
بی ثباتی  قیمت ها 
از سرگردانی نقدینگی ها آب می خورد!

با گذشت حدود ۹ ماه از آغاز شیوع ویروس کرونا ابتدا در چین و سپس 
در تمام نقاط جهان، هنوز هیچ یک از تیم های پزشکی سراسر جهان به دارو 
یا واکسن این ویروس نرسیده اند اما کار برای نتیجه دادن این تحقیقات 
ادامه دارد. پیش بینی یک فعال صنعت دارو این است که واکسیناسیون 

۸۰ میلیون ایرانی، عددی در حدود هشت میلیارد دالر اعتبار نیاز دارد.
از آغاز شیوع ویروس کرونا در در ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۰ بسیاری از شرکت های 
داروسازی در سراسر جهان اعالم کردند که کار خود را برای ساخت واکسن این ویروس 
آغاز خواهند کرد و در ماه های گذشته این روند ادامه یافته است. بر اساس اطالعاتی که 

از گوشه و کنار جهان به گوش می رسد، تعدادی از واکسن های پیش بینی شده برای کرونا، 
در گام های ابتدایی موفقیت آمیز بوده اند و در حال حاضر در گام های نهایی آزمایش های 
بالینی و تست بر روی گروه گسترده ای از داوطلبان به سر می برند تا در صورت موفقیت 

آمیز بودن، به مرحله تولید انبوه برسد.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید روی قاچاق دارو مراقبت بیشتری داشته 
باشیم، گفت: خبرهایی رسیده که برخی قاچاقچی ها داروها را قاچاق می کنند 

و در کشورهای همسایه برای سودجویی می فروشند.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: در 
آستانه فصل پاییز هستیم و در این فصل ما باید مراقبت هایمان را در سراسر کشور تشدید 

کنیم به این علت که همزمان بیماری های دیگری هم ممکن است وارد شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما همه مراقبت های الزم را در این زمینه باید انجام 
دهیم اما با وجود این باید در نظر بگیریم که در آستانه ورود به فصلی هستیم که باید 
مراقبت های خود را افزایش دهیم. در این شرایط مردم باید به این نکته توجه داشته 
باشند که بیش از ۳۰ میلیون نفر در دنیا به بیماری کووید ۱۹ مبتال شده و حدود یک 

میلیون نفر هم از این جمعیت فوت کرده اند.
صفحه ۲

عامل مهاجرت به پایتخت
 توسعه نامتوازن استان ها است

اردبیل - ناظر شورای عالی تمرکز زدایی از پایتخت گفت: توسعه 
به  نامتوازن استان ها و عدم تخصیص بودجه عادالنه عامل مهاجرت 
پایتخت است.محمود عباس زاده مشگینی  اولویت اصلی در حکومت داری 
اسالمی را تأمین رفاه عمومی مردم عنوان کرد و افزود: سه اصل اساسی در حاکمیت، 
تأمین رفاه عمومی، تأمین امنیت و حراست از حقوق عمومی و آزادی های مشروع 
مردم است که اگر رفاه به معنای دقیق کلمه به درستی تأمین نشود نمی توان به 

مؤلفه های دیگر پرداخت.
وی با بیان اینکه ما مسئولین شأن و جایگاهی جز نوکری مردم نداریم، تصریح: 
مسئولین دولت نوکر مردم هستند باید به درستی به آنها خدمت کنند و اگر کوتاهی 
کنیم در قیامت پاسخگو هستیم، چرا که هدف از مسئولیت باید خدمت گزاری باشد.
صفحه ۲

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش: نگران سفر برخی خارجی ها به کشور هستیم

هنوز تصمیمی درخصوص صدور مجوز
 مهدهای کودک گرفته نشده

از صعود طال به باالی ۲۰۰۰ دالر خبری نیست
کیتکونیوز  هفتگی  نظرسنجی  جدیدترین 
و  استریت  وال  تحلیلگران  اکثر  اگرچه  داد  نشان 
سرمایه گذاران نسبت به روند قیمت طال در هفته 
جاری خوش بین بودند اما در فقدان عوامل مثبت 

جدید، این فلز ارزشمند در پایین مرز ۲۰۰۰ دالر خواهد ماند.
اگرچه اکثریت هر دو گروه تحلیلگران وال استریت و 
سرمایه گذاران نسبت به باال رفتن قیمت طال خوش بین بودند اما 
نظرات خنثی به شکل قابل مالحظه ای در این نظرسنجی مشاهده 
شد.جیم ویکاف، تحلیلگر فنی ارشد کیتکو اظهار کرد: خریداران 
بازار طال به اخبار بنیادین جدیدی نیاز دارند تا روند صعودی کوتاه 
مدت جدیدی را راه بیاندازند.در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته 
جاری از کارشناس وال استریت، ۱۴ نفر شرکت کردند که از میان 
آنها هفت نفر معادل ۵۰ درصد به افزایش قیمت طال و شش 
نفر معادل ۴۳ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و یک نفر 

معادل هفت درصد نظری نداشت.
صفحه ۳

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیران ارشد رسانه ملی تأکید کرد؛

ضرورت توجه به معارف رضوی در آثار سینمایی
 و تلویزیونی برای پاسخ به شبهات

4

هیچ مدرسه ای گزارشی مبنی بر ابتالی دانش آموزان
صفحه 2 به کرونا نداده است
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هادي حجازي فر: 

سینماي ما 
سینماي ترسویي 

شده است!

6ورزش
نامجومطلق: 

حریف خطرناکی 
برای رقبا هستیم!

هنگ 7فر

یازدهمین قسمت از فصل جدید برنامه تلویزیونی نقد سینما 
همزمان با روزهایي كه مصادف با روز ملی سینما مي باشد، روی 
آنتن شبکه پنج رفت و در این قسمت میزبان هادی حجازی فر، 

بازیگر، فیلمنامه نویس و كارگردان سینما بود.

سرمربی استقالل می گوید تیمش به دلیل اینکه از شرایط 
بازی دور شده است، ضرر قابل توجهی كرده است.

مجید نامجومطلق سرمربی استقالل در نشست خبری قبل بازی 
تیمش مقابل الشرطه عراق در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
گفت: شرایطی كه در مورد الوحده پیش آمد، نظم بازی ها را 

به هم زد. 

دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  نوریان،  سیدمهدی 
اصفهان گفت: ادبیات را باید با سعدی شروع كرد، چون او 
بزرگ ترین معلم زبان فارسی است و هیچ كس فارسی را به 

شیوه او تکلم نکرده و ننوشته است.

مطالعه
 ادبیات را

 باید با سعدی
 آغاز کرد
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آگهی مناقصه
 )نوبت  دوم (

شماره مجوز 1399.3027
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی به روش ساده 

۹۹۳۴۱۰۱۹۹۳۴۱۰۹۹۹۳۴۱۱۰۹۹۳۴۱۰۵۹۸۳۴۱۲7

آهن آالتقطعات برقی دستگاه های حفاری قطعات برقی دستگاه های حفاریقطعات برقی دستگاه های حفاریقطعات برقی دستگاه های حفاری

موضوع مناقصه /مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال / ارز(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا / مناقصه نام مناقصه گزار 

۹۹۳۴۱۰۱۱7/۹67/7۲۴۱7/۱۸6/۰۰۰/۰۰۰شرکت ملی حفاری ایران 

۹۹۳۴۱۰۹۱7/۹67/۲۸7۱۰/۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰شرکت ملی حفاری ایران

۹۹۳۴۱۱۰۱7/۹6۹/۲۳76/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰شرکت ملی حفاری ایران

۹۹۳۴۱۰۵۱7/۹6۸/۱۰۵۱۲/۹۹۴/۵۳۰/۰۰۰شرکت ملی حفاری ایران

۹۸۳۴۱۲7۱7/۹6۹/۲۸77/66۸/7۵۰/۰۰۰شرکت ملی حفاری ایران
روش ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

روش ارزیابی  به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب /مدارک حقوقی )اساسنامه /آگهی تاسیس تا آخرین تغببرات ( معتبر متناسب با موضوع 	
مناقصه )تامین کاال( در جلسه گشایش پیشنهاد ها انجام می شود 

نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
دریافت اسناد 
توسط شرکت 

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ۱۰ روز پس از آن ادامه خواهد داشت تاریخ شروع دریافت 

آدرس : اهواز بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران بعد از ساختمان پایگاه عملیاتی اداره تدارکات داخلی کاال- گروه مناقصات تلفن تماس محل دریافت 
۰6۱-۳۴۱۴6۲۵7

۱- ارائه اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ ۱۹۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه نحوه دریافت 
)IR ۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱(در آمد شرکت ملی حفاری ایران )شماره شبا

۲- درخواست رسمی متقاضی )ذکر نام دقیق ( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه 

تحویل اسناد 
به شرکت

۳۱ روز پس از آخرین روز دریافت اسناد آخرین مهلت 

اهواز – بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمانپایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B- اتاق ۱۰7 – دبیرخانه کمیسیون مناقصه – محل تحویل 
شماره تماس ۰6۱-۳۴۱۴۸۵۸۰-۳۴۱۴۸۵6۹

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند رجاع کار (:

تقاضای خرید شماره ۹۹۳۴۱۰۱   ۸6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمبلغ تضمین
تقاضی خرید شماره ۹۹۳۴۱۱۰  ۳۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تقاضای خرید شماره ۹۸۳۴۱۲7 ۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تقاضای خرید شماره ۹۹۳۴۱۰۹  ۵۰۰/۲۲۰/۰۰۰ ریال
تقاضای خرید شماره ۹۹۳۴۱۰۵  6۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

انواع تضامین قابل 
قبول 

 ضمانت نامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 	
 اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰6۳766۳6 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجه سپرده 	

شرکت ملی حفاری ایران 
 	IR۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰6۳766۳6( : شماره شبا(

مدت اعتبار 
پیشنهاد /تضمین 

۹۰ روز )برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد (

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره ۹۸/۱۳۸66۵ مورخ ۹۸/۰۴/۰۳ معاونت پژوهش و فناوری  وزارت نفت مبنی بر بکار گیری سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت )ستاد ( ثبت نام کلیه 
متقاضیان حضور در مناقصات ،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه SETAD.IR الزامی میباشد 

                  www.nidc.ir        http://sapp.ir/nidc_pr    کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

آگهي 
تجدیدمزایده عمومی

 شهرداري مهدی شهر درنظر داردبه استناد مصوبه شماره ۵6۵۸/۱ مورخ ۱۳۹۸/۰6/۱۵ نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به 
پالک ثبتی۲۸۴۴/۳۵7 واقع در شهرک فاطمیه مهدی شهر اقدام نماید ازمتقاضیان درخواست مي شود ازتاریخ درج آگهي به مدت هفت روز جهت اخذ 

اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شهرداري مهدي شهر مراجعه فرمایند .
)هزینه آگهي به عهده برنده مي باشد۰(

سید محمد جعفر حسینی -شهردار مهدي شهر

صفحه ۳

صفحه ۳

با بازگشایی مدارس و روند رو به رشد بیماری کرونا 
دکتر پیام آزاده انکولوژیست طراز اول ایران و عضو هیات 
علمی دانشگاه شهید بهشتی، حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پرورش را به یک مناظره در رسانه های عمومی دعوت کرد.

درخواست این مناظره در حالی صورت گرفته است 
بر تکذیب  آموزش وپرورش مبنی  ادعای وزیر  که طبق 
خبر انتشار کرونا در مدارس و کذب خواندن خبر مربوط 
به انتشار بیماری کرونا، معاون درمان دانشگاه علو پزشکی 
اصفهان اعالم کرد  یکصدو شصت و سه دانش آموز در 
این استان مبتال به کرونا شده اند و دوهزارو هشتصدو سه 
دانش آموز هم یکی از اعضای خانواده شان گرفتار این 

بیماری شده اند.
عفونی  بخش  ئیس  ر طبرسی  دکتر  همچنین 
همین  با  اگر  که  کرد  اعالم  دانشوری  مسیح  بیمارستان 
روال پیش برویم آمار فوتی ها در روز به بیش از ششصد 
نفر خواهد رسید و در این چند روز چندین معلم و دانش 

آموز کرونایی داشته ایم.
این آمارها  و مصاحبه امروز دکتر حریرچی مبنی بر 
قرمز اعالم کردن کل ایران و افزایش ۴ برابر شدن امار 

مبتالیان در تبریز و دو برابر شدن آنها در تهران و سوپر 
قرمز شدن استان قم طی یک هفته گذشته موج نگرانی را 
در میان مردم، خانواده ها و کادر درمان و پزشکان متعهد و 
مسئول گردیده است. پزشکان متعهدی که حاضر به فریب 
وجدان بیدار خود و جامعه نیستند و مقتدرانه از نظریه خود 
مبنی بر غیرکارشناسانه خواندن باز گشایی مدارس مبتنی بر  
استدالل های علمی و تجربی خویش و نظریات   کارشناسان 

بهداشتی درایران و  سراسر جهان دفاع می کنند.  
جان  از  دفاع  در  آزاده  پیام  دکتر  رابطه  همین  در 
فرزندان ایران زمین و حفظ این سرمایه های ارزشمند کشور 
وزیر آموزش و پرورش را به یک مناظره علمی دعوت کرد 
تا در کمک به انها از هدر رفتن جان این عزیزان و معلمان 

فداکار جلوگیری شود
به گفته ایشان و طبق تمام پروتکل های بهداشت 
جهانی حتی در اپیدمی های ساده تری چون سرماخوردگی 
در همه جای دنیا به مدت دو هفته مدارس تعطیل می 
شود و این تعطیلی در پاندمی های نظیر کوید ۱۹ سخت 
گیرانه تر اجرا می شود، این در حالی است که در کشور 
های پیشرفته مردم پروتکل های بهداشتی را بسیار دقیق 

تر از ایران اجرا می کنند.ایشان معتقد است که بازگشایی 
با توجه به پایین بودن میزان امکانات بهداشتی  مدارس 
و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس تنها به 
خطر انداختن جان دانش آموزان و معلمانی است که سرمایه 

های اصلی کشور هستند.
جان  انداختن  خطر  به  که  داشت  دور  نظر  از  نباید 
پرشتابی  روند  به  توجه   با  ایران  در  نوجوانان   و  جوانان 
که جمعیت ایران  به سوی پیر شدن دارد حرکتی بسیار 
نسنجیده و غلط است  . نیروی انسانی که عامل اصلی رشد 

و توسعه در جوامع انسانی  به حساب می آیند.
از نظر ایشان و بسیاری از پزشکان و متخصصان کادر 
درمان با ادامه این روند کار مهار این بیماری اگر به شکست 
کامل نینجامد روند کنترل بیماری را به سال های متمادی 
سوق می دهد در حالی که با کنترل و برنامه ریزی درست 

می توان آن را در زمان کوتاه تری مهار کرد.
جان  با  بازی  از  تاسف  ابراز  ضمن  آزاده  دکتر 
فرزندانمان که همه سرمایه خانواده ها هستند اعالم آمادگی 
کرد که در هر نقطه ای از میهن اسالمی که وزیر اموزش 

و پروش تعیین نماید با ایشان مناظره نماید.

مصطفی داننده
حتما تا به حال یک کارگر را با شانه ای تخم مرغ، 
چندین نان بربری یا سنگک و بسته های کره دیده اید. به 
ویژه کارگرهایی که در ساختمان کار می کنند. قوت غالب 
و  مرغ  تخم  یعنی  است  بسته  همین  مردم  از  بخش  این 

نان با طعم کره.
حاال این غذای آنها حسابی گران شده است و دست 
برخی از کارگرها به این غذای ساده نمی رسد. غذایی که 
به معنای واقعی کلمه ساده است و خیلی از زمان  ها زمینه 

ساز ُغر زدن بچه ها بر سر مادرها می شود.
در زمان های نه چندان دور، آب گوشت هم در دسته 
غذای کارگران تعریف می شد اما حاال جزء منوی الکچری 

رستوران هاست.
 از دولت محترم و همه آنهایی که دستی بر این آتش 
دارند، درخواست می کنم، حداقل حواس شان به قوت طبقه 
بیمه  ندارند. خیلی هاشان  آنچنانی  آنها درآمد  باشد.  کارگر 
هزار  با  آنها  نیست.  سامان  به  زندگی شان  وضع  نیستند. 

زحمت نانی به کف می آورند و با خانواده خود می خورند.
این بخش از مردم درد زیاد دارند. از اجاره خانه بگیر 
برای خوردن یک  تا قسط جهیزیه دختر .حاال روا نیست 
بخورند.  غصه  هم  پخته  زمینی  سیب  و  آب پز  مرغ  تخم 
آن  خرید  توان  دیگر  که  بگویند  بچه های شان  به  اینکه 

تخم مرغ را هم ندارند.
زیادی  چیز  جامعه  ز  ا قشر  این  بچه های  قعا  وا
لباس  نه  سفر  نه  می خواهند  تبلت  نه  آنها  نمی خواهند. 
بار  باشند یک  آرزو داشته  آنها فقط شاید در هفته  خوب. 
فقط یک بار برنج با خورشت بخورند. دوست داشته باشند 

طعم کباب کوبیده را بچشند.
سر  از  نه  را  بچه های شان  که  هستند  آنهایی  اینها 
برای  دارند  دوست  و  شده اند  خسته   دست شان  از  اینکه 
دو ساعت هم که شده از نفسی بدون آنها بکشند، راهی 
مدرسه می کنند بلکه به خاطر نداشتن پرداخت هزینه موبایل 
هوشمند و اینترنت پرسرعت برای دیدن شاد و بسته های 
آموزشی، آنها را راهی کالس درس می کنند. تازه این برای 

اجازه  و  به دهن  شان می رسد  است که دست شان  آنهایی 
می دهند پاره های تنشان درس بخوانند.

برخی هستند که به خاطر فشار اقتصادی و مشکالت 
تا  می کنند  کار  بازار  راهی  را  خود  فرزندان  خانوادگی، 
خانواده شان  به  و  بیاورند  در  پول  آدم بزرگ ها  هم پای 

کند. کمک 
خیلی از آنها بیمه هم نیستند، امنیت شغلی هم ندارند 
به ویژه در روزهای کرونایی که خیلی از ساخت و سازها 

و تولیدی ها تعطیل شده است.
کشیدن  خجالت  معنای  حسابی  روزها  این  کارگرها 
کوچک  درخواست های  نمی توانند  وقتی  می کنند  درک  را 
بخش  که  کارگرها  تنها  نه  کنند.  برآورده  را  خانواده شان 
مهمی از جامعه درگیر کشیدن خجالت است. یادمان باشد، 
بچه 7 یا ۸ ساله نه ترامپ را می شناسد و نه معنای تورم 

و گرانی را می داند.
باشد.  جامعه  از  بخش  این  به  حواس تان  که  القصه 

زندگی آنها به سختی می گذرد، لطفا سخت ترش نکنید.

سرمقاله
وقتی قوت غالب کارگرها الکچری می شود

دیدگاه
با جان فرزندانمان بازی نکنیم
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مجلس برای دولت شمشیر نکشیده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که مجلس برای دولت شمشیر نکشیده است، گفت: مجلس به توصیه 

های مقام معظم رهبری عمل کرده و در پی حاشیه سازی نیست.
دولت  برای  ما  است،  دولت  کنار  در  مجلس  گفت:  نوش آبادی  حسین 
شمشیر نکشیده ایم، مجلس به توصیه های مقام معظم رهبری به صورت ویژه 

عمل می کند، ما دنبال حاشیه نیستیم.
وی ادامه داد: اولویت ما مردم و رفع مشکالت مردم عزیز است و در این 
راستا از سیاسیون می خواهیم، به فکر مردم بوده و در پی حواشی جریان ها و 
احزاب نباشیم، از مسئوالن نیز می خواهیم، در پی رفع مشکالت مردم باشند.

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای 
اسالمی افزود: مردم از مجلس انتظار حرف های تکراری را ندارند، باید به فکر 
یک دولت حزب الهی باشیم، لیست ریاست جمهوری آینده تا هم اکنون به 

۳۰ نفر رسیده است.

عامل مهاجرت به پایتخت، توسعه نامتوازن استان ها است
اردبیل - ناظر شورای عالی تمرکز زدایی از پایتخت گفت: توسعه نامتوازن 

استان ها و عدم تخصیص بودجه عادالنه عامل مهاجرت به پایتخت است.
محمود عباس زاده مشگینی  اولویت اصلی در حکومت داری اسالمی را 
تأمین رفاه عمومی مردم عنوان کرد و افزود: سه اصل اساسی در حاکمیت، 
آزادی های  و  از حقوق عمومی  امنیت و حراست  تأمین  رفاه عمومی،  تأمین 
مشروع مردم است که اگر رفاه به معنای دقیق کلمه به درستی تأمین نشود 

نمی توان به مؤلفه های دیگر پرداخت.
وی با بیان اینکه ما مسئولین شأن و جایگاهی جز نوکری مردم نداریم، 
تصریح: مسئولین دولت نوکر مردم هستند باید به درستی به آنها خدمت کنند 
و اگر کوتاهی کنیم در قیامت پاسخگو هستیم، چرا که هدف از مسئولیت باید 

خدمت گزاری باشد.
وی با ابراز تأسف از توسعه نامتوازن استان ها، این امر را باعث مهاجرت 
به پایتخت عنوان کرد و گفت: بنده در مجلس به عنوان ناظر شورای عالی 
تمرکز زدایی از پایتخت، این مساله را با جدیت پیگیر هستم تا با فعالیت صحیح 
کمیسیون تمرکز زدایی، در توزیع بودجه و رعایت توازن در توسعه استان ها و 
به تبع آن در شهرستان ها دقت کافی انجام شود و حاشیه شهرها و مناطق کم 

برخوردار را از انزوا و رکود در آورد.

مسئوالن دزفول در خدمت گزاری به مردم کم فروشی نکنند
دزفول- نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی گفت: مسئوالن 

شهرستان دزفول در خدمتگزاری و خدمت رسانی به مردم کم فروشی نکنند.
سید احمد آوایی در آئین تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید دانشگاه 
علوم پزشکی دزفول، اظهار داشت: مردم شهرستان دزفول شایسته بهترین 
خدمات هستند. لذا با تمام وجود از مدیران این شهرستان تقاضا می شود قدر 
مردم  به  خدمت  راه  در  و  بدانند  دارند،  اختیار  در  امانت  به  که  را  مسئولیتی 

کم فروشی نکنند.
وی افزود: متأسفانه برخی مدیران چشم دیدن موفقیت شهرستان دزفول 
را ندارند و بعضًا به جای همراهی در راستای توسعه شهرستان در مقابل برخی 
اقدامات سنگ اندازی می کنند که امیدواریم این نگاه در مدیریت استان و کشور 

هر چه سریع تر اصالح شود.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی، تأسیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرستان دزفول را از اقدامات ماندگار دانست و بیان کرد: سال ها 
اخذ  را  پزشکی  علوم  دانشگاه  مجوز  تا  خوردیم  دل  خون  و  کردیم  تالش 
کردیم و حال از تمام مدیران می خواهم با تمام توان تالش کنند تا ضمن 
حفظ این میراث گران بها در راستای ارتقا این مجموعه مهم و استراتژیک 
درمانی کشور تالش کنند و بنده هم با تمام توان در کنار مدیران دلسوز و 

تالش گر خواهم بود.

 نگران سفر برخی خارجی ها به کشور هستیم
رئیس جمهور با بیان اینکه باید روی قاچاق دارو مراقبت بیشتری داشته باشیم، 
گفت: خبرهایی رسیده که برخی قاچاقچی ها داروها را قاچاق می کنند و در کشورهای 

همسایه برای سودجویی می فروشند.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: در 
آستانه فصل پاییز هستیم و در این فصل ما باید مراقبت هایمان را در سراسر کشور تشدید 

کنیم به این علت که همزمان بیماری های دیگری هم ممکن است وارد شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما همه مراقبت های الزم را در این زمینه باید انجام 
دهیم اما با وجود این باید در نظر بگیریم که در آستانه ورود به فصلی هستیم که باید 
مراقبت های خود را افزایش دهیم. در این شرایط مردم باید به این نکته توجه داشته 
باشند که بیش از ۳۰ میلیون نفر در دنیا به بیماری کووید ۱۹ مبتال شده و حدود یک 

میلیون نفر هم از این جمعیت فوت کرده اند.
روحانی افزود: یکی از بزرگترین آثار خطرناک بیماری کرونا آن است که جان 
مردم را در خطر قرار می دهد اما عالوه بر این، مشکالت و خطرات دیگری را هم برای 
مردم ایجاد می کند و شاهد هستیم که این بیماری تأثیرات منفی روی روح و روان مردم 
گذاشته است و در اقتصاد، علم، فرهنگ و آموزش جامعه تأثیرات خود را گذاشته است.

وی با بیان اینکه همه گیری ویروس کرونا همه جهانیان را گرفتار خودش کرده 
است، اظهار داشت: ما اقدامات مهمی را در این زمینه انجام دادیم و باز هم باید روی 
برخی از اقدامات تأکید کنیم. همچنین الزم است برخی از اقدامات با مراقبت و دقت 

بیشتری انجام شود.
رئیس جمهور ادامه داد: در دوران کرونا و پساکرونا که تا مدتی گرفتار آن خواهیم 
بود، سرمایه گذاری ها شکل متفاوتی به خود گرفته و ما هم امروز باید در کشورمان همین 
کار را انجام دهیم. امروز سرمایه گذاری در بخش سالمت، بهداشت، اقتصاد دانش بنیان، 
اقتصاد دیجیتالی و دولت الکترونیک را باید تشدید کنیم به این معنا که سرمایه گذاری ها 
باید به اموری که ذکر شد، هدایت شود چراکه می تواند شرایط اقتصادی ما را دچار تغییر 

کند تا مردم ما در زندگی و اقتصاد شرایط بهتری داشته باشند.
باید در این دوران به سبک زندگی خاصی روی  اینکه مردم  با بیان  روحانی 
بیاورند، گفت: گاهی اوقات مردم می گویند تا چه زمانی باید از ماسک استفاده کنیم، 
کمتر سفر برویم و تا چه زمانی باید پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کنیم؟ در پاسخ باید به مردم گفت باید بی حوصلگی را کنار بگذارید و باید این 
سبک زندگی را سبک زندگی میان مدت و بلندمدت بدانیم چراکه این بیماری این گونه 
نیست که یک ماه دیگر به پایان برسد بلکه باید تمام امسال را مد نظر قرار دهیم و چه 
بسا ممکن است سال آینده هم نیاز باشد که همه این اصول بهداشتی را رعایت کنیم.

وی گفت: به هر حال ما باید زندگی مان را با سبک جدید بنیانگذاری کنیم و حتی 
اگر واکسن هم در دسترس قرار گرفت، به اعتقاد بنده باز هم باید این سبک زندگی ادامه 
پیدا کند.روحانی ادامه داد: امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا آماری ارائه شد و 
ما دیدیم که در برخی از استان ها، افرادی مجدداً بستری شده اند که چند ماه قبل هم 
در آن بیمارستان بستری بودند؛ این مسئله نشان می دهد که برخی از افراد چند بار به 
بیماری کووید ۱۹ مبتال شده اند و این موضوع، داستان واکسن را هم زیر سؤال برده است.

وی بیان کرد: حتی اگر واکسن مقابله با کرونا بیاید، باید ببینیم تا چه حد می تواند 
تأثیرگذار باشد چراکه برخی افراد این بیماری را گرفتند اما پس از دو یا سه ماه مجدداً 
گرفتار بیماری کرونا شدند و ما نمی دانیم که آثار واکسن تا چه حد است و آیا ایمنی 

ایجاد می کند یا خیر؟
رئیس جمهور گفت: خبرهایی رسیده که برخی قاچاقچی ها داروها را قاچاق می کنند 
و در کشورهای همسایه برای سودجویی می فروشند. اگر قرار باشد دارویی صادر شود 
به صورت رسمی این اقدام صورت می گیرد نه اینکه قاچاقچی ها بخواهند دست به 
این کار بزنند. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید توجه بیشتری داشته باشد. 
وزیر کشور نیز باید این مهم را به همه مسئولین امر ابالغ کند تا مبارزه با قاچاق در 
این ایام تشدید شود.وی به مسئله گردشگران خارجی اشاره و تأکید کرد: در جلسه 
امروز وزیر بهداشت و درمان ما نسبت به سفر برخی از خارجی ها که به عنوان زائر به 
قم وارد می شوند ابراز نگرانی کرد. این موجب نگرانی است. نباید اجازه دهیم کسی از 

مرزهای ما به هر دلیلی ورود کند.

هنوز تصمیمی درخصوص صدور مجوز مهدهای کودک گرفته نشده
ابتدایی  آموزش  معاون 
پرورش در  و  آموزش  وزارت 
پاسخ به اینکه آیا از این پس 
و  محتوا  تعیین  مجوز،  صدور  موضوع 
کلی  به طور  ها  بر مهدکودک  نظارت 
به آموزش و پرورش واگذار خواهد شد؟ 
شاخص  تعیین  گذاری،  سیاست  گفت: 
ها و استانداردها، محتوا و برنامه جامع 
نظارتی بر عهده آموزش و پرورش است. 
اینکه آیا این برنامه نظارتی شامل صدور 
مجوزها هم خواهد شد یا خیر، تصمیم 

گیری می شود.
رضوان حکیم زاده درباره موضوع 
سال  در  که  کودک  مهدهای  مدیریت 
بهزیستی  اختالف  محل  گذشته  های 
و آموزش و پرورش بوده، به ویژه پس 
از موکدات رهبری پیرامون اهمیت این 
و  آموزش  اختالف  کرد:  اظهار  دوره 
پرورش و بهزیستی به سال های قبل 
باز می گردد، اما باتوجه به ضرورت هم 
خدمات  ارائه  برای  ها  دستگاه  افزایی 

بهتر، در حال حاضر شورای عالی انقالب 
تاکید مقام معظم  به  با توجه  فرهنگی 
رهبری به موضوع مهدکودک ها ورود 

و جلساتی را برگزار کرده است.
انقالب  عالی  شورای  افزود:  وی 
که  داده  را شکل  کارگروهی  فرهنگی 
پرورش  و  آموزش  وزارت  نمایندگان 
و بهزیستی در آن حضور دارند و قرار 
است روی تهیه یک سند سیاست گذاری 
کودکی  دوران  در  تربیت  برای  جامع 

که شامل دوره مهدکودک ها و پیش 
مبنای  که  کنند  کار  شود  می  دبستان 

عمل قرار بگیرد.
وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
اینکه  بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش 
مطابق قوانین و سیاست های ابالغی، 
هدایت  و  نظارت  گذاری،  سیاست 
که  است  حاکمیتی  امور  جزو  آموزش 
عهده  بر  ها  دانشگاه  تا  مهدکودک  از 
اما  گفت:  است  پرورش  و  آموزش 
استانداردها  و  باید ضوابط   اجرا  درباره 
که  هردستگاهی  و  بشوند  مشخص 
و  شود  امور  دار  عهده  اجراست  متولی 

موارد را رعایت کند.
سنی  گروه  درباره  زاده  حکیم 
آموزش های پیش از دبستان با توجه 
به اینکه قبال تقسیم بندی سنی برای 
ها  مهدکودک  و  ها  دبستانی  پیس 
از  صحبت  اکنون  گفت:  داشت  وجود 
دوره پیش از دبستان است که دوران 
کودکی را به صورت یکپارچه در نظر 

می گیرد.
وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
اینکه  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش 
اگر این سند جامع امضا شود وضعیت 
مهدکودک ها بهبود می یابد؟ گفت: تا 
سند نهایی نشده نمی توان دقیق اظهار 
نظر کرد اما آنچه که مسلم است کودکی 
سیاست  و  است  مهمی  بسیار  دوره 
موضوعات  از  کودکی  دوره  گذاری 

مغفول بوده است.
وی ادامه داد: شورای عالی جوانان 
داشتیم اما پراکندگی و عدم انسجام در 
می  چشم  به  کودکی   دوران  تربیت 
خورده است و قبال خیلی دغدغه جدی 
نبوده است؛ اما اکنون با بیانات رهبری، 
شورای عالی انقالب فرهنگی با دغدغه 
وارد شده و امیدواریم سرآغازی باشد که 
تربیت دوران کودکی به صورت یکپارچه 
سیاست  و  بگیرد  قرار  توجه  کانون  در 
دوره  اهمیت  به  توجه  با  الزم  گذاری 

کودکی انجام شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

 دانشجویان دکتری خواستار تمدید مهلت دفاع از رساله شدند
جمعی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه های دولتی در نامه ای به معاون 

آموزشی وزارت علوم خواستار تمدید مهلت دفاع از رساله تا آذرماه شدند.
در این نامه آمده است که شیوع و گسترش بیماری کرونا سبب تعلیق اجباری 
طرح های پژوهشی میدانی شد و همین طور به تعطیلی خوابگاه ها و بازگشت 
ادامه انجام رساله  انجامید که  اوایل ترم گذشته  از  دانشجویان به شهرهای خود 

را غیرممکن کرد.
در این نامه تاکید شده با توجه به اینکه برای انجام بسیاری از پروژه های 
رساله، بویژه در علوم انسانی، نیاز به انجام کارهای میدانی گسترده است عالوه بر 
تعطیلی خوابگاه ها، محدودیت ها و نگرانی های بوجود آمده و لزوم رعایت فاصله 
اجتماعی کارهای میدانی را ناممکن کرد بنابراین انجام پروژه های پایان نامه عمال 

برای مدت قابل توجهی معوق ماند.
هرچند برخی دانشگاه ها برای مساعدت، مهلت دفاع نیمسال دوم ۹۹ – ۹۸ 
را تا پایان مهرماه تمدید کرده اند اما یک ماه تمدید در سنوات پیش هم کم و 
امتیازی محسوب نمی شود. برخی  بیش رواج داشته و در شرایط سخت کنونی 
دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد نیز این مهلت را تا پایان آبان تمدید کرده اند که 

مهلتی نسبتا بهتر است.

کالس های آموزشی دانشگاه آزاد آغاز شد
مدیر کل طرح توسعه شبکه علمی دانشگاه آزاد گفت: فرصت مجدد انتخاب 

واحد از امروز آغاز می شود و تا 6 مهرماه ادامه دارد.
انتخاب واحد )نوبت دوم( دانشجویان  ایمان عطارزاده گفت: فرصت مجدد 
دانشگاه آزاد اسالمی در سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir از روز شنبه 

۲۹ شهریورماه آغاز می شود و تا روز یکشنبه 6 مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در راستای رفاه حال دانشجویان و تسهیل در امور آموزشی، 
فرصت دیگری برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی فراهم شده تا نسبت به انتخاب 

واحد در نیمسال تحصیلی جاری اقدام کنند.

بخش های عملی دروس دانشگاه علمی کاربردی مجازی نمی شود
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت:تالش ما این است که قبل از موج 
بعدی کرونا، بخش های دروس عملی را تمام کنیم، ما نمی توانیم بخش های عملی 

را مجازی برگزار کنیم باید حتما حضوری باشد.
محمد حسین امید درباره گسترش رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی 
گفت: در حال حاضر نزدیک به ۸۰۰ رشته علمی کاربردی در دوره های کاردانی و 
کارشناسی داریم. همین تعداد هم دوره کوتاه مدت تک درس داریم بنابراین سبد 

آموزش ما کامل است.  
و  مدیریت  صنعت،  کشاورزی،  مثل  حوزه ها  همه  در  یعنی  داد:  ادامه  وی 
خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر رشته هایی را داریم. نکته مهم این است به دلیل 
انعطاف پذیری و اختیاراتی که وزارت علوم به دانشگاه واگذار کرده است ایجاد یک 

دوره جدید و حذف دوره قدیمی بسرعت امکان پذیر است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: بین 6۰ تا 7۰ درصد از درس های 
دانشگاه عملی و کارگاهی و بقیه نظری است آن بخش عملی هم باز دو بخش 
می شود برخی از درس ها کاماًل کارگاهی و برخی ها هم عملی و نظری است. در 
سال تحصیلی جدید بخش هایی را به صورت مجازی برگزار می کنیم که نظری باشد 

بخش های عملی حتمًا باید حضوری باشد.
وی ادامه داد: البته یکی از دالیلی که تصمیم گرفتیم ۱۵ شهریور ماه کالس ها 
را شروع کنیم این بود که قبل از موج بعدی کرونا بتوانیم بخش های عملی را تمام 
کنیم و توصیه کردیم به استادان که این بخش ها را زودتر آموزش دهند ما نمی توانیم 

بخش های عملی را مجازی برگزار کنیم.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: تعداد دانش آموختگان از تأسیس 
دانشگاه تا به امروز به دو میلیون نفر رسیده است. در حال حاضر هم حدود ۲۵۰ 
هزار دانشجو داریم و در پذیرشی هم که در جریان است ظرفیت ۳۵۰ هزار نفررا 

اعالم کردیم.

اختالف بر سر زمین کشاورزی منجر به قتل شد
بخشدار کرفتو در شهرستان دیواندره گفت: درگیری و نزاع میان ۲ نفر از 

اهالی روستای کلتپه علیا منجر به مرگ یکی از آنها شد.
کاوه پرویزی اظهار داشت: این درگیری ساعت ۱۴ روز جمعه بین دو بردر۴۰ 

و ۴۵ ساله اتفاق افتاد و یکی از آن ها با ضربات چاقو به قتل رسید.

دستگیری جعفر کله زرد در تربت جام
دادستان عمومی و انقالب تربت جام از قتل دوجوان با انگیزه های شخصی 

در سطح شهر با سالح گرم خبر داد.
حمید علیزاده در مورد اولین قتل که جوانی به نام امین بدری در روز سه شنبه 

اتفاق افتاد، اظهار داشت: در این رابطه دو نفر مظنون دستگیر شد .
وی در مورد دومین قتل که با سالح گرم روز چهارشنبه ساعت ۲۲ اتفاق افتاد 
گفت: در دومین قتل جوانی به نام علی موالیی در جریان یک نزاع دستجمعی به 
قتل رسید و یکی از ضاربان شناسایی و ساعتی بعد در بیمارستان تایباد دستگیر شد.

دادستان ادامه داد: دو نفر از ضاربین جزو اراذل و اوباش سطح یک شهرستان 
بوده و پیش از این با طرح موضوع در کمیته اطالعات و شورای تامین دستور 
دستگیری ایشان با کلیه اختیارات قانونی به مامورین داده شده بود و این افراد دو 
شب قبل از وقوع قتل با هم درگیر و قرار دعوا گذاشته بودند و در ادامه تحقیقات 

چهار نفر از دو طرف نزاع شناسایی و دستگیر شدند
با سالح گرم  در سطح شهر  دو جوان  قتل  به  اشاره  با  علیزاده همچنین 
گفت: بر اساس گزارش های اولیه نزاع منجر به قتل علی موالیی و امین بدری 

قبال با هم درگیر و یکدیگر را به مرگ تهدید کرده بودند و باهم ظاهرا خصومت 
شخصی داشتند.

مرتضی حمیدی افزود: پس از این دو درگیری با تالش مامورین انتظامی 
در قتل علی موالیی قاتل )معروف به جعفر کله زرد( و دو نفر دیگر از همدستانش 
در بیمارستان تایباد در همان ساعت اولیه دستگیر شدند و در حادثه قتل امین 

بدری هم سه نفر مظنون دستگیر شدند.

پایان مرگبار تولد دختر 1۸ساله در کنار ساحل کیش
رئیس پلیس راهور کیش از جان باختن یک دختر جوان در سانحه رانندگی 

در کیش خبر داد.
سرگرد بهرام ایمانی نسب افزود: حوالی ساعت ۲ بامداد پس از وقوع تصادف 
خودروی مزدا که از میدان فارو به سمت نوبنیاد در حال تردد بود پس از کنترل 
نشدن خودرو توسط راننده با برخورد به بلوار کنار جاده واژگون شد و متاسفانه 
دختر ۱۸ ساله ای در این سانحه رانندگی جان باخت. با بررسی صحنه تصادف 
توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، راننده به همراه چهار نفر سرنشین که قصد 
برگزاری جشن تولد در کنار ساحل را داشتنند به علت سرعت غیر مجاز ناشی از 
خطای انسانی در کنترل خودرو، عدم بستن کمربند ایمنی، این سانحه به وقوع 
پیوسته و با وارد شدن ضربه سنگین به سر و گردن یک نفر از سرنشینان، وی 

جان خود را از دست داد.

کامیون بنز 7 خودرو را زیر گرفت
در دماوند یک دستگاه کامیون بنز باری ۵۳۰، به دلیل نقص فنی در سیستم 

ترمز هفت خودرو را زیر گرفت.
سروان هادی آذریان، جانشین فرمانده پلیس راهور دماوند گفت: این حادثه 
صبح روز جمعه در محور تهران – فیروزکوه محدوده بلوار آیت اهلل خامنه ای در 
مسیر غرب به شرق اتفاق افتاد و یک دستگاه کامیون بنزباری به علت نقص 
فنی در سیستم ترمز پس درهم کوبیدن دست کم هفت خودرو سرانجام از حرکت 

بازایستاد. این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت. 
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بهترین نرم افزارهای نظارت و محدود کردن 
دسترسی کودکان به کامپیوتر و اینترنت.

طبیعتا برای هر والدینی عدم دسترسی فرزندانشان به محتوای نامناسب 
اهمیت فراوانی دارد. در تعریف محتوای نامناسب نیز باید گفت که منظور تنها 
محتوای مبتذل نیست؛ بلکه محتوایی که برای افراد بالغ ساخته شده است نیز 

امکان دارد برای کودکان و نوجوانان بسیار مخرب باشد.
عالوه بر محتوا، ممکن است والدین بخواهند میزان استفاده یا دسترسی 
به برخی ویژگی های کامپیتور را نیز مدیریت کنند. در همین راستا مقاله ای تهیه 
کرده ایم که نرم افزارهایی با امکان ارائه ویژگی های مختلف در جهت نظارت و 
محدود کردن دسترسی کودکان به کامپیوتر و اینترنت را دراختیار پدر و مادرها 
قرار دهد. در فهرست به نرم افزارهایی اشاره می شود که استفاده از آن ها رایگان 
است؛ البته این نرم افزارها پکیج هایی نیز ارائه می دهند که شامل امکانات بیشتری 
می شود. در هر صورت، هدف از چنین نرم افزارهایی مدیریت محتوایی است که 

فرزندتان در زمانی که حضور ندارید به آن ها دسترسی خواهند داشت.
در میان نرم افزارها می توان Qustodio را بهترین نمونه ممکن دانست 
 Qustodio که بدون پرداخت هزینه ای در اختیارتان قرار می گیرد. نرم افزار
نه تنها محتوای آنالین در وب سایت ها را مدیریت می کند؛ بلکه امکان زمان بندی 

استفاده از رایانه شخصی را نیز به والدین می دهد.
با استفاده از نرم افزارهایی شبیه به Qustodio والدین می توانند دسترسی 
دهند  تشکیل  سایت هایی  از  فهرستی  یا  کنند  مسدود  را  سایت ها  از  برخی  به 
که  باعث می شود  ویژگی  چنین  بود.  خواهند  دسترس  قابل  کودکان  برای  که 
کودکان از محتوای نامناسب ایمن باشند.در میان نرم افزارهای مختلف می توان 
Qustodio را از بهترین نرم افزارهای نظارت و محدود کردن دسترسی کودکان 
به کامپیوتر و اینترنت دانست. نرم افزار Qustodio به والدین اجازه می دهد 
که تماشای ویدئو در یوتیوب را کنترل کنند و همچنین میزان ساعات فعالیت 
امکان  آن  بر  سازند. عالوه  نیز محدود  را  اجتماعی  در شبکه های  فرزندانشان 

محدودسازی ساعات تجربه بازی های ویدیویی نیز وجود دارد. 
رایگان   Qustodio نرم افزار  ویژگی های  از  برخی  تنها  بااین حال، 
کنند.  پرداخت  را  مبلغی  باید  بیشتر  امکانات  از  استفاده  برای  والدین  و  هستند 
اکثر نرم افزارهای نظارت و محدودسازی اینترنت و کامپیوتر برای کودکان تنها 
از رایانه شخصی پشتیبانی می کنند؛ اما نرم افزار Qustodio را می توان روی 
 Qustodio پلتفرم های مختلف استفاده کرد. درحال حاضر امکان استفاده از 

در ویندوز، مک، اندروید، iOS، کیندل و Nook وجود دارد.
 Qustodio با وجود اینکه برای استفاده از تمامی ویژگی های نرم افزار
نرم افزار،  این  رایگان  نسخه  اما  کنید؛  پرداخت  قابل توجه  نسبتا  هزینه ای  باید 
ازجمله  امکاناتی  می دهد.  قرار  اختیارتان  در  را  منحصربه فردی  ویژگی های 
زمان بندی استفاده از دستگاه و مسدودسازی وب سایت هایی با محتوای نامناسب 
به  می توان  پریمیوم  نسخه  خرید  با  و  هستند  استفاده  قابل  رایگان  نسخه  در 

ویژگی هایی ازجمله مدیریت شبکه های اجتماعی را نیز به دست آورد.
نرم افزار OpenDNS FamilyShield به والدین اجازه می دهد که 
تنها  اقدامی  چنین  کنند.  مسدود  را  فرزندانشان  برای  نامناسب  وب سایت های 
شامل رایانه شخصی فرزند نمی شود، بلکه سایت های نامناسب از نظر والدین 
در دستگاه های متصل به روتر مسدود خواهند شد و هرفردی که متصل به روتر 

شده باشد امکان ورود به سایت های درج شده در فهرست را ندارد.
درواقع آنچه نرم افزار نرم افزار OpenDNS FamilyShield را از 
نه تنها  به سایت ها  امکان محدودسازی ورود  نرم افزارها متمایز می سازد،  دیگر 
به  دسترسی  می توان  بلکه  است،  موبایل  دستگاه های  یا  شخصی  رایانه  روی 

وب سایتی را ازطریق مودم/روتر محدود ساخت.
بااین حال در این نرم افزار نیز تمامی ویژگی ها به رایگان دراختیار کاربر قرار 
را  پریمیوم  اشتراک  باید حق  ویژگی ها  تمامی  به  دسترسی  برای  و  نمی گیرند 
 OpenDNS خریداری کرد. عالوه بر موارد فوق باید در نظر داشت که نرم افزار
روتر/ تنظیم  با  اما  است؛  ویندوز  روی  استفاده  قابل  تنها   FamilyShield
مودم می توان دسترسی تمامی دستگاه های متصل به روتر/مودم را محدود کرد.

در  ظرفیت ها  افزایش  با 
آموزشی  شبکه  جدید  نسخه 
دانش آموز، امکان انجام تکالیف 

دانش آموزان در شبکه شاد فراهم شد.
در شرایط کرونایی و ضرورت رعایت 
پروتکل های بهداشتی و به منظور پیشگیری 
دانش  آموزش  فرآیند  در  وقفه  ایجاد  از 
و  مدارس  بازگشایی  آستانه  در  آموزان، 
شاد  جدید  نسخه  از  تحصیلی  سال  آغاز 

رونمایی شد.
مهمترین  از  که تکلیف یکی  ازآنجا 
تثبیت  و  یادگیری  به  کمک  روش های 
این سرویس  آموخته های دانش آموز است؛ 
در راستای پیشرفت دانش آموز به معلم کمک 
می کند تا از وضعیت یادگیری دانش آموز و 
نقاط ضعف و قوت وی در دروس مطلع شود؛ 
سرویس تکلیف برای معلم شامل ۳ بخش 
تکالیف در جریان، تکالیف به اتمام رسیده و 

ثبت تکلیف جدید ارائه  شده است.
کالس  نتخاب  ا با  ند  می توا معلم 
و  عنوان  تعیین  ز  ا پس  خود  درس  و 
تکلیف  کند؛  ثبت  را  تکلیف  مشخصات، 
ر  د لیف  تکا قسمت  ر  د ه  شد د  یجا ا

زمان  اتمام  از  پس  و  قرارگرفته  جریان 
تکالیف  قسمت  به  بودن،  فعال  تاریخ  و 
معلم  تا  می شود  اضافه  رسیده  اتمام  به 
شده  ارسال   پاسخ های  مشاهده  ضمن 
دانش آموزان، تصحیح و نمره دهی به آن 

بارگذاری  را  تکلیف  صحیح  پاسخ  بتواند 
کالس ها  به  آن  مجدد  ارسال  با  و  کرده 
و مدارس دیگر تعامل خود را با سرویس 

ارائه  شده افزایش دهد.
و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
آموزش وپرورش،  وزارت  عمومی  روابط 
معلمان،  توسط  تکالیف  تعریف  و  ایجاد 
دانش آموزان  به  معلم  امکان دسترسی هر 
کالس های خود و پیگیری تکالیف آن ها، 
امکان ارسال سؤال به صورت فایل، امکان 
ضمیمه کردن پاسخ به صورت فایل توسط 
فایل  کردن  ضمیمه  امکان  دانش آموز، 
پیوست به سؤاالت به صورت تصویر، صدا و 
یا فایل توسط معلم، امکان تصحیح تکلیف 
مشاهده  امکان  نمره،  ثبت  و  معلم  توسط 
سرویس  ویژگی های  ز  ا تکلیف،  نمره 
تسهیل  به منظور  شاد  الکترونیکی  تکلیف 
فرایند ارائه، دریافت و ارزیابی تکالیف است.

امکان انجام تکالیف دانش آموزان در شبکه شاد فراهم شد

پرورش  و  آموزش  وزیر 
گفت: تاکنون از هیچ مدرسه ای 
گزارشی مبنی بر ابتالی دانش 

آموزانش به کرونا دریافت نکرده ایم.
خصوص  در  میرزایی  حاجی  محسن 
و  التدریس ها  حق  وضعیت  تکلیف  تعیین 
انسانی  نیروی  موضوع  گفت:  نهضتی ها 
است  پیچیده  بسیار  پرورش  و  آموزش  در 
و  آموزش  متوجه  تعهداتی  همواره  که  چرا 
پرورش می شود که خارج از خواست ماست 
اما در مقررات و مصوبات مختلف عمل به 
آن متوجه ما می شود بنابراین به عنوان یک 
مقررات  اجرای  به  متعهد  اجرایی  دستگاه 

بیرونی هستیم.
وی افزود: در قانون پیش بینی شده 
پیش  لتدریس،  ا حق  معلمان  که  است 
به  شرایطی  طی  آموزشیاران  و  دبستانی 
برای  شرایط  این  و  بیایند  در  استخدام 
آزمون  در  پذیرش  به  منوط  آموزشیاران 
شده  برگزار  آزمون  در  است.  استخدامی 
عده ای حد نصاب قبولی را کسب نکرده اند 
آنها را به کار  تا  بنا بر قانون مقرر شد  که 
نگیریم و این موضوع باعث شد، آنها اعتراض 
کنند اما برای کاهش مسائل و مشکالت این 
افراد اصالحیه پیشنهادی تهیه کردیم و در 
دستور کار هیئت دولت است و سعی داریم 
دوره  نشدگان  پذیرفته  برای  را  شرایطی 
آموزشی در نظر بگیریم تا آنها امسال بتوانند 

به فعالیت خود ادامه دهند.
وی از استخدام و تبدیل وضعیت ۲۵ 
هزار نفر در آموزش و پرورش در سال جاری 
خبر داد و گفت: این میزان تعداد ردیفی است 
که امسال به آموزش و پرورش اختصاص 
داده شده است و مابقی در سال آینده تعیین 
تکلیف می شوند و تاکنون در اجرای قانون 
کوتاهی نکردیم و بخشی از افراد هم پیش 
بینی شده بود که اگر در آزمون مردود شوند 
حال  در  که  باشیم  داشته  همکاری  قطع 

رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.
در خصوص  پرورش  و  آموزش  وزیر 
چگونگی نظارت بر نحوه استفاده از محتوای 
الکترونیکی که جدا از شبکه شاد در اختیار 

ابزار  دانش آموزان قرار می گیرد، گفت: در 
را  آموزش رسمی کشور  شاد همه خدمات 
برای همه افراد ارائه می کنیم، همچنین به 
هیچ محتوای دیگری نیاز نیست، اکنون هم 
تمام محتوای پایه اول تا دوازدهم تولید و 

روی شاد در حال بارگذاری است.
رئیس  اعالم  براساس  داد:  ادامه  وی 
جمهور استفاده از شاد رایگان شده است و 
همین موضوع مزیت باالیی برای کاربران 
به شمار می آید.حاجی میرزایی با بیان اینکه 
آموزشی  خدمات  به  رسمی،  آموزش  برای 
دیگر بخش های خارج از آموزش و پرورش 
نیازی نیست، اظهار کرد: برای کسانی که 
می خواهند خدمات افزوده داشته باشند آیین 
مشارکت  نحوه  که  دیدیم  تدارک  نامه ای 
از  استفاده  همچنین  و  خصوصی  بخش 
است  شده  مشخص  آموزشی  مکمل های 
رعایت  فعالیت ها  نحوه  چارچوب  این  در  و 
که  کردیم  تاکید  مدارس  به  البته  می شود 
به سمت این مسائل نروند چرا که در شبکه 
ارائه  کیفیت  با  و  رسمی  آموزش های  شاد 

شده است.
ندهی  ما سا ره  با در یی  ا حاجی میرز
فضاها  این  اینکه  بیان  با  کودک  مهدهای 
کرد:  اظهار  ندارد،  مراقبتی  کارکرد  فقط 
کارکرد آموزشی و تربیتی مهدهای کودک 

هم مهم است چرا که در این سنین، شکل 
گیری هویت کودک و دوره تاثیرگذاری روی 
زندگی صورت می گیرد، پس اقدام ما، قطعًا 

آموزشی و پرورشی خواهد بود.
مهد  بر  نظارت  کرد:  اضافه  وی 
کودک ها و ارائه استانداردهای الزم بر عهده 
آموزش و پرورش است و ما مصمم هستیم 

وظیفه را به خوبی اجرا کنیم.
تامین  و  مشکالت  رفع  درباره  وی 
وجه  یک  کرد:  اظهار  شاد  شبکه  اینترنت 
اینترنت  به  از مشکالت شبکه شاد مربوط 
است که وزارت ارتباطات به میزان ترافیک 
مورد نیاز شاد پیش بینی های الزم را انجام 
داده است و آن را رصد می کنند همچنین 
فعالیت هایی برای معلمان در زمینه رایگان 
شدن اینترنت انجام شده و مجدداً فرصت 
که  معلمانی  از  دسته  آن  برای  نویسی  نام 
امکان ثبت نام برای اینترنت نداشتند، فعال 

خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: 
ما برای راه اندازی شبکه شاد از صفر شروع 
کردیم و با شیوع کرونا هیچ چیز نداشتیم، 
افزاری از صفر شروع کردیم و اکنون  نرم 
بیش از ۱6 میلیون کاربر در آن فعال هستند.

برای  تصمیم گیری  خصوص  در  وی 
فعالیت و تعطیل شدن مدارس طی هفته های 

آینده اظهار کرد: ما بر اساس دستورالعملی 
که وزارت بهداشت تهیه کرده است، کار را 
دنبال می کنیم و اگر زمانی شیوع گسترده 
وزارت  سوی  از  و  باشیم  داشته  را  بیماری 
بهداشت ما را منع کنند، مدارس را تعطیل 

می کنیم.
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: برخی 
رسانه ها در تیترهای اصلی خود نوشته بودند 
تعطیل  بر  مبنی  نامه ای  بهداشت  وزیر  که 
که  است؛  نوشته  بنده  به  مدارس  کردن 
پرورش  و  آموزش  و  ندارد.  صحت  اساسًا 
هماهنگی  با  را  خود  فعالیت های  همه 
وزارت بهداشت و منطبق بر دستورات ستاد 
ملی کرونا برنامه ریزی می کند.وی ادامه داد: 
تاکنون از هیچ مدرسه ای گزارشی مبنی بر 
به کرونا دریافت  آموزانش  دانش  ابتالی 
نکردیم و یک مورد ویدئو هم که در فضای 
مجازی پخش شده بود، دانش آموز به دلیل 
افت قند خون بیهوش شده بود که به اشتباه 

به موارد دیگر اشاره شده بود.
کرونا  به  معلمان  ابتالی  درباره  وی 
در مدرسه بیان کرد: جامعه فرهنگیان هم 
بخشی از جامعه ایران است و ابتال به کرونا 
تاکنون  اما  دارد،  وجود  هم  گروه  این  در 
گزارش  کرونا  به  آنها  ابتالی  مدرسه  در 

نشده است.

هیچ مدرسه ای گزارشی مبنی بر ابتالی دانش آموزان به کرونا نداده است
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نقدینگی  شهرسازی،  و  ه  را وزیر 
بازار  بی ثباتی  اصلی  عامل  را  سرگردان 
نقدینگی  حجم  گفت:  و  دانست  مسکن 
لجام گسیخته موجود در کشور این بال را بر سر بازار 

مسکن آورده است.
محمد اسالمی با اشاره به دالیل رکود بازار مسکن 
در چند هفته اخیر، توضیح داد: تحوالت پر التهابی که 
امروز بازار مسکن با آن رو به رو است صرفا به فعل و 
انفعاالت این بازار مرتبط نمی شود بلکه حجم نقدینگی 
لجام گسیخته موجود در کشور این بال را بر سر بازار 

مسکن آورده است.
وی ادامه داد: کافی است سوداگران احساس کنند 
یک بازار از بازدهی خارج شده است سریعا نقدینگی ها 

را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل می کنند.
اسالمی در ادامه افزود: به طور مثال زمانی که 
از حد  پایین تر  از تهران،  قیمت مسکن در منطقه ای 
»مقایسه ای« باشد، سودجویان بالفاصله نقدینگی را 

به آن منطقه سرازیر می کنند یا به قولی به آنجا هجوم 
می برند و بعد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری 
انتقال می دهند،  این اتفاق به دلیل حجم زیاد پول 
ایجاد تالطم  و هدف  رخ می دهد  بازار  در  سرگردان 
در یک بازار است لذا زمانی به بازار مسکن و زمانی 
هم به بازارهای دیگر همچون طال، سکه، خودور و...

هجوم می برند.
وزیر راه و شهرسازی راهکار حل مشکل فوق و 
ساماندهی نقدینگی های سرگردان در جامعه را اعمال 
سیاست و برنامه های کاربردی از سوی دولت دانست و 
به خانه ملت گفت: دولت باید بتواند نقدینگی را کنترل 
و با جمع کردن آن از سطح جامعه، این پول ها را به 

سمت تولید هدایت کند.

مدیرعامل بانک پارسیان از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران 
بازدید کرد

پشتیبانی بانک پارسیان از طرح های زیر بنایی و مولد اقتصاد 
با هدف جهش تولید

در راستای توسعه همکاری های بانک پارسیان 
با واحدهای تولیدی، مدیرعامل و دیگر مدیران بانک 
از  بانک  این  تاسیس  سالروز  با  همزمان  پارسیان 

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران دیدن کردند.
پرداخت  با  این  از  پیش  که  پارسیان  بانک 
تسهیالت به کسب و کارهای متضرر از ویروس کرونا 

و اختصاص بخش عمده ای از منابع خود به بنگاه های تولیدی و طرح های 
زیربنایی کشور در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی قدم برداشته، همچنان با 
تامین مالی و صدور ضمانت نامه های بانکی قصد دارد به جهش تولید در 

این حوزه و تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی کمک کند.
بدون شک جهش تولید و کاهش وابستگی به خارج بدون حمایت 
های مالی نظام بانکی و بانک هایی همچون پارسیان و تالش سازندگان 
تجهیزات داخلی و شرکت هایی همچون شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران 

ممکن نیست.
بر این اساس تفاهم نامه ای میان بانک پارسیان و شرکت تعمیرات 
نیروگاهی ایران منعقد شده و قرار به تامین مالی ۴۰۰ میلیارد ریال و صدور 

ضمانت نامه به ارزش یک هزار میلیار ریال شده است.
دکتر پرویزیان در نشستی با مدیرعامل و معاونین این شرکت با اشاره به 
نقش مهم شرکت در زیرساخت تامین برق، تعمیر، بازسازی و تولید قطعات 
موردنیاز نیروگاهی کشور گفت: بانک پارسیان با داشتن زنجیره کاملی از 
خدمات، افتخار دارد که در راستای تحقق« جهش تولید« به واحدهایی که 
استراتژیک  و  ملی  و همچنین مجموعه های  داخلی هستند  تولید  کامال 

کشور سرویس و خدمات دهد.
به گفته او، در حوزه برق به همت مجموعه هایی مثل شرکت تعمیرات 
نیروگاهی ایران، مردم احساس خال نمی کنند و چرخه اقتصاد کشور بدون 

وجود و تالش این شرکت ها امکانپذیر نیست.
قدردانی از بانک پارسیان

عین اله صالحی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران نیز در 
این نشست با قدردانی از بانک پارسیان گفت: بانک پارسیان رتبه باالیی 
در خدمات دهی دارد و سبد خدمات این بانک بسیار کامل است. وی افزود 
: بانک پارسیان از حامیان اصلی ما در پیشبرد و پیشرفت شرکت به شمار 
می رود و بی تردید موفقیت های این شرکت مرهون حمایت ها و تالش 

های این بانک است.
در این بازدید، حسین فرزان معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی، عباس 
عمومی،  روابط  مدیر  وحیدنیا،  مریم  پشتیبانی،  و  معاون شعب  خسروانی، 
مدیر  راد  خسروی  محمدرضا  شرکتی،  بانکداری  مدیر  ترابی،  غالمعباس 
امور شعب و فروش محصوالت و داریوش سلیمیان رییس منطقه کرج، 

دکتر پرویزیان را همراهی کردند.
گفتنی است شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با بیش از ربع قرن سابقه 
اجرایی در زمینه تعمیرات تخصصی و اساسی، بازسازی، نوسازی، ساخت 
قطعات و تجهیزات اصلی نیروگاهی و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات 

نیروگاهی و صنعتی فعالیت دارد.

اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات اعالم 
کرد

7 طرح پژوهشی بانک توسعه صادرات ایران در سال 99
اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه 
صادرات جدیدترین اولویت های پژوهشی این بانک 
مند  پژوهشگران عالقه  و  اطالع محققین  برای  را 

برای سال ۹۹ اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
برآورد  شامل  ذکر شده  پژوهشی  محورهای  ایران، 

نیروی انسانی مورد نیاز بانک بر مبنای کارسنجی، بررسی روش های نظام 
بانک های داخلی و  اگزیم  بانک دنیا و  تطبیق و کنترل ریسک تطبیق در 
ارائه راهکار مناسب برای بانک توسعه صادرات، طراحی مدل و چارچوب 
در  پژوهش  کارگزار،  بانک های  اعتباری  سقف  تعیین  و  اعتبارسنجی 
مالی  تامین  تسهیالت  در  اسالمی  عقود  قراردادهای  جایگزینی  خصوص 

اعتبار خریدار، می شود.
طراحی و ارائه ساختار کارکردی مناسب بانک توسعه صادرات به عنوان 
اگزیم بانک ایران و ارائه قانون خاص اگزیم بانک، ارائه مدل اعتبارسنجی 
پژوهشی  اولویت های  از دیگر     )SME(و متوسط شرکت های کوچک 
است که از طرف اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات 

ایران اعالم شده است.
در  پرداخت  زود  تخفیف  امکان  درخصوص  پژوهش  می شود،  یادآور 
قراردادهای سلف و خرید دین همانند قراردادهای فروش اقساطی ـ فقط 

در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد قابل انجام است.
پژوهشگران عالقه مند  می توانند پیشنهادهای خود را در قالب طرح نامه 
اداره کل پژوهش و  تاریخ ۱۳۹۹/۰7/۰۳ به  تا  پیوست تکمیل و حداکثر 
مدیریت ریسک واقع در خیابان وزرا خیابان بیست و یکم پالک ۱۸ ارسال 
یا از طریق سامانه ساتع بارگذاری نمایند. ضمنا پژوهشگران می توانند در 
بازه زمانی تعیین شده )حداکثر تا ۱۳۹۹/۰7/۰۳( در صورت هرگونه سئوال 

با شماره ۸۱۹۲۲۱۸۰ تماس حاصل کنند.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد؛
از صعود طال به باالی 2000 دالر خبری نیست

جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد اگرچه اکثر تحلیلگران وال 
استریت و سرمایه گذاران نسبت به روند قیمت طال در هفته جاری خوش بین بودند اما 
در فقدان عوامل مثبت جدید، این فلز ارزشمند در پایین مرز ۲۰۰۰ دالر خواهد ماند.

اگرچه اکثریت هر دو گروه تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران نسبت 
به باال رفتن قیمت طال خوش بین بودند اما نظرات خنثی به شکل قابل مالحظه 

ای در این نظرسنجی مشاهده شد.
به  بازار طال  کرد: خریداران  اظهار  کیتکو  ارشد  فنی  تحلیلگر  ویکاف،  جیم 
اخبار بنیادین جدیدی نیاز دارند تا روند صعودی کوتاه مدت جدیدی را راه بیاندازند.

در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته جاری از کارشناس وال استریت، ۱۴ نفر 
شرکت کردند که از میان آنها هفت نفر معادل ۵۰ درصد به افزایش قیمت طال و 
شش نفر معادل ۴۳ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و یک نفر معادل هفت 

درصد نظری نداشت.
در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۱۳67 نفر شرکت کردند که 
از میان آنها، ۸۲۹ نفر معادل 6۰ درصد به افزایش قیمت طال و ۲۹۰ نفر معادل ۲۱ 
درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و ۲۴۸ نفر معادل ۱۸ درصد نظر خنثی داشتند.

در نظرسنجی هفته گذشته، اکثر کارشناسان وال استریت کاهش قیمت طال 
را پیش بینی کرده بودند در حالی که اکثر سرمایه گذاران نسبت به افزایش قیمت 
طال ابراز خوش بینی کرده بودند. بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار 
آمریکا ۱۲ دالر و ۲۰ سنت معادل ۰.6 درصد افزایش یافت و در ۱۹6۲ دالر و ۱۰ 
سنت بسته شد و برای کل هفته ۰.7 درصد افزایش نشان داد که دومین افزایش 

هفتگی متوالی بود.
جورج گرو، مدیرکل شرکت« آر بی سی ولث منیجمنت« به کیتکونیوز گفت: 
اگرچه نسبت به افزایش قیمت طال خوش بین نیست اما انتظار ندارد مقاومت در مرز 
۲۰۰۰ دالر به این زودی شکسته شود. وی در ادامه افزود: به حد کافی مشکالت در 
جهان وجود دارد که قیمت طال را باالتر ببرد اما مادامی که بانک مرکزی آمریکا 
به دنبال اقدامات محرک مالی جدیدی نیست، طال آماده شکستن محدوده قیمت 

مذکور نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خبر داد؛
درآمد 700 میلیون دالری پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس

 برای کشور
محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس معتقد 
است: پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس اگر با ۱۰۰ درصد ظرفیت خوراک فعالیت کند، 

ساالنه حدود 7۰۰ میلیون دالر برای کشور درآمدزایی خواهد داشت.
داستان بزرگترین تأسیسات جمع آوری و فرآورش گازهای همراه نفت در 
خاورمیانه و غرب آسیا معروف به »مشعل خاموش کن« رو به پایان است. داستانی 
بیدبلند خلیج فارس  امین نژاد، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز  از نگاه محمود  که 
بسیار دردناک بوده است. »اجرا و به حرکت درآوردن چنین اژدهای خفته ای با 
این گستردگی که ۱7 سال روی زمین کشیده شده زمان بر است و انرژی بسیاری 

نیاز دارد اما الحمداهلل اجرای آن در طول ۳ سال انجام شد.«
صیانت از محیط زیست، جلوگیری از هدررفت و سوختن ثروت ملی یا تزریق 
به چاه های نفت بدون فرآورش در گستره استان های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه 
و بویراحمد و ایجاد ارزش افزوده باال با تولید محصوالت متنوع ارزش افزوده با 

این پروژه محقق می شود.
گفت وگو با محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلندخلیج 

فارس را بخوانید.
خلیج فارس  بیدبلند  پاالیشگاه  راه اندازی  از  خوبی  خبرهای  مهندس  آقای 

منتشر شد؛ پروژه هم اکنون در چه وضعی است؟
درست است. همه تست های گرم پاالیشگاه از چهار ماه گذشته که مجموعه 
از طریق خط لوله ششم سراسری به گاز متصل شد، انجام شده است و هم اکنون 
پاالیشگاه و همه خطوط ۹۹ درصد برای دریافت خوراک آماده است که به محض 
دریافت خوراک اصلی از ان جی ال ۹۰۰ تولید آزمایشی آغاز می شود؛ البته پروپان، 
اگر  و  است  تولید شده  پاالیشگاه  در  اتان  مقدار کمی هم  و حتی  پنتان  بوتان، 
خوراک اصلی با میزان حداقلی که در طراحی دیده شده به پاالیشگاه تزریق شود 

تولید آزمایشی آغاز می شود.
تأمین خوراک این پاالیشگاه در زمان بهره برداری چگونه خواهد بود؟

همانطور که می دانید خوراک این پاالیشگاه براساس طراحی ساالنه ۱۳.۵ 
میلیون تن گاز ترش از ان جی ال ۹۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲.۲۵ میلیون تن گاز شیرین از 
ان جی ال ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ تأمین خواهد شد اما هم اکنون امکان دریافت خوراک از 
ان جی ال های ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ فراهم نیست و قرار است که شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب از ان جی ال ۹۰۰ حدود 7۰۰ میلیون مترمکعب خوراک در اختیار این 
پروژه قرار دهد و با توجه به اینکه خوراک پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس گازهای 
همراه نفت است بنابراین رسیدن به ظرفیت کامل تولید وابسته به تولید نفت و 

خوراکی است که در اختیار این پاالیشگاه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه تولید نفت کشور تحت تأثیر محدودیت های بین المللی قرار 

گرفته است، مشکلی در تأمین خوراک این پاالیشگاه به وجود نمی آید؟
همانطور که گفتم، خوراک پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس می تواند تحت تأثیر 
تولید نفت قرار گیرد. بنابراین در صورتی که این روند ادامه پیدا کند کمبود خوراک 
احتمالی از خط لوله ششم سراسری گاز که اتان مازاد عسلویه به آن تزریق می شود، 
تأمین خواهد شد و مشکلی در تولید خوراک این پاالیشگاه به وجود نخواهد آمد.

چرا از بیدبلند خلیج فارس به عنوان بزرگترین تأسیسات جمع آوری و فرآورش 
در کشور نام برده می شود؟

پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس از لحاظ میزان ظرفیت تولید بزرگترین تأسیسات 
جمع آوری و فرآورش در تاریخ صنعت نفت ایران و یکی از بزرگترین پاالیشگاه های 
گازی خاورمیانه یا غرب آسیاست که با سرمایه گذاری ۳.۴ میلیارد دالر اجرا شده 
است. این پروژه ظرفیت فرآورش روزانه ۵6.6 میلیون مترمکعب گازهای همراه 
نفت را داراست که ساالنه ۱۰.۴ میلیون تن متان، ۱.۵ میلیون تن اتان، یک میلیون 
تن پروپان، ۰.۵ میلیون تن بوتان، ۰.6 میلیون تن میعانات گازی، ۰.۹ میلیون تن 
گاز اسیدی تولید خواهد کرد. برآورد می شود، در صورتی که پاالیشگاه با ۱۰۰ 
درصد ظرفیت خوراک فعالیت کند، ساالنه حدود 7۰۰ میلیون دالر برای کشور 

درآمدزایی خواهد داشت.
خوراک  نیز  اتان  و  می شود  تزریق  گاز  سراسری  شبکه  به  تولیدی  متان 
لوله  پتروشیمی مسیر خط  تأمین کننده خوراک صنایع  پتروشیمی گچساران که 
اتیلن دناست خواهد بود و مازاد آن به منظور تأمین خوراک برخی از مجتمع های 
پتروشیمی همچون امیرکبیر، بندرامام و مارون به منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر 
انتقال داده خواهد شد اما با توجه به اینکه پتروشیمی گچساران هنوز آماده نیست، 
کل اتان تولیدی به منطقه ویژه می رود و بحث کمبود خوراک این منطقه تا زمانی 
که ان جی ال ۳۲۰۰ وارد سرویس شود برطرف می شود. محصوالت پروپان و بوتان 
نیز به منظور انجام صادرات به اسکله ماهشهر منتقل می شوند. البته می توان در 
پتروشیمی  واحدهای  ایجاد  پتروشیمی  صنعت  توسعه ای  طرح های  برنامه ریزی 
به منظور استفاده از محصوالت پروپان و بوتان تولیدی این پاالیشگاه را با هدف 

تکمیل زنجیره و ارزش افزوده باالتر در کشور در نظر گرفت.
روند ساخت این پاالیشگاه بسیار طوالنی شده بود اما چه شد که در طول 

۳ سال یکباره پیشرفت چشمگیری صورت گرفت؟
داستان ساخت این پاالیشگاه بسیار دردناک است؛ این پروژه در سال ۱۳۸۲ 
مصوبه شورای اقتصاد را دریافت کرد. طی اتفاقاتی که از محدودیت های بین المللی 
تا واگذاری شرکت ملی گاز به شرکت انرژی سپهر و عدم تداوم تزریق نقدینگی، 
سیاست گذاری  با   ۹۳ سال  در  اینکه  تا  نداشت  پیشرفت چشمگیری  پروژه  این 
صحیح مهندس زنگنه، اجرای آن به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد. پروژه در 
خرداد سال ۹۵ تنها حدود ۱۹ درصد پیشرفت داشت اما از اسفند ۹۵ با گشایش 
اعتبارات اسنادی از طریق صندوق توسعه ملی و سندیکایی بانک های پارسیان، 
صنعت ومعدن، ملت و تجارت به عاملیت بانک سپه و تزریق نقدینگی و تداوم 
تأمین مالی به عنوان موتور محرک قوی شتاب باالیی گرفت به طوری که پیشرفت 
پروژه در اسفند ۹۸ به ۹۸ درصد رسید. متأسفانه شیوع ویروس کرونا راه اندازی 
این پروژه را کمی تحت تأثیر قرار داد و کارهای جزئی نهایی پروژه را به چالش 
انداخت، در غیر این صورت این پاالیشگاه در فروردین ماه نیز قابلیت افتتاح را داشت.

با توجه به اینکه تکمیل این پروژه در شرایط سخت تحریم صورت گرفته 
است، بزرگترین چالشی که با آن روبرو شدید چه بود؟

محدودیت های بین المللی در انتقال پول، خرید تجهیزات، حمل و متأسفانه 
تغییر مکرر قوانین ارزی و صادراتی در داخل کشور از بزرگترین چالش های پیش روی 
تکمیل این پروژه بود اما با همه این شرایط توانستیم پروژه را به جایی برسانیم که 

هم اکنون در آستانه افتتاح است.
است  معروف  کن  خاموش  فلر  به  که  خلیج فارس  بیدبلند  اسیدی  گاز  آیا 

همچون مجتمع های دیگر فلر خواهد شد؟
است.  گازترش  خلیج فارس  بیدبلند  پاالیشگاه  از خوراک  درصد   ۸۵ خیر. 
با استحصال و فرآورش گاز ترش، گاز اسیدی از آن جدا می شود که گوگرد را 
باید از آن جدا کرد. ما هم می توانستیم مانند مجتمع های دیگر این را فلر کنیم 
که برای محیط زیست مضر است یا اینکه به گوگرد تبدیل کنیم که با توجه 
زمین های  برای  نیز  گوگرد  این  منطقه،  در  باد  وزش  و  کشاورزی  طبیعت  به 
کشاورزی می تواند مشکل ساز شود بنابراین بیش از 6۵ میلیون یورو برای حل 
این موضوع هزینه شده است که این گاز اسیدی را دوباره تا حدی شیرین و به 
ارسال خواهد  نفت  به چاه های  تزریق  برای  آغاجاری  گاز  تقویت  ایستگاه های 
شد. این برنامه از موضوعاتی است که به عنوان یکی از مسائل زیست محیطی 

برآن حساس بودیم.
آقای مهندس، درست است که پساب خروجی این مجموعه صفر است؟

دقیقا. پساب نیز از مسائل حائز اهمیت در این مجموعه است به طوری که 
برخالف واحدهای صنعتی که ممکن است سبب نارضایتی مردم همجوار شوند و 
به محیط زیست و زمین های کشاورزی آسیب برسانند، به هیچ عنوان یک قطره 

پساب پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس از سایت خارج نمی شود.
حوضچه های تبخیری احداث شده است که پساب ها در آن تبخیر می شود 
و عالوه بر آن به منظور صیانت از کمبود آب در کشور، روزانه حدود یک میلیون 
لیتر آبی که باید به حوضچه های تبخیر وارد شود با استفاده از سیستم های جدید 
بازیابی ZDL)zero discharge liquid( دوباره فرآوری و استفاده می شود 

که مصرف آب مجموعه کاهش می یابد.
آیا طرح توسعه ای برای جمع آوری گازهای مشعل هم آغاز شده است؟

بله. طرح جمع آوری گازهای مشعل در شرق کارون به مبلغ ۱.۱ میلیارددالر 
با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آغاز شده است و براساس برنامه در حال 
انجام است که اجرای این طرح ضمن اینکه به خاموش کردن مشعل های منطقه 
و  می کند  تثبیت  هم  را  خلیج فارس  بیدبلند  پاالیشگاه  خوراک  می کند،  کمک 

افزایش می دهد.
توسعه  طرح  نیز  پنتان پالس  همان  یا  گازی  میعانات  شیرین سازی  واحد 
دیگر این مجموعه به نام واحد PDH است که میعانات گازی تولیدی مجتمع را 
به عنوان خوراک پاالیشگاه ها برای تولید بنزین و گازوئیل با کیفیت استحصال 

می کند و هم اکنون این واحد ۴۸ درصد پیشرفت دارد.

وزیر راه و شهرسازی:

بی ثباتی  قیمت ها از سرگردانی نقدینگی ها آب می خورد!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

مسئوالن  اعالم  طبق 
سازمان مالیاتی پایان شهریور 
آخرین مهلت صاحبان امالک 
اجاری برای پرداخت مالیات است که در 
این بین مؤدیان بدانند تا باید به ازای 
اجاره در کل کشور  تمام امالک مورد 

یک اظهارنامه تسلیم کنند.
انواع  از  امالک  درآمد  بر  مالیات 
مالیات مستقیم است که انواع درآمدهای 
و  می شود  شامل  را  ملک  از  حاصل 
مالیات بر اجاره امالک یکی از سه نوع 
به  که  است  امالک  درآمد  بر  مالیات 
و  حقیقی  اشخاص  شده  حاصل  درآمد 
حقوقی بابت اجاره امالک و مستغالت 
مشمول  می گیرد.درآمد  تعلق  ایران  در 
واگذار  اجاره  به  که  امالکی  مالیات 
می شود شامل کل مال االجاره، اعم از 
نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۰ درصد 
تعهدات  و  استهالکات  هزینه ها،  بابت 

مالک نسبت به مورد اجاره می شود.
محل  که  است  ذکر  به  الزم 
سکونت پدر، مادر یا همسر و فرزندان 

سکونت  محل  همچنین  و  اجداد  یا 
تلقی  اجاری  مالک،  تکفل  تحت  افراد 
واحد  چند  که  صورتی  در  و  نمی شود 
مسکونی، محل سکونت مالک یا افراد 
سکونت  برای  واحد  یک  باشد  مذکور 
مالک و یک واحد برای هریک از افراد 
مذکور از شمول مالیات بر درآمد اجاره 

خارج می شود.
ارائه  مهلت  آخرین  شهریور،   ۳۱

اظهارنامه صاحبان امالک اجاری 
مالکان مجتمع های  براین،  عالوه 
واحد  سه  از  بیش  دارای  مسکونی 
استیجاری که با رعایت الگوی مصرف 

و  مسکن  وزارت  اعالم  به  بنا  مسکن 
شهرسازی ساخته شوند در طول مدت 
درآمد  بر  مالیات  درصد   ۱۰۰ از  اجاره 
امالک اجاری معاف هستند.با الکترونیکی 
شدن ارائه اظهار نامه مالیاتی، مؤدیان این 
نوع مالیات باید تا پایان شهریور ماه جاری 
با مراجعه به سامانه tax.gov.ir پس از 
ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی 
تکمیل  با  و  دانلود  را  مذکور  افزار  نرم 

اظهارنامه، آن را ارسال کنند. 
اجاره  معافیت  محاسبه  چگونگی 

برای امالک مسکونی 
در این بین، نکته مهم این است 

که در اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر 
درآمد اجاره امالک، هر مؤدی مشمول 
باید به ازای تمام امالک مورد اجاره 
تسلیم  اظهارنامه  یک  کشور  کل  در 
بیش  برای  که  درصورتی  ما  ا کند 
وجود  پستی  کد  یک  ملک،  یک  از 
یک  از  بیش  ارائه  برای  باشد  داشته 
مراجعه  با  می تواند  مالک  اظهارنامه، 
رهگیری  کد  مالیاتی،  امور  اداره  به 
در  و  کند  دریافت  جدید  نام  ثبت 
مربوطه  محاسبات  ینصورت،  ا غیر 
به صورت تجمیعی صورت می گیرد. 
خودکار  محاسبه  دیگر،  سوی  از 
کاربری  با  امالک  برای  اجاره  معافیت 
براساس  مسکونی  استفاده  مورد  و 
این  و  می گیرد  صورت  ملک  مساحت 
کاربری های  با  امالک  شامل  معافیت 
بنابراین  نمی شود؛  تجاری،  دیگر چون 
سقف  تا  تهران  شهر  در  امالک  برای 
تا  برای سایر شهرستان ها  و  متر   ۱۵۰
و  است  استفاده  قابل  متر   ۲۰۰ سقف 
به متراژ مازاد آن مالیات تعلق می گیرد.

سازمان مالیات اعالم کرد؛

پایان شهریور، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی امالک اجاری

بررسی عملکرد تجاری 
ایران و ترکیه در هفت ماهه 
میالدی  جاری  سال  ابتدایی 
نشان می دهد که میزان صادرات ایران 
به این همسایه غربی ۸۲ درصد کاهش 

یافته است.
میالدی  جاری  سال  ابتدای  از 
و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  و 
میزان  آن،  از  حاصل  محدودیت های 
کشورهای  میان  المللی  بین  تجارت 
مختلف به شکل قابل توجهی کاهش 
این روند مستثنی  از  نیز  ایران  یافته و 
نبوده است. با این وجود وضعیت تجارت 
با کشورهای مختلف حتی در دوره کرونا 

نیز متفاوت است.
آمارهایی که چندی قبل از تجارت 
میزان  که  داد  نشان  شد  منتشر  ایران 
با  حوزه ها  برخی  در  مشترک  تجارت 
نیز  افزایش  جاری  سال  در  افغانستان 
میزان  حال  همین  در  اما  است  داشته 
بسیار  افتی  ترکیه  با  مشترک  تجارت 

از کرونا داشته  افت حاصل  از  شدیدتر 
است.

آمارها نشان می دهد که در هفت 
میالدی،   ۲۰۱۹ سال  ابتدایی  ماهه 
میزان کل تجارت ایران و ترکیه بیش 
از چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بوده 
از این عدد بیش از دو  بوده است که 
دالر، صادرات  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد 
ایران به ترکیه و ۱.۳ میلیارد دالر نیز 
است.  بوده  ایران  به  ترکیه  صادرات 
جاری  سال  نخست  ماهه  هفت  در 

به  کشور  دو  تجارت  مجموع  میالدی 
۱.۳۸ میلیارد دالر رسیده که نسبت به 
نشان  را  درصد   67 کاهش  قبل  سال 
می دهد. در این فضا، ایران تنها ۵۰۹ 
میلیون دالر به ترکیه صادرات داشته و 
ترک ها نیز حدود ۸7۸ میلیون دالر به 
ایران کاال فروخته اند و به این ترتیب 
میزان صادرات ایران حدودا ۸۲ درصد و 
میزان صادرات ترکیه حدودا ۳7 درصد 

کاهش یافته است.
مشترک  تجارت  کاالیی  بررسی  

که  می دهد  نشان  کشور  دو  میان 
به  آن  اجزای  و  پالستیک  صادرات 
صادراتی  کاالهای  اصلی ترین  ترکیه، 
داده  تشکیل  را  کشور  این  به  ایران 
نفتی  محصوالت  صادرات  کاهش  و 
صادرات  کاهش  در  عامل  اصلی ترین 

ایران به ترکیه بوده است.
نیز،  ترک  کاالهای  میان  در 
دیگ های بخار آب گرم، ماشین آالت 
و وسایط الکترونیکی و اجزا و قطعات 
به  که  بوده  کاالهایی  اصلی ترین  آن، 
ایران صادر شده است. ایران همچنین 
در طول این مدت از ترکیه، الیاف، توتون 
و تنباکو، کاغذ و چوب و اجزای آن را 

نیز خریده است.
تهران  بازرگانی  اتاق  آمارهای 
نشان می دهد که ترکیه که سال گذشته 
شرکای  اصلی ترین  میان  در  را  خود 
تجاری ایران قرار داده بود، با توجه به 
کاهش جدی تجارت در ماه های اخیر، 
جایگاه خود را به افغانستان داده است.

در 7 ماه ابتدایی سال جاری میالدی به وقوع پیوست؛

کاهش ۸۲ درصدی صادرات ایران به ترکیه

آغاز  از  ماه   ۹ حدود  گذشت  با 
و  چین  در  ابتدا  کرونا  ویروس  شیوع 
سپس در تمام نقاط جهان، هنوز هیچ 
یک از تیم های پزشکی سراسر جهان به دارو یا 
واکسن این ویروس نرسیده اند اما کار برای نتیجه 
یک  بینی  پیش  دارد.  ادامه  تحقیقات  این  دادن 
فعال صنعت دارو این است که واکسیناسیون ۸۰ 
میلیون ایرانی، عددی در حدود هشت میلیارد دالر 

اعتبار نیاز دارد.
از آغاز شیوع ویروس کرونا در در ماه های 
شرکت های  از  بسیاری   ۲۰۲۰ سال  بتدایی  ا
داروسازی در سراسر جهان اعالم کردند که کار 
آغاز  ویروس  این  واکسن  ساخت  برای  را  خود 
خواهند کرد و در ماه های گذشته این روند ادامه 

یافته است. بر اساس اطالعاتی که از گوشه و کنار جهان به 
گوش می رسد، تعدادی از واکسن های پیش بینی شده برای 
ابتدایی موفقیت آمیز بوده اند و در حال  کرونا، در گام های 
حاضر در گام های نهایی آزمایش های بالینی و تست بر روی 
تا در صورت  به سر می برند  داوطلبان  از  گروه گسترده ای 

موفقیت آمیز بودن، به مرحله تولید انبوه برسد.
ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال صنعت 
دارو، درباره آخرین وضعیت پیگیری روند رسیدن به واکسن 
کرونا، گفت: امروز در نقاط مختلف جهان، تعداد زیادی از 
شرکت های داروسازی در حال کار بر روی واکسن احتمالی 
کرونا هستند. البته موقعیت این شرکت ها در مسیر رسیدن 
به واکسن کرونا برابر نیست و هریک در گام های مختلفی 

به سمت هدف نهایی هستند.
به گفته او، در میان شرکت های فعال در این حوزه، 
پایان  از  تا پیش  حتی دو شرکت قطعا اعالم کرده اند که 
تولید آن  و  به واکسن خواهند رسید  سال میالدی جاری 
قابل  تعداد  آمریکایی  شرکت  یک  حتی  می کنند.  آغاز  را 
این  به  زیرا  کرده  تولید  اکنون  هم  از  را  واکسن  توجهی 
قطعیت رسیده فرمولی که برای واکسن تولید کرده، قطعا 

جوابگو خواهد بود.
به  رسیدن  مسیر  در  موجود  چالش های  درباره  وی 
واکسن کرونا، اعالم کرد: یکی از چالش های موجود در این 
حوزه، بحث احتمال ابتالی دوباره افرادی است که تاکنون 
مفید  عمر  احتماال  که  می دهد  نشان  این  گرفته اند.  کرونا 
واکسن نیز محدود خواهد بود و نیاز به تکرار تزریق وجود 

دارد که البته نیاز به برنامه ریزی های خاص خود 
دارد. از سوی دیگر امروز تمام کشورهای جهان 
این واکسن را می خواهند و از این رو نحوه تولید و 

توزیع آن نیز مسئله جدی و پیچیده است.
در  داد:  ادامه  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
حال حاضر بسیاری از کشورهای غربی در مراحل 
به  و  واکسن سرمایه گذاری کرده  تولید  مختلف 
نیز  چین  در  کرده اند.  خرید  پیش  را  آن  نوعی 
صرف  اما  رسیده اند  بندی  جمع  به  شرکت هایی 
 ۱.۵ از  بیش  جمعیت  با  چین  خود  واکسیناسیون 
میلیارد نفر خود کار پیچیده و زمان بری خواهد 
بود. در روسیه نیز خبر از نهایی شدن واکسن هایی 
مطرح شده اما با توجه به اینکه این کشور برای 
نمی گیرد،  المللی  بین  مجوزهای  خود  داروهایی 

تردیدهایی درباره خرید یا نخریدن آن وجود دارد.
ریاحی درباره قیمت احتمالی واکسن کرونا نیز گفت: 
باید دید در نهایت چه واکسنی نهایی شده و به چه شکل در 
جهان توزیع می شود. شرکتی در هند از قیمت ۱۰ دالری 
واکسن گفته بود و برخی کشورهای اروپایی از قیمت بیش 
از ۱۰۰ دالری آن. از این رو برای واکسیناسیون تمامی ۸۰ 
میلیون ایرانی، عددی در حدود هشت میلیارد دالر اعتبار نیاز 
خواهد بود که البته با توجه به ملی بودن موضوع، دولت باید 

برای آن برنامه ریزی کند.
به گفته وی، با وجود نامشخص بودن سرنوشت دقیق 
تحقیقات درباره کرونا اما پیش بینی می شود، واکسیناسیون 

در سطح بین المللی در سال ۲۰۲۱ میالدی کلید بخورد.

اگر واکسن کرونا تولید شود؛

۸ میلیارد دالر، هزینه واکسیناسیون ۸0 میلیون ایرانی

جزییات  آمریکایی  کشاورزی  وزارت 
دور دوم کمک کرونایی برای کشاورزان که 
تولیدکنندگان  به  میلیارد دالر  آن ۱۴  تحت 
محصوالت بزرگی مانند مهمی مانند ذرت، سویا و گندم 

پرداخت می کند را منتشر کرد.
همایش  در  آمریکا  جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد 
مهمی  مبارزاتی  پایگاه  که  ویسکانسین  در  انتخاباتی 
برای  کرونایی  کمکهای  جدید  دور  رود،  می  شمار  به 

کشاورزان را اعالم کرد.
این کمک جدید پس از برنامه کمک ۱۹ میلیارد 

به  کمک  برای  آوریل  ماه  که  گرفت  خواهد  انجام  دالری 
کشاورزان آمریکایی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا اعالم 
شده بود. از بسته کمک اول، تاکنون کمتر از ۱۰ میلیارد دالر 

پرداخت شده است.
تجاری  کمک  دالر  میلیارد   ۲۸ تاکنون  ترامپ  دولت 
انتخابات ۲۰۱6  در  فراهم کرده که  برای بخش کشاورزی 
و در طول سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به طور گسترده از رییس 

جمهور آمریکا حمایت کردند.

بسته جدید که تا حدود زیادی توسط شرکت اعتبار کاال 
تامین مالی می شود، شامل پول برای تولیدکنندگان محصوالت 

کشاورزی ویژه، دام و طیور است.
ای  بیانیه  در  آمریکا  کشاورزی  وزیر  پردیو،  سونی 
اظهار کرد ما به صحبتهای کشاورزان، دامداران و نهادهای 
کشاورزی درباره تاثیر شیوع پاندمی ویروس کرونا بر مزارع و 
مراتع کشورمان گوش کردیم و برنامه ای را برای تامین بهتر 

نیازهای آسیب دیدگان طراحی کردیم.
وزارت کشاورزی آمریکا همچنین اعالم کرد حداکثر ۱۰۰ 

میلیارد دالر کمک برای کشاورزان دخانیات بر اساس قانون 
کمک و امنیت اقتصادی ویروس کرونا فراهم خواهد شد.

دولت آمریکا اعالم کرده که محصوالتی مانند ذرت، 
سویا و گندم مشمول برنامه کمکی قرار می گیرند زیرا 
میانگین قیمت ملی آنها در فاصله ژانویه تا اواخر ژوییه 

حداقل پنج درصد کاهش پیدا کرده است.
با این حال قیمتها از آن زمان رشد قابل مالحظه 
ای پیدا کرده است و خرید از سوی چین بهای معامالت 
سویا را به باالترین حد در بیش از دو سال گذشته رسانده 
است. ذرت هم در باالترین قیمت بیش از شش ماه اخیر 
معامله می شود و بهای گندم اخیرا به باالترین حد در پنج 

ماه اخیر رسیده است.
بازرگانی  راس،وزیر  ویلبر  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
آمریکا در اظهاراتی از کمک بیشتر دولت به صنایعی مانند 
کشاورزی و ایرالینها در بحبوحه شیوع ویروس کرونا دفاع 
مانند  دیگر  بخشهای  برای  چندانی  بیشتر  کمک  اما  کرد 
رستورانها را اعالم نکرد و گفت: به این بخشها از راه دیگری 

کمک شده است.

دور دوم کمک های کرونایی؛

کمک 1۴ میلیارد دالری جدید ترامپ به کشاورزان آمریکایی
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قینی  سر جعفر 
صمت  رت  وزا سرپرست 
بیستمین  گشایش  آیین  در 
نمایشگاه صنعت ساختمان در مصاحبه 
اشاره  با  ما  خبرنگار  با  اختصاصی 
نیاز  مورد  مصالح  کلیه   تامین  به 
به  صنعت ساختمان در کشور گفت: 
داخلی  معدنی  عظیم  ذخایر  پشتوانه 
نیاز  مورد  مصالح  تمام  توانسته ایم 
صنایع ساختمانی کشور را تامین کنیم 
و عالوه بر پشتیبانی صنعت ساختمان، 
با  هم  را  ساختمانی  اقالم  صادرات 

جدیت دنبال می کنیم .
وی گفت: هم اکنون دو برابر نیاز 
کشور تولید مصالح ساختمانی، فوالد 
و ... داریم که این امر باعث شده این 
وزارتخانه اقالم مورد نیاز ساختمانی را 
به سهولت در اختیار مصرف کنندگان 

قرار دهد .
صنعتی سازی  اهمیت  سرقینی، 
داد  قرار  تاکید  مورد  را  ساختمان 
به  باید  ساختمان سازان  گفت:  و 
به  و  مقاومت  سبک سازی،  دنبال 
و  زلزله  مقابل  در  ایمن سازی  ویژه 

عایق سازی باشند .
با  صمت  رت  ا ز و پرست  سر

منظم  عرضه  ز  ا یت  رضا ر  ظها ا
:اگر  محصوالت فوالدی یادآور شد 
موقع  به  فوالدسازان  عرضه های 
قیمت  تثبیت  باعث  مطمئنا  باشد 
هد  خوا ر  ا ز با در  محصوالت  ین  ا
گردید. همانطور که در هفته گذشته 
قیمت  فوالدسازان  منظم  عرضه  با 
این  ادامه  و  پیدا کرد  فوالد کاهش 
قیمت ها  بیشتر  کاهش  موجب  روند 

خواهد شد.
وی اهمیت حمایت از فوالدسازان 
کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
حمایت اصلی از فوالدسازان این است 
که مواد اولیه اصلی آن ها تامین و در 
تحقق  برای  که  گیرد  قرار  دسترس 
این امر نیز برنامه ریزی الزم را انجام 

خواهیم داد.
صادرات  به  اشاره  با  سرقینی 

لح  مصا و  ی  د ال فو د  ال محصو
۱۰میلیارد  میان  از  گفت:  ساختمانی 
دالر صادرات بخش معدن و صنایع 
به  نزدیک  گذشته،  سال  در  معدنی 
مصالح  به  مربوط  آن  دالر  7میلیارد 
است  بوده  فوالدی  و  ساختمانی 
عمده  ز  ا یکی  ما  نه  خوشبختا و 
منطقه  ر  د فوالد  ن  کنندگا ر د صا

هستیم.

سرپرست وزارت صمت :

تنها راه حمایت از فوالدسازان کشور، تامین مواد اولیه اصلی مورد نیاز است
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خبر داد :

طرح بازآفرینی 27 نقطه شهری مازندران تصویب شد
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی، 
مهندس سیدمحمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان در نشستی به 
همین منظور در فرمانداری نوشهر ، یکی از علت های موفقیت مسئوالن 
بویژه شهرداران در فرآیند اجرای این طرح را همکاری تنگاتنگ آنان با اداره 
کل راه و شهرسازی دانست و افزود : امروز اگر اعالم شده که ۲7 نقطه 
شهری این استان طرح باز آفرینی مصوب دارند این امر به دلیل همراهی 
و همکاری همه جانبه شهرداران این مناطق بوده و خوشبختانه اعتبارات 

خوبی هم تاکنون برای اجرای این طرح دریافت کرده اند.
وی ادامه داد : با گذشت حدود سه سال از اجرای این طرح در مازندران 
، متاسفانه این نخستین نشست راجع به این موضوع در شهرستان نوشهر 
این  در  سوادکوه  جمله  از  ها  از شهرستان  برخی  در  که  حالی  در  است 
مدت سه بار چنین نشست هایی را برگزار کردند و تاکنون شهرداران این 

شهرستان اعتبارات قابل توجهی برای کارها دریافت کرده اند.
بخشی  که  نکته  این  بیان  با  مازندران  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 : ، گفت  توسعه ملی است  منابع صندوق  از  این طرح ملی  اعتبارات  از 
بنا بر این برای آنکه امسال اعتباری برای اجرای چنین طرحی در این 
شهرستان اختصاص داده شود باید شهرداران شهرهای نوشهر ، پول و 
کجور در مجموع چهار محدوده شاخص دارای چشم انداز را برای این 

موضوع معرفی کنند.
وی افزود : پس از انجام مراحل اداری و تصویب این طرح سعی می 
شود به آن دسته از سازندگان بناهای مسکونی واجد شرایط بدون سپرده 
گذاری تسهیالتی به مبلغ حدود ۸۰ میلیون تومان با بهره حدود هفت درصد 
پرداخت شود و آن دسته از افرادی که از فناوری نوین استفاده کنند برای 

دریافت حدود ۲۳۰ میلیون تومان تسهیالت به بانک معرفی می شوند.
نظری همچنین با اشاره به درخواست فرمانداری نوشهر برای نصب 
دستگاه شتاب نگار در این شهرستان گفت: برای این منظور بزودی سه 
اختصاص  دستگاه  این  خرید  برای  اعتبار  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 

خواهد یافت.
فرماندار نوشهر نیز قرار گرفتن نوشهر در جوار سه رودخانه مهم و 
حیاتی و برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی متعدد را از ویژگی های مهم 
این شهرستان معرفی کرد و گفت که به خاطر چسبیدگی این شهرستان 
به روستاها زمینه برای جذب اعتبارات برای احیای بافت های فرسوده از 

منابع طرح ملی باز آفرینی شهری مهیا است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد :
جلوگیری از 69۸مورد ساخت و ساز غیر مجاز 

در حریم راه های مازندران
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران ، مهندس عباسعلی نجفی با اشاره به اینکه صیانت از حریم 
راهها به منظور توسعه و حفظ این سرمایه ملی، از وظایف ذاتی عموم مردم 
است ، اظهار داشت : مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی خود و 
همچنین نزدیکی شهرها و روستاهای استان به هم و به لحاظ تقاضای 
بی شمار جهت تفکیک اراضی و بازده بودن کلیه کاربرها در حاشیه راهها، 
اراضی مجاور حریم راه ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است که این 
مهم عاملی شده تا ساخت و سازهایی در این اراضی بدون مجوز از مراکز 

ذیربط بصورت غیر مجاز صورت پذیرد.
مهندس نجفی افزود: اگر مانع ساخت و سازهاي غیرمجاز در حریم 
راه هاي استان نشویم ، در بحث ایمني جاده ها با چالش جدي مواجه 

خواهیم شد.
وی ادامه داد :حفظ و حراست و پاکسازی از حریم راه ها نیازمند یک 
همت و عزم ملی بوده که می بایست تمامی دستگاه های ذیربط خود را 

ملزم به اجرا آن بدانند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران بر لزوم 
اجراي قوانین و مقررات ایمني راه ها تاکید کرد و افزود : مردم فهیم استان 
قبل از هرگونه فعالیتي در خصوص ساخت و ساز در حریم راه نسبت به 

اخذ مجوز الزم از این اداره کل اقدام نمایند.
گفتني است به استناد ماده ۱7 قانون ایمني راهها ، ایجاد هرگونه 
ساختمان و دیوارکشي و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهاي حریم راهها 
راه و  وزارت  و در طول کنارگذرهائي که  راه آهن هاي کشور  و حریم 
شهرسازي احداث نموده یا مینماید و یا مسئولیت نگهداري آن را به عهده 

دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع میباشد.
 

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان: حضور مسئوالن
در روستای زلزله زده قورچای رامیان

موجب آرامش مردم شد
زده  زلزله  روستای  از  سرکشی  در  نژاد  ولی  نوراهلل  حجت االسالم 
نیازهای  قورچای رامیان گفت: حضور مسئوالن و پیگیری مشکالت و 
مردم در این محل موجب آرامش و رضایت بخشی مردم شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، حجت االسالم نور اهلل 
ولی نژاد در سرکشی از روستای زلزله زده قورچای رامیان در گفتگو با 
خبرنگاران اظهار کرد: با رخداد این حادثه مسئولین استان در کوتاه ترین 
زمان خود را به زلزله زدگان رساندند و نسبت به تامین معیشت، اسکان و 
ثبت اطالعات و آمار میزان خسارت دیده شدگان اقدام کردند.وی با تقدیر 
از زحمات خوب مسئولین بیان کرد: حضور مسئولین استانی و شهرستانی 
و  آرامش  موجب  محل  این  در  مردم  های  نیاز  و  مشکالت  پیگیری  و 
رضایت بخشی مردم شد و این زلزله الحمداهلل تلفانی جانی نداشته است 
و آسیب دیدگان نیز عده ای مداوا و عده ای دیگر رو به بهبودی هستند.

مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان با بیان این جمله که بشر همواره در 
بال، آزمایش و امتحان قرار دارد، افزود: نظام خلقت دارای حکمت است و 
این بشر هست که باید بتواند با استفاده از ظرفیت و توانش آسیب های 
ناشی از بالها را به حداقل برساند.وی با اشاره به بالهای طبیعی زلزله، 
خسوف، کسوف، سیل و کرونا اظهار داشت: بشر از حکمت این بالها بی 
اطالع است و این بالها درس و عبرتی برای بشر است تا بتواند خود را 
در برابر آن توانمند کند.ولی نژاد با نقد بر نقشه و اهداف شوم استکبار 
جهانی برای ضعیف نگه داشتن بخش دیگر جوامع گفت: توان بشر برای 
ساخت موشک و هواپیماهای پیشرفته جنگی که هزینه آن به جای اینکه 
صرف تقویت خدمت رسانی به مردم شود در جنگ هزینه می شود پایین 
آمده است و استعمارگران اجازه نداده اند تا ملت های کم توان بتوانند در 
برابر این حوادث، آسیب پذیر نباشند.مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان 
اضافه کرد: وقتی ملت های کم توان در برابر جنگ استعمار گران قرار 
می گیرند، به جای خدمت به خود تمام امکانات خود را جهت جنگ با 
استعمار گران به عنوان یک امر واجب و ضروری هزینه می کنند و این 
امر موجب می شود که نتوانند برای پیشرفت و آبادانی کشور هزینه کنند.

با افتتاح ۵ خانه هالل در روستاهای تایباد، تعداد خانه های 
هالل به 9 خانه رسید

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
گفت: با احداث ۵ خانه هالل در روستاهای شهرستان تایباد تعداد خانه 
های هالل به ۹ خانه رسید.صیادی افزود: روستاهای پساوه، آبقه، جوزقان، 
اسدآباد دربند، محسن آباد، استای، کرات، چهاربرجی و بهلول آباد شهرستان 

تایباد دارای خانه هالل هستند.
و  آموزش  داد:  ادامه  احداث خانه های هالل  اهمیت  بیان  در  وی 
آمادگی مردم روستا در برابر مخاطرات، امداد و نجات و استقرار ملزومات 

زیستی مانند چادر و پتو از اهداف ایجاد خانه های هالل هستند.
صیادی تصریح کرد: دهیار در سمت مدیر بحران و رئیس خانه هالل 
می باشد، اعضای شورای اسالمی روستا به عنوان اعضای کمیته های 
خانه هالل و ائمه جمعه روستا به عنوان معتمد و راهبر این مراکز امدادی 

آموزشی در موقعیت های عادی و بحرانی هستند.

پیشرفت  9۸ درصدی  احداث تصفیه خانه فاضالب اژیه
تصفیه خانه فاضالب اژیه با بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی در بخش 

مکانیکال و سازه ای در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
خانه  تصفیه  درصدی   ۹۸ پیشرفت  به  اشاره  با  جلگه  آبفا  مدیر 
فاضالبشهرستان اژیه گفت: بیش از ۱۸ میلیارد تومان برای اجرای تاسیسات 
شدهواینرقمازاعتباراتعمرانیوجاریتامینش هزینه  شهرستان  این  در  فاضالب 

ده است. 
محمدعلی عباسی افزود: در سال ۹6 اجرای شبکه جمع آوری و احداث 
تصفیه خانهفاضالب در شهرستان اژیهدردستورکارقرارگرفتوهماکنون۲۲کیلوم

ترازشبکهفاضالبشهراژیه اجرا شده و تنها ۸ کیلومتر دیگر باقی مانده تا اجرای 
شبکه فاضالب این شهر تکمیل گردد.

وی اجرای تاسیسات فاضالب در این شهرستان را ضروری برشمرد و 
عنوان کرد: عمق آبهای زیرزمینی در شهر اژیه بسیار کم است به طوریکه 
با حفر کمتر از دو متر آب در دسترس می باشد چرا که جنس زمین در این 
منطقه به گونه است که آب جذب نمی شود و مردم مجبور هستند برای دفع 
فاضالب حداقل هر ماه چاههای فاضالب را تخلیه کنند که برای آنها بسیار 

هزینه بر است.
و  زیرزمینی  آبهای  آلودگی  از  داد:جلوگیری  ادامه  جلگه  مدیرآبفا 
سطحی، ارتقاء بهداشت و سالمت عمومی مردم، جلوگیری از بوی نامطبوع 
واستفادهمجددازآب، ازمزیتهایاجرای کامل طرح های فاضالب شهری می باشد.
عباسی افزود: در مناطق کویری به ویژه درشهرستاناژیهکهدرشرقاستانقر
ارداردکمبودآببهشدتاحساسمیشودویکیاززیرساختهایتوسعهباتوجهبهصنعتیبودناس

تانبحثآبمیباشدوصنایعبه میزانمعینینیازبهآبدارند که در نتیجه قرار است پساب 
حاصل از تصفیه فاضالبعمدتا به صنایع اختصاص یابد.

اجرایپروژههایفاضالبپرهزینهاستوبا داشت:  اذعان  جلگه  مدیرآبفا 
طورکامالجراشود.  ۴۰سالطولبکشدتاطرحبه  ۳۰تا تدولتیشایدحدود عتبارا ا
امابااینوجودطیدوسال اجرایتاسیساتفاضالبدرشهرستاناژیهبااعتباراتجاریو عمرانی 

به منظورخدماترسانیبهتر به مردم عملیاتی شد.
عباسی پیرامون روشتصفیه،درتصفیه خانه فاضالبشهر اژیه توضیحداد: 
روش تصفیه در این تصفیه خانه به صورت لجن فعال با حذف ازت و فسفر 
A۲O می باشد که یکی از پیشرفته ترین روش های تصفیه در دنیا محسوب 

می شود.
وی ادامه داد:ظرفیت تصفیه 7۲۰ مترمکعب در روز است وپسابتولیدی 
مطابق با استاندارد تعریف شده ازسوی نهادهای ذیصالح می باشد و با اجرای 
تاسیسات فاضالب در این شهرستان بیش از ۵ هزار نفر تحت پوشش شبکه 
اژیه در 7۵ کیلومتری شرق شهر  استشهر  .گفتنی  قرار می گیرند  فاضالب 

اصفهان دربخش جلگهقرار دارد.

مدیرکل دفترمرکزی حراست شرکت توانیر:
حراست صنعت برق جزء مراکز حساس کشور است

مدیرکل دفترمرکزی حراست شرکت توانیر گفت: حراست صنعت برق 
جزء مراکز حساس کشور است.

امور  و  دفتر حراست  مدیر  معارفه  و  تقدیر  آیین  در  سید محمد محبی 
محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ،صنعت برق را یکی از مراکز 
حساس در کشور معرفی کرد و گفت: هرگونه اختالل در امنیت این شرکت، 
امنیت کشور را تهدید خواهد کرد لذا حفظ امنیت و آرامش این شرکت حساس 

برعهده دفتر حراست شرکت ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه اقدامات بسیارارزشمند و موثری در توزیع برق استان 
با همدلی  تا  امیدواری کرد  اظهار  تقدیر است،  قابل  انجام شده که  مرکزی 
و همسویی کارکنان بتوانیم صنعت برق را رو به پیشرفت برده و به اهداف 

عالیه برسیم.
مدیرکل دفترمرکزی حراست شرکت توانیر بیان کرد: همکاران شاغل 
در حراست باید مسئولیت پذیری، پاسخ گویی،مردمی بودن ، تعهد وانصاف  را 

سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند .
معاون فناوری و اطالعات مدیرکل حراست وزارت نیرو هم در این مراسم 
با توجه به اهمیت صنعت آب و برق و تاثیرفراینده آن در تامین رفاه، آسایش و 
امنیت خاطر مردم ،گفت: صیانت از منابع انسانی و تاسیسات و تجهیزات شرکت 
از وظایف اصلی حراست های صنعت برق است که این مهم با مساعدت و 

همراهی سایرهمکاران مجموعه محقق می شود.
 

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مرکزی:
عملیات اجرایی هنرستان  دخترانه شهر توره آغاز می شود

عملیات  آغاز  به  اشاره  با  مرکزی  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 
ساخت هنرستان دخترانه رضوان شهر توره، گفت: با احداث این مرکز بخشی 

از مشکالت آموزشی منطقه محروم شازند و سربند مرتفع می شود.
حسین محمدی گفت: عملیات اجرایی هنرستان دخترانه 6 کالسه رضوان 
توره با مشارکت یکی از خیرین روز سه شنبه با حضور استاندار مرکزی آغاز شد.

تمام  با وجود  اظهار کرد: سال گذشته و همچنین در سال جاری  وی 
است، تالش  گریبان  به  آن دست  با  اداره کل  این  که  اقتصادی  تنگناهای 
کردیم تا با جذب و بهره مندی از ظرفیت خیرین نسبت به احداث، تکمیل و 
بازسازی فضاها و مراکز آموزش استان اقدام شود. زیرا توسعه مراکز آموزشی 

نیاز هر جامعه به شمار می رود.
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی خاطرنشان کرد: پروژه 
هنرستان 6 کالسه دخترانه رضوان شهر توره با زیربنای حدود ۵۵6 مترمربع 
در قالب شش کالس در دو طبقه با مشارکت ۵۰ درصدی خیر احداث خواهد 
شد.محمدی بیان کرد: در صورت تحقق تعهد مالی خیر، مابقی اعتبار از منابع 
ملی تأمین می شود و پیش بینی می کنیم این مرکز آموزشی دخترانه در مدت 

کمتر از شش ماه احداث و به بهره برداری برسد.
از  بخشی  آموزشی  مراکز  این  احداث  با  امیدواریم  داشت:  بیان  وی 
مشکالت آموزشی منطقه شازند و سربند که یکی از مناطق محروم در حوزه 

آموزش است، مرتفع شود.
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی افزود: پیش بینی می شود 
این هنرستان که دارای ستون بتنی و سیستم گرمایشی موتورخانه رادیاتور با 

سقف بلوکی در مدت کمتر از شش ماه ساخته شود.

مدیرکل دفترمرکزی حراست شرکت توانیر:
حراست صنعت برق جزء مراکز حساس کشور است

مدیرکل دفترمرکزی حراست شرکت توانیر گفت: حراست صنعت برق 
جزء مراکز حساس کشور است.

امور  و  دفتر حراست  مدیر  معارفه  و  تقدیر  آیین  در  سید محمد محبی 
از  یکی  را  برق  ،صنعت  مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  محرمانه 
مراکز حساس در کشور معرفی کرد و گفت: هرگونه اختالل در امنیت این 
شرکت، امنیت کشور را تهدید خواهد کرد لذا حفظ امنیت و آرامش این شرکت 
حساس برعهده دفتر حراست شرکت ها خواهد بود.وی با بیان اینکه اقدامات 
بسیارارزشمند و موثری در توزیع برق استان مرکزی انجام شده که قابل تقدیر 
است، اظهار امیدواری کرد تا با همدلی و همسویی کارکنان بتوانیم صنعت برق 
را رو به پیشرفت برده و به اهداف عالیه برسیم.مدیرکل دفترمرکزی حراست 
شرکت توانیر بیان کرد: همکاران شاغل در حراست باید مسئولیت پذیری، پاسخ 
گویی،مردمی بودن ، تعهد وانصاف  را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند .

معاون فناوری و اطالعات مدیرکل حراست وزارت نیرو هم در این مراسم 
با توجه به اهمیت صنعت آب و برق و تاثیرفراینده آن در تامین رفاه، آسایش و 
امنیت خاطر مردم ،گفت: صیانت از منابع انسانی و تاسیسات و تجهیزات شرکت 
از وظایف اصلی حراست های صنعت برق است که این مهم با مساعدت و 

همراهی سایرهمکاران مجموعه محقق می شود.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیران ارشد رسانه ملی تأکید کرد؛
ضرورت توجه به معارف رضوی در آثار سینمایی و تلویزیونی برای پاسخ به شبهات

سمیه  مشهد 
باقرزاده:تولیت آستان قدس 
توجه  ضرورت  بر  رضوی 
آثار  در  رضوی  معارف  به  بیشتر 
و  کرد  تأکید  تلویزیونی  و  سینمایی 
گفت: فیلم ها و سریال هایی با موضوع 
امروز  باید ساخته شود،  رضا)ع(  امام 
رضا)ع(  امام  آموزه های  از  بسیاری 
و  ما  جوان  نسل  و  جامعه  نیاز  مورد 

پاسخگوی بسیاری از شبهات است.
حجت االسالم والمسلمین احمد 
رسانه  ارشد  مدیران  دیدار  در  مروی 
ملی که در حرم مطهر رضوی انجام 
لَْو  »اَلَنّاَس  روایت  به  اشاره  با  شد، 
اگر  اَلَتَّبُعونَا،  َکاَلِمَنا  َمَحاِسَن  َعلُِموا 
بشوند  ما  کالم  زیبایی  متوجه  مردم 
حضرت  از  می کنند«  پیروی  ما  از 
و  نورانی  شعاع  کرد:  اظهار  رضا)ع(، 
مبارک وجود مقدس حضرت رضا)ع( 
ند  می توا یشان  ا کالم  گنجینه  و 
تأثیر  تحت  را  بشریت  فطرت های 
مردم  بین  فاصله ای  اگر  و  دهد  قرار 
مشاهده  اطهار)ع(  ائمه  سخنان  و 
می کنیم، دلیل بر ضعف ما در انتقال 
بیت)ع(  اهل  معارف  و  صحیح کالم 
و  فرهنگی  فعالیت های  است.وی 
معرفتی را محور اقدامات آستان قدس 
رضوی معرفی و ابراز کرد: هدف اصلی 
فرهنگی و  کار  آستان قدس رضوی 
باال بردن معرفت دینی زائران است، ما 
این سخن امام رضا)ع( که می   فرمایند 
»َرِحَم اهلّل َعْبدا اَْحیا أْمَرنا« را شعار و 
محور فعالیت های خود قرار داده ایم و 
برای دستیابی به این هدف دست نیاز 
به سوی اهالی رسانه، فرهنگ، اندیشه 

و هنر دراز می کنیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با بیان اینکه خادمی امام رضا)ع( صرفًا 
و  مطهر  حرم  در  حضور  به  منحصر 
ابراز  نیست،  خادمی  لباس  پوشیدن 
به هر  کرد: هرکسی در هر مکان و 
نحوی برای تحقق معارف رضوی در 
جامعه گام بردارد خادم حضرت رضا)ع( 
است، لذا از دست اندرکاران رسانه ملی 
دستگاه  این  خادم  را  می خواهم خود 

نورانی بدانند.

اهالی رسانه  از همه  افزود:  وی 
آستان  را در  دعوت می کنم که خود 
قدس سهیم بدانند و نسبت به مسائل 
این آستان مقدس بی تفاوت نباشند، 
مقدس،  بارگاه  این  اصلی  صاحب 
حضرت رضا)ع( است و ما همه اینجا 
نوکر هستیم که باید برای امام رضا)ع( 

کار کنیم.
 لزوم استفاده از ابزار هنر برای 

ترویج آموزه های اسالمی
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
ادامه بر اهمیت استفاده از ابزار مؤثر 
اسالمی  آموزه های  ترویج  برای  هنر 
تأکید و عنوان کرد: معارف دینی در 
صدا و سیما باید متناسب با قالب ها و 
اقتضائات این رسانه و همراه با جذابیت 
تا  باشد،  قالب های هنری  در  بخشی 
بتواند در مخاطبان بویژه نسل جوانان 

نفوذ و تأثیر داشته باشد.
وی با اشاره به برخی فعالیت های 
فرهنگی آستان قدس رضوی در ورود 
به عرصه هنر، گفت: اجرای تئاترهایی 
با مضامین معارف رضوی در اطراف 
چراکه  کرده ایم،  آغاز  را  مطهر  حرم 
و شبیه  تعزیه خوانی  تاریخ  در طول 
اسالمی  مفاهیم  انتقال  در  خوانی ها 

تأثیرگذار بوده است.
ترین  مناسب  ز  ا یکی  هنر   

روش های انتقال مفاهیم دینی
لمسلمین  ا و السالم  ا حجت 
حوزه های  در  اینکه  بیان  با  مروی 

مختلف هنری از قبیل فیلم، سریال و 
پویانمایی کارهایی با موضوع حضرت 
کار  برای  جا  اما  شده  انجام  رضا)ع( 
ابراز کرد:  بسیار بیشتری وجود دارد، 
بخش اعظم معارف رضوی و زندگی 
است؛  مانده  مغفول  رضا)ع(  حضرت 
امروز بسیاری از آموزه ها و مناظرات 
امام رضا)ع( در حوزه های توحید، معاد، 
عدالت خداوند و ...، مورد نیاز جامعه 
و نسل جوان ما و پاسخگوی بسیاری 
از شبهات امروز است، منتهی باید با 
ادبیات روز و در قالب تئاتر، فیلم و ... 
منتقل شود تا برای نسل جوان خسته 

کننده نباشد.
و  فیلم ها   : د ا د مه  ا د ا وی 
رضا)ع(  امام  موضوع  با  سریال هایی 
»والیت  سریال  شود،  ساخته  باید 
آن  اما  بود  ارزشمندی  کار  عشق« 
ز  ا کوچک  گوشه ای  تنها  سریال 
دریای عظیم معارف حضرت رضا)ع( 
به  متأسفانه  کشید،  تصویر  به  را 
موضوعاتی مانند برکات حضور و تأثیر 
امام رضا)ع( بر ایران، تأثیر این امام 
همام بر معماری، هنر و تمدن ایران 

و ... پرداخته نشده است.
در  ملی  رسانه  تأثیرگذار  نقش   

تعمیم فرهنگ نذر و وقف 
رضوی  قدس  آستان  تولیت 
به  خود  سخنان  از  دیگری  فراز  در 
نقش تأثیرگذار رسانه ملی در تعمیم 
وقف  و  نذر  انفاق،  احسان،  فرهنگ 

با  اشاره و تصریح کرد: صدا و سیما 
تشریح خدمات، بستر سازي و تمهید 
مقدمات می تواند نقش تعیین کننده ای 
فرهنگ  ترویج  و  سازی  فرهنگ  بر 
وقف، نذر و حسنات در جامعه ایفا کند.

وی با اشاره به کمک های آستان 
سراسر  محرومان  به  رضوی  قدس 
کشور و ورود به عرصه یاری رسانی به 
هموطنان در حوادث و بالیای طبیعی 
از جمله زلزله کرمانشاه، سیل آق قال 
و لرستان، ایجاد اشتغال در سیستانو 
بلوچستان و غیره، عنوان کرد: آستان 
نگاه  اقتصادی  فعالیت های  در  قدس 
ندارد و هرچه موقوفات و  سوداگری 
مقدس  آستان  این  به  مردم  نذورات 
بیشتر شود، خیرات به نام امام رضا)ع( 

در کشور بیشتر خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
همکاری های  تالش ها،  از  پایان  در 
سازمان  خوب  بسیار  تعامل  و  مؤثر 
آستان قدس رضوی  با  و سیما  صدا 
فرهنگ  ترویج  و  اعتال  جهت  در 
تقدیر  ویژه  بطور  جامعه  در  رضوی 

و تشکر کرد.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار 
معاون  میرباقری  مرتضی  سید  دکتر 
تنی  و  سیما  و  سازمان صدا  سیمای 
مختلف  شبکه های  مدیران  از  چند 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 
خود  نظرات  نقطه  و  دیدگاه ها  بیان 

پرداختند.

نماینده   فالحی  سارا 
مجلس  ر  د یالم  ا م  مرد
بازدید  در  اسالمی  شورای 
ز  ا یالم   ا استان  ز  گا شرکت  ز  ا
انجام گازرسانی  عملکرد شرکت در 
مردم  به  رسانی  خدمات  و  گسترده 
محروم  روستاهای  نقاط  اقصی  در 
جهادی  تالش  بارز  نمونه  بعنوان 
کنونی  شرایط  در  گفت:  و  برد  نام 
و  انسانی  منابع  صحیح  مدیریت  با 
مالی، کلیه مشکالت به راحتی حل 

می شوند.
وی ضمن توصیه به مدارا کردن 
عدم  مردم،  با  تعامل  در  گاز  شرکت 
پرداخت هزینه گازبها توسط ادارات و 
ارگانهای دولتی را تضعیع بیت المال 
افزود:  و  نمود  تلقی  آشکار  جرم  و 
شرکت گاز در دریافت مطالبات خود 
از ادارات، نهادها و صنایع عمده درآمد 

زا مانند پتروشیمی و کارخانه سیمان 
با قاطعیت برخورد نماید و بنده نیز با 
مطالبات  این  پرداخت  پیگیر  جدیت 

خواهم بود.
نماینده  مردم ایالم در مجلس 
سهم  داشت:  بیان  اسالمی  شورای 
باید  گاز  و  نفت  درآمدهای  از  استان 
خیز  نفت  مناطق  قانون  اساس  بر 
تخصیص داده شود، در حوزه مسئولیت 

های اجتماعی به دنبال اخذ اعتبارات 
نفت  وزارت  از  استان  توسعه  برای 

می باشیم.
عباس شمس اللهی مدیر عامل 
شرکت گاز استان ایالم  نیز در این 
 ۲۴ اکنون  هم  داشت:  اظهار  بازدید 
 ۹۹ جمعیتی  ضریب  با  استان  شهر 
درصد و ۴6۱ روستای استان با ضریب 
جمعیتی ۹۴ درصد از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار می باشند.
افزود: همه ی ۱۰ شهرک  وی 
تولیدی  واحد   ۸۰۰ و  فعال  صنعتی 
گاز  سوخت  از  استان  در  صنعتی 
در  که  نمایند  می  استفاده  طبیعی 
هزینه سوخت مصرفی و صرفه جویی 
در سوختهای مایع مقادیر قابل توجهی 

می باشد.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  ادارات  از  گالیه  ضمن  ادامه   در 
گازبهای  پرداخت  عدم  در  ارگانهای 
ادارات  از  مطالبات  وصول  مصرفی، 
موجود  چالش  ترین  عمده  را  دولتی 
امیدواری  اظهار  و  برشمرد  شرکت 
و  ادارات  سرما  فصل  از  قبل  نمود: 
ارگانهای بدهکار بدهی گاز بهای خود 
را پرداخت نمایند تا بتوانیم منابع مالی 
مورد نیاز برای پروژه های اجرایی را 

تٱمین کنیم.

سهم ایالم از درآمدهای نفت و گاز بر اساس قانون مناطق نفت خیز تخصیص یابد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، روانبخش 
بهزادیان مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی و حسین صادقی نژاد پاریزی 
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی به همراه حمیدرضا آبایی 
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن از توانمندی ها و زیرساخت های مجتمع 

بندری انزلی بازدید بعمل آوردند در این بازدید مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
گیالن ضمن تشریح عملکرد مثبت بنادر استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
و عوامل و برنامه ریزی های موثر صورت گرفته بر آن، در خصوص میزان پیشرفت 

پروژه های سرمایه گذاری و طرح های توسعه ای بندر اشاره نمودند

بازدید مدیرکل امور بندری و مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی 
از مجتمع بندری انزلی

خانم  خواهان  مهدی  فرزند  ناصرحشمتی  آقای  نده  خوا
مه  نا د ا د شتن  ا د ست  د ر د با  علی  ند ز فر گشته   سر ا هر ز
قطعیت  به   ۱۳۹۹ /۴ /۱6 شماره۹۹۰۹۹77۵۹6۲۰۰۳۸6مورخ 
۱۳۹۹/6/۲۴ وکالسه پرونده ۹۸۰۹۹۸7۵۹6۲۰۱۵۲۲ صادره از شعبه 
محترم ۲دادگاه خانواده مشهداین خانم قصد ثبت واقعه طالق خود را 
داردظرف مدت هفت روزبه این دفتر خانه مراجعه نمایید در غیر این 
صورت طالق همسر شما غیابا ثبت خواهدشد مراتب جهت اطالع 

اعالم می گردد سردفتر طالق ۱۲ مصیب رنجبر
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قرارداد  آیین  -جلسه 
ضمانت  و  فروش  عاملیت 
تومان  میلیارد   ۳۱۰ اوراق 
بانک  همکاری  با  کرج  شهرداری 
زاده  کمالی  علی  حضور  با  تجارت 
شهردار کرج و مدیریت بانک تجارت 

استان البرز، برگزار شد.
کرج  خبری  پایگاه  گزارش  به 
حاشیه  در  زاده  کمالی  علی  امروز، 
این جلسه گفت: این قرارداد به منظور 
میلیارد   ۳۱۰۰ ضمانت  و  فروش 
تومان اوراق مشارکت جهت پیشرفت 
فاز یک خط ۲ قطار شهری کرج و 
همچنین نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
شهرداری کرج صورت پذیرفته است.

به  اوراق  این  تزریق  با  افزود:  وی 

کرج  شهری  قطار   ۲ خط  پروژه 
می توانیم شاهد پیشرفت و نزدیک 
از فاز  شدن به بهره برداری بخشی 
یک خط ۲ قرار بگیریم تا روند رو به 

رشد تکمیل پروژه عمرانی کالنشهر 
کرج را به خوبی پیش ببریم.

توضیح  ادامه  در  زاده  کمالی 
داد: 6۰۰ میلیارد ریال این اوراق نیز 

اتوبوسرانی  ناوگان  نوسازی  جهت 
کرج  مردم  تا  شود  می  گرفته  بکار 
شاهد بهبود و نوسازی حمل و نقل 

عمومی شهر خود باشند.

به منظور پیشرفت فاز یک خط ۲ قطار شهری کرج:
قرارداد عاملیت فروش و ضمانت اوراق 310 میلیارد تومانی شهرداری کرج با بانک تجارت

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق گلستان در 
سال  چندمین  برای   139۸ رجایي شهید  جشنواره 

متوالی 

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق گلســتان گفت : شــرکت 
ــي۱۳۹۸در  ــهید رجای ــنواره ش ــتان در جش ــرق گلس ــروی ب ــع نی توزی
ــی اســتان  ــن دســتگاههای اجرای ــي عملکــرد در بی بخــش در ارزیاب
رتبــه برتــررا کســب نمــود. بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق گلســتان ؛ علــی اکبــر نصیــری گفــت : بــه حــول و قــوه 
الهــی و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و عنایــات حضــرت ولیعصــر 
)عــج( و بــا تــالش جمعــی همــکاران در زیــر مجموعــه معاونــت های 
ــع انســانی و همــکاران ســاعی  ــاون مناب ایــن شــرکت باالخــص مع
زیــر مجموعــه اش ، در راســتای تحقــق راهبردهــای ابالغــی مقــام 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در نظــام اداری و تاکیــد دولــت تدبیر 
و امیــد بــر اصــالح نظــام اداری بــه صورت شــفاف و کارآمد ، شــرکت 
توزیــع نیــروی برق اســتان گلســتان در ارزیابــی عملکرد دســتگاههای 
اجرایــی اســتان در ســال ۱۳۹۸ ) جشــنواره شــهید رجایــی ( حائــز رتبه 
برتــر )اول( گردیــد. وی افــزود : ایــن موفقیــت بــرای چندمیــن ســال 
متوالــی )از ســال ۹۵ تاکنــون(  حائــز رتبــه برتــر )اول( گردیــده اســت 
. نصیــری اضافــه کــرد : بــه دنبــال مصوبــات بیســت و نهمیــن جلســه 
ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا مبنــی بــر ممنوعیــت برگــزاری هرگونــه 
ســمینار و همایــش جهــت پیشــگیری از شــیوع ویــروس کویــد-۱۹، 
نتایــج بیســت و یکمیــن جشــنواره شــهید رجایــی اســتان گلســتان، 
بــدون برگــزاری همایــش اعــالم شــد کــه طــی آن شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق گلســتان، در بیــن دســتگاه هــای اجرایــی اســتان حائــز 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــر معرفــی شــد. مدیرعامــل شــرکت توزی ــه برت رتب
ــی  ــي عملکــرد دســتگاه هــای اجرای ــاد آور شــد : در ارزیاب اســتان ی
گلســتان در ســال ۹۸ هماننــد ســنوات گذشــته، دســتگاه هــای اجرایی 
بــه پنــج گــروه تقســیم بنــدی و در هــر گــروه، یــک دســتگاه اجرایــی 
ــی  ــی و اختصاص ــای عموم ــاخص ه ــاز در ش ــن امتی ــز باالتری حائ

شــناخته و معرفــی شــد.

بازدید بازرس کل استان گیالن از تصفیه خانه بزرگ آب 
گیالن:

فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن، نیاز آبی شهرهای 
برخوردار تا سال 142۵ را تأمین می نماید

بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان گیــالن، در ایــن بازدید ســید محســن حســینی 
رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــاز دوم  ــی از ف ــرداری آزمایش ــره ب ــاز به ــه آغ ــاره ب ــا اش ــالن ب گی
تصفیــه خانــه بــزرگ آب گیــالن اظهــار داشــت: بــا بهــره بــرداری از 
ایــن تصفیــه خانــه، زیرســاخت بســیار مهمــی بــرای گیــالن ایجــاد 
شــد کــه 7۰ درصــد مــردم اســتان از مزایــای ایــن پــروژه بهــره منــد 

خواهنــد شــد.
 وی در ادامــه گفــت: روســتاهای در مســیر خــط انتقــال نیــز از 
ایــن تصفیــه خانــه بهــره منــد مــی شــوند و تأمیــن نیــاز آبــی مناطــق 
ــا ســال ۱۴۲۵ پیــش بینــی شــده  ــه ت برخــوردار از ایــن تصفیــه خان
اســت و ۲۴ روســتا نیــز تحــت پوشــش ایــن تصفیــه خانــه خواهــد 
بــود در ادامــه  دکتــر مســرور بــازرس کل اســتان گیــالن بــا اشــاره به 
اینکــه فرآینــد تصفیــه آب ســخت و پیچیــده اســت افــزود: کارکنــان 
آبفــای گیــالن عــالوه بــر خدمــت بــه مــردم، پاســدار این نعمــت الهی 
هســتند و دقــت نظــر و زحمــات ایــن مجموعــه در ارائــه ایــن خدمــت 
بســیار ارزشــمند اســت بــازرس کل اســتان گیــالن بــا تأکید بــر اینکه 
در ســاخت مجموعــه عظیــم تصفیــه خانــه بــزرگ آب گیــالن چنــد 
شــاخصه وجــود دارد افــزود: آینــده نگــری از اهــم آن اســت کــه تنهــا 
ــن  ــر اســت و دومی ــا نشــده و شایســته تقدی ــه مشــکالت روز اکتف ب
شــاخصه، اســتفاده از توانمنــدی هــای بخــش خصوصــی اســت کــه 

در ایــن حــوزه نیــز موفقیــت ارزشــمندی بدســت آمــد.
 وی اســتفاده از تجهیــزات نویــن و بــه روز را از دیگــر شــاخصه 
ــا  ــی و ب ــکالت کنون ــه مش ــم هم ــت: علیرغ ــرد و گف ــالم ک ــا اع ه
ــین  ــور تحس ــزات در خ ــن تجهی ــن ای ــا، تأمی ــم ه ــه تحری ــه ب توج
اســت و همچنیــن اســتفاده از آب مطمئــن، از بهتریــن منابــع کشــور 
همچــون رودخانــه هــای ســپیدرود و شــهر بیجــار از شــاخص هــای 
بســیار خــوب و ارزشــمند اســت دکتــر مســرور همچنیــن یــادآور شــد: 
بعنــوان دســتگاه نظارتــی، هــدف، اجــرای کار، بــه روال و چارچــوب 
قانونــی اســت و برداشــتن موانــع تکلیــف اســت و آمــاده همــکاری و 

ارائــه مشــاوره هســتیم

پیگیری سه جانبه برای ایجاد حمل و نقل چند وجهی
 در دروازه اروپا

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی 
اســـتان گیـــالن، نشســـت همـــکاری هـــای ســـه جانبـــه حمـــل و نقـــل 
ـــالن،  ـــتان گی ـــوردی اس ـــادر و دریان ـــن اداره کل بن ـــی بی ـــد وجه چن
ـــزر  ـــای خ ـــتیرانی دری ـــل کش ـــتان  و مدیرعام ـــن اس اداره کل راه آه
ـــر کل  ـــور حمیدرضـــا آبایی؛مدی ـــا حض ـــت ب ـــداین نشس ـــزار ش برگ
بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان گیـــالن، غـــالم حســـین ولـــدی مدیـــرکل 
ـــتیرانی  ـــل کش ـــی مدیرعام ـــن داوود تفت ـــتان و همچنی ـــن اس راه آه
دریـــای خـــزر برگـــزار شـــد و بـــر موضوعاتـــی همچـــون بهـــره گیـــری 
بهینـــه از حمـــل و نقـــل چنـــد وجهـــی، نحـــوه اتصـــال ریـــل راه آهـــن 
ـــی از  ـــی، بهـــره گیـــری اســـتراتژیک مجتمـــع بنـــدری انزل ـــه بندرانزل ب
ـــات  ـــا امکان ـــق اقتصـــادی ب حمـــل و نقـــل چنـــد وجهـــی و ایجـــاد رون

ـــت ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــود م ـــای موج ـــاخت ه و زیرس

راه اندازی نرم افزار سام خدمتی دیگر
 از شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 

ــه شــهروندان  در راســتای خدمــات رســانی ســریع و مطلــوب ب
محتــرم گیالنــی ، شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــالن اقــدام 
بــه تهیــه و راه انــدازی نــرم افزار ســام ) ســامانه اطالع رســانی مردمی 
(کــرده اســت .ایــن نــرم افــزار کاربــردی تنهــا راه اطــالع رســانی و 
اطــالع یابــی از خاموشــی هــای بــرق در ســطح اســتان مــی باشــد و 
مشــترکین محتــرم مــی تواننــد بــا دریافــت اپلیکیشــن ایــن ســامانه 
از ســایت شــرکت بــه آدرس www.gilanpdc.ir  ویــا فروشــگاه 
ــن  ــای ای ــد .از مزای ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــتور  ، آن را  م ــی اس پل
ســامانه :اعــالم خاموشــی هــای برق،اطــالع از خاموشــی هــای جاری 
منطقه،اطــالع از خاموشــی هــای بــا برنامــه آینــده  محــل ســکونت و 
ســایر مناطق،اعــالم خاموشــی چــراغ روشــنایی معابر،اعالم مشــکالت 

شــبکه هــای توزیــع برق،اعــالم شــکایات و غیــره مــی باشــد

سند پاسخ منفی فیفا به درخواست پرداخت مطالبات ایران؛
نامه فاطمه سامورا مدرک فدراسیون

 علیه ویلموتس
ایــران  فوتبــال  فدراســیون 
امیــدوار اســت در دادگاه عالی ورزش 
بتوانــد بــا مســتنداتی کــه در اختیــار 
ــده ویلموتــس  ــد رای پرون دارد بتوان

ــه ســود خــودش تغییربدهــد. را ب
کــه  دی  ســنا ا ز  ا یکــی 
فدراســیون فوتبــال مــی خواهــد بــه 
آن در دعــوی بــا مــارک ویلموتــس 
ــه  ــی ورزش )CAS( ب در دادگاه عال
آن اتــکا کنــد نامــه فاطمــه ســامورا 
ــی  ــن الملل ــیون بی ــرکل فدراس دبی
فیفــا اســت.نامه مربــوط به بــه دوره 

ای اســت کــه فدراســیون فوتبــال مســتاصل بــرای پرداخــت حــق الزحمه 
ویلموتــس از فیفــا خواســتار پرداخــت مطالباتــش شــده اســت. امــا فیفــا 
بــا نامــه ای بــه امضــای دبیــرکل ایــن درخواســت را بــه خاطــر تحریــم 
ــه وکالی  ــت ک ــی اس ــی از مدارک ــه یک ــن نام ــت. ای ــرده اس ــا رد ک ه
فدراســیون فوتبــال قصــد دارنــد در دادگاه عالــی ورزش و در دعــوی بــا 
مــارک ویلموتــس مطــرح کننــد چــرا کــه بخشــی از عــدم پرداخــت بــه 
موقــع دســتمزد مربــی بلژیکــی بــه خاطــر تحریــم هــا و عــدم همــکاری 
فیفــا در دادن پــول مطالبــات ایــران بــه صــورت قانونــی بــوده اســت. متن 

ــه ایــن شــرح اســت: نامــه فاطمــه ســامورا دبیــرکل فیفــا ب
آقای رئیس عزیز

ــده  ــت نش ــه پرداخ ــا بودج ــه ب ــما در رابط ــه ش ــکرم از نام متش
فدراســیون فوتبــال ایــران. لطفــا در نظــر داشــته باشــید کــه نامــه شــما 
بــه تاریــخ ۱۹ فوریــه ۲۰۱۹ در تاریــخ ۲ آوریــل ۲۰۱۹ پاســخ داده شــد.

بــا توجــه بــه تحریم هــای بیــن المللــی اعمــال شــده علیــه ایــران، 
ــول  ــال پ ــد، انتق ــی کنن ــکاری م ــا هم ــا فیف ــه ب ــی ک ــک های ــه بان هم
بــه ایــران را متوقــف کــرده انــد. ایــن شــامل پرداخــت هــای مســتقیم، 
ــته  ــر داش ــود. در نظ ــی ش ــدی م ــواردی نق ــی در م ــتقیم و حت غیرمس
باشــید کــه از زمــان ســخت تــر شــدن تحریــم هــا، فیفــا بــا بانــک هــا 
ــوده و همگــی نتیجــه مشــابهی  و موسســات مالــی زیــادی در تمــاس ب
داشــته کــه براســاس آن، همگــی از پرداخــت مســتقیم یــا غیرمســتقیم 

بــه ایــران ســرباز زده انــد.
ایــن شــرایط بســیار باعــث تاســف اســت و فیفــا پیــدا کــردن کانالــی 
بــرای پرداخــت ایــن پــول بــه فدراســیون فوتبــال شــما را در اولویــت قرار 
داده اســت. ایــن تــالش جمعــی بخــش مالــی، بخــش حقوقــی، بخــش 
ــای  ــاس ه ــامل تم ــت و ش ــش MA اس ــه بخ compliance و البت
ــا و خــارج آن اســت و  ــی در اروپ ــک هــا و موسســات مال ــا بان ــدد ب متع
 NGO همیــن طــور همــکاری نزدیــک بــا مشــاوران مالــی مــان، ســایر
.OFAC هــا و وزارت اقتصــاد ســوئیس و همکاری با پروســه مجوزگیــری

ــال  ــت و در ح ــر اس ــت گی ــیار وق ــد بس ــن رون ــود، ای ــن وج ــا ای ب
حاضــر، احتمــال پیــدا کــردن یــک کانــال بــرای پرداخــت پــول بســیار 
ــه تحریــم هــای اعمــال شــده، سیســتم  ــا توجــه ب پاییــن اســت زیــرا ب

ــف شــده اســت. ــا متوق بانکــی تقریب
مایلــم تاییــد کنــم کــه خــودم و فیفــا بــا حمایــت کامــل، بــه دنبــال 
پیــدا کــردن راه حلــی هســتیم تــا یــک کانــال پرداختــی بــه فدراســیون 
شــما در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن پیــدا کنیــم. در عیــن حــال، مایلــم 
شــما هــم درک کنیــد کــه ایــن پروســه ای دشــوار و زمــان بــر اســت و تــا 
حــد زیــادی از دســت فیفــا خــارج اســت. در صورتــی کــه اطــالع جدیــدی 

در ایــن زمینــه بــه دســت بیاوریــم، بــه اطــالع شــما خواهیــم رســاند.
با احترام
فاطمه سامورا

از ایده های دارای توجیه اقتصادی حوزه گردشگری حمایت می کنیم
استاندار خراسان جنوبی 
برای  الزم  آمادگی  گفت: 
حمایت از طرح و ایده های 
قابلیت  با  و  اقتصادی  توجیه  دارای 

عملیاتی شدن را داریم.
معتمدیان با بیان این مطلب در 
بخش  فعاالن  با  اندیشی  هم  جلسه 
گردشگری استان خاطرنشان کرد:به 
دلیل بسترهای مناسبی که در استان 
پیشران  از  یکی  گردشگری،  داریم، 

های توسعه ای به شمار می رود.
وی از خراسان جنوبی به عنوان 
گردشگری  های  ظرفیت  با  استانی 
بیش  وجود  گفت:  و  کرد  یاد  فراوان 
 ۸۰۰ و  هزار  طبیعی،  جاذبه   6۰ از 
و  فرهنگی  میراث  حوزه  در  ملی  اثر 
از  رسیده،  ثبت  به  جهانی  اثر  چهار 
برای  استان  های  ظرفیت  مهم ترین 

جذب گردشگر می باشد.
بودن  فرهنگی  وی؛  گفته  به 
هم  مستعد  انسانی  نیروی  و  استان 
فردی  به  منحصر  های  پتانسیل  از 
است که می تواند به جذب گردشگر 

کمک کند.
که  این  بر  تأکید  با  استاندار 
مهمترین اولویت ما معرفی این جاذبه 
هاست، خاطرنشان کرد: از رویکردهای 
ما در دو سال گذشته، معرفی هر چه 
بیشتر توانمندی ها و پتانسیل هاست.

ها  رسانه  متذکر شد:  معتمدیان 
و مطبوعات استان نیز در این زمینه، 

همراهی خوبی داشته اند.
وی تأکید کرد: در بحث استفاده 

باید  گردشگری  های  ظرفیت  ز  ا
سیاست های کالن نظام، فرمایشات 
های  سیاست  انقالب،  معظم  رهبر 
چشم انداز کشور و حوزه گردشگری 

مدنظر باشد.
و  موقعیت  به  اشاره  با  استاندار 
را  گردشگری  استان،  خاص  شرایط 
اشتغال  و  درآمدزایی  برای  مسیری 
ما  داشت:  اظهار  و  عنوان کرد  مردم 
باید با برنامه ریزی درست و استفاده 
از همه فرصت ها، موانع و مشکالت 

موجود در این راه حذف کنیم.
های  نماینده  گفت:  معتمدیان 
استان در مجلس شورای اسالمی نیز 
باید کمک کنند تا تعامالت منطقه ای 

را گسترش دهیم.
شده  تبیین  راهکارهای  به  وی 
برای استفاده هر چه بهتر از ظرفیت 
 : گفت  و  پرداخت  گردشگری  های 
جامع  سند  تدوین  کار،  ترین  اصلی 
شورای  در  که  باشد  می  گردشگری 
رسیده  تصویب  به  استان  پژوهشی 

است.
به گفته وی؛ در این سند، نقشه 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  راه 
شده  تعیین  گردشگری  حوزه  مدت 
و تکلیف همه دستگاه ها نیز در این 

زمینه روشن می شود.
جلسه  این  است:  ذکر  شایان 
که با حضور حجه االسالم نصیرایی 

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه 
در  مقننه  قوه  نماینده  و  سرایان  و 
کشور،  گردشگری  عالی  شورای 
و  آسیایی  مجامع  دبیرکل  مجیدی 
رئیس بخش گردشگری اتاق بازرگانی 
استان، عابدی معاون هماهنگی امور 
مدیرکل  یوسفی  استاندار،  اقتصادی 
مدیرکل  راد  اکبری  استاندار،  حوزه 
استانداری،  گذاری  سرمایه  و  جذب 
فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  رمضانی 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
همراه بود، به طرح موانع، چالش ها و 
فرصت های گردشگری استان و ارائه 
راهکارهایی برای استفاده هر چه بهتر 

از این ظرفیت گذشت.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای غالمحسین ملوکی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی 
به  اول  المثنی نوبت  به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت  شده منظم 
از  اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع  این 
ششدانگ پالک ۳۱۱۳ مجزی شده از 6۹۸ و 6۹۹ و 7۱۱ و 7۱۲ و 7۱۴ و 7۱۵ 
و 7۱6 و 7۱7 و 7۱۸ فرعی از ۲۲۵ اصلی واقع در بخش یک اربعه تربت حیدریه 
که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که بابررسی سوابق 
دفتر امالک تربت حیدریه سند مالکیت مقدار فوق ذیل دفتر ۳۵۰ صفحه ۹۸ به 
نام آقای غالمحسین ملوکی صادر و تسلیم گردیده است و دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد. بایستی ظرف ده روز از 
تاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرا به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م الف ۲۵۰

تاریخ انتشار :۹۹/6/۳۰
محمد کاظم باقرزاده

رئیس اداره ثبت اسناد امالک تربت حیدریه

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان پیشخوان روژ بانه درتاریخ 
۲6/۰6/۱۳۹۹ به شماره ثبت ۹۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۳۹7۸7 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
دولت  پیشخوان  خدمات  :ارائه  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم 
الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و 
قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کردستان ، شهرستان بانه ، 
بخش مرکزی ، شهر بانه، محله مسجد ابراهیمی ، خیابان کوی فرهنگیان 
، خیابان معلم ، پالک ۱ ، طبقه همکف کدپستی 66۹۱۹۵66۸6 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای آرمان قادرپناه به شماره ملی ۳۸۴۰۲۴7۲۸۴ 
دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم لیال رحمن پناه به شماره ملی 
۳۸۴۸۹۳۴۴77 دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
آرمان قادرپناه به شماره ملی ۳۸۴۰۲۴7۲۸۴ و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم لیال 

رحمن پناه به شماره ملی ۳۸۴۸۹۳۴۴77 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآور 
بامهرشرکت  همراه  مدیرعامل  منفرد  باامضای  واداری  عادی  واوراق 
معتبرمیباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بانه )۹۹۲۰۰۸(

آگهی فقدان سند مالکیت
مورخه   7۴۳۲ شماره  درخواست  برابر  شهریاری  حسن  اینکه  به  نظر 
۱۳۹۹/۰6/۲۳  باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی 
است سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۲۸۵۴ فرعی از ۲۲۵ اصلی 
واقع در دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه که متعلق به نامبرده میباشد به 
علت نامعلوم مفقود گردیده است که بابررسی سوابق دفتر امالک تربت حیدریه 
سند مالکیت مذکور الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰6۰۰6۰۰۰۳7۵ بنام حسن شهریاری 
فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۲6۸۹7 صادره تربت حیدریه صادر و تسلیم 

گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .. 
نوبت  قانون ثبت مراتب یک  نامه اصالحی  آئین  استناد ماده ۱۲۰  به  لذا 
آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد. بایستی ظرف ده روز از تاریخ 
انتشاراین آگهی اعتراض خودرا به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم نمایند بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م الف ۲۵۱

تاریخ انتشار :۹۹/6/۳۰                                محمد کاظم باقرزاده
رئیس اداره ثبت اسناد امالک تربت حیدریه

آگهی ابالغ اخطاریه
بدین وسیله به ورثه ی آقای غالمحسین دالور به شرح : ۱-علی اکبر دالور 
۲-اصغر دالور ۳-مهری دالور۴-فاطمه دالور ۵-زهرا دالور 6-شمسی دالور 
7-مهدی دالور ۸-فرشته دالور ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرائی کالسه 
۹7۰۱۲۴۹له خانم معصومه عطائی علیه غالمحسین دالور اشعار می دارد که 
بستانکار فوق به استناد سند نکاحیه شماره ۱6۵۸۴۰ الف ۹۵ مورخه ۱۳۹6/۸/7 
دفتر ازدواج شماره ۴۱ چمن آباد خواف مبادرت به صدور اجرائیه ای علیه آقای 
غالمحسین دالور فرزند رمضان به ش ش ۳۵۸ صادره حوزه دورشتخوار نموده 

که پرونده ای به کالسه ۹7۰۱۲۴۹ در شعبه اجرای این ثبت تشکیل که پس از 
ابالغ اجرائیه و سیر مراحل قانونی حسب تقاضای بستانکار 6۵ سهم مشاع از یکصد 
سهم ششدانگ پالک ۳۲۴۸ اصلی بخش شهر تربت حیدریه ملکی مورث شما 
بازداشت و به مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به ارزیابی 
مذکور معترض می باشید ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ اخطاریه اعتراض 
کتبی خود را ضمن تودیع هزینه ارزیابی بمبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت علی 
الحساب در حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی به شماره 
۰۱۰۲۸7۸۹۵6۰۰۳ تودیع به این شعبه تسلیم در غیر این صورت و پس از گذشت 
مدت مقرر فوق ارزیابی قطعی و عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت و به اعتراض 
خارج از مهلت مقرر و بدون پرداخت هزینه فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد . م 

الف ۲۴۹تاریخ انتشار :۹۹/۰6/۳۰
محمد کاظم باقرزاده 

از طرف سید محمد حسینی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سعدی یعقوبی مدعی هستند که سند مالکیت دوازده شعیر مشاع از 
شش دانگ پالک ۵۲۹ فرعی از ۵۲۴ اصلی واقع در بخش ۲۴ مریوان بنام مالک 
صادر و تسلیم گردیده است . و به علت جابجایی مفقود و از بین رفته و تقاضای 
المثنی سند مالکیت گردیده است. لذا بنا به دستور تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مصوب ۸۰/۱۱/۸ مراتب جهت اطالع عموم در یک نوبت 
آگهی میشود تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به ششدانگ پالک مرقوم 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود میباشد ظرف 
مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
معامله به این اداره تسلیم نمایند و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و در 
صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت جلسه ای مبتنی بر وجود آن نزد 
معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل 

سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک مریوان نگاری   م الف ۱۰7 

آگهی مفقودی 
سند کمپانی خودروی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی ۸/۱ 
به رنگ نقره ای- متالیک مدل ۱۳۸۵- شماره شاسی ۱۳۲۲6۸۲۰ 
 ۱۳ د   ۱۱6-۸۱ پالک  شماره  و  موتور ۱۲۴۸۵۰۲۹776  شماره  و 
متعلق به آقای علی اکبر حیدری فارسانی فرزند محمد به کد ملی 
۴67۹۴۱۵۵۹۲ و شماره شناسنامه ۵۲۳  صادره از فارسان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه باید از نسخه اقتصاد 
نفتی فاصله بگیریم، بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی را 
داخلی  تحصیلکرده  نیروهای  و  انسانی  های  سرمایه  بر  تکیه 
دانست و بر فعال شدن بیشتر بخش کشاورزی و تسهیل صادرات 

محصوالت ارزآور در شرایط موجود تاکید کرد.
فتح اله بیات،اظهار کرد: یکی از مشکالت اقتصاد ما این 
است که همواره بر پایه نفت استوار بوده و با کوچکترین تکانه 
ای دچار آسیب می شود، اگرچه هنوز هم در حوزه نفت در مقایسه 
با بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیایی حرف اول 
جایگزین  درآمدهای  فکر  به  باید  که  معتقدم  ولی  زنیم  می  را 

درآمدهای نفتی باشیم.
روی دالرهای نفتی حساب باز نکنیم!

وی گفت: تحریم ها مساله تازه ای نیست و سالهای سال 
است که با آن دست و پنجه نرم می کنیم. ما باید تهدیدها را به 

فرصت تبدیل کنیم و از شرایط پیش آمده موجود به نفع کشور 
وتولید داخلی بهره ببریم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: 
اگر شرایط ما طوری نیست که روی فروش نفت و دالرهای نفتی 
حساب باز کنیم باید به سمت توسعه و تقویت تولید داخل برویم 
و از ظرفیت صادرات غیرنفتی و محصوالتی که توان صادرات 

دارند، استفاده کنیم.
از نسخه اقتصاد نفتی فاصله بگیریم

بیات ادامه داد: متاسفانه وابستگی به نفت باعث شد که 
پتانسیل  و  توانمندیها  به  و  شویم  غافل  داخلی  ظرفیتهای  از 
درآمد  منبع  نفت  از  گذشته  دولتهای  نپردازیم.  خود  های 
خوبی داشتند ولی دولت امروز با همه فشارها و سختی ها و 
کاهش درآمدها محکم ایستاده و تالش کرده تا مشکالت بر 
مردم کمتر شود. قدر مسلم باید از نسخه اقتصاد نفتی فاصله 

بوده  رهبری  مقام معظم  تاکید  داخلی که  تولید  به  و  بگیریم 
و هست توجه کنیم تا بازار اشتغال رونق بگیرد و درآمدهای 

پایدار به دست آید.
صادرات محصوالت ارزآور و شناسایی بازارهای جدید

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، فعال شدن بیشتر 
بخش کشاورزی و تسهیل فرایند صادرات محصوالت ارزآور کشور 
را  مورد تاکید قرار داد و با اشاره به ظرفیت باالی صنعت فرش و 
صنایع دستی، گفت: در شرایط حاضر باید روی بخشهایی که در 
گذشته فعال بودند متمرکز شویم؛ پسته، زعفران، فرش و صنایع 
دستی وصنعت چرم و ریسندگی از جمله محصوالت صادراتی 
ارزآور به شمار می روند که باید بازارهای هدف جدیدی برای 

آنها تعریف کنیم.
تکیه بر سرمایه های انسانی به جای درآمدهای نفتی

بیات با اشاره به کاهش ورود گردشگران خارجی به دلیل 

شیوع کرونا اظهار کرد: وقتی درآمدها در بخشهایی مثل نفت و 
گردشگری به حداقل می رسد، باید روی بخشهای دیگر متمرکز 
شویم.از نظر من بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی تکیه بر 
سرمایه های انسانی و نیروهای تحصیلکرده و جویای کار کشور 
است و باید برنامه ریزی ها به سمت و سویی حرکت کند که از 
توان نیروهای متخصص و ماهر و تحصیلکردگان خود به نحو 

شایسته استفاده کنیم و بازار اشتغال را تضمین کنیم.
مقابله با قاچاق کاال و واردات بی رویه 

وی در پایان مقابله با واردات بی رویه به ویژه قاچاق کاال 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: در عین حال که نباید محصوالتی 
عرضه  کمبود  با  داخل  در  تا  کنیم  صادر  است،  داخل  نیاز  که 
مواجه نشویم. باید مدیریت بازار و واردات و صادرات را به شکل 
اصولی و با برنامه به دست بگیریم و اجازه واردات بی رویه کاال 

به کشور را ندهیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

باید از نسخه اقتصاد نفتی فاصله بگیریم



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1560- یکشنبه 30 شهریور 61399 ورزش دنیای 

هفته سوم لیگ برتروالیبال؛ 
دوئل های جذاب در ورامین و ارومیه
رویارویی شهرداری ورامین و شهداب یزد 
از بازی های جذاب و دیدنی هفته سوم لیگ برتر 

والیبال خواهد بود. 
هفته سوم لیگ برتر والیبال با هفت دیدار 
امروز در شهرهای قزوین، اراک، ورامین، تهران، 
ارومیه، اصفهان و سیرجان پیگیری خواهد شد تا 
این بار برخالف فاصله 7 روزه بین هفته های 
اول و دوم، تیم ها فقط با سه روز استراحت به 

مصاف رقبای خود بروند. 
تیم شهرداری ورامین این هفته میزبان شهداب یزد است. این دو تیم درحالی 
برابر هم قرار می گیرند که کادر فنی فصل گذشته شهرداری ورامین، امسال هدایت 
یزدی ها را در لیگ برتر برعهده گرفته اند و به همین خاطر رویارویی محمدعمده 
غیاثی سرمربی و محمدحسین نجاتی مربی شهداب یزد با تیم سابقشان، جذابیت 

این دیدار را باال خواهد برد.
این هفته دیدار تیم های سپاهان و لبنیات هراز آمل هم دیدنی خواهد بود. 
سپاهان که با ۲ برد و 6 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قراردارد، تیم با برنامه ای 
است که هدایت آن را رحمان محمدی راد برعهده دارد. در طرف مقابل، بهروز عطایی 
سرمربی لبنیات هراز آمل بارها ثابت کرده که تیم های تحت هدایتش حرف های زیادی 
برای گفتن دارند. از این رو تقابل عطایی و محمدی راد هم در نوع خود دیدنی است.

یکی دیگر از بازی های حساس و جذاب هفته هم به نبرد شهرداری ارومیه 
و پیکان برمی گردد؛ دیداری که دو همبازی قدیمی در تیم ملی یعنی پیمان اکبری 
و محمد ترکاشوند است. ارومیه ای ها که در دو بازی قبلی با استفاده از ستاره های 

خود به برتری رسیدند، برابر پیکانی قرار می گیرند که فعال یک برد دارد. 
نارنجی پوشان سایپا هم که در پایان هفته دوم صدرنشین شدند، در این هفته 
میزبان راهیاب ملل مریوان خواهند بود. تیم هورسان رامسر در هفته سوم لیگ برتر 

استراحت دارد.

اعتراف تلخ رونی کلمن: 
دیگر نمی توانم روی پاهایم بایستم

قهرمان هشت دوره پیاپی مسترالمپیا از 
روزگار سخت خود گفت و عنوان کرد نمی تواند 

این روزها حتی راه برود.
ساله  کلمن ۵6  رونی  دالما،  گزارش  به 
بدنساز افسانه ای است که هشت بار متوالی در 
برنده  مسترالمپیا  بدنسازی  نخبگان  مسابقات 

شده و یکی از بزرگترین سفیران بدن سازی در جهان است. 
اما امروزه یکی از بزرگترین افراد این ورزش در تاریخ دارای مشکالت عمده 
سالمتی است که  از جمله  نتیجه بدن سازی او بوده است. مبارزه با جراحی از چند 
سال پیش زمانی آغاز شد که وی حدوداً هفت عمل جراحی کمر انجام داد و سپس 

راه رفتن را دوباره از سر گرفت. 
کلمن آن زمان با ناراحتی گفت:  آیا می خواهید هنوز مثل من باشید؟ همان 
اخالقی را که من داشتم؟  همانطور که می بینید ، من هشت بار قهرمان مسترالمپیا 

هستم که نمی توانم راه بروم. 
او دو میلیون یورو برای انجام عمل جراحی خود هزینه کرده است ولی با این 
حال دوباره همان شرایط قبل را پیدا کرده است و نمی تواند راه برود. اتفاقی که 

قهرمان پرآوازه جهان را آزار می دهد.
کلمن درباره این اتفاق گفت: من فکر می کنم که عمل جراحی آنطور که باید 
پیش نرفت و همه چیز منجر به این واقعیت شد که دیگر نمی توانم روی پاهایم 
بایستم. باید درک کنید که برای من آسان نیست، هر عملی بسیار دشوار است و 
هزینه آن  بسیار باال است. من حدود دو میلیون دالر صرف تنها سه عمل گذشته 
کرده ام و بعد از همه اینها، توان تحمل ندارم، اما با حمایت شما تسلیم نخواهم شد 

و به مبارزه ادامه خواهم داد.
او از ناحیه ران راست خود احساس درد کرد به همین خاطر برای یک معاینه 

عادی مراجعه کرد، اما در نهایت با یک عمل جراحی جدید مواجه شد.
کلمن اعالم کرد آماده یک عمل جراحی دیگر می شود و به همین خاطر فعال از 
ویلچر استفاده می کند. او از همه مردم و همراهان خود خواست تا برای او دعا کنند.

سایه موج سوم کرونا بر لیگ کشتی
با توجه به آغاز موج سوم ویروس کرونا 
در کشور و نگرانی های گسترده درباره افزایش 
شدید میزان مبتالیان، باید دید آیا ستاد مقابله با 
کرونا کماکان با برگزاری لیگ کشتی و سایر 

مسابقات موافق است یا خیر؟
پس از پیگیری های مستمر علیرضا دبیر 

رییس فدراسیون کشتی و دیدار وی با وزیر بهداشت، سرانجام مجوز برگزاری لیگ 
در تاریخ ۱7 شهریور صادر شد.

اما چند روز پس از صدور این مجوز، مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد ملی 
مقابله با کرونا از آغاز موج سوم کرونا در کشور خبر دادند و بر لزوم افزایش قوانین 
سخت گیرانه در سراسر کشور برای مقابله با این ویروس و کاهش تلفات تاکید کردند.

طبق اظهارات رسمی از سوی مسئوالن وزارت بهداشت، در صورت ادامه روند 
فعلی و بی تفاوتی برخی از مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی، در ماه 

آبان آمار تلفات روزانه به 6۰۰ نفر نیز می رسد.
با توجه به نگرانی های گسترده درباره موج سوم ویروس کرونا در کشور که با 
فصل پاییز و شیوع ویروس آنفلونزا همراه شده است، باید دید آیا ستاد ملی مقابله با 
کرونا کماکان با برگزاری لیگ کشتی و سایر رشته های ورزشی موافق است با حکم 

به لغو این رقابت ها می دهد.
قرار است از اواسط مهر لیگ کشتی در هر دو رشته آزاد و فرنگی آغاز شود و 

پروتکل های بهداشتی آن نیز اعالم شده است.

یاران پادشاه، برنده اولین سکانس فینال غرب
دیدار  توانست  لیکرز  آنجلس  لس  تیم 
از سری فینال کنفرانس غرب را به سود خود 

رقم بزند.
سری فینال کنفرانس غرب NBA هم 
لس  تیم  دو  رویارویی  با  گذشته  روز  بامداد 
خورد.  استارت  ناگتس  دنور  و  لیکرز  آنجلس 

دنور که در نیمه نهایی به سختی و در بازی هفتم مقابل کلیپرز به برتری رسیده 
بود، در شرایطی برابر لبرون جیمز و یارانش ایستاد که لیکرز از استراحت به مراتب 

بیشتری برخوردار بود. 
دنور که به خاطر بازگشت های فوق العاده در نیمه دوم در این فصل مشهور 
شده، این بار نتوانست از پس لیکرز با ستارگان آماده اش بربیاید و در نهایت ۱۲6 

بر ۱۱۴ شکست را پذیرا شد. 
بدین ترتیب اولین سکانس از سری فینال کنفرانس غرب NBA به سود لیکرز 

رقم خورد تا این تیم یک گام به قهرمانی در این منطقه نزدیک تر شود. 
آنتونی دیویس ستاره لیکرز در این بازی بود که ۳7 امتیاز، ۱۰ ریباند و ۴ پاس 
منجر به گل را به نام خود ثبت کرد. لبرون جیمز هم ۱۵ امتیاز، 6 ریباند و ۱۲ پاس 

منجر به گل در این مسابقه داشت.
نیکوال جوکویچ و جمال موری از سوی مقابل هر کدام ۲۱ امتیاز کسب کردند، 

اما روز خوبی را پشت سر نگذاشتند.

نایب قهرمان المپیک آتن کرونا گرفت
مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران به دلیل 
ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شد.

قهرمان  نایب  جوکار،  مصطفی  مسعود 
المپیک ۲۰۰۴ آتن جدیدترین فردی از جامعه 
کشتی است که به ویروس کرونا مبتال شده و 

در بیمارستان بستری است.
کنار  در  اخیر  سال  دو  یکی،  در  که  او 
ملی  تیم  مربی  عنوان  به  محمدی  غالمرضا 
کشتی آزاد فعالیت می کند، تحت مراقبت قرار 

دارد و دوره درمان را طی می کند.
پیش از این هم حسین نوری ملی پوش کشتی فرنگی و محمدرضا طالقانی 
رییس اسبق فدراسیون کشتی، افرادی بودند که از جامعه کشتی به این ویروس مبتال 

شدند و البته بعد از مدتی بهبود یافتند. 

گونزالو ایگواین به اینترمیامی پیوست
باشگاه اینترمیامی رسما اعالم کرد که 
گونزالو ایگواین، قهرمان سه دوره اللیگا و 
سری آ، با امضای قراردادی از یوونتوس جدا 

شده و به اینتیم پیوست.
این بازیکن پس از کسب قهرمانی با 
یوونتوس در فصل ۲۰ - ۲۰۱۹ تصمیم گرفت 
به حضور خود در این تیم پایان داده و به ام 
این تجربه  از  او پیش  ال اس منتقل شود. 
قهرمانی  سه  اللیگا،  قهرمانی  سه  کسب 

سری آ، یک کوپا دل ری، دو سوپرکاپ اسپانیا، سه کوپا ایتالیا، یک سوپرکاپ 
ایتالیا و یک لیگ اروپا را در دوران حضورش در فوتبال اروپا دارد. او در رده ملی 
نیز 7۵ بازی با پیراهن تیم ملی آرژانتین انجام داده و ۳۱ گل به ثمر رسانده تا 
در رده پنجم گلزن ترین بازیکنان تاریخ این کشور قرار بگیرد. او در سال ۲۰۱6 
به یوونتوس پیوسته و در سه فصل ۱7 - ۲۰۱6، ۱۸ - ۲۰۱7 و ۲۰ - ۲۰۱۹ در 
قهرمانی این تیم نقش مهمی داشت. او حاال بار دیگر به بلیس ماتوییدی، هم 
اینتر میامی تنها تیم آمریکایی باشد  تیمی خود در یوونتوس، خواهد پیوست تا 
که دو بازیکن فینالیست جام جهانی را در ترکیب خود خواهد داشت. او پیش از 
پیوستن به یوونتوس در سال ۲۰۱6 سه فصل در ناپولی حضور داشت و موفق شد 

در ۱۴6 بازی ۹۱ گل به ثمر برساند.

قوانین جدید فیفا برای تغییر ملیت بازیکنان فوتبال
فیفا قوانین جدیدی برای تغییر تابعیت 
بازیکنان و حضور در یک تیم ملی جدید را 

وضع کرده است.
در جدیدترین قانونی که فیفا تصویب 
کرده یک بازیکن فوتبال اگر حداکثر ۳ بازی 
ملی برای یک کشور انجام داده باشد و تمام 
بازی ها قبل از ۲۱ سالگی او انجام شده باشد 
می تواند تیم ملی خود را تغییر هد. پیشتر اما 
اگر بازیکنی در یک بازی رسمی برای یک 
تیم ملی حضور می یافت دیگر نمی توانست 

ملیتش را تغییر دهد.شرط دیگر فیفا برای صادر کردن مجوز تغییر بازیکن این 
است که از آخرین حضور یک بازیکن در تیم ملی قبلی اش ۳ سال گذشته باشد. 
همچنین بازیکنانی که در جام های جهانی بازی کرده باشند دیگر اجازه تغییر ملیت 

ندارند. هر بازیکنی هم تنها یک بار می تواند ملیت خود را تغییر دهد.
به طور مثال، منیر الحدادی، بازیکن جوان سابق تیم بارسلونا که تنها ۲۰ 
دقیقه در یک بازی ملی برای تیم ملی اسپانیا رفته می تواند حاال تیم ملی خود را 
تغییر دهد. او در بازی های مقدماتی یورو ۲۰۱6 برای اسپانیا بازی کرد اما یک 
سال بعد تصمیم گرفت برای کشوری که در آن متولد شده یعنی مراکش بازی 
کند که چنین اجازه ای به او داده نشد. او حاال می تواند طبق این قوانین تیم ملی 

خود را تغییر دهد.

ورنر: رودیگر نقش مهمی در پیوستن من به چلسی داشت
تیمو ورنر تایید کرد که آنتونیو رودیگر 
نقش بسیار مهمی در تصمیم او برای پیوستن 
به چلسی در پنجره نقل و انتقاالت تابستان 

امسال ایفا کرده است. 
چلسی موفق شد در رقابت با لیورپول، 
جذب  برای  مونیخ  بایرن  و  مادرید  رئال 
پوند  میلیون   ۴7.۵ رقم  با  الیپزیش  ستاره 
فصل  ساله   ۲۴ بازیکن  این  باشد.  موفق 

گذشته درخشش بسیاری در بوندسلیگا داشت و هواداران چلسی از حضور او در 
استمفوردبریج بسیار هیجان زده هستند. پس از حضور او بود که رودیگر مدعی 
شد که در متقاعد کردن این بازیکن برای حضور در لندن نقش داشته است. حاال 
ورنر در گفتگو با سایت رسمی باشگاه در این باره اظهار داشت: » این که کسی 
را داشته باشی که به زبان تو صحبت کند بسیار مهم است و او در اولین روزها 
وقتی من گاهی درست صحبت مربی را به دلیل تند حرف زدنش نمی فهمیدم 
به من کمک کرد. وقتی هنوز مشخص نبود که به این تیم خواهم آمد و در حال 
صحبت با مربی و اعضای باشگاه بود، او نقش مهمی برایم داشت. داشتن کسی 
بتواند کمی درباره باشگاه به تو بگوید بسیار خوب است. او  که در تیم باشد و 
به من گفت که افراد چطور هستند، اعضای کادر فنی و بازیکنان چطور افرادی 
هستند، احساس در تیم چیست و آیا همه در کنار هم قرار دارند؟ او به من گفت که 
بازی در اینجا جالب است، باشگاه بزرگی است که می خواهد پیروز باشد و می تواند 
پیروز باشد چون امکانات الزم را دارد. او از این نظر بسیار نقش مهمی داشت. »

میهایلوویچ: امکان داشت بمیرم!
میهایلوویچ می گوید اگر پزشکان اجازه 
نمی دادند در اولین بازی فصل گذشته بولونیا 
کنار زمین حضور پیدا کند امکان داشت بمیرد.

در جوالی ۲۰۱۹ مشخص شد سینیشا 
سرطان  به  بولونیا  تیم  مربی  میهایلیوویچ، 
شیمی  به  زمان  آن  از  او  شده.  مبتال  خون 
تثبیت وضعیتش  از  پرداخت و پس  درمانی 
بازی  اولین  در  داده  اجازه  او  به  پزشکان 
فصل بولونیا مقابل ورونا در فصل ۲۰۱۹-۲۰ 

حضور پیدا کند.
با  روز که  آن  در  رابطه گفته:  این  در   TG۱ با و گو  میهایلوویچ در گفت 
بمیرم.  امکان داشت  نبودم  اگر آن جا  بازی داشتیم،  آگوست  تاریخ ۲۵  ورونا در 
در  که  این  هم  و  می دادم  نشان  را  قدرتم  هم  باید  بودم  هم  ضعیف  اگر  حتی 
حقیقت من شخصی هستم که مبارزه متقابل می کنم. من همیشه از کسانی که 
مغز استخوان شان را اهدا می کنند ممنون هستم. نمی دانم چه کسانی هستند اما 

آن ها زندگی من را نجات دادند.
میهایلوویچ در ادامه افزود: وقتی شما سرطان خون داشته باشید سخت است 
تا دیگر بیشتر از این بترسید. مثل جنگ می ماند. پس از آن چه چیزی ممکن است 
شما را بترساند. اگر در ماه فوریه یا مارچ که مشکل ایمنی بدن داشتم دچار کرونا 

شده بودم واقعا خطرناک بود اما حاال کامال سالمتی  ام را بازیافته ام.
سرمربی تیم بولونیا در پایان گفت: دوستم ایبرا را می بینم اما امیدوارم بهتر 

از آخرین بار باشد که ۵ چک به صورت مان خورد!
منظور میهایلوویچ شکست ۵-۱ این تیم مقابل میالن در ماه جوالی است.

با داشتن گرانقیمت ترین حامی مالی؛
نیمار باالتر از رونالدو و مسی!

نیمار در اقدامی دور از انتظار به چهره جدید شرکت پوما تبدیل شد و گفته 
می شود قرارداد او با این شرکت ساالنه ۲۳ میلیون پوند است که گرانقیمت ترین 

قرارداد یک حامی مالی شخصی در دنیای ورزش به حساب می آید.
بازیکن ۲۸ ساله به همکاری نزدیک خود با شرکت آمریکایی نایکی که از 
۱۳ سالگی با او همراه بود پایان داده است. مهاجم پاری سن ژرمن قرارداد ۱۱ 
ساله ای با این شرکت داشت که هنوز دو سال دیگر از مهلتش باقی مانده بود اما 
تصمیم گرفت به آن پایان دهد تا بتواند به پیشنهاد وسوسه کننده شرکت پوما 
پاسخ مثبت دهد. قرارداد جدید ۲۳ میلیون پوندی نیمار باعث می شود که او باالتر 
از قرارداد ۱۵ میلیون پوندی رونالدو با نایکی قرار بگیرد. همچنین قرارداد همکاری 
لیونل مسی با شرکت آدیداس نیز تنها ۱۸ میلیون پوند است که فوق ستاره برزیلی 
از این رقم نیز ۵ میلیون پوند باالتر است. با این حال مدت زمان قرارداد نیمار با 
این شرکت تهیه و توزیع لباس و کفش ورزشی مشخص نیست. تصاویر نیمار که 
کفش و سایر لوازم تولیدی این برند آلمانی را بر تن دارند در شبکه های اجتماعی 

منتشر شده و بازخورد خوبی نیز داشته است.       

ل  ستقال ا بی  مر سر
می گوید تیمش به دلیل اینکه 
از شرایط بازی دور شده است، 

ضرر قابل توجهی کرده است.
بی  مر سر مطلق  مجو نا مجید 
قبل  خبری  نشست  ر  د ستقالل  ا
در  عراق  الشرطه  مقابل  تیمش  بازی 
گفت:  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
شرایطی که در مورد الوحده پیش آمد، 
نظم بازی ها را به هم زد. تیم الوحده سه 
امتیاز از الشرطه گرفته بود و یک امتیاز 
از االهلی به دست آورده بود و این مساله 
 AFC می توانست به نفع ما باشد و باید
این مساله را در نظر می گرفت. با توجه 
به اینکه ما بیشتر استراحت کردیم، به 
نفع ما شد اما از اینکه از شرایط بازی 
ما  ما می شود.  به ضرر  به دور هستیم 
و  داریم  باانگیزه ای  و  بسیار خوب  تیم 
هستیم  قدیمی  بسیار  آسیا  سطح  در 
به  توجه  با  و  داریم  زیادی  عناوین  و 
توانیم حریف  داریم، می  تجربه ای که 
تمام  ما  باشیم.  رقبا  برای  خطرناکی 
تالش خود را می کنیم که به مرحله بعد 
صعود کنیم تا در مرحله حذفی حضور 

داشته باشیم.
بسیار  تیم  الشرطه  داد:  ادامه  او 
رفت  بازی  و  است  منسجمی  و  خوب 
را با تساوی پشت سر گذاشتیم و اگر 
می توانستیم  بودیم  باهوش تر  کمی 
آمادگی  باشیم. تیم ما  بازی  پیروز آن 
الزم را برای این بازی دارد اما الشرطه 

هنوز جلوی تیم ما محک نخورده است. 
با توجه به آنالیزهایی که انجام دادیم 
پی  تیم  این  منفی  و  مثبت  نقاط  به 
بردیم و امیدوارم با این شرایط نهایت 

استفاده را ببریم.
سرمربی استقالل درباره بازیکنان 
محروم و مصدوم تیمش گفت:  ما یک 
بازیکن مصدوم به نام سیاوش یزدانی 
داریم اما بقیه بازیکنان شرایط الزم برای 
بازی را دارند و آماده بازی هستیم. ما با 
تمام توان خود برای گرفتن نتیجه الزم 
دل  می خواهیم  و  می رویم  میدان  به 
کشورها  سایر  و  ایران  در  را  هواداران 
قدمتی  خاطر  به  استقالل  کنیم.  شاد 
که دارد، در کشورهای دیگر هم هوادار 
دارد وتالش ما این است که با بازی های 
خوب و نتیجه خوبی که کسب می کنیم، 

دل هواداران را به دست بیاوریم.
با  ما  پایان گفت:  نامجومطلق در 

نتیجه تساوی هم شانس صعود داریم 
سه  بتوانیم  که  است  این  ما  اما هدف 
امتیاز مقابل الشرطه به دست بیاوریم و 
این شانس را داشته باشیم که به عنوان 
سرگروه به مرحله بعدی رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا صعود کنیم.
***

را  اول  قدم  می خواهیم  غفوری: 
محکم برداریم

می گوید  استقالل  تیم  کاپیتان 
تیم الشرطه خوب آنالیز شده است و با 
پیروزی مقابل حریف،  قرار است قدم اول 
آبی پوشان در رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا محکم برداشته شود.
فوتبال  تیم  کاپیتان  غفوری  وریا 
از  قبل  خبری  نشست  در  استقالل 
در  عراق  الشرطه  مقابل  تیمش  بازی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما 
چند روز بیشتر استراحت کردیم و دیدن 

دو بازی اخیر الشرطه به ما خیلی کمک 
کرد و طبق آنالیزهایی که داشتیم،  نقاط 
قوت و ضعف آن ها را بررسی کردیم. ما 
برای این بازی آماده هستیم و امیدوارم 

بتوانیم قدم اول را محکم برداریم.
ویروس  دلیل  به  ما  داد:  ادامه  او 
این  از  و  نداریم  را  تماشاگران  کرونا، 
انرژی  هواداران  شدیم.  محروم  مساله 
خوبی به ما می دادند اما ما باید حرفه ای 
میلیون ها  دل  می دانیم  و  کنیم  عمل 
هوادار با ماست و می  خواهیم دل این 

هواداران را شاد کنیم.
بازیکنان  ابتالی  درباره  غفوری 
استقالل به ویروس کرونا گفت: تعدادی 
مبتال  به ویروس کرونا  ما  بازیکنان  از 
در  کاملی  تیم  خاطر  این  به  و  شدند 
مسابقات نداشتیم اما االن شرایط بهتر 
و  داریم  کاملی  تیم  االن  و  است  شده 

امتیازات خوبی جمع خواهیم کرد.

تیم بسیار خوب و باانگیزه ای داریم؛

نامجومطلق: حریف خطرناکی برای رقبا هستیم!

فوتبال  کارشناس  یک 
می گوید پرسپولیس در شروع 
مجدد لیگ قهرمانان آسیا به 
نفس  به  اعتماد  ضعیفش،  نتایج  علت 
کمتری داشت اما با دو پیروزی مقابل 
التعاون با استرس کمتر و اعتماد به نفس 

بیشتری بازی می کند.
اخیر  نتایج  درباره  نصرتی،  محمد 
موفقیت  و  آسیا  در  ایران  تیم های 
لتعاون  ا با  بازی  دو  در  پرسپولیس 
عربستان گفت: قطعا عملکرد پرسپولیس 
امیدوار کننده است چرا که این تیم در 
دو بازی نخست خود در لیگ قهرمانان 
نتایج قابل قبول نگرفته بود و به همین 
دلیل شرایطش سخت بود. وقتی با این 
شرایط به مسابقات می روید، استرس و 
اعتماد به نفس کمتری دارید و انرژی 

شما تحلیل می رود.
متعدد  تغییرات  به  اشاره  با  وی 
نتقاالت  نقل وا فصل  در  پرسپولیس 
بازیکنان  گذشته  هفته های  گفت: طی 
باکیفیتی از این تیم جدا شدند. در عوض 
بازیکنان جدید هم عملکرد خوبی داشتند 
اما نیاز به هماهنگی بیشتری دارند. از 
التعاون تیم دست و پا بسته ای  طرفی 
نبود. آن ها شش امتیاز داشتند و مدعی 
االن  اما  بودند  بعد  دور  به  صعود  اول 
پرسپولیس صدرنشین است و می تواند با 
اعتماد به نفس بیشتری به بازی ها ادامه 
بازی  سخت ترین  در  پرسپولیس  دهد. 
خود در هفته سوم، التعاون را شکست 
بازی جمعه شب مشخص بود  داد. در 
نفس  به  اعتماد  با  و  تر  روان  تیم  تیم 

بیشتری بازی می کند.
درباره  فوتبال  کارشناس  این 
عربستان  النصر  برابر  سپاهان  عملکرد 
طور  به  را  سپاهان  بازی  کرد:  اظهار 
تیم  این  نظرم  به  اما  ندیدم  کامل 

آدم  بود. گل هایی خورد که  بدشانس 
را ناراحت می کند. گل های النصر روی 
کار تاکتیکی و تمرین شده نبود اما این 
فوتبال  جذابیت های  از  هم  موضوع 
است. قبل از اینکه سپاهان گل بخورد، 
چندین موقعیت خوب را توسط رفیعی، 

شهباززاده و ... از دست داد.
نصرتی درباره دالیل افت سپاهان 
و آینده این تیم در فصل جدید گفت: 
به نظرم سپاهان بعد از شیوع کرونا با 
افت کیفی بازیکنانش مواجه شد. خیلی 
بازیکنان  همان  تیم  این  بازیکنان  از 
سابق نشدند. کی روش استنلی تا قبل از 
کرونا یک گلزن عالی بود اما افت کرده 
این تیم هم آسیب  بازیکن  است. چند 
میادین  به  بازگشت  در  و  بودند  دیده 

هماهنگ نیستند.
بازیکن سابق تیم ملی درباره ورود 
محرم نویدکیا به عرصه مربیگری بدون 
طی کردن دوره های آموزشی و همینطور 
داشتن سابقه اظهار کرد: نمی توانم نظر 
عزیز  دوست  محرم  بدهم.  کارشناسی 

او  که  است  این  واقعیت  اما  است  من 
جایی کار نکرده و آزمون و خطا نداشته 
است. باالخره او به واسطه اینکه بازیکن 
محبوب سپاهان بوده، سرمربی تیم شده 
است. محرم بازیکن خیلی خوبی بود اما 
به اعتقاد من بهتر بود چند سال به عنوان 
کمک مربی کار می کرد تا  برخی مسائل 
برایش ملموس تر شود و  بعد سرمربی 
بازیگری  با  مربیگری  دنیای  می شد. 

فرق دارد.
رحمتی  مهدی  ورود  درباره  وی 
به عرصه مربیگری در شرایطی که در 
فصل اخیر عملکرد خوبی در شهرخودرو 
داشت و حتی بحثی شکل گرفت که او 
به تیم ملی هم بازگردد گفت: بازگشت 
او به تیم ملی یک موضوع رسانه ای بود. 
با حضور دروازه بان هایی مانند بیرانوند، 
عابدزاده، نیازمند، مظاهری و ... بازگشت 
او ممکن نبود. رحمتی هم می توانست 
مربیگری را از یک تیم در سطح پایین تر 

یا به عنوان دستیار شروع کند.
نصرتی با بیان اینکه همه مشغول 

الگوبرداری از فوتبال اروپا هستند، افزود: 
زیدان،  گواردیوال،  مانند  بزرگ  مربیان 
در  تیم هایی  از  را  کار  فلیک  و  لمپارد 
سطح پایین تر یا به عنوان دستیار شروع 
کردند و در ادامه سرمربی تیم های بزرگ 
دنیا شدند. در نتیجه همه به سمت این 
مربیان  این  از  الگوبرداری  و  وضعیت 

می روند.
این مربی فوتبال درباره تفاوت های 
دنیای مربیگری با بازیگری در فوتبال 
آموزش  مقوله  به  تاکید کرد: من فقط 
اشاره می کنم. اگر عالمه دهر هم باشید 
و نتوانید داشته های خود را انتقال بدهید، 
بهترین  اگر  نمی خورید.  درد  به  اصال 
گلزن و مدافع جهان باشید اما نتوانید به 
فرد دیگری آموزش بدهید، مربی خوبی 
نمی شوید. برای ورود به عرصه آموزش 
باید برخی الزامات مانند شناخت و بیان 
خوب داشته باشید. اگر آموزش دهنده 
این  نمی شوید.  موفق  نباشید،  خوبی 
موضوع فقط مربوط به فوتبال نیست و 
در بخش های علمی هم ملموس است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

سپاهان، بد شانس بود؛

نصرتی: عملکرد پرسپولیس امیدوارکننده است

گل  بـا  رسـن  بشـار 
پنالتـی  از روی نقطـه  خـود 
پرسـپولیس را به صدر جدول 
رسـاند و بـا نمایشـی دلپذیـر، خـود را 
دوبـاره به عنوان یک سـتاره در سـطح 

فوتبـال آسـیا مطـرح کـرد.
اول  نیمـه  در  کـه  رسـن  بشـار 
عملکـرد خوبـی داشـت و در نمایـش 
تیـم پرسـپولیس تاثیـر مثبـت داشـت، 
در ابتـدای نیمـه دوم موفـق بـه گلزنی 
شـد. در دقیقـه ۴6 سـانتر وحید امیری 
از سـمت چـپ بـرای عیسـی آل کثیر 
ارسـال شـد امـا او از یـک اشـاره برای 
گلزنـی بازمانـد ولی در همـان لحظات 
مدافـع التعـاون آل کثیـر را زد تـا مهند 

قاسـم نقطـه پنالتـی را نشـان دهد.
در شـرایطی کـه علـی علیپـور و 
مهدی ترابی دیگر در جمع پرسـپولیس 
حضور ندارند، بشـار رسـن پشـت توپ 
ایسـتاد تا بـرای گلزنـی مقابل کاسـیو 
اقـدام کنـد. بشـار بـا همـان آرامشـی 
کـه همیشـه از خـود نشـان داده، توپ 
را به سـمت راسـت دروازه فرسـتاد و با 
فریـب دروازه بـان، گل پیروزی بخش 

سـرخ هـا را بـه ثمر رسـاند.
رسـن که در بـازی دربی گل زده 
بـود، بـا تعویض دقیقـه ۱۱7 از ضربات 
پنالتـی بازمانـد امـا حـاال با ایـن ضربه 
زن  پنالتـی  می توانـد  کـه  داد  نشـان 
خیـال  و  باشـد  پرسـپولیس  نخسـت 
یحیـی گل محمـدی و هـواداران ایـن 

تیـم را راحـت کنـد.
این در حالی اسـت که بشـار پیش 

تـر در دو بـازی رفـت و برگشـت برابـر 
االهلی عربسـتان با پـاس گل و گرفتن 
پنالتی، نقش منجـی را برای تیم برانکو 
ایوانکوویـچ ایفا کرده و از عوامل جشـن 
صعـود سـرخ هـا بـه نیمـه نهایی آسـیا 
بود و حاال با گل خود، پرسـپولیس را به 
سـمت صدر جدول هدایت کرده اسـت. 
فـارغ از گل نیـز او نمایش درخشـانی را 
ارائـه کـرده و لحظاتـی پـس از پنالتـی 
هـم فرصـت زدن گل دوم خـود را پس 
از دریبـل تماشـایی مدافع حریـف را به 
وجـود آورد که کاسـیو و تیر دروازه مانع 

از گل دوم شـدند.
رسـن در این بازی یـک موقعیت 
نیـز خلـق کـرد و بـا حضـور دائمی در 
جناحیـن و همچنین پشـت دو مهاجم، 
شـب درخشـانی را سـپری کرد و جای 

تعجب دارد که چرا از سـوی مسـئوالن 
بهتریـن  عنـوان  بـه  بـازی  برگـزاری 
نـرخ  بـا  او  نشـد.  شـناخته  بازیکـن 
%7۸.6 پـاس صحیـح عملکـرد خوبـی 
را در زمینـه انتقـال تـوپ از خـود بـه 
جای گذاشـت و پرسپولیسـی هـا را به 
بـازی هـای بعدی امیدوار نگه داشـت.

بشـار  دیدنـی  عملکـرد  ایـن  بـا 
نمایـش  بـه  را  خـود  توانایـی  رسـن 
گذاشـته و حـاال بیـش از پیـش ارزش 
تمدید قرارداد با او مشـخص می شـود؛ 
هرچنـد کـه با این قرارداد سـرخ ها هر 
لحظـه نگـران جدایـی او خواهنـد بود 
یـا در تابسـتان بعـدی دوبـاره همیـن 
ماجراهـای تمدیـد را خواهنـد داشـت.

چنـد کیلومتـر آن طـرف تـر در 
اسـتادیوم جاسـم بـن حمد دوحـه، این 

بغـداد بونجـاح بـود کـه با آتـش بازی 
خـود، السـد را یـک گام دیگر به صعود 
نزدیـک کـرد. او دو گل زد و یـک گل 
هم سـاخت تـا بهتریـن بازیکن تیمش 
لقـب گیـرد. سـاعتی پـس از این آتش 
بـازی، نمایش درخشـان بشـار رسـن، 
پرسـپولیس را به صدر جدول گروهش 
در لیـگ قهرمانان آسـیا رسـاند. حضور 
السـدو پرسـپولیس در مرحلـه حذفـی، 
فانتـزی تقابـل دوبـاره ایـن دو تیـم را 
بـه وجود مـی آورد؛ تقابلی که در ۲۰۱۸ 
بـا برتری قاطع پرسـپولیس همراه شـد 
و حـاال پسـر بغداد بشـار رسـن بـا این 
عملکـردش، پرسـپولیس را امیـدوار به 
شکسـت هـر حریفـی، حتـی تیمی که 
سـتاره ای آمـاده چون بغـداد بونجاح را 

داشـته باشـد، کرده است.

دو ستاره شب حساس ACL در قطر؛

خط و نشان بچه بغداد برای خود بغداد!
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از راست عبدالحسین زرین کوب ـ شرف الدین خراسانی و علی دهباشی
اختصاصی دنیای جوانان

از آن شبی که باز
دلم بی صدا شکست

ناهید سلطانی 

باور کنید زخم دلم را ندیده اند
از آن فقط حکایت تلخی شنیده اند

از آن شبی که باز دلم بی صدا شکست 
لبخند را ز گونه آیینه چیده اند

تنها درخت مزرعه چون میوه ای نداد
سرشاخه های نازک او را بریده اند

با دلقکان بی هنر، اما هزار رنگ
لبخندهای ساده ما را خریده اند

رویش سفید گرگ بدآوازه سیاه
سگ های ده، گله را خود دریده اند

تهران  کتاب  باغ  مدیرعامل 
از راه اندازی فروشگاه اینترنتی این 
هدف  با  او  گفته  به  که  مجموعه 
دسترسی ساده تر شهروندان تهران 
و دیگر شهرهای ایران به خدمات 
فرهنگی  محصوالت  و  کتاب  باغ 

است، خبر داد.
محسن جاللی فراهانی از آغاز 
فروشگاه  آزمایشی  نسخه  به کار 

سایت  این  در  گفت:  و  داد  خبر  تهران  کتاب  باغ  اینترنتی 
تالش کرده ایم انواع محصوالت فرهنگی شامل کتاب، هدایا، 
محصوالت  اصلی،  زبان  کتاب های  شنیداری،  محصوالت 
الکترونیک، بازی فکری و محصوالت سمعی و بصری را با 

تنوع مناسبی در دسترس مخاطبان خود قرار بدهیم.
مدیرعامل مؤسسه نشر شهر گفت: این فروشگاه اینترنتی 
با هدف ارائه محصوالِت موجود در فروشگاه کتاب بزرگسال 

راه اندازی  )سروستان(  کتاب  باغ 
شده است و با همکاری با بیش از 
مختلف،  تأمین کننده  و  ناشر   7۰۰
بالغ بر ۵۴ هزار کتاب و شش هزار 
کاالی فرهنگی را عرضه می کند و 
جامعی  اینترنتی  فروشگاه  می تواند 

در این حوزه باشد.
که  نکته  این  بیان  با  جاللی 
راه اندازی  کرونا  شیوع  روزهای  در 
یک فروشگاه اینترنتی برای عرضه محصوالت موجود در باغ 
کتاب می تواند دسترسی پایتخت نشینان و همچنین ساکنان 
دیگر شهرها به محصوالت فرهنگی را راحت تر کند، گفت: با 
شیوع کرونا مجموعه ما تنها به شیوه تلفنی محصوالت خود را 
برای مخاطبان تهرانی ارسال می کرد؛ اما با راه اندازی فروشگاه 
اینترنتی تالش داریم تا به کمک پست محصوالت فرهنگی را 
در کمترین زمان به دست مخاطبان در سراسر کشور برسانیم.

آغاز به کار فروشگاه اینترنتی باغ کتاب تهران

کرد:  بیان  داری  تمیم 
فقط  نباید  ما  جدید  دوره  در 
کنیم  توجه  نظری  ادبیات  به 
کاربردی  ادبیات  سمت  به  باید  بلکه 
را روی  حرکت کرده و وقت عمده ای 

ادبیات عملی بگذاریم.
مثنوی معنوی موالنا از زمان تالیف 
آن تا اکنون و در روزگار ما، پیوسته در 
قرار  شرح  و  تفسیر  و  تحلیل  معرض 
در  تاویل  و  همچنان تفسیر  و  دارد 
شیوه اندیشه او ادامه دارد و شرح نویسی 
بر »مثنوی معنوی« به گرایش مهمی 
است.  تبدیل شده  عرفان  و  ادبیات  در 
و  زبان شناس  تمیم داری،  احمد  با 
ادبیات  گروه  تمام  استاد  و  عرفان پژوه 
یی  طباطبا عالمه  ه  نشگا ا د فارسی 

گفت وگویی انجام شده که می خوانید:
* به نظر شما آیا با وجود شرح های 
مهمی که از بدیع الزمان فروزانفر تا کریم 
مثنوی  از  استعالمی  محمد  یا  زمانی 
نوشتن  به  نیازی  همچنان  دارد  وجود 

شرح جدید مثنوی وجود دارد؟
وضع  کتاب  یک  مثنوی   **
مولوی  که  است  صوفیانه  موعظه  و 
برای اهالی قونیه وضع می کرده است 
آورده  داستان هایی  پنجم  دفتر  در  و 
غیر  برای  و  است  مستهجن  که  است 
داستان ها  این  خواندن  متخصص ها 
به  اینکه  به جای  و  نباشد  جالب  شاید 
خود  به  کنند  فکر  داستان ها  آن  نتایج 
داستان،  می کنند. حال  فکر  داستان 
داستان سرایی، مثنوی خوانی، شعر و هر 
اگر  پیامی که برای مردم بخوانید  نوع 
بخش مستهجنی در آن باشد طبع انسان 
اینگونه است که به سمت جوکی که از 
است  مستهجن تر  یا  دارتر  خنده  همه 
فراموش  را  موعظه هایش  و  می رود 
می کند. یادم می آید که آقای »پرورش« 
وزیر آموزش و پروش بود و سخنرانی ای 
در کتابخانه دانشگاه تهران کرد و گفت 
استادان و دانشمندان جوانان مملکت را 
با دریای مواج مذهبی آشنا کنید. دکتر 
شهیدی گفت آقای وزیر شما مثنوی را 
خوانده اید؟ می دانید که چه داستان هایی 
ما  برای جوانان  آنها  آیا  و  است  درش 
مفید خواهد بود؟ یعنی شعار دادن روی 
یک موضوع با بررسی علمی، تحقیقی، 
دارد. فرق  کردن،  آماری  و   اجتماعی 

آزادی  البته  است.  همین  هم  مثنوی 
هر  می تواند  هرکسی  و  دارد  وجود 
کتابی را می خواهد بنویسد و هرکتابی را 
می خواهد شرح کند، ولی مشکل امروز 
جامعه ما مشکل مثنوی نیست. مشکل 
مشکل  ما  است.  نوین  داستان سرایی 
آن  و  داریم  ادبیات  تدریس  در  بزرگی 
این است که از سال اول که دانشجویان 

به سر کالس های ما می آیند به آنها یاد 
بنویسند  داستان  چگونه  که  نمی دهیم 
و  تحقیق  فقط  کنند.  تولید  چگونه  و 
شرح  می دهیم،  یاد  آنها  به  را  ریسرچ 
چگونگی  و  تولید  اما  می دهیم،  یاد 
مهم  تحقیق  نمی دهیم.  یاد  را  تولید 
کنند،  تحقیق  باید  دانشجویان  و  است 
ولی تولید هم یاد بگیرند. در نتیجه ما 
می بینیم که زویا پیرزاد مشهورتر است از 
استاد فروزان فر، یا شهرنوش فارسی پور 
مشهورتر است از استاد شهیدی. زیرا ما 
تحقیق،  و  به جز شرح  بچه هایمان  به 

چیزی یاد نداده ایم.
ما  کشور  مخصوص  مشکل  این 
نیست و کشورهای بزرگی مثل امریکا 
هم این مشکل را دارند و در حال حاضر 
رشته ادبیات تطبیقی یا ادبیات محض 
پیوند زده اند. در  با موضوعات دیگر  را 
رشته  با ۴۰  را  ادبیات  انگلیس  کشور 
جامعه شناسی،  سیاست،  اقتصاد،  مثل 
و  داستان نویسی  تاریخ،  روانشناسی، 
سینما مرتبط کرده اند تا دانشجو وقتی 
تولیدی  رشته  یک  شد  فارغ التحصیل 
کار  آن  طریق  از  بتواند  و  باشد  داشته 

کنند.
* نظر شما درباره شرح هایی که 
بر مثنوی نوشته شده در بین آثار قدیم 
در  تفاوتی  و چه  آثار جدید چیست؟  و 
تفاوتی  شما  است؟ آیا  موجود  آثار  این 
بین آثار قدیم و آثار جدید قائل هستید؟

 بله حتما. از دوره مشروطه به این 
طرف حتی از دوره شخصیت های ادبی 
مثل آخوندف و زین العابدین مراغه ای و 
نویسندگانی که مدتی قبل از مشروطه 
ادبی  جدید  آثار  تعدادی  کردند  ظهور 
مشروطه  دوره  در  و  آوردند  به وجود 
این اتفاق شروع شد تا به دوره معاصر 
رسید. یعنی شعر جدید، داستان نویسی 
جدید، تئاتر و نمایشنامه نویسی جدید، 
که  به طوری  شد  رایج  ما  ادبیات  در 

تقریبا از حدود ۱۵۰ سال پیش تاکنون، 
آمده  به وجود  که  ادبی  آثار  بیشترین 
مقایسه  قابل  قدیم  دبیات  ا ر  ثا آ با 
است. در کتاب »فهرست داستان های 
است  مولوی  فرشته  اثر  که  کوتاه« 
شده  معرفی  داستان  ر  6هزا حدود 
ادبی  آثار  نیست.  کمی  اثر  که  است 
زیاد  بسیار  معاصر  دوران  کالسیک  و 
است و ما برای اینکه بتوانیم هم با دنیا 
مرتبط باشیم و هم از آنها عقب نمانیم 
کالسیک  ادبیات  بر  عالو  است  الزم 
کنیم. توجه  هم  معاصر  دبیات  ا  به 

را  خود  فرزندان  فرمودند  امیر  حضرت 
کنید  تربیت خودتان  از  غیر  به  تربیتی 
شما  زمان  از  غیر  زمانی  در  آنها  زیرا 
هستند. یعنی مختصات مثبت زمانه را به 
آنها یاد بدهید. آنچه را که ما به آن بعد 
زمان می گوییم و تغییر زمانه می گوییم 
اگر  بنابراین  بدهید.  یاد  فرزندانتان  به 
باید  می خواهیم ادبیاتمان را احیا کنیم 
که  جدیدی  آثار  و  زمانه  مختصات  به 

در این زمان ارائه می شود توجه کنیم.
* افرادی هستند که معتقدند آثار 
کالسیک ایرانی را نباید به شرح درآورد 
و لذت عرفانی را باید با خواندن خود اثر 
درآوردن  نثر  به  اساسا  آورد، آیا  بدست 
لزومی  مثنوی،  به ویژه  کالسیک  آثار 
دارد و اینکه به نظر شما به نثر درآوردن 
نمی رساند؟ آسیبی  اثر  اصل  به   آنان 

در  بخواهد  اگر کسی  معتقدم  ** من 
زمینه آثار کالسیک کار کند باید اصل 
و  بخواند  آن  اصلی  زبان  به  را  متون 
خودشان  اصال  قدیم  متون  از  بسیاری 
است.  شرح  متن  خود  و  هستند  شرح 

خود مثنوی می گوید:
 از برای رمز صحبت، سال ها

 بازگو رمزی از آن خوشحال ها
تا زمین و آسمان خندان شود

عقل و روح و دیده صد چندان شود
ما  و  است  شرح  خودش  این ها 

دوباره شرح را شرح می کنیم و شرح ها 
که خیلی زیاد می شود، ما شروع می کنیم 
به تلخیص و خالصه این شرح ها و این 
که  است  بسیاری  سال های  که  است 
و  می کنیم  تلخیص  و  شرح  همه اش 
کرده  کالفه  را  متخصصان  همه  این 
باید  را  قدیم  متون  حالی که  در  است. 
اصلش را خواند آن هم نه همه آن ها را 
و باید گزیده کنند. متونی که مفید باشد 
را بخوانند. مثال شاهنامه فردوسی، آثار 
اشعار  سعدی،  و  حافظ  دیوان  نظامی، 
مولوی و دیوان خاقانی و آثار شاعرانی 
که به آنها شاعران خمسه می گویند را 
مطالعه کنید انگار تمام دیوان های دیگر 
را خوانده اید. اگر این آثار را خواندید دیگر 
نیازی به خواندن آثار دیگر ندارید و انگار 
همه  آثار را خوانده اید. البته این آثار را 
متخصص  عنوان  به  خاصی  افراد  باید 
دهه  در  یغما  مجله  در  بخوانند. زمانی 
۵۰ مرحوم امیری فیروزکوهی مقاله ای 
بس«  »حافظ  عنوان  تحت  نوشت 
حافظ  به  چقدر  که  مضمون  این  با 
لغت  و  می نویسید  شرح  و  چسبیده اید 
معنی می کنید و اختالف ایجاد می کنید؟ 
باید به ادبیات نوین پرداخت، ادبیات نو 
و کاربردی تولید کرد، به داستان نویسی 

و مقاله نویسی روی آورد.
* مساله این است که اگر کسی 
این  در  شده  انجام  کارهای  بر  نقدی 
اینکه  به  باتوجه  باشد،  داشته  حوزه 
ظرفیت نقدپذیری باالیی در این زمینه 
وجود ندارد و با منتقدان برخورد خوبی 
نمی شود، منتقدان چگونه باید نقد خود 

را مطرح کنند؟
** دوگونه نقد می توان انجام داد، 
یکی متنی را که کسی شرح و تفسیر 
کرده نقد کنید که درست شرح و تفسیر 
کار  درباره  شما  نظر  و  خیر؟  یا  کرده 
استراتژی  درباره  دیگری  و  چیست  او 
که  چیزی  آن  می کنید.  بحث  ادبیات 
من می گویم استراتژی آموزش ادبیات 
باید  ما  که  است  کشور  سراسر  در 
ادبیات  فقط  بیاموزانیم که  را  ادبیاتی 
محض نباشد. باید بتوانیم ادبیات عظیم 
ایران را که یک سرش در هند است و 
گسترش  است  ترکیه  در  سرش  یک 
خودمان  کشور  در  همینطور  و  بدهیم 
که حدود ۱۲ هزار شاعر رسمی صاحب 
 ۱۵ انقالب  از  بعد  تا  که  داریم  دیوان 
باید  ما  بنابراین  است.   شده  هم  هزار 
به این سمت حرکت کنیم که همواره 
ادبیات کار نکنیم و  روی نظری بودن 
ادبیات کاربردی هم  توجه کنیم و  به 
وقت عمده ای را روی ادبیات عملی و 
کاربردی بگذاریم و بررسی برای آموزش 

اخالق را کنار بگذاریم.

ادبیات کاربردی را جایگزین ادبیات نظری کنیم

»رسائل خواجو« منتشر شد
شمشیر،  و  )شمع  خواجو«  »سائل 
بوریا(  و  نمد  و سحاب،  سراجیه، شمس 
تصحیح  مقدمه،  با  کرمانی  خواجوی  اثر 
و تعلیقات محمد شادروی منش و محمود 

عابدی منتشر شد.
در  کتاب   این  ایسنا،  گزارش  به 
۳۵7 صفحه و قیمت ۸7 هزار تومان در 
انتشارات میراث مکتوب راهی بازار کتاب 

شده است.
کتاب  این  در  که  »رسائل خواجو« 
متن مصحح آن ها آورده شده، در مجموعه 
رساله های مستقلی که در آن روزها پدید 

امثال خود متمایزند. هر یک  از  آمده اند، از جهت مایه های ادبی و زبانی 
گسترده ای  میدان  ادبی،  نوع  این  در  معمول  شیوه  به  مناظره ها  این  از 
است برای رجزخوانی و نقیضه پردازی شاعرانه و مجالی فراخ برای انواع 
تصویرسازی ها در توصیف و تجسیم صورت و صفت اشیاء، شیئی که گاهی 
می تواند جانشین شاعر و نویسنده شود و سخن های ناگفته و شکوه ها و 

شکایت های او را بازگوید.

کتابی درباره »دیوان بین المللی دادگستری« 
کتاب »دیوان بین المللی دادگستری 
محمدمهدی  نوشته  بشناسیم«  بهتر  را 

سیدناصری منتشر شد.
کتاب »دیوان بین المللی دادگستری 
پاسخ  و  پرسش   ۴۸ بشناسیم؛  بهتر  را 
به  دادگستری  بین المللی  دیوان  درباره 
بین المللی  دیوان  اساسنامه  متن  انضمام 
دادگستری« در ۱۵۲ صفحه با شمارگان 
هزار نسخه و قیمت ۳۰هزار تومان توسط 

نشر ذکر منتشر شده است. 
کتاب: دیوان  پشت  جلد  نوشته 
بین المللی دادگستری که یکی از ارکان 

سازمان ملل متحد است وظیفه اصلی اش حفظ صلح و امنیت بین المللی است 
و به همین منظور در بند یک ماده اول منشور ملل فراهم آوردن موجبات 
حل و فصل اختالفات بین المللی را الزم می شمارد. چون براساس ماده ۹۲ 
منشور ملل متحد، دیوان رکن قضایی سازمان ملل متحد است. طبیعتا حل 
و فصل اختالفات از طریق یکی از راه های حل و فصل صلح آمیز اختالف 
)راه حل قضایی( می تواند کمک شایانی به حفظ صلح و امنیت بین المللی 
اقدام پیشگیرانه را برای  با به کارگیری رای مشورتی  کند. از طرف دیگر 
امنیت  و  تهدیدگر صلح  اختالف  به  جزئی  اختالفات  تبدیل  از  جلوگیری 

بین المللی به عمل آورد. 

»دیار خوابگردی« اولین رمان مهم ترین 
نویسنده موزامبیک

رمان »دیار خوابگردی« نوشته میا کوتو با ترجمه مهدی غبرایی به تازگی توسط 
نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شد.

رمان »دیار خوابگردی« نوشته میا کوتو به تازگی با ترجمه مهدی غبرایی به تازگی 
توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب صدوسی وهشتمین رمان 

از مجموعه »ادبیات امروز« است که این ناشر چاپ می کند.
آنتونیو امیلیو لیته کوتو که با نام میا کوتو شناخته می شود، متولد ژوئیه ۱۹۵۵ در 
موزامبیک است. او از نویسندگان سفیدپوست این کشور است و جایزه ادبی کاموس 
یعنی مهم ترین جایزه ادبی پرتغالی را در کنار جایزه نیواشتات انترناسیونال در کارنامه 
دارد. او پسر یکی از مهاجران پرتغالی است که در دهه ۱۹۵۰ به این کشور کوچ کرده 

بود. میا کوتو در ۱۴ سالگی، برخی از اشعارش را در روزنامه محلی چاپ کرد.
به  تبدیل  شانزدهم  قرن  از  و  دارد  قرار  آفریقا  شرقی  جنوب  در  موزامبیک 
مستعمره پرتغال شد. این کشور در سال ۱۹7۵ استقالل خود را به دست آورد و پس 
نام جمهوری خلق  به  از جنگ های استقالل،  تبدیل به یک جمهوری کمونیستی 
موزامبیک شد. استعمار و جنگ، طی قرن ها و دهه ها، آسیب های زیادی به این کشور 
زد و درگیری های داخلی سال های ۱۹77 تا ۱۹۹۲ هم صدمات زیادی به این کشور 
و مردمش زد. حدود یک میلیون نفر در این بازه زمانی کشته شدند. پس از سال ۱۹۹۲ 
و  کرد  پیدا  بهبود  این کشور  اقتصادی  مجادله، وضعیت  بین طرف های  و مصالحه 
سرمایه گذاران خارجی زیادی به موزامبیک آمدند اما هنوز بسیاری از مردم این کشور 

در فقر و فالکت به سر می برند.
داستان رمان »دیار خوابگردی« در زمان جنگ داخلی موزامبیک جریان دارد 
و زندگی پسری به نام مویدینگا را روایت می کند که مبتال به فراموشی است. او در 
جستجوی گذشته است. در ادامه داستان پیرمردی به نام طاهر که مویدینگا را پیدا 
کرده، به او حرف زدن یاد می دهد و مقابل اتفاقات محیط اطراف، از او محافظت می کند. 

طاهر و مویدینگا، در جستجوی غذا و سرپناهی برای زندگی با هم همراه می شوند.
میا کوتو در این کتاب با فاصله یکی درمیان، تصاویر هولناکی از کشور جنگ زده و 
قحطی زده اش به دست می دهد. زندگی روزمره شخصیت های این قصه، پر از ناامیدی، 
جنون، بیم، توطئه های کوچک برای زنده ماندن، تجاوز، گسستگی روابط انسانی و ... 
است. کوتو را به عنوان مهم ترین نویسنده موزامبیک می شناسند و آثارش به بیش از ۲۰ 
زبان ترجمه شده است. او در بسیاری از آثارش، زبان پرتغالی را با اصطالحات محلی 
و ساختارهای موزامبیکی درهم می آمیزد و نمونه جدیدی از روایت آفریقایی می سازد.

»دیار خوابگردی« اولین رمان میا کوتو است که سال ۱۹۹۲ چاپ شد. او پیش تر در 
سال ۱۹۸6 مجموعه داستان »صداها شب را ساختند« منتشر کرد و پس از کتاب حاضر 
هم این آثار را منتشر کرد: مجموعه داستان »هر مرد یک نژاد است«، رمان های »زیر 
درختچه یاسمن«، »آخرین پرواز فالمینگو«، »اعتراف ماده شیر« و »زن خاکسترها«.

در قسمتی از رمان »دیار خوابگردی« می خوانیم:
مویندینگا می ایستد و تماشا می کند. این نمایانگر اراده انسان است، هرچند ناچیز. 
چند لحظه آنجا می ایستد، بوی خاک کشت شده را به مشام می کشد تا صداهایی را 
می شنود که از عمق چشم انداز می آید. صدا از آِن زن هایی است که آوازخوانان نزدیک 
می شوند. زن ها شاخه هایی در دست داشتند که آن ها را به زمین می کوبیدند. از زمین 
ُگله ُگله خاک بلند می شد و شاید به همین دلیل پسربچه را نمی دیدند. پیرزنی گوژپشت 
و ازنفس افتاده هدایتشان می کند. مویدینگا داد می زند تا توجه شان را جلب کند. قشقرق 
به پا می شود. اولش گوش به زنگ می شوند، بعد دور هم حلقه می زنند و پچ پچ کنان با هم 
مشورت می کنند. مویندینگا با کنجکاوی آهسته پیش می رود. ناگهان زن ها به سویش 

می دوند. پسربچه درجا خشکش زده. صدایی در درونش هشدا می دهد:

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

مطالعه ادبیات را باید با سعدی آغاز کرد

سیدمهدی نوریان، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان گفت: 
ادبیات را باید با سعدی شروع کرد، چون او بزرگ ترین معلم زبان فارسی است 

و هیچ کس فارسی را به شیوه او تکلم نکرده و ننوشته است.
وی افزود: آموختن متون ادبیات سختی ها و همچنین لذت های خود را 
دارد؛ ادبیات یک علم است و اگر کسی لذت این علم را چشید، دیگر آن را رها 
نمی کند. ادبیات ما با تاریخ آمیخته و تفکیک ناپذیر است. تا کسی تاریخ عصر 
حافظ را نداند، شعر او را نمی فهمد و برعکس؛ کسی که ادبیات نداند، تاریخ 

بیهقی و جهانگشا را نمی تواند بخواند.
این استاد زبان و ادبیات فارسی افزود: متون ادبی، مثل حلقه های یک 
زره به  هم  پیوسته اند و همه این متون به نوعی به هم مربوط اند و به کمک هم 
است که مشکالت فهمیدن معنای آن ها حل می شود. با زیاد خواندن متون در 

کتاب ها شناخت حاصل می شود و این کار یک  عمر تحقیق است.
وی در رابطه با تأثیر کالس های ادبی در آموزش دانشجویان زبان و ادبیات 
فارسی، گفت: از دانشگاه توقع زیادی نمی شود داشت؛ دانشجوی این رشته نباید 
تنها به دنبال معنا کردن کلمات باشد و باید خودش به دنبال متن خوانی برود؛ 
درواقع دانشگاه فقط راه و مسیر را نشان می دهد. برنامه دو واحدی خوانش 
متون کالسیک با رشته ادبیات فارسی جور درنمی آید و باید تجدیدنظر اساسی 
روی آن بشود. دو واحد کلیله دمنه، بیهقی و ... کسی را به جایی نمی رساند؛ 
در قدیم افرادی که امروز اساتید بزرگی هستند و می خواستند به جایی برسند، 

خودشان به دنبال متن خوانی می رفتند.
نوریان با اشاره به نحوه دانش آموختگی در دانشکده ادبیات دوره قدیم 
گفت: در قدیم ۲۰ واحد اختیاری از رشته های دیگر نیز در کنار درس های ادبیات 
بود و عده ای تاریخ و بعضی فلسفه و زبان باستان می خواندند و این موفقیت 
گذشتگان نشان می دهد که تک بعدی بودن در ادبیات قابل  قبول نیست و کسی 

که ادبیات می خواند، باید رشته های دیگر را نیز بیاموزد.
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان افزود: خدا رحمت کند دکتر 
خطیب رهبر را که عمری پیش استاد محمدعلی ناصح شاگردی کرد و سال ها 
بر آن  بعدها مرحوم خطیب رهبر شرح  ادبی که  متن می خواند و کتاب های 
نوشتند، مایه اصلی اش از همان جا بود. شاگردی کردن در محضر یک استاد 
فن، نتیجه اش آثار استاد خطیب رهبر شد. دکتر مصفا نیز ذکر کرده که سالی 

از مهر تا آخر خرداد »کلیله  و دمنه« می خواندیم تا آن را بفهمیم.
وی ادامه داد: به نظر من هر چقدر نیرو و لحظات عمر صرف ادبیات 
شود، ارزش دارد چون میراث ارزشمند نیاکان ما و مایه سرافرازی ما در کل 
جهان است و باید به سعدی و حافظ موالنا و نظامی به عنوان افتخاری در 

کل جهان ببالیم.
نوریان افزود: این سال ها »حافظ شناسی« و »شاهنامه شناسی« بسیار مد 
شده و خیلی به طرفش رفته اند و تصور عموم این است که اگر فقط حافظ 
بخوانند یا شاهنامه، حافظ و شاهنامه شناس می شوند. درحالی که به هیچ وجه چنین 
چیزی امکان ندارد. اگر کسی بخواهد متون ادبی بخواند، باید از رودکی آغاز 
کند و حتی ادبیات عرب را مطالعه کند و جلو برود؛ چون شاعری مثل حافظ از 
تمام این ها در شعرش استفاده کرده و تا این ها را در نظر نگیریم، شعر حافظ را 

نمی فهمیم. حتی رد پای شعر رودکی در آثار حافظ دیده می شود.
وی ادامه داد: درواقع همه متون ادبی به  هم  پیوسته است و خواندن آن ها 
اصل است و کسی تا آن ها را نخواند، نمی توان شاهکارهای بزرگ ادبی را خواند.

نوریان گفت: استاد بدیع الزمان فروزانفر، عمری را صرف آثار موالنا کرد 
اما وقتی تمام آثار ادبی را خواند، به بررسی حافظ رو آورد. او در آن زمان اشراف 

کلی بر آثار حافظ داشت.
این استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: مسئله ای که در ادبیات مهم است، 
قوه استنباط فرد است. این تصور را باید از ذهن بیرون کرد که ادبیات تنها مقداری 

محفوظات است و باید تعدادی اسامی و لغت و سال تولد و قاعده حفظ کرد.
وی ادامه داد: ادبیات را باید با قوه استنباط فهمید، برای نمونه در شعر:

چو کنعان را طبیعت بی هنر بود
پیمبرزادگی درکش نیفزود

وقتی این بیت را می شنویم فوری یاد سرزمینی می افتیم متعلق به حضرت 
یعقوب و یوسف اما وقتی دقت می کنیم طبیعت بی هنر مخصوص انسان است. 
پیمبرزادگی نشان می دهد که این انسانی و درباره پسر پیمبری است. با این 
ناخلف  پسر  استنباط می کنیم که کنعان  و  نوح می افتیم  پسر  یاد  مشخصات 

حضرت نوح است که با بدان بنشست.
وی افزود: گاهی حل کردن مشکل یک بیت مثل مسئله ریاضی است. ما 
در دبیرستان مسئله های ریاضی و هندسه و جبر و مثلثات زیاد حل می کردیم 
ما در حل کردن مسائل  به  بود که  و حل کردن آن مسئله ها ورزش ذهنی 

ادبی کمک کرد.
این استاد زبان و ادبیات فارسی ادامه داد: گاهی به بیت هایی برمی خوریم 
که مثل یک مسئله ریاضی معادله دومجهولی و چندمجهولی است. این نکته 
هم شایان اهمیت است. یکی از فواید خواندن متن، وسیع کردن دایره واژگان 
است. هر کسی تعدادی واژه در اختیار دارد و در انگلیسی وکبیولری و در فارسی 
دایره واژگان به آن گویند. هر واژه ای نماینده مفهومی در ذهن انسان است. 
با همین  است.  اندیشیدن  ابزار  و  ما  در دهن  مفهومی  نماینده  و درخت  گل 

مفاهیم، انسان فکر می کند.
نوریان گفت: با دایره واژگان فکر وسیع تر می شود. زبان مادری را باید 
کامل یاد گرفت. یاد گرفتن موکول به آموختن متون اصلی است. بعضی سؤال 

می کنند از کجا متن بخوانیم و ادبیات خواندن را شروع کنیم.
وی ادامه داد: ادبیات را باید با سعدی شروع کرد چون او بزرگترین معلم 
زبان فارسی است. هیچ کس زبان فارسی را به شیوه او تکلم نکرده و ننوشته 
زبان  خواسته  هرکسی  و  است  بوده  درسی  کتاب  مهروموم ها  گلستان  است. 
فارسی یاد بگیرد، گلستان می خوانده است و شروع با گلستان و بعد بوستان 
باید باشد و باید تمام دقایق و ظرایف این کتاب را خواند و بعد سراغ شاهنامه 
رفت که شاهنامه دریای بی پایان زبان فارسی است. ملک الشعرای بهار در مدح 
فردوسی می گوید: چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شاهنامه همه چیز دارد. 
اگر دنبال حکمت باشید چه نظری چه عملی در شاهنامه فراوان است و مسائل 
اخالقی و عبرت آموز را اگر جدا کنیم حجمش کمتر از بوستان سعدی نمی شود.

سرمشق  اخیر  سال   ۹۰۰ طول  در  نیز  دمنه«  و  »کلیله   افزود:  وی 
دیوان نگاران بوده است. از خواندن »کلیله و دمنه« نباید غافل بود.

نوریان در پایان گفت: کسانی که در رشته ادبیات هستند، باید از این میراث 
ارزشمند ادبی را برای نسل بعدی نگهداری کنند که وظیفه سنگینی است.

مدیرمسئول انتشارات گپ شناخت فعالیت در صنعت 
نشر را یک تجارت ارزیابی می کند و معتقد است: صنعت نشر 

ایران حتی در ابتدای ورود به بازار یابی حرفه ای قرار ندارد.
درباره  پزشکی  تخصصی  ناشر  علیزاده،  علی اصغر 
کرد:  بیان  نشر  بازار یابی  بر  آن  تاثیر  و  داده  تحلیل  مقوله 
باید یک تجارت دانست؛  را  اینکه صنعت نشر  به  با توجه 
بنابراین نخستین تالش ناشر برای توسعه فعالیت های خود، 

شناخت بازار است.
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  بازار  شناخت  افزود:  وی 
کاهش  به  منجر  کار،  و  کسب  مدیریت  روز  علم  مباحث 
حرفه ای  ایران  در  نشر  صنعت  اما  شد  خواهد  خطر پذیری 
نیست و بازار یابی هنوز، سنتی انجام می شود. نخستین دلیل 
توقف صنعت نشر ایران و فاصله داشتن با معیار های حرفه ای 
این است که در بحث بازار یابی، کسب و کار حرفه ای نداریم تا 
درباره اطالعات بازار را در اختیار فعاالن حوزه نشر قرار دهد.        

  بازار یابی میدانی ناشران جواب نمی دهد
رویکرد  تاثیر  به  اشاره  با  »گپ«  انتشارات  مدیر 
غیر حرفه ای به بازار یابی در نشر افزود: روش عمده ناشران 
برهمین  و  است  میدانی  اطالعات  کسب  بازار یابی  برای 
بازار خوبی  اقدام و تصور می شود کتاب ها  تولید  به  اساس 
پیدا خواهند کرد؛ در حالی که این طور نیست و در نهایت کاغذ 
و سرمایه ناشر به هدر می رود و کتاب انبار می شود. دسترسی 
به اطالعات حوزه نشر از این آسیب ها پیشگیری می کند.    
همه  در  بازار یابی  که  مطلب  این  بیان  با  علیزاده 
بازار یابی  برای  افزود:  دارای اصول مختلفی است،  حوزه ها 
موفق تولید کننده باید به معیار های مانند سن، جنس، میزان 
تحصیالت، جغرافیا و یا فرهنگ توجه کند. به عنوان مثال 
باید میزان  ایران، ناشر  برای تولید کتاب در منطقه جنوب 
میزان  و  براساس جنسیت  دانشگاهیان، جمعیت  باسوادان، 

توسعه  یافتگی را باید درنظر داشته باشد.
داده های  به  دسترسی  درباره  »گپ«  انتشارات  مدیر 
نشر، گفت: داده های نشر از سوی برخی نهاد ها مانند موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر می شود. در تحلیل داده های 
به  توجه  با  اما  تولید شده  مختلفی  نرم افزار های  اطالعاتی 
بازار یابی  به  ابتدای ورود  ایران حتی در  اینکه صنعت نشر 
حرفه ای قرار ندارد، شاید ظاهرا توجه به مقوله بازار یابی با 

توجه به وضعیت فعلی توجیه نداشته باشد اما واقعیت قضیه 
این است که بازار یابی پایه هر نوع کسب  و کار از جمله در 

صنعت نشر است.
* عمده ناشران سواد بازاریابی ندارند

علیزاده با طرح این پرسش که آیا ناشران توان و سواد 
بازا ریابی را دارند یا خیر؟ ادامه داد: یکی از ضعف های عمده 
آموزش های  ناشران  بیشتر  که  است  این  نشر  صنعت  در 
مقدماتی در حوزه مدیریت مالی را ندیده اند و بدون توجه 
می شود؛  انجام  کتاب  شده  قیمت  تمام  علمی،  مبانی  به 
و  وجود حسابدار  به  علمی،  قیمت گذاری  برای  در حالی که 
مدیر مالی توانمند نیاز است. در بحث بازار یابی نیز وضعیت 

مشابه وجود دارد.          
 مدیر انتشارات »گپ« توجه به مبانی بازاریابی در حوزه 
نشر را ضرورت دانست و افزود: از یک سو ناشر با توجه به 
و  بازار یابی  دانش  فراگیری  به  باید  خود  فعالیت  به  احترام 
مدیریت مالی اقدام کند و از سوی دیگر نهاد های متولی نیز 
باید به اهمیت این آموزش ها واقف باشد که به نظر می رسد 

این چنین نیست.
* دولت صنف را تقویت و صنف به آموزش توجه کند

علیزاده با بیان اینکه سیاست کالن در همه حوزه ها 
و  ناشران  اتحادیه  نقش  درباره  باشد  اصناف  تقویت  باید 
مالی  مدیریت  و  بازاریابی  جایگاه  تقویت  بر  کتاب   فروشان 
براساس تحلیل داده های نشر عنوان کرد: وقتی تقویت اصناف 
جزو سیاست های کالن کشور تعریف شود، نهاد های دولتی 
به مرور در مقام حامی حاضر می شوند و با شکل گیری این 
جریان است که صنوف به مباحث مختلف از جمله آموزش 

بازار یابی و مدیریت مالی توجه نشان خواهند داد. 
وی با بیان اینکه صنوف نشر چندان در حد و اندازه 
مباحث  درباره  ناشران  گفت:  نیستند،  خود  نام  شایسته  و 
به عنوان  و  نمی بینند  آموزش  بازار یابی  و  مالی  مدیریت 
مثال ناشران صفر تا صد جریان دریافت تسهیالت بانکی 
را نمی داند و از مشاوره های حقوقی مطلع نیستند. هرچند 
گام های نخستین از سوی برخی نهاد ها ازجمله مرکز نشر 
کرونا  شیوع  دلیل  به  اما  است  شده   برداشته  دانشگاهی 
متوقف شده. با این حال معتقدم در همین موقعیت ها باید 

به آموزش توجه کرد.
 * صدور دیمی مجوز و گرفتاری صنعت نشر

به  توجه  برای  نشر  در صنوف  آگاهی  ایجاد  علیزاده 
را  بازاریابی  و  مالی  مدیریت  از جمله  ضروری  آموزش های 
وظیفه بخش دولتی دانست و بیان کرد: متاسفانه دولت از 
درجه اهمیت کسب دانش مدیریت مالی در صنعت و جزئی تر 
اقتصاد نشر چندان آگاه نیست. روش دیمی صدور مجوز نشر 
براساس پاسخ به چند پرسشنامه و مدرک دانشگاهی موجب 
شکل گیری چرخه باطل و مانع حرکت چرخ دنهده های صنعت 
نشر شده است. در مجموع برای بهبود وضعیت بنگاه های نشر 
از نظر مدیریت مالی، مدیریت ریسک و بازار یابی، نخست از 
سوی نهاد حاکمیتی حوزه فرهنگ باید فعالیت های آگاهانه 

در صنوف مختلف ایجاد شود.
که  مطلب  این  بیان  با  گپ  انتشارات  مدیر مسئول   
باید  نشر  اهالی  افزود:  نیست،  نادانی  از  گران تر  هیچ چیز 
ساختار بندی، پرهیز از ترس برای تغییر و پذیرش نیرو  های 
ایجاد یک ساختار  درباره  بار ها  باشند.  داشته  باور  را  جوان 
قوی و یکپارچه و قرار گرفتن همه صنوف و انجمن ها اعم 
از کودک و نوجوان و یا دانشگاهی زیر یک پرچم صحبت 
و قوی موجب خواهد  یکیارچه  اتحادیه  شده است. تشکیل 
شد تا اعضای صنف در تصمیم گیری های کالن نیز قدرت 

اعمال نظر داشته باشند.
کرد:  بیان  نشر،  صنعت  جایگاه  به  اشاره  با  علیزاده 
صنعت نشر با توجه به گردش مالی قابل توجه از جمله صنوف 
تاثیر گذار کشور به شمار می آید که تعداد زیادی نیروی  انسانی 
در آن مشغول به فعالیت هستند. از سوی دیگر؛ بازوی کمکی 

دولت در حوزه فرهنگ محسوب می شوند.

صنعت نشر کشور در ابتدای راه بازار یابی حرفه ای هم نیست
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»فرشتگان خرمشهر« روی آنتن رادیو نمایش

»فرشتگان  دیویی  را سریال 
خرمشهر« به قلم و کارگردانی صادق 
وفایی این  هفته از رادیونمایش پخش 

می شود.
این سریال پنج قسمتی، داستان 
از  پس  که  می کند  روایت  را  مادری 

فروخت  را  او  گردنبد  دخترش،  کشته شدن 
تا خرج کفن ودفنش را بپردازد، زن بارداری که ترکش شکمش را پاره 
کرده و سر نوزادش از شکم بیرون زده بود، پرستارها یا دکترهایی که در 
خیابان های خرمشهر توسط عراقی ها به گلوله بسته شدند و نمونه های 
دیگر، همه از واقعیاتی بودند که در نوشتن این نمایش ۵ قسمتی رادیویی، 
از آن ها بهره   گرفته شده. شقایق فتحی، سایه کبیری،  الهه تنهایی، فائزه 
رمضانی، سپیده ولی پور، حمیده حربی، محبوبه اسدی، فریبا قلی بک لو، 

جالل محبی و سید علیرضا  بازیگران این نمایش هستند. 

نخستین جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی 
شاهین شهر 

جوانان:  دنیای   - ترکیان  الهام 
بسیج  ن  نو کا تر  تئا حد  ا و ل  مسئو
هنرمندان شهرستان شاهین شهر و میمه  
جشنواره  نخستین  فراخوان  انتشار  از 
سراسری نمایشنامه نویسی دفاع مقدس 

شاهین شهر خبر داد و گفت این جشنواره به همت 
کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهین شهر و با 

همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان برگزار خواهد شد
هومن حیدری افزود کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهین شهر و میمه 
ارزنده ای در زمینه های مختلف هنری به ویژه  طی  سال های گذشته فعالیت  
تئاتر انجام داده  و حمایت از تولیدات فاخر، برگزاری همایش و جشنواره های 
متعدد، حمایت از گروه های برگزیده در چشنواره های کشوری و... گوشه ای از 
فعالیت ها و حمایت های کانون است و رسول شهریاری  ریاست فعلی کانون 

تمام تالش خود را بر حمایت از هنرمندان گذاشته است.

تقدیر احمد پژمان از شرکت کنندگان در جشنواره 
موسیقی فارس 

ستاد برگزاری یازدهمین جشنواره 
پیام  نتشار  ا ضمن  فارس  موسیقی 
رویداد  این  از  پژمان  احمد  قدردانی 
بخش  برگزیدگان  جوایز  پرداخت  از 

مرحله  به  یافته  راه  های  گروه  و  پژوهش 
پیام  از  بخشی  داد.در  نهایی جشنواره خبر 
احمد پژمان آمده است: » خوشحالم که فضای مجازی این امکان را به 
من داده تا بتوانم با شما هنرمندان و اهالی موسیقی استان فارس در ارتباط 
باشم. از همۀ هنرمندان که اکثراً جوان هستند و با ما همکاری کردند 
و باعث رونق جشنواره شدند سپاسگزاری می کنم . برگزاری مسابقات 
این چنین هنری و حرفه ای، نتیجۀ زحمت مربیان و هنرمندان پیشکسوت 
خود استان فارس است که شرکت کنندگان جوان این جشنواره را تربیت 
کرده اند. من، وظیفۀ خود می دانم که از آنان از صمیم قلب تشکر کنم«.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

توزیع فیلم »آن شب« با بازی شهاب حسینی
 در آمریکای شمالی

شب«  ن  »آ یی  سینما فیلم 
با  آهاری  کوروش  کارگردان  به 
ر  د حسینی  شهاب  ینی  فر نقش آ
نوبت  در  و  توزیع   شمالی  آمریکای 

اکران ژانویه  روی پرده می رود.
 این فیلم به عنوان اولین فیلم تولید 
شده ایرانی در ایاالت متحده است که با دریافت مجوز نمایش از ایران، 
اکران می شود.»آن شب« که در آمریکا فیلمبرداری شده، اولین فیلم بلند 
کوروش اهری با بازی شهاب حسینی )برنده نخل طالی بهترین بازیگر 
مرد برای فیلم فروشنده از جشنواره فیلم کن ۲۰۱6( و نیوشا جعفریان و 
داستانش در مورد زوج جوانی است که به همراه دختر یک ساله شان خود 
را محبوس در هتلی قدیمی می یابند و به رغم تالششان نیرویی خارجی 
آنان را وادار به ابراز رازهایی می کند که از یکدیگر پنهان نگه داشته اند.
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بازیگر کمدي با یک نقش جدي متفاوت
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محمد حسین زاده
سریال زمین گرم، یکي از سریال هاي مناسبتي 
امسال ماه هاي محرم و صفر مي باشد که اولین تجربه 
کارگردان یک سریال هم  عنوان  به  نعمت اهلل  سعید 
محسوب مي شود. نعمت اهلل را پیش از این با نگارش 
ماه هاي  براي  مناسبتي  مختلف خصوصا  سریال هاي 
محرم و رمضان مي شناسیم و حاال در مقام کارگردان 
توانسته  که  کرده  خلق  دیگر  مناسبتي  سریال  یک 
که  سریال  این  کند.  جذب  هم  را  خوبي  مخاطب 
تلخ محسوب مي شود،  اجتماعي خانوادگي  یک درام 
شاید  ولي  برده  بهره  خود  در  شاخصي  بازیگران  از 
عجیب ترین نام در بین آنها علیرضا خمسه باشد که 
اصوال او را با بازي در نقش ها و آثار کمدي مي شناسیم. 
او در این سریال نقشي کامال جدي دارد و به همین 
و  سریال  این  درباره  تا  شدیم  همراه  او  با  منظور 

نقش آفریني متفاوت او گفتگو داشته باشیم...

و  گرم  زمین  سریال  در  بازي  که  شد  -چطور 
همکاری با سعید نعمت اهلل را پذیرفتنید؟

*اولین بار در سریال میکائیل با»سعید نعمت اهلل 
مقام  در  نعمت اهلل  سعید  سریال  آن  در  شدم.  آشنا 
نویسنده و بازیگردان حضور داشت و من هم نقشی 
جدی و منفی را بازی می کردم. بعدها نعمت اهلل به من 
گفت که آن نقش جدی و منفی در سریال میکائیل 
حاال  و  بوده  نوشته  من  برای  برای  ابتدا  همان  از  را 
و  مثبت  نقشی  در  می خواهد  گرم،  زمین  سریال  در 

جدی به ایفای نقش بپردازم، به همین دلیل فیلمنامه 
سریال زمین گرم را به من پیشنهاد کرد و در واقع باید 
بگویم که علت حضورم در این مجموعه شخص سعید 

نعمت اهلل بوده است.

-خلق یک شخصیت جدید براي شما به دلیل 
اینکه معموال در آثار کمدي حضور دارید، کار سحتي 

نیست!؟
*ما بازیگران موظف هستیم از هر نقشی که دور 
می شویم از قالبش درآمده و به زندگی عادی خودمان 
بپردازیم و هروقت نقش جدید به ما پیشنهاد می شود 
باید روحمان را در کالبد آن کاراکتر بدمیم و به جای 
روح های  نوعی  به  بازیگران  ما  کنیم،  زندگی  وی 
حلول  مختلف  کالبدهای  در  که  هستیم  سرگردانی 
کرده و آن جسم را به شیوه خودمان زنده می کنیم. 
درواقع ارائه هر نقشي مي تواند سخت باشد و به ژانر کار 
ارتباط ندارد. براي من که سالهاست در آثار طنز هستم 
هنوزهم بازي در نقش هاي کمدي چالش برانگیز است 
و طبیعتا در نقش هاي جدي هم همینطور است. ذات و 
ماهیت من بیشتر به سمت آثار کمدی است، از طرفی 
وضعیت روحی جامعه بابت بیماری طی ماه های گذشته 
وضعیت خوبی نیست، به همین دلیل ترجیح می دهم در 
انتخاب بعدی ام در اثری کمدی به ایفای نقش بپردازم 
تا مردم بخندند و از تنش های روزمره شان کاسته شود. 
زمین گرم را به خاطر سعید نعمت اهلل پذیرفتم و از این 

موضوع خوشحالم.

-موضوعي که درباره بازیگري به آن اشاره کردید 
درواقع این روزها خیلي در بین بازیگران جوان دیده 

نمي شود... شیوه کاري شما چطور است؟
*پیش و بیش از هرچیز تجربه به متفاوت بودن 
بازیگران در نقش های مختلف کمک می کند، معموال 
بازیگران کم تجربه در ایفای نقش های متفاوت کمتر 
موفق می شوند مگر بازیگرانی که به صورت ژنتیکی 
معمول  طور  به  اما  دارند،  خونشان  در  را  هنر  این 
مختلف  آثار  در  حضور  و  تجربه  کسب  با  بازیگران 
می توانند توانایی ایفای نقش های متفاوت را پیدا کنند. 
شاید یکي از دالیل موفقیت من هم همین کسب تجربه 

از حضور در آثار مختلف باشد.

-بازخورد مردم نسبت به پخش سریال زمین گرم 
و نقش شما چطور بود؟

*بازخورد مردم نسبت به سریال زمین گرم همواره 
محبت آمیز و مهرآمیز بوده و این نظر لطف مردم است 
که من نوعی توانسته ام تا اینجا به این شغل که عشق و 
حرفه ام است ادامه دهم. خوشبختانه بازخوردها حداقل 
نسبت به بازی من در سریال زمین گرم، تاکنون مثبت 
بوده است. اینکه می شنوم مخاطب با بیان دیالوگ هایی 
که در سریال زمین گرم دارم اشک می ریزد به همان 
بازیگران  بازمی گردد.  بازیگری  تبحر  در  مهم  نکته 
باید این تبحر را پیدا کنند که بتوانند گاهی مردم را 
بخندانند و گاها آنها را به گریه وادار کنند اما به شخصه 

خودم ترجیح می دهم به عنوان یک کمدین نقش های 
کمیک را بازی کنم اما خوشحال می شوم که گاهی 
ببینم نقش هایی همچون یارعلی در سریال زمین گرم 

تا این حد تاثیرگذار است.

-نقش شما تا پایان مجموعه زمین گرم حضور 
خواهد داشت یا خیر؟

*آنطور که در فیلمنامه سریال خوانده ام نقشم در 
سریال زمین گرم تا پایان کار ادامه دارد ضمن اینکه من 
همین حاال که در حال پاسخ دادن به سواالت هستم 
در سرویس برای رفتن به سمت لوکیشن سریال زمین 
گرم هستم به طوری که ضبط این اثر بسیار جدی شده 
و هیچ تعطیلی هم نداریم، گروه با تمام تالش خود در 

حال فیلمبرداری است تا به اتمام کار برسد.

--از جذابیت همکاری با سعید نعمت اهلل بگویید 
که درواقع اصلي ترین دلیل شما براي حضور در این 

کار است؟
*کار با سعید نعمت اهلل برایم بسیار خاطره انگیز، 
خوب و خوش و احترام آمیز بود. نعمت اهلل نویسنده و 
کارگردان بسیار خوبی است و زمین گرم اولین تجربه 
کارگردانی اوست و نسبت به اینکه وی اولین تجربه 
کارگردانی خود را پشت سر می گذارد کارش بسیار عالی 
بوده و بسیار خوب عمل کرده است و مطمئنم در آثار 
بعدی بسیار قوی تر هم ظاهر می شود چراکه تسلط وی 
بر ابزار کار بسیار زیاد است و بیشتر هم خواهد شد، به 

شخصه همواره مشتاقم تا با سعید نعمت اهلل کار کنم.

-این روزها شیوع بیماري کرونا همه را تحت تاثیر 
خود قرار داده است... کار شما خصوصا بازي در این ایام 

در سریال ها و فیلم هاي مختلف چقدر سخت است؟
*یکی از دشواری های کار ما و اکثریت مشاغل  
در این شرایط، مواجهه با این ویروس کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی است. در اکثریت مشاغل افراد 
می توانند با ماسک سر کار خود حاضر شوند کمااینکه 
می بینیم بیشتر مشاغل دوباره درگیر کار خود شده اند، 
تنها شغلی که همچنان زیر تیغ ویروس کرونا مانده 
بازیگری است، زیرا ما مجبوریم با حفظ کامل نکات 
بدون ماسک حاضر  آخر جلوی دوربین  بهداشتی در 

شویم همانطور که در سریال زمین گرم هم می بینیم 
این  که  گویی  نمی شود  حس  کرونا  از  نشانی  هیچ 
کرونا ساخته  از شروع  قبل  دیگری  زمان  در  سریال 
شده است. به طور مثال در سریال زمین گرم می بینید 
که بازیگران گاها حتی نمی توانند فاصله اجتماعی را 
رعایت کنند، به فرض مثال پدری که پسرش را در 
سریال در آغوش می گیرد و آن را می بوسد به هیچ 
وجه نمی تواند فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کند و 
این دشوارترین بخش کار ماست. متاسفانه طی چند 
بیماری  به  هم  ما  همکاران  از  تن  چند  گذشته  ماه 
بود  خفیف  نوع  از  خوشبختانه  که  مبتال شدند  کرونا 
و توانستند پس از دوهفته استراحت و قرنطینه بهبود 

یافته و به کار بازگردند.

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

برنامه  جدید  فصل  از  قسمت  یازدهمین 
که  روزهایي  با  همزمان  سینما  نقد  تلویزیونی 
آنتن  روی  مي باشد،  سینما  ملی  روز  با  مصادف 
شبکه پنج رفت و در این قسمت میزبان هادی 
کارگردان  و  فیلمنامه نویس  بازیگر،  حجازی فر، 

سینما بود.
صحبت هایش  ابتدای  در  حجازی فر  هادی 
کرد:  اظهار  بازیگری،  به  به عالقه  اشاره  ضمن 
خودم  ابتدا  است.  کارگردانی  سینما  در  هدفم 
بعد  صحنه،  طراح  بعد  می دانم،  کارگردان  را 
بازیگر  کمی  شاید  آن  از  بعد  و  فیلمنامه نویس 
نتیجه  از  ترسی  خیلی  دلیل  همین  به  باشم. 
خودزنی  حتی  مواردی  در  و  ندارم  انتخاب هایم 
هم کرده ام! مثل آدمی که می داند به دلیل ابتال 
به یک بیماری العالج در معرض مرگ است و 
با این اطمینان، در میدان جنگ شجاعت به خرج 
می دهد و تانک می ترکاند! برای همین خیلی به 

رزومه و انتخاب نقش هایم وسواسی ندارم و مانند 
فعالیت هایم در تئاتر بسیار آدم تجربه گرایی هستم. 
دوست دارم مدام در این حوزه یاد بگیرم و خدا 
این توفیق را داده است که با گروه های مختلف 
کار کنم و از همه آنها بیاموزم. کمااینکه پیش تر 
هم بارها گفته ام که هدفم در سینما کارگردانی 
است. بعد از ایستاده در غبار، اساسا نمی خواستم 
بازیگری را ادامه دهم. فیلم های مهمی هم در آن 
زمان پیشنهاد شد که رد کردم اما وقتی ماجرای 
نیمروز، با همان گروه قبلی پیش آمد، مجددا به 
این عرصه وارد شدم و استقبال و تحسینی که 

شد، مزه داد و در این حوزه ماندم!
حجازی فر در ادامه برنامه به مرور تجربیات 
خود در حوزه تئاتر پرداخت و درباره ورودش به 
سینما گفت : در سال ۸۲ که در فیلم مزرعه پدری 
بالمنازع  حاکم  کارگردان  فهمیدم  کردم،  بازی 
صحنه است. بعد از این تجربه برای فیلم خداحافظ 

رفیق، آقای بهزادپور بسیار به من لطف داشتند و 
تا پای قرارداد بازی هم رفتم اما ناگهان پشیمان 
شدم و کنسل شد. دیگر کاری نبود تا زمان ایستاده 
در غبار، که خیلی اتفاقی معرفی شدم و ناگهان 

همه چیز تغییر کرد.
حجازی فر در بخش دیگر از صحبت هایش، 
زندگی  بر  بازیگری  از  پس  شهرت  تاثیر  درباره 
آنقدر  که  است  این  واقعیت  گفت:  شخصی اش 
همه چیز سریع اتفاق افتاد که فرصت هماهنگ 
شدن و هم ریتم شدن با این شهرت را به دست 
نیاوردم. به همین دلیل حاشیه هایی هم داشتم. 
مثال صفحه ام در اینستاگرام که بسته هم بود را 
برای عموم باز کردم و مطلبی در آن گذاشتم که 
اساسا انتظار آن اندازه واکنش به آن را نداشتم. 
یکی از بدی های شهرت این است که تو را مجبور 
به تغییر و مصلحت سنجی می کند و من اصال آدم 
این مصلحت سنجی نیستم! در فضای مجازی که 
اخیرا به دلیل کرونا مجبور به فعالیت در آن شده ام، 
ابتذال آنقدر خزنده در وجودت اتفاق می افتد که 
گویی دیگران دارند به جای تو تصمیم می گیرند!

و  سینما  روزهاي  این  محبوب  چهره  این 
با  تلویزیونی  شهرت  تفاوت  درباره  تلویزیون 
من  که  دالیلی  از  یکی  گفت:  سینمایی  شهرت 
از تلویزیون گریزان بودم، همین فراگیری دامنه 
مخاطبان است. برخالف کلیشه هایی که خود من 
هم زمانی آن را به زبان می آوردم، واقعیت این 
است که تلویزیون در ایران به شدت بیننده دارد. 
من جاهایی می روم برای کار در برخی روستاها، 
که همه با کارهای تلویزیونی ام مرا می شناسند. 
واقعا از این قضیه می ترسیدم اما از جایی به بعد 

با آن کنار آمدم.
این گفتگو  از  در بخش دیگري  حجازی فر 
فیلم  در  گذشته  سال  که  متفاوتی  نقش  درباره 
نقش  این  قبول  بود، گفت:  ایفا کرده  دوزیست، 
به اصرار برزو نیک نژاد اتفاق افتاد. شخصا خیلی 
عالقه ای به این جنس بازی ندارم. به این معنا که 
بخواهم یک نقش کامال متفاوت را از صفر تا صد 
بسازم. بازیگری مثل محسن تنابنده این توانایی 
را دارد که مدل های مختلف را به بهترین شکل 
ایفا کند اما من این توانایی را ندارم. مثال تجربه 
عجیبي هم در فیلم به وقت شام داشتم. یکی از 
ابراهیم حاتمی کیا در این فیلم  با  مشکالت من 
سر ژست ها و گویش ها و نوع ادای دیالوگ ها بود. 

من می گفتم نه اینکه نخواهم اینطور صحبت کنم، 
اساسا نمی توانم و وقتی بازیگر از درون به چیزی 
باور نداشته باشد، اتفاقی که باید رخ نمی دهد. قطعا 
کار کردن با ابراهیم حاتمی کیا یکی از آرزوهای 
بزرگ من بود و خاطرم هست بعد از قطع کردن 
تماسی که برای پیشنهاد این همکاری به من شد، 

واقعا هیجان زده شدم، اما در کار پیرش کردم!
این چهره کهنه کار تئاتري در بخش دیگري 
از این برنامه به مقایسه سینما و تئاتر در ایام کرونا 
پرداخت و گفت: واقعیت این است که سینما با همه 
این مشکالت کماکان به کار خودش ادامه می دهد 
پیشنهاد  برای ساخت  فیلمنامه هایی که  تعداد  و 
می شود هیچ تغییری نسبت به قبل نداشته است. 
سینما به دلیل جذابیت هایی که دارد، کماکان برای 
سرمایه گذاران بی خبر از شرایط سینما اهمیت دارد. 
اما تئاتر به معنای واقعی با کرونا ویران شد. مرکز 
هنرهای نمایشی چند سال قبل ۱۰ میلیارد تومان 
بودجه داشت که 7 میلیارد آن مربوط به حقوق 
کارکنانش بود! این مراکز عریض و طویل باید از 
این بخش ها حمایت کنند. مانند نقشی که فارابی 
می تواند در حمایت از گونه ای خاص از فیلم های 
سینمایی داشته باشد. باالخره نیاز است جنسی از 
سینما حتی شده به صورت گلخانه ای به حیاتش 

ادامه دهد.
هادی حجازی فر درباره بهترین بازیگر مقابل 
خود در سینما گفت: سوال سختی است اما شخصا 
با جواد عزتی به ویژه در دو فیلم ماجرای نیمروز و 

آتابای همکاری بسیار نزدیکی داشتیم.
بهترین کارگردانی  اینکه  به  پاسخ  وی در 
هم  است  بوده  کدام  داشته  همکاری  او  با  که 
گفت: کار با مهدویان بسیار خوش می گذرد و 
اساس کار با او آسان است. اما در همکاری های 
ابراهیم  از  گرفته ام.  یاد  چیزهایی  هم  دیگر 
حاتمی کیا کارگردانی آموختم. از بروز نیک نژاد 
رهبری یک تیم پربازیگر را یاد گرفتم. از خانم 
را  داشتن  وسیع  افق  و  نیامدن  کوتاه  کریمی 

گرفتم. یاد 
یک  ساخت  حال  در  که  حجازی فر  هادي 
برای  برنامه اش  درباره  است،  تلویزیونی  برنامه 
کارگردانی فیلم سینمایی گفت: امسال می خواستم 
اولین فیلمم را بسازم که شرایط کرونا اجازه نداد. 
تلویزیونی ام به سرانجام برسد  این کار  امیدوارم 
و مقدمه ای برای ورود به کارگردانی سینما شود. 

اولین فیلم من در سینما خیلی مشخص نیست 
اما یک وسترن با حال و هوایی متفاوت است که 
شرایط تولید خیلی سخت دارد و تالش دارم به 

قواعد سرمایه ساالرانه سینما تن ندهم.
به  جدید  بازیگران  ورود  حاشیه اي  موضوع 
سینما مبحث دیگری بود که حجازی فر در این 
باره گفت: این یک واقعیت است کمااینکه خود 
من در به وقت شام نقشی را ایفا کردم که ۲۰ سال 
از خودم بزرگتر بود. بابک حمیدیان که در فیلم 
پسر من است، در واقع فکر کنم یک ماه از من 
بزرگتر است! خاطرم هست برای انتخاب بازیگر 
به پروژه ای مشورت دادم تا یک بازیگر تئاتری را 
انتخاب کنند که مطمئن بودم سیمرغ می گیرد، 
ولی بحث سرمایه و تهیه کننده را پیش کشیدند، 

به  سینمایی  جشن های  برخی  در  که  همانطور 
دلیل وجود اسپانسر ناگزیر از تن دادن به برخی 
ترسویی  سینمای  ما  سینمای  می شوند.  چیزها 
و  افتاد  اتفاق  این  من شخصا  برای  است.  شده 
وارد این حوزه شدم، ولی هنوز هم نمی دانم چه 
شد که وارد بازیگری شدم، اما باور کنید من در 
میان هم نسالن خودم در دانشگاه کم استعدادترین 
بودم. بچه های درخشانی داریم که امروز به رغم 
استعدادی که دارند مشغول مسافرکشی هستند. 
من اگر جای تهیه کننده ها بودم این استعدادها را 
کشف می کردم و قرارداد ۳ ساله با آنها می بستم تا 
هم آنها را کشف کرده و در ادامه از سرمایه گذاری 
که برای آن بازیگر کرده ام، سود هم ببرم، نه اینکه 
ستاره ای کشف شود و سودش را فرد دیگری ببرد.

از تئاتر کرونایي تا سینما و تلویزیون

هادي حجازي فر: سینماي ما سینماي ترسویي شده است!
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