته 
کتابفروشان در کشورهای دارای صنعت 
نشر پیشرفته به ضرورت تدوین مقرراتی 
پرداختند.  کتاب  قیمت  تثبیت  در جهت 
این اقدام که ابتدا در توافقی بین ناشران 
بین  قرارداد  قالب  در  و  کتابفروشان  و 
از  به قصد حمایت  گرفت  ایشان شکل 
خرده فروشان کتاب و جلوگیری از اعمال 

تخفیف در قیمت کتاب بود.

اهمیت  به  نیز  دولت ها  تدریج  به 
دولت  نخستین بار  و  بردند  پی  موضوع 
را  مقرراتی   1۹2۴ سال  در  فرانسه 
کرد  اعالم  پواره   فرمان  عنوان  تحت 
استفاده سایر کشورها  برای  الگویی  که 
شد. در سال های بعد کشورهای دیگری 
نیز به تبعیت از این قاعده پرداختند. در 
فعالیت  شروع  با  بیستم  قرن  دوم  نیمه 
امور  در  آن  امکانات  از  استفاده  اینترنت 
در  کتاب  خرده فروشی  ازجمله  بازرگانی 
عرصه  و  گرفت  فزونی  مجازی  فضای 
این  در  شد.  تنگ تر  کتابفروشی ها  به 
توسط  شده  انجام  بررسی های  میان 
نهادهای مرجع بین المللی ازجمله اتحادیه 
وخامت  نشان دهنده  ناشران  بین المللی 
در کشورهایی  کتابفروشی  کار  و  کسب 
را  کتاب  قیمت  تثبیت  قاعده  که  است 

اجرا نمی کنند.
در انگلیس که سال 1۹۹5 تثبیت 
ظرف  نهاد  کناری  به  را  کتاب  قیمت 
 200۷ تا   1۹۹۷ از  10سال  به  قریب 
حدود 1000 کتابفروشی تعطیل شدند و 
امریکا که هیچگاه به این قاعده نپیوست 
تعداد کتابفروشی هایش به کمتر از 2000 
با  فرانسه  در  که  حالی  در  است  رسیده 
جمعیتی معادل یک پنجم امریکا 2500 
با  هستند.  کار  به  مشغول  کتابفروشی 
رقبای  کتابفروشان  دیجیتال  عصر  آغاز 
به  مجازی  فضای  در  که  یافتند  جدی 
خرده فروشی کتاب می پرداختند. در حال 
فروش  از  حداقل٪50  آمازون  حاضر 
چهارم  سه  حداقل  و  چاپی   کتاب های 
در  را  الکترونیک  کتاب های  فروش 
امریکا در اختیار دارد در حالیکه خود نیز 
به تولید کتاب های الکترونیک می پردازد 
که اطالعات دقیقی از آن در دست نیست. 
در حال حاضر در اتحادیه اروپا اقدامات 
اینترنتی  غول های  با  ارتباط  در  جدی 
در  آمازون(  و  فیسبوک  اپل،  )گوگل، 
دست انجام است و مهمترین آن تصویب 
در  اروپا  اتحادیه  کپی رایت  جدید  قانون 
نتیجه  در  که  است   201۹ سال  آوریل 
آن محدودیت های بیشتری بر غول های 
حمایت  شد.  خواهد  اعمال  ینترنتی  ا
امروزه  اروپا  در  کتابفروشی  و  کتاب  از 
محدود به دولت ها و سندیکاها نیست و 
طیف وسیعی از مردم، نویسندگان، اساتید 
برداشت  مطابق  که  شده اند  میدان  وارد 
آنها به کتابفروشی ها نباید به مثابه یک 
اقتصادی نگریست. کتابفروشی ها  بنگاه 

مجاری تنفس جامعه اند.
امکان  مؤثرترین  آن ها  فعالیت 
منجر  که  است  کتاب  تقاضای  افزایش 
کاهش  و  اجتماعی  فضای  تلطیف  به 
شد.  خواهد  بزهکاری  و  جرم  و  خالف 
در انگلستان از سال 201۴ با همکاری 
ناشران،کتابفروشان و نویسندگان پویشی 
در حمایت از کتاب فروشی ها به راه افتاده 
از  انجام شده  است و نظر سنجی های 
مردم حاکی از آن است که به نظر ایشان 
فعالیت کتابفروشی ها تصویر عینی شوق 
آن ها به کتابخوانی و شعف کشف یک 
که  شود  می  است.گفته  جدید  نویسنده 
در بسیاری از موارد تصمیم خرید کتاب 
فروشی های  در کتاب  توسط مشتریان 
به  مردم  شود.مراجعه  می  گرفته  محلی 
از آنکه در  کتابفروشی های محلی جدا 
محله اشتغال ایجاد می کند ، ممکن است 
به خریدن کتابی توسط مشتری بینجامد 
که از وجود آن مطلع نبوده است و این 
فروشندگان  با  گفتگو  یمن  به  همه  ها 
فرهنگی  می شود.حقوق  انجام  کتاب 
همانطور که در قانون شوراها نیز بر آن 
تاکید شده از مهمترین حقوق شهروندان 
است. امروزه استیفای این حقوق از طریق 
می شود.  انجام  مردم  منتخب  شوراهای 
بنابراین همراهی با منتخبان و پیگیری 
مهمترین  شوراها  بر  نظارت  و  مطالبات 
وظیفه ای است که بر عهده مردم نهاده 
شده است. داشتن کتابفروشی وکتابخانه 

از جمله حقوق مهم شهروندان است.
شهر   200 حدود  حاضر  حال  در 
بزرگ کشور فاقد کتابخانه عمومی هستند 
و تعداد کتابفروشی های کل کشور نیز به 
زحمت به 1000 عدد می رسد که همین 
با  توجه  عدم  درصورت  نیز  اندک  تعداد 

خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
دانی  از  جمله ای  با  را  مبحث  این 
»بسته  که:  می رسانم  پایان  به  الفریر 
شدن یک کتابفروشی، توقف قلب تپنده 

یک شهر است.«
و  ناشران  اتحادیه  *نائب رئیس   

کتاب فروشان تهران

بسته شدن هر کتابفروشی، توقف قلب تپنده یک شهر است

دو مجموعه جدید از »پسران هاردی« منتشر شد

»در جست وجوی گنج پنهان« و »دوستان گمشده« چهارمین و پنجمین عنوان 
از مجموعه پر رمز و راز و پلیسی »پسران هاردی« نوشته فرانکلین دیکسون است 
و  کارآگاهی  ژانر  به  نوجوانان عالقه مند  برای  قلم  انتشارات محراب  از سوی  که 

پلیسی منتشر شده است.
نخستین جلد این مجموعه با عنوان »راز گنجینه برج« با ترجمه رعنا کامیار 
به همراه یازدهمین جلد این مجموعه با عنوان »ساعت مرگ« با ترجمه پروین 
علی پور در سال 1۳۹۷ از سوی انتشارات محراب قلم منتشر شدند و اینک پس از 

گذشت حدود دو سال دو جلد دیگر از این مجموعه منتشر شده است.
مجموعه »پسران هاردی« از پرفروش ترین مجموعه های پلیسی برای نوجوانان 
است که با نام مستعار فرانکلین دبلیو. دیکسون، به عنوان نویسنده منتشر شده است. 
خالق اصلی این عنوان چارلزلسلی مک فارلین )1۹02-1۹۷۷( است که تعداد زیادی 
از عنوان های این مجموعه را نوشته است. ۳۸ عنوان اول این مجموعه بعدها ازسوی 

هریت اس. آدامز بازنویسی و تغییراتی در آن ها داده شده است.
فرانکلین دیکسون در این مجموعه داستان دو پسر نوجوان به نام های فرانک 
و جو هاردی، پسران کارآگاه معروف، فنتون هاردی، را بیان می کند که ناخواسته 
درگیر ماجرایی می شوند که آن ها را وارد دنیای کارآگاهی می کند. به تدریج عالقه 
زیادی به کشف رازها و معماها پیدا می کنند و سعی می کنند با کمک پدرشان سر 

از رازهایی که پیش رویشان قرار می گیرد، دربیاورند.
»دوستان گمشده« چهارمین عنوان از این مجموعه است، که با ترجمه طاهره 
بهادران در 20۸ صفحه منتشر شده است. در این جلد، چت و بیف، دوستان برادران 
هاردی، در سفری دریایی با قایق ناپدید شده اند. فرانک و جو هاردی به دنبال آن ها 
می روند و پس از جست وجویی پرماجرا درمی یابند که دوستانشان به اسارت گروهی 
از دزدان درآمده اند. داستان این کتاب در 1۹ فصل کوتاه به هم پیوسته روایت شده 
و کوتاهی فصل ها و نحوه شروع شدن هرفصل سبب می شود مخاطب نوجوان از 

خواندن کتاب خسته نشود و با عالقه بیشتری داستان را دنبال کند.
»در جست وجوی گنج پنهان« پنجمین عنوان از این مجموعه است، که با 
ترجمه پروین جلوه نژاد در 1۷۶ صفحه منتشر شده است. در این جلد، فرانک و جو 
هاردی، پسران کارآگاه مشهور، باید در غیاب پدرشان با یک باند تبهکار روبه رو 
شوند. این بار کوالک و سرما و گردنه های پرخطر کوه سنگی نیز دست به دست 
تبهکاران داده اند تا راز گنج پنهان همچنان ناگفته بماند. داستان یان کتاب در 20 
فصل کوتاه به هم پیوسته با عناوینی مانند خطر در مه، دعوت مشکوک، به سوی 
خطر، هشدار سرخ، نور آبی عجیب، موسیقی ارواح، درگیری روی بام، ارواح چاه، 

دیلم، مسیر مالرو و … روایت شده است.
انتشارات محراب قلم »در جست وجوی گنج پنهان« را با شمارگان هزار و 
100 نسخه و قیمت 2۷ هزار تومان و »دوستان گمشده« را با شمارگان هزار و 

100 نسخه و قیمت ۳0 هزار تومان منتشر کرده است.

انتشار سه کتاب ایرانی در فرانسه

کتاب های »از سعدی تا آراگون« نوشته جواد حدیدی، »ایمان بیاوریم به آغاز 
فصل سرد« اثر فروغ فرخزاد و »پنج اقلیم حضور« اثر داریوش شایگان به زبان 

فرانسه ترجمه و در آن کشور منتشر شد.
ترجمه فرانسوی کتاب »از سعدی تا آراگون: تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات 

فرانسه« نوشته جواد حدیدی در نشر آرماتان فرانسه عرضه شده است. 
در معرفی این کتاب آمده است: نویسنده در کتاب »از سعدی تا آراگون« قصد 
دارد تا خواننده را با چهار قرن ادبیات فرانسه و فارسی آشنا کند و تأثیر ادبیات فارسی 
را بر ادبیات فرانسه بازگو کند. هدف از این بررسی، تالش برای احیای سرمایه ادبی 
و فرهنگ فارسی است. نویسنده این کتاب تالش می کند تا به پرسش های زیر 
پاسخ دهد: از چه زمانی و به چه دالیلی  فرانسوی ها از ادبیات فارسی مطلع شدند؟ 

مراحل نزدیکی این دو کشور طی قرن ها چه بوده است؟
همچنین مجموعه شعر »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« سروده  فروغ 

فرخزاد با ترجمه سارا سعیدی به فرانسه در نشر یادشده منتشر شده است.
درباره این مجموعه عنوان شده است: در هر شعری که سروده می شود نوشتن 
نماینده  که  این مجموعه  دارد.  برگشت  غیرقابل  و  فرد  به  منحصر  کارکرد  یک 
بلوغ فکری و تکامل تکنیک شعری شاعر است به ما این امکان را می دهد که 
نه تنها در مورد کلیت ادبیات شرقی فکر کنیم بلکه بر اساس ماهیت خود شعر 
 ۳۳ در سن  ناگهانی  طور  به  فرخزاد  فروغ  بیاندیشیم.  نیز  انسانی  شرایط  درباره 
سالگی و در اوج بلوغ شعری خود درگذشت. پروژه همیشگی او برای رهایی زنان 
از طریق هنر و ادبیات باعث به وجود آمدن پیوندی بسیار محکم و ناگسستنی 

بین نوشتن و آزادی شد.
دیگر کتاب منتشرشده در فرانسه، »پنج اقلیم حضور؛ بحثی درباره شاعرانگی 
ایرانیان« )فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ( داریوش شایگان است که در نشر 

آلبن میشل راهی بازار کتاب این کشور شده است.
در معرفی این کتاب آمده است: شالوده مقاالت این کتاب بر اساس زاویه دید 
داریوش شایگان نسبت به خصلت شاعرانگی ایرانیان پی ریزی شده است؛ بر محور این 
پرسش که ارج و منزلت ایرانیان در قبال بزرگان ادبشان حاصل چه برداشتی است؟ 
پیوند و ارتباط درونی این مردم با شاعران بزرگشان از چه سنخ است که چنین به 
اعماق سرشتشان رسوخ کرده و سایه ای سنگین بر کل جهان بینی آنان افکنده است؟ 
غرض از این قلم فرسایی، سنجش و تحلیل ارتباط ایرانیان با شاعران ارجمندشان 

است. باالخص آنان  که طی قرون و اعصار به پایگاهی اساطیری اعتال یافته اند.
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فرناز میرزالو

تاریخ ادبیات کودکان را دیوانه کرده
شعری  است  معتقد  بکتاش  غالمرضا 
که در کتاب درسی انتخاب می شود، باید شعر 
امروز کودک  و نوجوان ما باشد. او همچنین 
ادبیات  تاریخ  به  پرداختن  نوع  این  می گوید 

بچه ها را دیوانه کرده است.
نان  ا نوجو و  کودکان  عر  شا ین  ا
در  ادبیات  درسی  کتاب های  درباره کیفیت 
انتقال غنای ادبیات فارسی و کمک به آموزش 
زبان و رسم الخط صحیح فارسی به کودکان 
و نوجوانان اظهار کرد: به دلیل نبود امکانات 
در زمانی که ما کودک و دانش آموز بودیم، بار 
مسئولیت را کتاب های درسی می کشید. امال، 

صحبت کردن و انشانویسی ما بسیار قوی بود و خالقیت هایی به این واسطه ایجاد 
می شد. امروزه خیلی  از بچه ها »آیا« را به صورت عمدی با عین می نویسند و اصال 

رسم الخط برای شان مهم نیست.
بکتاش ادامه داد: به دلیل سر فروبردن در الک گوشی ها هرچه در فضای مجازی 
هست، به ذهن دانش آموز منتقل می شود و نه خوانش یاد می گیرد و نه رسم الخط. 
بچه ها وقتی نگاه زیبایی ندارند، نمی توانند خوش نویسی کار کنند. امروزه بچه ها همه 

بدخط هستند.
او با اشاره به کیفیت پایین شعرهای کتاب درسی ادبیات گفت: باید انصاف به 
خرج داد، به مرور با کار کردن روی کتاب های درسی، گاهی جسته گریخته می بینیم 
داستان هایی در کتاب درسی هست که پر از اندیشه است. در شعرها اما حرف تازه ای 
ندیده ام، یعنی دوست داشتم شعری که در کتاب درسی برای کودکان  و نوجوانان 
و  نیفتاده  اتفاق  این  که عموما  باشد  اندیشه  باال  و  مفهوم عمیق  با  می آید، شعری 

شعرها سطح شان خیلی پایین تر است.
غالمرضا بکتاش با بیان این که شعری که در کتاب درسی انتخاب می شود باید 
شعر امروز کودک و نوجوان ما باشد افزود: من کالس سوم یا چهارم دبستان بودم 
و شعر »میازار موری که دانه کش است« در کتاب ما بود، من بلد نبودم این شعر را 
معنی کنم، اصال از شعر بدم می آمد، اما امروز به عنوان یک شاعر پرکار، کار می کنم و 
عاشق شعر هستم. چه شد که نگاه من به شعر برگشت و من یک شاعر شدم؟! سعدی 
و حافظ برای آن سن و سال سنگین بود. خوب است حاال که شعر کودک و نوجوان 

داریم، آن ها را که اندیشه و فلسفه دارند در کتاب درسی بگذارند.
این شاعر کودک و نوجوان که معتقد است راه یافتن اثری به کتاب های درسی 
خیلی سخت است و قانون و قاعده دارد بیان کرد: اگر خوش انصاف باشند می توانند 
از میان این خیل آثار شاعران و نویسندگان آثاری را انتخاب کنند. در کتاب »آیین 
نگارش« کالس دهم صفحه 55 شعری از من آمده و سه، چهار سالی  است در کتاب 
درسی است؛ نه به من چیزی گفتند و نه به آن جا رفتم، لطف دوستان بوده و من دیدم 
که شعر من آمده به کتاب درسی.او همچنین درباره کسانی که وظیفه تدوین کتاب های 
درسی ادبیات را برعهده دارند گفت: آن ها یا کار را نمی شناسند یا بلد نیستند یا تحت 
فشار گروه یا افراد یا تشکیالتی هستند؛ یعنی نگاه ما به کتاب درسی خصوصا در قسمت 
ادبیات نگاهی تخصصی نیست، نمی آییم به کتاب های مختلف و آثار خوب نویسندگان 

نگاه و از میان آن ها انتخاب کنیم.
بکتاش سپس اظهار کرد: من فکر می کنم کتاب درسی هم کمی تحت فشار 
است و آدم هایی که آن جا هستند و روابطی که با هم دارند مثل همه ناشران و جاهایی 
است که گروهی چندنفره تشکیل شده اند و به هم نان قرض می دهند. کتاب درسی 
یک چیز حساس و مهم است و سازمان تالیف کتب درسی باید خیلی آگاهانه کارش را 
بلد باشد و خیلی آگاهانه انتخاب کند. حاصل نگاه آن ها باید باعث پیشرفت بچه ها شود.

این مدرس ادبیات کودک و نوجوان با بیان یکی از خاطراتش گفت: یک بار به 
کسی گفتم که من می خواهم ادبیات بخوانم، او گفت »من از ادبیات بدم میاد، لعنت به 
هر چی شاعره، تاریخ ادبیات ما را دیوانه کرد«. چون کسی که تاریخ ادبیات یاد می دهد 
با بچه ها این کار را کرده؛ دیوانه شان کرده. کسی که معلم ادبیات است و شعر تدریس 
می کند باید عاشق ادبیات باشد، وقتی معلم ادبیات عاشق ادبیات نیست حاال شعر خوب 
را هم در کتاب درسی بگذاریم، چه فایده ای دارد؟! بچه ها فکر می کنند علوم انسانی 
یعنی تاریخ ادبیات و سنگ قبر. اما تاریخ ادبیات سنگ قبر شاعران نیست. مگر سعدی 
مرده است؟ ما با شعر او کار داریم و نه تاریخ تولد و درگذشتش. تاریخ ادبیات سنگ 

قبر خواندن نیست که بچه ها فقط تاریخ حفظ کنند.

چرا سینمای ایران در اقتباس ادبی موفق 
نبوده است؟

حمایت  »طرح  داوری  شورای  عضو 
بین  اگر  گفت:  اقتباسی«  فیلم های  تولید  از 
نویسنده رمان و فیلمنامه نویس تفاهم وجود 
حجم  از  بهره برداری  امکان  ما  باشد،  داشته 
در  که  داستان هایی  و  رمان ها  از  زیادی 
این  داشت.  خواهیم  دارد،  وجود  ما  ادبیات 
عدم تعامل، مهمترین عنصر در عدم توفیق 
ما در بهره برداری از ادبیات داستانی به شکل 

اقتباس است.
»محمود اربابی« فیلمنامه نویس و عضو 
شورای داوری »طرح حمایت از تولید فیلم های 
اقتباسی« با اشاره به مهجور ماندن سینمای 

اقتباسی در کلیت سینمای ایران و لزوم اتخاذ راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت ادبیات 
در تولیدات سینمایی به ایسنا گفت: بخشی از مهجور ماندن اقتباس در سینمای ما به 
ساختارهای سینمای ایران در تولید، روابط بین تهیه کننده، کارگردان، فیلمنامه نویس و 
نویسندگان داستان ها و رمان ها برمی گردد. از طرفی هم نسبت بضاعت سینمای ایران 
با ادبیات داستانی ما متناسب نیست.او ادامه داد: در سینما، اقتباس در تسریع رسیدن 
یک متن به یک فیلم مطلوب، تعیین  کننده است؛ یعنی زمانی که شما می خواهید از 
یک مفهوم اقتباس کنید، باید راه طوالنی تری را طی کنید در حالی که اگر قرار است 
از یک رمان که از نظر قصه و شخصیت آماده و طراحی شده است و فضایش برای یک 
اقتباس سینمایی مناسب به نظر می رسد، یک مرحله جلوتر هستید چرا که به مجرد 
آن که شما رمان را بخوانید و با آن ارتباط برقرار کنید، می توانید فیلمنامه را بنویسید.

این فیلمنامه نویس و مدیر فرهنگی اظهار داشت: اگر تفاهمی بین نویسنده رمان 
و فیلمنامه نویس وجود داشته باشد، ما امکان بهره برداری از حجم زیادی از رمان ها 
و داستان هایی که در ادبیات ما وجود دارد، خواهیم داشت. این عدم تعامل، مهمترین 

عنصر در عدم توفیق ما در بهره برداری از ادبیات داستانی به شکل اقتباس است.
اربابی با اشاره به آثار رسیده به نخستین »طرح حمایت از تولید فیلم های اقتباسی«آکه 
به تازگی اسامی چهار کتاب برای ساخت فیلم اعالم شده،اظهار داشت: زمانی که من 
رمان ها و داستان های پیشنهاد شده را می خواندم، احساسم این بود که بسیاری از آن ها 
قابلیت تبدیل شدن به یک فیلم دیدنی را دارند اما نکته ای که رمان نویس، فیلم نامه نویس 
و تهیه کننده باید به آن توجه داشته باشد این است که نسبت آنچه اقتباس می شود با 
مخاطبی که می خواهد این کار را تماشا کند چگونه باید برقرار شود؟ اگر این اثر نتواند 

پاسخگوی هزینه های سینما باشد، طبیعی است که اقتباس با شکست مواجه می شود. 
او ادامه داد: تا به امروز مجموعه آثار اقتباسی سینمایی ما نتوانسته اند پاسخگوی 
نظام تولید سینما باشند یا در برقراری ارتباط با مخاطب دچار سستی شده اند که این 
نشود.  پروژه سینمایی محقق  آن  اقتصادی  این شده که چرخش  به  منجر  سستی 
فیلمسازان، رمان نویسان و تهیه کنندگان باید به این دو محور یعنی مسیری که ما باید 
برای اقتباس از طریق مراجعه به ادبیات داستانی کوتاه کنیم و اینکه این فرایند باید 
پاسخگوی نظام اقتصادی خود باشد، توجه کنند، که اگر این اتفاق بیفتد می تواند منجر 
به توفیق ما در انجام اقتباس های خوب در سینمای ایران بشود چون واقعیت این است 

که ما نویسندگان و فیلمنامه نویسان توانایی داریم.
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 قصه فرار از تیمارستان امین آباد روی صحنه می رود

نمایش »یاماها« به نویسندگی و 
کارگردانی کهبد تاراج در فصل پاییز 

اجرا می شود.
کهبد تاراج که تا کنون فعالیت 
داشته  نمایش  هنر  حوزه  در  خوبی 
»قهوه  نمایش های  این  از  پیش  و 

»سوگواری  »جوادیه«،  »ناتمام«،  تلخ«، 
قبل از مصیبت«، »عبدل میمون الت پا کوتاه«، »بسه دیگه خفه شو«، 
»غالمرضا لبخندی« و… را به صحنه برده است این بار و در فصل پاییز 
نمایش »یاماها« را به صحنه خواهد برد.این اثر نمایشی مضمونی اجتماعی 
دارد داستان دختری به نام ایران است که از بیمارستان روان پزشکی امین 

آباد فرار می کند و می خواهد به خانه برگردد ولی خانه ای وجود ندارد...
و  تکمیلی  اطالعات  که  است  پرسوناژ   ۳ دارای  »یاماها«  نمایش 

عوامل گروه این نمایش به زودی اعالم می شود.

روایت نشیبا از »جوکر« روی موج رادیو فرهنگ

روز شنبه 22 شهریور ماه برنامه 
موسیقی«  در»جعبه  نمایش،  رادیو 
پور  سمیع  انسیه  کنندگی  تهیه  به 
تاد  ساخته  »جوکر«  فیلم  موسیقی 
نشیبا  مریم  اجرای  با  را  فیلیپس 

آمریکایی  فیلم  »جوکر«  می کند.  پخش 
نویسندگی،  به  روان شناختی  تریلر  ژانر  در 
تهیه کنندگی و کارگردانی تاد فلیپس است که در سال 201۹ اکران شد.

فیلمنامه این فیلم توسط خود فیلیپس با همراهی اسکات سیلور برپایه 
شخصیت ابرشرور جوکر از دی سی کامیکس نوشته شده است. داستان فیلم در 
سال 1۹۸1 و شهر گاتهام سیتی رخ می دهد و زندگی کمدین شکست خورده ای 
به نام آرتور فلک را دنبال می کند که بعد از تجربه های تلخ متعدد وارد دنیای 
جرم و جنایت شده و با لقب جوکر به شهر بازمی گردد. برنامه »جعبه موسیقی 

« رادیو نمایش به موسیقی فیلم ها و سریال ها می پردازد.

»تمام خاطرات من« با صدای معتمدی منتشر شد

من«  خاطرات  »تمام  نماهنگ 
به خوانندگی محمد معتمدی همزمان 
با اجرای پویش »سوره اشک« حوزه 
در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  هنری 

دسترس مخاطبان قرار گرفت.
که  من«  خاطرات  »تمام  نماهنگ 
مضمونی نزدیک به بیماری کرونا و رشادت 
کادر درمانی دارد به همت مرکز موسیقی حوزه هنری انقالب اسالمی و 

با صدای محمد معتمدی تولید شده و امروز منتشر شد.
»تمام خاطرات من« که مضمونی مرتبط با ایام عزای سرور و ساالر 
شهیدان و کادر درمانی دارد، بر اساس ترانه ای از میالد عرفان پور و با 
آهنگسازی حمیدرضا چراغعلی تولید شده و کارگردانی آن را نیز امیر اصانلو 
و مصطفی فتاحی بر عهده داشته اند. حوزه هنری ده ها اثر هنری در قالب 

پویش »سوره اشک« تا اربعین حسینی منتشر می کند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

عضویت هنرمند ایرانی در آکادمی فیلم اروپا

هنری  طراح  ویلکیجی  فرهاد 
عضو  عنوان  به  تلویزیون،  و  سینما 
رسمی از آکادمی فیلم اروپا  و عضو 
جشنواره  آن  فیلم  داوران  هیات 

انتخاب شد.
تنها عضو »طراح هنری«  وی 

از ایران است که به عضویت این آکادمی 
درآمده است. ویم وندرس به عنوان رییس این آکادمی مشغول به فعالیت 

است و مرکز این آکادمی در شهر برلین آلمان قرار دارد.
بعضی اعضای این انجمن از ابتدا تاکنون عبارتند از برناردو برتولوچی، 
تئو آنجلوپولوس، ویم وندرس، فدریکو فلینی، پدرو آلمودووار، کریشتوف 
کیشلوفسکی، کریستوف زانوسی، زبیگنیوف پرایزنر، لوئیس ماله، جولی 
آندره وایدا، مارچلو مسترویانی،  تاویانی،  تاویانی و ویتوریو  پائولو  دلپی، 

ایزابل هوپرت، میکیس تئودوراکیس، سر بن کینگزلی.
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گالیه هاي مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و رئیس تماشاخانه ایرانشهر

مجتبي رجبي معمار: مسئوالن با صادرکردن دستورالعمل هاي بدون کارشناسي 
فقط بار را از روي دوش خود برداشته اند!
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محمد حسین زاده

نه  خا یشی  نما ی  لیت ها فعا
نمایشی  سالن  با یک  ایران  هنرمندان 
تماشاخانه  مجموعه  و  انتظامی  استاد 
ناظرزاده  استاد  سالن   2 با  ایرانشهر 
همچون  سمندریان،  استاد  و  کرمانی 
دیگر تماشاخانه ها، در پی شیوع ویروس 
کرونا متوقف شد و این ۳سالن نمایشِی 
فعال کشور نیز پس از همه گیری این 
بیماری جهانی تعطیل شدند. در تیر ماه 
امسال آغاز به کار فعالیت های فرهنگی 
هنری با رعایت پروتکل های بهداشتی از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شد اما 
ایرانشهر، پس  تماشاخانه  این وجود  با 
از 2ماه یعنی اواخر مردادماه با نمایش 
سعید  کارگردانی  به  روم،  اسموکینگ 
کار  سمندریان  استاد  سالن  در  زارعی 
خود را آغاز کرد و نمایش مرثیه ای برای 
میالد  کارگردانی  به  قاتلش،  و  ژاله.م 
فرج زاده از 1۳ شهریور ماه در تماشاخانه 
استاد ناظرزاده کرمانی به صحنه آمد. اما 
با گذشت نزدیک به ۳ماه از بازگشایی 
استاد  تماشاخانه  نمایش،  سالن های 
منظور  به  فضایی  عنوان  به  انتظامی 
همچنان  ن  جوا ن  هنرمندا لیت  فعا
تعطیل است. طی چند روز گذشته مجید 
رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان 
ایرانشهر  تماشاخانه  رئیس  و  ایران 
ابراز  ضمن  رسانه ها  با  گفتگوهایی  در 
خانه  تعطیلی  به  نسبت  جدی  نگرانی 
هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر به دلیل 
تنگناهای مالی هشدار داد و گفت اگر 
اقدام عاجلی صورت نگیرد، این اماکن 

هنری تعطیل خواهند شد.
سال هاست  که  هنرمندان  خانه 
شورای  و  تهران  شهرداری  سوی  از 
دریافت  حمایتی  بودجه  تهران،  شهر 
رستوران  و  کافه  دارای چند  و  می کند 
پی  در  است،  درآمدزایی  جهت  در 
را  خود  درآمدهای  عمال  کرونا  شیوع 
شرایط  درواقع  و  است  داده  دست  از 
نه  به گونه اي شده که مخاطبان حاال 
تنها از تئاتر بلکه از کافه و رستوران ها 
به  و  نمي کنند  استقبال  چندان  هم  را 
همین دلیل شرایط اقتصادي نامناسبي 
گریبان خانه هنرمندان را گرفته است. 
گفتگویي  در  ر  معما رجبی  مجتبي 
درباره وضعیت ۳تماشاخانه، سمندریان، 
ناظرزاده کرمانی و انتظامی گفت: هر 2 
سالن نمایِش مجموعه ایرانشهر با توجه 
به حساسیت ها به دلیل فراگیری ویروس 
کرونا و فراز و نشیب هایی که طی چند 
عمال  بودیم  روبرو  آن  با  گذشته  ماه 
تالش مان  راستا  این  در  و  بود  تعطیل 
که  مختلفی  گروه های  با  و  کردیم  را 
ما  بودند تماس گرفتیم.  اجرا  نوبت  در 
همواره با انبوه درخواست های هنرمندان 
تماشاخانه  در  اجرا  منظور  به  تئاتر 
روبرو  انتظامی  استاد  و سالن  ایرانشهر 
هستیم اما طی تماس ها تقریبا هیچ یک 
در وهله نخست به دلیل نگرانی از این 
وهله  در  و  آن  مخاطرات  و  ویروس 
اقتصادی و مالی  بعدی به دلیل بحث 
که با آن مواجه بودند، به منظور اجرای 
ابراز  اخیر  ماهه   ۳-2 در  خود  نمایش 
تمایل نکردند و اجرای نمایش خود را 
ببینند  تا  ارجاع دادند  آینده  به ماه های 
پروتکل های  و  بیماری  این  شرایط 
مربوطه به چه صورت خواهد شد. یکی 
از مسائل جدی که اکنون با آن درگیر 
اعالم  کلی  دستورالعمل های  هستیم، 
تماشاخانه ها  بازگشایی  منظور  به  شده 
تنها  دولتی  محترم  مسئوالن  و  است 
از دوش خود  را  اینکه مسئولیت  برای 
منظور  به  را  پروتکل هایی  بردارند، 
تئاتر  و  سینما  سالن های  بازگشایی 

نیز  شرایط  این  از  پیش  کردند.  ابالغ 
با  صورتی که  در  نمایش ها  از  بسیاری 
بودند  مواجه  هم  مخاطبان  استقبال 
خرج  و  دخل  نداشتند،  را  آن  امکان 
خود را تامین کنند و باید به گونه های 
مختلف مورد حمایت قرار می گرفتند. به 
صورت معمول کمترین درآمد را فعاالن 
بسیار  کار  رغم  به  نمایشی  هنرهای 
نمایش  تمرینات  شامل  پرزحمت شان 
دکور  و هزینه های  قبل  ماه  از چندین 
و... داشته اند. بنابراین در این شرایط با 
رعایت پروتکل ها و هزینه های سنگین، 
گروه ها آمادگی الزم و تمایلی به منظور 
چراکه  نداشتند  خود  نمایش  اجرای 

برایشان به صرفه نبود.
دیگري  بخش  در  معمار  رجبی 
شرایط  درباره  خود  صحبت هاي  از 
لبته  ا و  تماشاخانه ها  این  اقتصادي 
یط  ا شر گفت:  یشي  نما ه هاي  گرو
موجود برای مجموعه ایرانشهر و خانه 
هنرمندان هم مقرون به صرفه نیست، 
نیز  جاری  هزینه های  مجموع  چراکه 
این روزها به شدت افزایش یافته است. 
مسئوالن محترم در جریان نیستند که 
قبوض  تعرفه های  گذشته  ماه  چند  در 
کارکنان  دستمزد  مالیات،  مصرفی، 
چه  تا  خدمات  بقیه  و  آنها  بیمه  و 
میزان دچار افزایش شده؟ آیا از قیمت 
مجموع لوازم مصرفی به منظور رعایت 
ندارند؟  اطالع  بهداشتی  پروتکل های 
از  را  مسئولیتی  بار  اینکه  برای  تنها 
دوش خود بردارند دستور به بازگشایی 
این  اکنون  داده اند.  نمایش  سالن های 
مسئله مطرح است که با کدام سرمایه؟

اینکه  بیان  با  هنری  مدیر  این 
هنرمندان  خانه  و  ایرانشهر  تماشاخانه 
دولتی  بودجه  ردیف  رای  دا یران  ا
از  هم  پرسنل  حقوق  حتی  و  نیستند 
عنوان  نمی شود،  تامین  دولت  سوی 
فعال ترین  جزو  هنرمندان  خانه  کرد: 
در  هنری  و  فرهنگی  مجموعه های 
ردیف  هیچ  متاسفانه  اما  است  کشور 
کشور  بودجه  نون  قا در  بودجه ای 
هر  هم  سال ها  این  در  ما  ندارد،  
از طریق سازمان  چقدر تالش کردیم 
به  متعدد  مراجعات  و  بودجه  و  برنامه 
ردیف  که  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
اختصاص  خانه  این  به  را  بودجه ای 
اساس  براین  اما موفق نشدیم.  بدهند 
دولتی  سالن های  جز  مجموعه  این 
محسوب نمی شود چرا که باید تمامی 
پرداخت  و  تامین  خودمان  را  هزینه ها 
 کنیم. حتی امکان محاسبه سر به سر 
هم برایمان وجود ندارد و فکر می کنم 
در هیچ سالن هنری بخش خصوصی 

امکانی  چنین  تئاتر  هنر  خصوص  به 
هم  اساس  براین  باشد.  نداشته  وجود 
تعدادی سالن محدود، دست به آزمون 
خطا زدند اما همین تعداد با مشکالت 
از  حال  این  روبرو شدند.  بسیار جدی 
مدت ها  تا  می رسد  نظرم  به  که  آنجا 
کرونا ادامه خواهد داشت بر آن شدیم 
از گروه های متقاضی اجرا  با برخی  تا 
تماس برقرار کنیم و اجازه دادیم تا از 
اواخر مردادماه نمایشی در سالن استاد 
سمندریان به صحنه آید که با استقبال 
به  هم  ما  چراکه  بود  روبرو  متوسطی 
را  امکان  این  پروتکل ها  رعایت  دلیل 
نداریم تا اجازه دهیم جمعیت بیشتری 
در سالن حضور یابد. اما به هیچ وجه 
تامین  منظور  به  شده  حاصل  درآمد 
کافی  هم  گروه  هزینه های  از  بخشی 
تماشاخانه  آنکه  به  رسد  چه  نیست 
بخواهد درآمدی داشته باشد. به صورت 
را  گیشه  فروش  از  درصد   20 معمول 
به منظور تامین هزینه های تماشاخانه 
از گروه های اجرایی دریافت می کردیم 
که به جرات اعالم می کنم این رقم به 
هیچ عنوان به منظور تامین هزینه های 
حقوق  و  مصرفی  قبوض  چون  جاری 
پرسنل تماشاخانه کافی نیست و ضرر 
و زیان کامل است، در حالی که ما هیچ 
سازمان  و  دولت  سوی  از  پشتیبانی 
برنامه و بودجه نداریم و آنها هم خود 
را مسئول نمی دادند که در این شرایط 
به فریاد مراکز فرهنگی و هنری برسند!

دیگري  بخش  در  معمار  رجبي 
ادامه  خصوص  در  خود  اظهارات  از 
فعالیت تماشاخانه استاد انتظامی تصریح 
کرد: شرایط بسیار خطیری برای خانه 
ما  نکند  خدا  و  دارد  وجود  هنرمندان 
تعطیلی  به  این شرایط مجبور  ادامه  با 

به  و  شویم  مجموعه  این  فعالیت های 
نخستین  برای  را  مجموعه  این  اجبار 
فعالیت  و  تالش  سال   21 از  پس  بار 
چشمگیر تعطیل کنیم. در ارتباط با سالن 
استاد انتظامی با همه سختی هایی که با 
آن مواجه هستیم به همکارانی که امور 
پیگیری  را  انتظامی  سالن  تئاتر  بخش 
می کنند اعالم کردیم از گروه هایی که 
کمتری  عوامل  تعداد  و  دارند  آمادگی 
کمتری  نسبت  به  هزینه های  و  دارند 
شود  دعوت  دارند  سالن  و  گروه  برای 
در  آورند.  به صحنه  را  خود  نمایش  تا 
با  هنرمندان  خانه  کلیت  صورتی که 
توجه به شرایطی که با آن مواجه است 
رو به تعطیلی نرود. در تالش هستیم از 
مهرماه نمایش هایی را در این مجموعه 

به صحنه آوریم.
مجید رجبی معمار ضمن اشاره به 
اینکه شرایط موجود بسیار پارادوکسیکال 
است چراکه با شیوع ویروس کرونا در 
این  پی  در  کرد:  اظهار  است،  تضاد 
مردم  شده  اعالم  سو  یک  از  ویروس 
به جز در موارد ضروری از خانه خارج 
نشوند و در صورتی که مجبور به خروج 
بازگردند  به منزل  از خانه شدند سریع 
و  کامل  صورت  به  بهداشتی  موارد  و 
جامع رعایت شود و از سویی سالن های 
نمایش که نیازمند حضور گرم و پرشور 
مخاطب است بازگشایی می شود و این 
نکته  است.  تضاد  در  هم  با  مسئله  دو 
منابع  و  بودجه   ما  که  است  این  دیگر 
مالی به منظور تامین امور جاری نداریم 
و در این شرایط باید به منظور راه اندازی 
را  آنها  ماه  از چند  مجدد سالن ها پس 
تجهیز کنیم و نواقص را برطرف کنیم 
و از عوامل فنی دعوت کنیم و لوازم و 
تجهیزات در اختیار گروه ها قرار دهیم 

در  آورند.  به صحنه  را  خود  نمایش  تا 
درآمدی  نمایشی  گروه های  صورتی که 
داشته باشند نه تنها مشکل مالی گروه ها 
هزینه های  کفاف  بلکه  نمی شود  حل 
بازگشایی  منظور  به  تماشاخانه  جاری 
این شرایط  با  در حالی که  نمی دهد.  را 
مجبور  هستیم  روبرو  غریب  و  عجیب 
به آن شدیم تا درخواست های مان را با 
صدای بلندتر اعالم کنیم چراکه هر چه 
به صورت خصوصی با مسئوالن مختلف 
مذاکره و مکاتبه کردیم و جلساتی هم 
برگزار کردیم احساس کردیم که دیگر 
فریادرسی نیست و مجبور به آن شدیم 
تا در قالب مصاحبه و اطالع رسانی در 
فضای مجازی مسائل را به اطالع عموم 
تا به  هنرمندان و هنردوستان برسانیم 
دستت  که  ای  برسد.  مسئوالن  گوش 
می رسد کاری بکن پیش از آن کز تو 

نیاید هیچ کار.
این  در  اینکه  به  اشاره  او ضمن 
صورت  به  خصوصی  سالن  چند  ایام 
آزمون و خطا فعالیت خود را آغاز کردند 
هزینه ها  پس  از  نتوانستند  متاسفانه  و 
برآیند، یادآور شد: سالن های خصوصی 
که در این مدت بازگشایی شدند امکان 
ادامه فعالیت نداشتند مگر اینکه سرمایه 
یا  و  دیگر  جای  از  شده ای  انباشت 
انتظار  در  که  باشند  داشته  اسپانسری 
نباشد. ما چنین  بازگشت سرمایه خود 
نداریم  سراغ  شرایط  این  در  حمایتی 
وزارت  در  دوستان  صورتی که  در  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی چنین حامیانی 
سراغ دارند به ما نیز معرفی کنند. من 
نسبت  کمابیش  ما  که  می کنم  تاکید 
اما  داریم  آگاهی  دولت  مشکالت  به 
فرهنگ  سهم  بودجه ها،  تخصیص  در 
و هنر کجاست؟ در همین اندک بودجه 
نه  خا سهم  هنری،  فته  یا تخصیص 
دولت  سالهاست  کجاست؟  هنرمندان 
داعیه آن را دارد که توسط مجلس و 
قانون موظف شده تا عمده فعالیت های 
اجرایی و اقدامات عملیاتی را به بخش 
خصوصی بسپارد. خانه هنرمندان ایران 
انجمن های  خانه   عنوان  به  نوعی  به 
سینما،  خانه  تجسمی،  از  اعم  هنری 
که   . . و. تئاتر  نه  خا موسیقی،  خانه 
هیچکدام دولتی نیستند و بدون ریالی 
هزینه برای دولت تمام امور صنفی و 
را  ده ها هزار هنرمند کشور  تخصصی 
به دوش می کشند، محسوب می شود. 
سال 1۳۹۸ بسیار سال دشواری برای 
مردم خصوصا اهالی هنر بود و اکنون 
دلیل  به  شده  ایجاد  شرایط  پی  در 
سبزه  به  و  بود  گل  کرونا،  ویروس 
که  آسیبی  نظرم  به  شد.  آراسته  نیز 

ایران به خصوص هنرمندان در  مردم 
شده اند  دچار  آن  به  ویروس  این  پی 
است،  بیشتر  کشورها  دیگر  غالب  از 
اولویت  بندی ها  باید  مسئوالن  چراکه 
تخصیص  در  حتما  و  کنند  بررسی  را 
خاص  شرایط  این  در  منابع  و  بودجه 
باید برای حوزه فرهنگ و هنر بودجه 
ویژه ای عالوه بر بودجه تخصیص داده 
شده در شرایط عادی در نظر بگیرند. 
به  قریب  خصوصا  هنرمندان  بسیاری 
اتفاق اهالی تئاتر در این شرایط بیکار 
هستند و مشکل بیمه دارند. چه کسی 
باید به فریاد فعاالن تئاتر کشور برسد؟ 
در وهله نخست وزارت فرهنگ و ارشاد 
فرهنگی  معاونت  بخش  و  اسالمی 
در  بودجه.  و  برنامه  سازمان  هنری 
صورتی که اکنون به شکل ویژه کاری 
برای هنرمندان تئاتر انجام نشود پس 
چه زمانی باید اقدامی صورت بگیرد؟

بیان  ضمن  معمار  رجبی  مجید 
و  ابالغ  راهکار،  شرایط  این  در  اینکه 
اعالم دستورالعمل بازگشایی سالن های 
صورت  به  کرد:  بیان  نیست،  نمایش 
با  مبارزه  ملی  ستاد  سوی  از  مداوم 
کرونا، صداوسیما و از طریق بیلبوردهای 
شهری به مردم اعالم می شود در شرایط 
غیرضروری از منزل خارج نشوند. اکنون 
موضوعی  فیلم  دیدن  و  تئاتر  تماشای 
ضروری است که مردم از منزل خارج 
با  شوند؟ در حالی که در شرایط عادی 
مشکالتی به منظور تبلیغ، اطالع رسانی 
و جذب مخاطب به سالن های نمایشی 
شرایط.  این  به  رسد  چه  بودیم  مواجه 
اکنون زمانی است که باید بودجه های 
ویژه در نظر گرفته شود و اجازه دهند 
آنالین  تئاتر  نمایش  سالن های  در  تا 
راه اندازی شود. ما آمادگی آن را داریم 
۳ سالن نمایش مجموعه را به صورت 
فعال در اختیار تئاتر آنالین قرار دهیم و 
در این راستا صداوسیما، فضای مجازی 
کنند  کمک  تلویزیونی  پلتفرم های  و 
سرمایه گذاری  نیازمند  جریان  این  اما 
است. در این شرایط با افزایش تورم و 
قیمت های سرسام آور، بخش خصوصی 
و  است  فراوانی  مشکالت  دچار  خود 
گونه  این  در  سرمایه گذاری  امکان 
ندارد. طی 2-۳ ساله گذشته  را  موارد 
هم گروه های نمایشی به منظور جذب 
مشکالت  با  مالی  حامی  و  اسپانسر 
شرایط  که  امسال  بودند  مواجه  جدی 
کامال وخیم تر و متفاوت تر است. اکنون 
باید واقعیت ها را کامال دید، سالن های 
تا  مدت  این  در  تئاترشهر  مجموعه 
موفق  مخاطب  جذب  در  میزان  چه 
دولت  سوی  از  باید  نظرم  به  بوده اند؟ 
جلسات اضطراری با مسئوالن و مدیران 
برگزار  هنری  خانه های  و  انجمن ها 
یکدیگر  تعامل  با  آن  طی  و  می شد 
راهکارهایی به این منظور پیدا می کردند 
و به جمع بندی مناسبی در این شرایط 

می رسیدیم.
ن  یا پا ر  د ر  معما جبی  ر
ر  خبا ا طبق   : گفت یش  صحبت ها
جهانی ممکن است ویروس کرونا در 
فصل پاییز اوج گیرد و برپایه نظریات 
این  تا  دارد  وجود  آن  احتمال  جهانی 
بیماری تا 2 سال آینده ادامه دار باشد. 
مدیران  صورتی که  در  شرایط  این  در 
مسئولیت  احساس  هنر  و  فرهنگ 
به  را  مشکالت  و  مسائل  نباید  کنند، 
خودشان  تا  کنند  رها  هنرمندان  امان 
افرادی  بیاندیشند.  آن  برای  چاره ای 
هر  سر  هستند  دولت  حقوق بگیر  که 
ماه حقوق خود را با اندکی کم و زیاد 
دریافت می کنند اما در بخش غیردولتی 
همچون خانه هنرمندان و انجمن های 
که  ندارد  وجود  دولتی  بودجه  هنری 
حقوق و هزینه های جاری تامین شود.
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وقتي دولت از هر گونه حمایت عاجز است!
عبداهلل علیخاني: بیمه باید در شرایط 

سخت از ما حمایت کنند وگرنه در شرایط 
عادي که از درآمد ما رونق دارند

بد  شرایط  و  مي شود  قبل  از  بدتر  روز  به  روز  سینماها  وضعیت 
اقتصادي که در ماه هاي اخیر بر عرصه هنر حاکم شده گویا بیش از پیش 
به سینماداران فشار وارد کرده و بسیاري از سالن هاي سینمایي در کشور، 
یا تعطیل هستند و یا در شرف تعطیل شدن مي باشند. درواقع در حالي که 
در سراسر جهان شاهد این هستیم که دولت ها و مسئوالن به شدت از 
نظر اقتصادي به مردم و مشاغل مختلف کمک کرده و در حال سروسامان 
دادن به شرایط هستند، در کشورمان نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه تورم 
شدیدي که بر اقتصاد کشور حاکم شده و گراني هاي بي سابقه، باعث شده 
تا بیش از پیش به مردم فشار وارد شود. گراني هایي که نه تنها سالیانه 
و ماهیانه بلکه تبدیل به گراني هاي لحظه اي و ثانیه اي شده است! حاال 
مردم بیش از پیش سعي مي کنند شرایط اقتصادي خود را کنترل کرده و 
در این بین طبیعتا مسائل مختلفي از سبد خانوار حفظ خواهد شد که قطعا 

یکي از آنها هنر، تئاتر، موسیقي و سینماست...
عبداهلل علیخانی تهیه کننده، سینمادار و بازرس انجمن سینماداران 
درباره وضعیت سینماهای تک سالن و دو سالن به علت شیوع ویروس 
کرونا و نبود مخاطب  گفت: در کل طی چند سال گذشته تا به امروز شرایط 
سینماهای تک سالن و دو سالن بدتر شده چون اینها مانند پردیس ها فضای 
سرگرمی و تفریحی و تجاری و پارکینگ ندارند از سویی تعداد فیلم های 
زیادی در آنها نمایش داده نمی شود و این نیز روی جذب مخاطب حداکثری 
جمهوری  خیابان  در  که  است  این  موضوع  این  می گذارد.مصداق  تاثیر 
حدفاصل سه خط ایستگاه اتوبوس، چهار سینمای تک سالن داشتیم که همه 
آنها تعطیل شد اما برای پردیس چارسو که در همان خیابان قرار دارد این 
اتفاق رخ نداد چون اول اینکه به روز است ضمن اینکه تمام موارد تفریحی 
و تجاری و پارکینگ را هم دارد و می تواند فیلم های زیادی را به مخاطب 
عرضه کند و قدرت انتخاب شان را باال ببرد. وضعیت سینماهای تک و دو 
سالن روز به روز در تهران بدتر می شود و این موضوع به مراکز استان ها 
هم کشیده شده و به شهرهای کوچک که یک سالن هم دارد سرایت 
خواهد کرد چون در حال فرسوده شدن هستند و به روز نیستند و به علت 
نداشتن فاکتورهای جذب مخاطب، بیشتر آنها را دفع می کنند. کرونا هم 
مزید بر علت شده و سرعت تعطیل شدن و تغییر کاربری این سینماها را 
زیادتر کرده است که اتفاق خوبی نیست چون عواقب خوبی نخواهد داشت.

درباره  خود  صحبت هاي  ادامه  در  سینماداران  انجمن  بازرس 
بخش  سینماهای  خسارت های  جبران  گفت:  سینماداران  خسارت هاي 
خصوصی بسیار سخت و شاید نشدنی باشد اما سینماهای دولتی می توانند 
ضرر سینماهای خود را پرداخت کنند البته همین ها هم تا یک جایی توان 
ضرردهی دارند و بعد از آن خطر تعطیلی دامنشان را خواهد گرفت. در کل 
باید منتظر تعطیلی و تغییر کاربری تعدادی از سینماها باشیم چون دیگر 

توان ضرردهی وجود ندارد.
او درباره بیکار شدن دائمی کارکنان برخی سینماها و عواقب منفی 
مقصر  کارکنان  نه  موضوع  این  برای  کرد:  بیان  موضوع،  این  از  ناشی 
هستند و نه سینمادار چون کارکنان کاری از دستشان برای جلوگیری از 
ضرردهی برنمی آید و سینمادار هم تا یک جایی می تواند ضرر دهد. البته 
این بحث فقط مختص صنف ما نیست چون دامن اکثر صنوف مختلف 

جامعه را گرفته است.
عبداهلل علیخانی در پاسخ به این سوال که حمایت از کارکنانی که 
کاری جز سینماداری بلد نیستند باید چطور انجام شود؟ گفت: به نظرم 
بخش اعظمی از حمایت ها باید از سوی بیمه تامین اجتماعی شکل بگیرد 
چون جزو مشکالت کارگری می شود متاسفانه در این راستا خیلی از کارکنان 
هم هستند که با وجود بیش از دو دهه کار هنوز بیمه نیستند. ما باید بدانیم 
حمایت ها در زمانی که نیاز است باید انجام شود وگرنه در شرایط عادی 
و نبود مشکل، زندگی در جریان است و نیازی به کمک نیست پس بیمه 
در چنین شرایطی که کرونا وضعیت کارکنان را به وخامت کشانده باید 
هرچه سریعتر حمایت های خود را اعمال کند و بدانند اگر بیمه و شعبه های 
آن وجود دارد از پول همین عزیزانی است که در شرایط عادی بیمه خود 
را پرداخت می کنند.وی درباره حمایت سازمان سینمایی اظهار کرد: تنها 
از  کاری که سازمان سینمایی می تواند انجام دهد این است که بخشی 
ضرر سینماها و کارکنان آنها را تا زمان عادی شدن شرایط، جبران کند. 
اگر قرار باشد سازمان سینمایی، بیمه و... به درد سینما نخورد پس چه 
زمانی قرار است کمک رسانی کند چون در شرایط عادی همه ما مشغول 
کارمان هستیم و حتی هزینه بیمه هم می دهیم و از درآمد امثال ماست 
که این بیمه ها رونق دارند.علیخانی در پایان با اشاره به اینکه در سینمای 
عصر جدید تعدیل نیرویی نداشته اند، عنوان کرد: ما در سینمای عصر جدید 
تعدیل نیرو نداشتیم البته تعداد کارکنان ما به نحوی است که اگر بخواهیم 

هم نمی توانیم تعدیل داشته باشیم.


