
جنگ اقتصادی و فرهنگی از جنگ نظامی سخت تر است
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از افزایش مقدار 
ذخیره سازی گاز طبیعی در نیمه نخست امسال خبر داد.

مهدی جمشیدی دانا با اشاره به افزایش مقدار تزریق 
گاز به مخازن سراجه و شوریجه، گفت: مقدار تزریق گاز به مخزن 
سراجه قم پارسال ۷۴۸ میلیون مترمکعب بود و امسال با افزایش 

هشت درصدی به بیش از ۸۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

نیز  سرخس  شوریجه  گاز  مخزن  در  گاز  ذخیره  افزود:  وی 
پارسال ۹۳۸ میلیون مترمکعب بود که امسال افزایش ۴۸ درصدی 
داشت و به بیش از یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون مترمکعب رسید. به 
گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، این افزایش ذخیره سازی به 
پایداری انتقال گاز کشور در زمستان امسال کمک فراوانی می کند.
صفحه ۳

 رئیس مجمع نمایندگان فارس: 

دوری از فرهنگ مدیریت جهادی
 بزرگترین مشکل کشور است

نوسان بیشتر قیمت طالی جهانی در پیش است
جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز 
داشته  انتظار  نباید  گذاران  سرمایه  داد  نشان 
این  به  طال  بازار  در  نوسان  افزایش  باشند 

زودی به پایان برسد.
اس  کی  ام  گروه  معامالت  مدیر  نوابی،  افشین 
سوییس به کیتکونیوز گفت: به حدی ابهامات و نوسان 
وجود دارد که بازار برای مدتی آشفته خواهد بود. وی نه 
تنها در خصوص روند قیمت طال نظر خنثی دارد بلکه در 
حاشیه بازار نشسته و منتظر خواهد شد تا روند واضحتری 
شکل بگیرد. در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته جاری 
از کارشناس وال استریت ۱۶ نفر شرکت کردند که از میان 
آنها شش نفر معادل ۳۸ درصد به افزایش قیمت طال و 
پنج نفر معادل ۳۱ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند 

و به همین تعداد نظر خنثی داشتند.
همین صفحه

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد عنوان کرد:

مزيت رقابتي طالي زرد پااليشگاه خانگیران
 در بازار جهاني 

4
۱۰ استان کشور زيرخط میانگین سرانه آموزشی است

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
منوچهر والي زاده: 

مسئوالن خانه 
سینما به هنرمندان 

رسیدگي کنند

6ورزش
از تمرين در پیست 

خاکی تا شکست 
طلسم ۴۵ ساله 

هنگ 7فر

روزگاري بود كه فيلم هاي برتر و شاخص خارجي در سينماهاي 
كشور اكران مي شدند و دوبلورهاي قدرتمند ايراني با صداهاي 
جذاب خود به شخصيت هاي آنها جان مي بخشيدند و اين فيلم ها 

با موفقيت هاي زيادي همراه مي شدند.

ريحانه مبينی در مسابقات جايزه بزرگ با پرشی به طول ۶.۱۷ 
متر توانست ركورد ۴۵ ساله پرش طول زنان ايران را كه 
پيش از اين با حد نصاب ۶.۱۴ در اختيار توران شادرو بود، 
جابجا كند. اين ورزشکار در مرحله اول قهرمانی باشگاه ها 
هم با حد نصاب ۶.۰۸ متر ركورد باشگاهی اين ماده )۵.۸۹ 

متر(  را ارتقا داد.

كامران شرفشاهی با بيان  اين كه نوشتن درباره ادبيات دفاع 
مقدس به رسميت شناخته نمی شود، می گويد: از آسيب های 
ادبيات دفاع مقدس، مديريت فرهنگی ناتوانی است كه موجب 
شده آثاری كه در اين زمينه خلق می شود به مرحله انتشار و 
يا به دست مردم نرسد؛ در واقع سازمان ها و دستگاه هايی 

مانع رشد و پيشرفت ادبيات دفاع مقدس بوده و هستند.

مديرانی که مانع 
رشد ادبیات دفاع 

مقدس هستند

افزايش يافتن مقدار ذخیره سازی گاز ايران  افزایش ۴1 درصدی 
هزینه های دهک دهم

در شهریورماه سال جاری دهک دهم با افزایش ۴۴.۶ درصدی 
هزینه های خود نسبت به پارسال مواجه شده است.

اعالم رسمی نرخ تورم از سوی مرکز آمار از این حکایت داشت 
که نرخ در هر سه شاخص افزایش یافته بود؛ به گونه ای که تورم ساالنه به ۲۶، 

ماهانه ۳.۶ و تورم نقطه به نقطه به ۳۴.۴ درصد گزارش شد.
صفحه ۵

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با 
بیان اینکه قیمت ها در بازار خودرو حبابی شده و غیرواقعی 
است، گفت: بازار خودرو به دلیل نوسان های شدید و غیرواقعی 

قیمتی در رکود کامل بوده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود.
نعمت اهلل کاشانی افزود: این روزها همه چیز در بازار خودرو به دالر 

ختم می شود و نوسانات قیمتی آن تعیین کننده قیمت هاست.

وی بیان داشت: همان طور که قیمت دالر در بازار واقعی نیست 
و رئیس کل بانک مرکزی نیز به این موضوع اشاره داشته، قیمت ها در 
بازار خودرو حبابی شده و غیرواقعی است.کاشانی خاطرنشان کرد: اکنون 
هیچ قیمتی برای خودروها در بازار وجود ندارد، چون فروشنده و در نتیجه 
خریداری وجود ندارد و همه منتظرند تا شاید تعدیلی در نرخ دالر ایجاد شود.
صفحه ۳

همه چیز در بازار خودرو به دالر ختم می شود 
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سرمقاله
برجام علیه برجام

سیدشهاب الدین چاوشی
کشته  به  منجر  که  دوم  و  اول  جهانی  از جنگ  پس  پیش،  سالها 
از  بسیاری  های  زیرساخت  نابودی  و  گناه  بی  انسان  ها  میلیون  شدن 
کشورها گردید، متفکران خیرخواه بشری به فکر افتادند با طراحی ساختار 
و مکانیزمی تحت عنوان »سازمان ملل متحد « و ارکان تابعۀ آن، مهاری 
بر خودکامگی های قدرت های زورگوی جهان که عمدتًا عامل تحریک و 

آغاز جنگ های خانمان سوز بوده اند، ایجاد کنند.
شده  معین  وظایف  به  نتوانست  متحد  ملل  سازمان  که  چند  هر 
خود در جلوگیری از جنگ و خونریزی بین ابناء بشر به درستی عمل 
کند و نایرۀ جنگ ها را به کلی فرو نشاند اما اقدامات بازدارندۀ نسبتًا 
خود  از  بین المللی  جامعۀ  مناقشات  رفع  در  را  قبولی  قابل  و  خوب 

داده است. نشان 
دولت فعلی ایران که با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمد با پیگیری 
یک دیپلماسی نفس گیر، موج ایران هراسی را با طراحی برجام تا حدود 
زیادی به عقب راند و به میزان قابل توجه ای جلوی یکه تازی های آمریکا 
از  آمریکا  با خروج یکطرفۀ  اما  را گرفت.  ایران  بر علیه  اتحاد جهانی  و 
این پیمان سیاسی بین المللی، کشورمان آسیب های فراوانی را به ویژه در 

عرصۀ اقتصاد وابسته به نفت و دالر متحمل شد.
قرار  آمریکا  کنار   ۵+۱ در  که  دیگری  های  قدرت  این  وجود  با 
داشتند از همسویی کامل با آمریکا بازداشته شدند، به طوری که در دو 
مرحله دیپلماسی آمریکا در خصوص استفاده از ظرفیت برجام بر علیه 
آمریکا  امروز  ناکامی و شکست شد.  به  ایران منجر  جمهوری اسالمی 
که در عرصۀ بین المللی نه تنها ایران بلکه سایر کشورها و هم پیمانان 
خود را تهدید به تحریم کرده است، به نظر می رسد معادالت جهانی در 
عرصۀ بین المللی شکل تازه ای به خود خواهد گرفت و منطق زورگویی 
نسنجیدۀ  و  ملی  منافع  رفتارهای خالف  با  که  شرطی  به  آمریکایی ها 
با  نگردد  باعث  را  آنان  جویی  بهانه  و  مجدد  تحریک  داخلی،  عوامل 

همراهی مردم به انزوا خواهد رفت.
امروز اگر تنها ثمرۀ برجام این باشد که موج ایران هراسی بر افتاده 
در دنیا چندان رغبتی به شعارها و ادعاهای آمریکا نشان نمی دهد، خود 
یک گام بزرگ در دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران است. تالش گسترده 
آمریکا که درصدد شکست خفت بار دیپلماتیک خود و در جهت اجماع علیه 
ایران و استفاده از مکانیزم برجام علیه برجام است، باید با وحدت و همدلی 

مردم و حاکمیت خنثی شود.
آمریکایی ها با نفوذ گسترده بر علیه ایران و جبهۀ مقاومت درصدد 
خطری  نزدیک ترین  امر  این  برآمده اند.  اسرائیل  با  اعراب  روابط  احیاء 
را تهدید می کند و دیپلماسی فعال  ایران  است که جمهوری اسالمی 
و متکی به ارادۀ مردم ایران می تواند گامی مهم در زمینه ارتباط فعال 
آمریکایی-اسرائیلی  مکر  سازی  خنثی  به  و  باشد  عربی  کشورهای  با 

کمک قابل توجه ای کند.
در این میان آنچه بیش از پیش حائز اهمیت است این است که در 
وضعیت کنونی مسئولین و مدیران تا چه حد توانسته اند رضایت مندی و 
همدلی مردم را فراهم آورند؟ چرا که جز با اتکاء به این مهم نخواهند 
توانست از عهدۀ کارزارهای داخلی و بین المللی برآیند. اثرات منفی تحریم 
ها بر کشور غیرقابل انکار است اما بسیاری از مشکالت ارتباطی با تحریم 
ها نداشته و ریشه در سوء مدیریت های گذشته و فعلی و عدم حل ریشه ای 

مشکالت در درون کشور دارد.
امیدواریم اتفاقات منطقه ای و بین المللی صرف نظر از اثرات مثبت 
یا منفی شان، قبل از هر چیز منجر به افزایش تعهد، مسئولیت پذیری و 
تدبیر مدیران و مسئولین امور گردد نه اینکه موجب بروز چند دستگی ها 

و اختالفات داخلی آسیب زا.

* عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
آزاداسالمی واحد کرج 

جواد رنجبر درخشی لر*
کتاب باز،  خوب  برنامه  در 
منتقد  ستی،  فرا مسعود  قای  آ
ایران،  سینمای  ناراضی  همیشه 
داستانی از شاهنامه تعریف کردند 
و بیت هایی خواندند که همه غلط 
بود. چند نکته در این باره گفتنی 
را  است. نخست درست داستانی 

که فراستی خواند بخوانیم:
در مجلد پنجم شاهنامه به تصحیح استاد دکتر جالل 
خالقی مطلق داستان »رستم و شغاد« را در ۳۴۸ بیت داریم. 
رستم دستان، جهان پهلوان ایران، پس از کشتن اسفندیار، 
در  مرگ  و  شده  شومی  دچار  تن،  رویین  شاهزاده-پهلوان 
انتظار اوست. در خانواده رستم برادری ناتنی هست به نام 
شغاد. فردوسی او را چون ماه و شبیه سام سوار، نیای رستم، 
معرفی می کند. اما طالع این پسر شوم است. او را به کابل که 
بخشی از ایرانشهر و تحت فرمان حاکم سیستان، رستم، است 
می فرستند. شاه کابل او را داماد خود می کند. آن شاه هر سال 
به ایران بابت باج و خراج یک چرم گاو درم می دهد. پس 
از وصلت با خانواده زال شاه کابل دچار این توهم می شود 
که رستم از او باج نخواهد گرفت. اما رستم باج مرسوم را 
می گیرد. شغاد که تقدیر بر او نابود کردن خاندانش را نوشته، 
دل آزرده می شود و با شاه کابل توطئه می کند. ترفند آن ها 
به  شغاد  تحقیر  کشتنش  و  کابل  به  رستم  کشاندن  برای 
تحقیر  برابر  در  رستم  که  می دانند  است.  کابل  شاه  دست 
ایرانیان سکوت نخواهد کرد. شغاد ظاهرا تحقیر شده به خانه 
می کند  راهی  گزین  سپاهی  و  برمی آشوبد  رستم  و  می رود 
بازیابد. شاه کابل طبق نقشه پوزش خواه  تا حیثیت رفته را 
پیش،  از  می کند.  دعوت  شکار  به  را  رستم  و  می آید  پیش 
چاهی در شکارگاه کنده اند و با نیزه های سمی آماده کرده اند 
تا تن رستم و رخش را بدرد. رخش توطئه را می فهمد ولی 
رستم او را پیش می راند. هر دو در چاه می افتند و این پایان 
دردناک جهان پهلوان رستم دستان است، پس از ۶۰۰ سال 

زندگی با شکوه و نگهداری ایران و ایرانیان.
فراستی می گوید: رستم مرزدار و مامور باج و خراج است. 

اصال واژه مرز در شاهنامه به معنی سرزمین است نه چون امروز 
به معنی سرحد. شان رستم بسیار باالتر از این عنوان هاست. او 
امید شاه و ملت ایران، تاج بخش، است. رستم پهلوانی اهورایی 
است و ماموریت های خطرناک و حیاتی از بین بردن دیوها و 
اهریمنان به او واگذار می شود نه گرفتن باج و خراج. روایت 
از داستان رستم و شغاد نشان می دهد که  سطحی فراستی 

ایشان با مفاهیم عمیق شاهنامه آشنا نیست.
در داستان رستم و شغاد، همچون کل شاهنامه، مساله 
بنیادین تقدیر است. شغاد نقش تقدیری خود را ایفا می کند و 
رستم باید بابت کشتن اسفندیار مجازات شود. رستم و شغاد 
از یک گوهر هستند و هنگام زاده شدن شغاد فردوسی او را 

چون سام سوار می نامد:
کنیزک پسر زاد روزی یکی

که از ماه پیدا نبود اندکی
به باال و دیدار سام سوار
ازو شاد شد دوده نامدار

دست  به  نمی تواند  بی همتاست  پهلوانی  در  که  رستم 
دشمن کشته شود تا افتخار آن برای همیشه نزد دشمن باقی 
بماند. مرگ او باید با حادثه ای در داخل ایران و حتی خانواده 
افتخار  و  نیست  او  با  مقابله  یارای  را  بیگانه ای  بخورد.  رقم 

کشتن او نباید برای بیگانه به یادگار بماند.  
مسایل  این  گرفتن  نادیده  بر  عالوه  فراستی  روایت 
بنیادین ایرادات آشکار دیگری هم دارد. اگر او متن را یک 
روایت  برخالف  نمی کرد.  اشتباهاتی  چنین  بود  خوانده  بار 
فراستی شاه کابل باج و خراج را به ایران داده بود. مسأله 
بود  برادرش  از  شغاد  تقدیری  نارضایتی  فقط  مانده  باقی 

باج.   نه پرداختن 
او  روایت فراستی وقتی عجیب و خنده دار می شود که 
بیت ها را می خواند. فراستی نشان می دهد که هرگز شاهنامه 
را به دست نگرفته. چه، یک بار خواندن این بیت ها که واژگان 

دشوار هم ندارد، آدم را برای خواندن درست آماده می کند.
البته باید گفت که غلط خواندن یک متن کهن دشوار، 
همانند شاهنامه عیب بزرگی نیست، و حتی برخی از استادان 
تراز اول شاهنامه شناس هم ممکن است بیتی را غلط بخوانند. 
اما این همه غلط آشکار در ساده ترین واژه ها این سوال را پیش 

می آورد که چرا فراستی برای روایتی از شاهنامه دعوت شده 
است؟ او که قادر به خواندن یک ترکیب اضافی ساده نیست.

اگر یک فرد آشنا به شاهنامه داستان را می خواند فراز 
و فرودهای زیبای آن را به مخاطب برنامه می نمایاند. یکی 
شاهکارها،  سطح  در  داستان،  این  صحنه های  زیباترین  از 
بین  در  که  است  چاه  سوی  به  رفتن  از  رخش  خودداری 
غلط خوانی های فراستی گم شده است و بعید می دانم کسی 
با شنیدن این نوع خوانش ترغیب بشود که سراغ شاهنامه و 

این داستان برود و خودش این بخش را بخواند.
آقای  نظرم  به  است.  زیاد  فراستی  خوانشی  ایرادهای 
سروش صحت باید مهمان دیگری دعوت کند و از او بخواهد 
تا این داستان را بخواند تا آثار سِوء خوانش فراستی از بین برود.

به چند ایراد خوانشی او اشاره می کنم:
ز گفتار او رستم آمد به شور

 از آن دشت پرآب و نخچیر گور
نخچیر گور ترکیب اضافه است و باید به کسر ر خوانده 

شود. فراستی با سکون خواند که بیت را مبهم می کند.
بزد گام رخش تگاور به راه

چنین تا بیامد میان دو چاه  
فراستی گام را که باید به سکون م بخواند با کسره خواند 
که کامال غلط است. این بیت در چاپ دکتر خالقی مطلق به 
این شکل ضبط شده است: چنین تا بیامد میان دو چاه / نزد 

گام رخش تگاور به راه
تا  ادبیات فاصله دو ضبط زمین  به  برای خواننده آشنا 

آسمان است.
دو پایش فرو شد به یک چاهسار 

نبد جای آویزش و کارزار
آویزش با کسره ز است نه فتحه. آویزش به معنی آویختن 

در جنگ و آویختن همان معنای گالویز شدن را دارد.
گه آمد که بر تو سر آید زمان
شوی کشته بر دست آهرمنان

را فراستی: 
که آمد که بر تو سرآید زمان

شوی کشته در دام آن آهرمنان
خواند که کامال غلط است.

در دو بیت بعدی واژه خستگی هاش را خستگیش و قید 
تاکید مگر را حرف شرط اگر خواند که نه تنها معنی را دگرگون 

می کند بلکه وزن را هم به هم می ریزد.
اما شاهکار غلط خوانی در این بیت است:

گلوی سیاوش به خنجر برید
گروی زره چون زمانش رسید

است.  بریدن  مصدر  از  ماضی  فعل  ب،  ضم  به  برید 
فراستی آن را برید )به کسر ب( خواند که در اینجا بی معنی 
کند.  تداعی  را  توهین آمیز  و  عوامانه  معنایی  شاید  و  است 
گروی زره، نام قاتل سیاوش، را هم که به پیش گ است 
و  شاهنامه  با  مطلق  آشنایی  عدم  نشانه  خواند،  فتحه  با 

شخصیت های آن .  
انداخته  جا  او  که  بیت هایی  و  خوانی ها  غلط  بقیه  از 
می گذرم. فقط اشاره می کنم که بفراخت به سکون ف و خ از 
مصدر افراختن صیغه دوم شخص غایب به معنای بلند کردن 
است و آن طور که فراستی به فتح ف و خ خواند کامال بی 

معنی است.
آقای فراستی که با یک ژست عالمه دهری آثار سینمایی 
ایران را تحقیر می کند و گاه درباره آثار جاویدان سینمای ایران 
نگاه خشن و تحقیرکننده ای دارد و مدعی است که فیلم ها را 
ندیده نقد می کند ای کاش شاهنامه را نخوانده برای دیگران 
تعریف نمی کرد. این همه شاهنامه شناس و شاهنامه پژوه وجود 
دارد که می توانند درباره این شاهکار بزرگ بشری حرف های 

عالمانه و دقیق بزنند.
خوانش غلط چند بیت نه چندان دشوار شاهنامه نشان 
داد که عده ای که به دالیلی از رانت حضور در تلویزیون بهره 
کارشناسی  ادعای  و  و صدها ساعت حرف می زنند  می برند 
ناتوان هستند. حرف  ادای درست چند جمله جدی  از  دارند 
زدن که کار سختی نیست. همه صبح تا شب حرف می زنیم. 
اما عده ای که خوش شانس هستند در تلویزیون حرف می زنند 
و بابت حرف هایی که دیگران رایگان به زبان می آورند پول 
می گیرند. و ای کاش آقای سروش صحت سطح برنامه ای را 
که نام کتاب بر خود دارد و برای همه فرهیختگان ارزشمند 

است باال نگه دارد.
*شاهنامه پژوه

نگاه و نظر

آقای فراستی شاهنامه را هم نخوانده روایت می کند

جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد سرمایه 
گذاران نباید انتظار داشته باشند افزایش نوسان در بازار طال به 

این زودی به پایان برسد.
افشین نوابی، مدیر معامالت گروه ام کی اس سوییس 
به کیتکونیوز گفت: به حدی ابهامات و نوسان وجود دارد که 
بازار برای مدتی آشفته خواهد بود. وی نه تنها در خصوص 
روند قیمت طال نظر خنثی دارد بلکه در حاشیه بازار نشسته و 

منتظر خواهد شد تا روند واضحتری شکل بگیرد.
در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته جاری از کارشناس 
وال استریت ۱۶ نفر شرکت کردند که از میان آنها شش نفر 
معادل ۳۸ درصد به افزایش قیمت طال و پنج نفر معادل ۳۱ 
درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و به همین تعداد نظر 

خنثی داشتند.
در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران نظرات 
اندکی واضحتر بود. در این نظرسنجی ۲۳۹۱ نفر شرکت کردند 

که از میان آنها، ۱۲۰۷ نفر معادل ۵۰ درصد به افزایش قیمت 
طال و ۸۲۲ نفر معادل ۳۴ درصد به کاهش قیمت طال رای 

دادند و ۳۶۲ نفر معادل ۱۵ درصد نظر خنثی داشتند.
حضور در نظرسنجی سرمایه گذاران به باالترین رکورد 
از ژوییه رسید و در این بین، خوش بینی به افزایش قیمت 
طال به پایینترین حد از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون نزول کرد.

این تغییر جو در پی ریزش قابل توجهی قیمت طال در 
هفته جاری روی داد که به پایین ۱۹۰۰ دالر سقوط کرد و 

یک سطح حمایتی کوتاه مدت مهم دیگر را شکست.
وال  کارشناسان  از  نیمی  گذشته،  هفته  نظرسنجی  در 
استریت افزایش قیمت طال را پیش بینی کرده بودند در حالی 
ابراز  قیمت طال  افزایش  به  نسبت  گذاران  اکثر سرمایه  که 
معامالت  در  اونس طال  هر  بهای  بودند.  کرده  بینی  خوش 
روز جمعه بازار آمریکا ۱۰ دالر و ۶۰ سنت معادل ۰.۶ درصد 
کاهش یافت و در ۱۸۶۶ دالر و ۳۰ سنت بسته شد و برای 

کل هفته حدود ۱۰۰ دالر معادل ۴.۹ درصد کاهش داشت 
که بزرگترین کاهش هفتگی از هفته منتهی به ۱۳ مارس بود.

به  بینی  خوش  همچنان  قیمت،  ریزش  این  وجود  با 
درخشش طال در میان تحلیلگران وجود دارد. کارستن فریتچ، 
تحلیلگر فلزات ارزشمند در کومرس بانک اظهار کرد که این 
تکانه در بازار طال مایه تعجب بزرگی نبود با این حال اندکی 
بیش از حد بود. فضا برای طال و نقره همچنان مثبت است و 

طی چند ماه اخیر هیچ تغییری روی نداده است.
برای بسیاری از تحلیلگران، دالر آمریکا عامل کلیدی 
باید  قیمت طال  میزان کاهش  ارزیابی  برای  که  بود  خواهد 

زیر نظر گرفت.
شرکت  در  بازار  ارشد  استراتژیست  سیژینسکی،  کالین 
“SIA  ولث منیجمنت« روند قیمت طال در کوتاه مدت را 
کاهشی پیش بینی کرد زیرا از نظر وی، دالر آمریکا همچنان 
کیتکونیوز گفت: دالر  به  دارد. وی  بیشتر  برای صعود  فضا 

این  از  هم  طال  و  گذاشته  تاثیر  بازارها  همه  روی  آمریکا 
نظر مستثنی نیست. تصور می کنم پیش از این که سرمایه 
گذاران به بازار برگردند ما باید یک لرزه دیگر را در بازار طال 

مشاهده کنیم.
اوله هانسن، مدیر استراتژی کاال در ساکسو بانک اظهار 
به  زیرا  آمریکا خواهد داشت  به دالر  کرد وی توجه دقیقی 
نظر می رسد که دالر همچنان پتانسیل صعود بیشتری دارد 
و بنابراین، روند کاهشی طال هنوز به پایان نرسیده است. با 
این حال اصالح قیمت طال ممکن است با توجه به ابهامات 
رو به رشد در آستانه انتخابات آمریکا و تقاضا برای خرید طال 

به عنوان دارایی امن محدود شود.
هفته  در  طال  قیمت  روند  درباره  ابهاماتی  اگرچه 
ببینند  منتظرند  تحلیلگران  از  برخی  اما  دارد  وجود  جاری 
آیا طال حمایت در سطح کلیدی جدید ۱۸۵۰ دالر را حفظ 

خواهد کرد.

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز پیش بینی شد؛

نوسان بیشتر قیمت طالی جهانی در پیش است

صفحه ۲
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۶۰ میلیون ایرانی یارانه کاال می گیرند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اتمام بررسی طرح تأمین کاالی 
اساسی در مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، ۶۰ میلیون ایرانی یارانه 

کاال می گیرند.
جبار کوچکی نژاد درباره آخرین وضعیت طرح »تأمین کاالهای اساسی ویژه 
اقشار آسیب پذیر«، گفت: ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح از 
محل تبصره ۲ و ۱۴ قانون بودجه تأمین شده است، دولت مشکلی برای تأمین 
اعتبار طرح اعطای کاالی اساسی به اقشار آسیب پذیر ندارد و ما موافقت دولت 

را در این باره اخذ کردیم.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف 
است که کاالهای اساسی را به صورت دقیق مشخص کند و کارت اعتباری برای 
مردم در نظر بگیرد تا مردم از این طریق بتوانند کاالهای اساسی خود را تهیه کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی افزود: طرح تأمین 
کاالهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده 

است و احتمااًل هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: ما در این طرح تأکید کرده ایم که دولت هر چه 
سریعتر کارت اعتباری برای کاالهای اساسی را به اقشار آسیب پذیر اعطا و آن را 
شارژ کند تا مردم بتوانند کاالهای اساسی خود مانند گوشت، مرغ، روغن، پنیر و 

تخم مرغ را از این طریق تهیه کنند.
است ۶۰  قرار  کرد:  بیان  اسالمی  در مجلس شورای  مردم رشت  نماینده 
میلیون نفر در طرح تأمین کاالهای اساسی تحت پوشش قرار گیرند که مبالغی در 
کارت بانکی خانوارها شارژ می شود اما این مبالغ قابل برداشت نیست و افراد باید 

کاالهای مورد نیاز خود را از فروشگاه ها تأمین کنند.
وی تأکید کرد: طرح تأمین کاالهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر ایرانی در نظر 
گرفته شده و ۲۰ میلیون نفر کسانی هستند که حقوق بگیر نیستند یا تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی یا کشاورز و روستایی هستند که مبلغ 
۱۲۰ هزار تومان در کارت اعتباری آنان برای تأمین کاالهای اساسی واریز می شود.

کوچکی نژاد گفت: همچنین این طرح ۴۰ میلیون نفر دیگر از مردم را هم تحت 
پوشش قرار می دهد و این تعداد افراد حقوق بگیر هستند اما وضعیت زندگی شان 

خوب نیست که در کارت اعتباری این افراد ۶۰ هزار تومان واریز می شود.

دوری از فرهنگ مدیریت جهادی بزرگترین مشکل کشور است
 رئیس مجمع نمایندگان فارس با اشاره به فرهنگ حاکم بر دفاع مقدس 

گفت: بزرگ ترین مشکل کشور دوری از فرهنگ مدیریت جهادی است.
ابراهیم عزیزی گفت: نام دفاع مقدس برگرفته از عنصر ایمان و معنویت 
بود و این تقدس به این دلیل بود که ما برای دفاع از آرمان های نبوی، علوی و 

فاطمی در صحنه حاضر شدیم.
در مجلس شورای  مردم شیراز  نماینده  دفتر  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
تبدیل  وقتی  اما  نیست  خوبی  رویداد  نفسه  فی  جنگ  افزود:  عزیزی  اسالمی، 
باشد،  اصول  و  مکتب  آرمان،  از  دفاع  راستای  در  و  اعتقادی شده  فرهنگ  به 

تقدس پیدا می کند.
را  دفاع مقدس  زرقان در مجلس شورای اسالمی،  و  نماینده مردم شیراز 
برگرفته از مکتب ایثار و مردانگی و شجاعت دانست و افزود: دفاع مقدس مکتب 

همه خوبی ها و مردانگی ها است و انصافا خاک جبهه قطعه ای از بهشت بود.
او حرکت در جهت خدمت به مردم را ادامه راه دفاع مقدس دانست و گفت: 
امروز هم از خودگذشتگی، خدمت، تالش و حل مشکل مردم  ادامه فرهنگ دفاع 
مقدس است و در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

همان باور دفاع مقدس باید حاکم شود.
این نماینده مجلس افزود: روزگاری برای ۱۰۰متر سیم خاردار نیازمند این 
و آن بودیم اما فرهنگ دفاع مقدس و روحیه جهادی ما را تبدیل به بزرگ ترین 
کشور از نظر تجهیزات کرد؛ روحیه ای که اگر امروز نیز در اقتصاد حاکم بود، شاهد 
بسیاری از مشکالت نبودیم. عزیزی با بیان اینکه مردم دیدند که اگر بخواهیم 
کار کنیم، می توانیم، بیان کرد: امروز حل مشکالت مردم و خدمت به آنان که 
بدون چشمداشت ۸سال شجاعانه صبوری کردند، جهادی مقدس و وظیفه ای 

سنگین تر از دفاع مقدس است.

جنگ اقتصادی و فرهنگی از جنگ نظامی سخت تر است
و  ما  تک  تک  اتاق های  در  دشمن  سالح  امروز  گفت:  کشور  کل  دادستان 
فرزندانمان و در ادارات ما مشغول فعالیت است تا بتواند به اهداف شوم خودشان 
برسند و لذا این جنگ به مراتب از جنگ نظامی سخت تر است و مقابله با آن هوشیاری 

می طلبد که البته مقام معظم رهبری هشدارهای الزم را می دهند.
حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور در مراسم تجلیل از ایثارگران گفت: 
دربرابر کسانی که مقابل دشمن ایستادند سر تعظیم فرود می آوریم و امید است رهروان 

خوبی برای این شهدای گرانقدر باشیم.
وی ادامه داد: دفاع مقدس دوران هشت ساله ای بود که شهدا بار مسئولیتی را 
برعهده گرفتند همچنین جانبازان و آزادگان نیز جزیی از آن هستند و همه ما وظیفه 

داریم این ایام و خاطره های فراموش نشدنی آن ها را زنده نگه داریم.
دادستان کل کشور تاکید کرد: ما وارثان انقالب اسالمی و دفاع مقدس وظیفه 
داریم در راستای صیانت از دستاوردهای انقالب تالش کنیم. امروز جهاد ما در مقابل 
دشمن به گونه دیگر است؛ ما امروز در عرصه جهاد از جمله جنگ اقتصادی و فرهنگی 

هستیم که آثار تخریبی آن بیشتر است.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس شرق و غرب و حتی سرسپردگان غرب 
در داخل همه توان خود را به کار گرفتند تا نام جمهوری اسالمی را از پای درآورند 

و کشور را تکه تکه کنند، اما اراده خدارند چیز دیگری بود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: امروز همان استراتژی با تاکتیک های مختلف 
وجود دارد و هدف آن ها از بین بردن پایه های اعتقادی است و دشمن همه توانش 

را به کار گرفته تا با ضربه به فرهنگ و با سند ۲۰۳۰ پیروز شوند.
وی گفت: همان مقاومتی که در برابر جنگ تحمیلی ایستادگی کرد امروز نیز 
وظیفه دارد در برابر این جنگ های اقتصادی و فرهنگی مقاومت کند؛ امروز وظیفه 
ما سخت است و باید در این جنگ هر آنچه در توان داریم تالش کنیم و گوش به 
فرمان باشیم.دادستان کل کشور گفت: امروز سالح دشمن در اتاق های تک تک ما 
و فرزندانمان و در ادارات ما مشغول فعالیت است تا بتواند به اهداف شوم خودشان 
برسند و لذا این جنگ به مراتب از جنگ نظامی سخت تر است و مقابله با آن هوشیاری 

می طلبد که البته مقام معظم رهبری هشدارهای الزم را می دهند.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور 
گفت: همه می دانید چه قدرت هایی پشت رژیم طاغوتی بود، اما اراده خداورند متعال 
این بود که انقالب حادث شود. وی ادامه داد: در روزهای تحقق جمهوری اسالمی، 
از نظر تجهیزات نظامی تقریبا صفر بودیم؛ یک دنیا علیه این انقالب تازه حادث 

شده بسیج شدند، اما با برنامه ریزی های مختلف این انقالب به راه خود ادامه داد.
رییس دیوان عالی کشور تاکید کرد: در این انقالب مردان خدایی بودند که 
پروش یافته دامان اهل بیت و مکتب امان حسین بودند و با توکل به خدا این انقالب 

را چهل سال به پیش بردند که این خود نوعی معجزه بود.
وی با بیان اینکه جنگ امروز ما جنگ اقتصادی است گفت: از یک طرف 
مردم را در فشار اقتصادی قرار می دهند و از سویی دیگر عوامل آن ها در داخل با 

حرکات ضد انقالبی می خواهند انقالب را از درون خراب کنند.
وی ادامه داد: بخشی از مردان انقالب می توانند در مسایل اقتصادی کمک 
کنند و بخشی از این افراد نیز در قوه قضاییه هستند تا عدالت به درستی اجرا شود؛ 

امروز جبهه قضات قوه قضاییه مبارزه با ظلم و بی عدالتی است.
سعید عمرانی فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه در مراسم تجلیل از ایثارگران 
ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این مراسم نقطه اتصالی است برای جوانانی 
که بعد از جنگ آمدند تا با آن آشنا شوند لذا باید این مراسم ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز جنگ علیه نظام مقدس از سوی معاندین ادامه دارد و فقط 
شکل سالح های به کار گرفته تغییر پیدا کرده است.

عمرانی تاکید کرد: این بار اقتصاد و تولید مورد هدف قرار گرفته است گاهی 
دشمنان با این شیوه ها و برخی عوامل نفوذی خود، در حوزه تولید گرفتاری هایی 
را ایجاد کردند حال امیدواریم در حوزه قضایی نیز به درستی وارد جنگ این حوزه 

شویم و ایثارگری به خرج دهیم.

۱۰ استان کشور زیرخط میانگین سرانه آموزشی است
نوسازی،  سازمان  رئیس 
کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه 
با اشاره به اینکه اکنون دو درصد 
کالس های درس با بخاری نفتی 
برای حل مشکل  از تالش  گرم می شوند 
سیستم های گرمایشی این مدارس خبر داد.

مهراله رخشانی مهر درباره چالش های 
توضیح  در  و  گفت  سخن  سازی  مدرسه 
تصویری از ساختمان مرکز سنجش آموزش 
وزارت آموزش و پرورش که کانال کشی کولر 
شکل نامناسبی به نمای ظاهری ساختمان 
داده بود گفت: ما سازمان نوسازی مدارس 
و  بانشاط  ایمن،  مدارس  ساخت  و  هستیم 
مقاوم جزو وظایف ماست و در برنامه زیرنظام 
فضا و تجهیزات سندتحول بنیادین که متولی 
کارگروهش  مسئولیت  و  هستیم  آن  انجام 
به ما سپرده شده لذاشرح وظایف ما کامال 

مشخص است.
وی افزود: نگه داری اماکن و فضاهای 
آموزشی و اداری بر عهده معاونت پشتیبانی 
ادارات کل آموزش و پرورش و  و معاونین 

معاونین اداری و مالی مناطق است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
وظایف  شرح  اینکه  بیان  با  کشور  مدارس 
مشخص است و نگه داری از فضاها و انجام 
پشتیبانی  معاونت  برعهده  جزئی  تعمیرات 
است اظهار کرد: اخیرا وزیر آموزش و پرورش 
ابالغ کردند.  را  تفکیک شده  شرح وظایف 
به  مدارس  اساسی  تعمیرات  اساس  این  بر 
تعمیرات  این  انجام  بابت  و  شده  واگذار  ما 
بودجه در اختیار داریم ولی بودجه تعمیرات 
جزئی به ادارات کل استان ها ابالغ می شود 
و دخل و تصرفی در فضاهای اداری آموزش 

و پرورش نداریم.
وی یک تقسیم بندی از انواع مدارس 
تعریفی  در  گفت:  و  داد  ارائه  حوزه  این  در 
که داریم انواع مدارس به این شرح هستند؛ 
اول مدارس نیازمند تخریب و بازسازی، دوم 
مدارس نیازمند مقاوم سازی و سوم مدارس 
مقاوم که بر اساس استانداردهای الزم ساخته 
شده و مقاومت الزم را در برابر بارهای قائمی 

وعمودی و جانبی دارند.
* ۷۰ درصد مدارس کشور مقاومند

رخشانی مهر افزود : ۱۲ درصد مدارس 
کشور نیازمند تخریب و بازسازی، ۱۸ درصد 
مقاوم  درصد   ۷۰ و  سازی  مقاوم  نیازمند 

هستند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
اکنون مدرسه  اینکه  بیان  با  مدارس کشور 
خشت و گلی دیگر در کشور نداریم عنوان 
کرد: تا مهر ۱۳۹۷، یک هزار و شش کالس 
درس خشتی و گلی داشتیم که بهمن ۹۸ با 
برنامه ریزی های انجام شده عمال از ادبیات 
عمرانی مدارس برچیده شد و دیگر مدرسه 

خشت و گلی نداریم.
* سه استان دارای بیشترین مدارس 

نیازمند تخریب و مقاوم سازی 
وی درباره توزیع جغرافیایی این مدارس 
مدارس  درصدی   ۳۰ میانگین  این  گفت: 
مقاوم سازی  و  بازسازی  و  تخریب  نیازمند 
برای کل کشور صادق است که در برخی نقاط 
بیشتر و در برخی نقاط کمتر است. بیشترین 
به  میزان آن یعنی ۳۵ ـ ۳۴ درصد متعلق 
خراسان  و  بلوچستان  و  سیستان  تهران، 
رضوی و کمترین آن متعلق به استان های 
یزد و ایالم است.رخشانی مهر درباره بودجه 
سازمان نوسازی مدارس بیان کرد: ظرفیت 
قانون بودجه ۹۹ حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان 
است که تحت عناوین بودجه های استانی، 
تقسیم  متفرقه  و  اصلی  و ردیف های  ملی 
بندی می شود.رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به اینکه آیا 
این بودجه کافی است؟ گفت: این عدد کم 
است اما اجازه بدهید بحث را از منظر دیگر 
دنبال کنیم؛ اینکه موضوع مدرسه سازی یک 
جریان است و این را برنمی تابد که بگوییم 
در  تخریبی  مدرسه  دیگر  زمانی  چه  تا  که 
یک  در  مدارس  همه  چون  نداریم،  کشور 
تاریخ ساخته نشده اند که همه در یک زمان 

فرسوده و نیازمند بازسازی بشوند.
وی ادامه داد: بلکه مناطق و شهرک 
های جدید ساخته می شوند و نیازمند فضای 
جدید آموزشی می شوند. هروقت به صورت 
مقطعی اعتبارات نوسازی را با این تصور که 
پرونده مدرسه سازی را در یک برهه زمانی 
ببندیم اشتباه کرده ایم.رخشانی مهر با اشاره 
پنجم  و  چهارم  های  برنامه  طی  اینکه  به 
توسعه ۴۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت 
و اتفاقات خوبی در حوزه مدرسه سازی رخ 

و  آموزشی  فضاهای  سرانه  کرد:  اظهار  داد 
مربع  متر  نیم  و  انقالب یک  قبل  پرورشی 
به  و  برابر شده  از سه  بیش  اکنون  بود که 

۵.۲ متر مربع رسیده است.
* رشد مدرسه سازی از سرعت رشد 

جمعیت پیشی گرفت 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور ادامه داد: البته جمعیت دانش 
آموزی قبل و بعد انقالب تفاوت چشمگیری 
داشته است اما وقتی سرانه را محاسبه می 
کنند زیربنای فضاهای موجود را برجمعیت 
هرچه  و  کنند  می  تقسیم  آموزی  دانش 
جمعیت افزایش یابد باید شاهد کاهش سرانه 
باشیم، اما این اتفاق نیفتاده است و باوجود 
رشد جمعیت دانش آموزی سرانه باال رفته و 
سرعت مدرسه سازی از سرعت رشد جمعیت 

دانش آموزی پیشی گرفته است.
وی با بیان اینکه در یک دوره هشت 
یا ۱۰ ساله، ۵۰ درصد مدارس کشور مقاوم 
سازی شدند گفت: در برنامه چهارم و پنجم 
مدرسه  بابت  دالر  چهارمیلیارد  توسعه، 
بودیم  ناچار  و  شد  داده  تخصیص  سازی 
دانشگاه  کمک  به  را  الزم  استاندادرهای 
های کشور برای مقاوم سازی احصاء کنیم. 
استانداردها را تهیه کردیم و سازمان برنامه 
که  مشاورانی  اختیار  در  را  آن  و  کرد  تایید 
تجربه کار مقاوم سازی نداشتند قرار دادیم.

ها  سال  آن  در  افزود:  مهر  رخشانی 
به  مدارس  سازی  مقاوم  در  را  خوبی  رتبه 
دست آوردیم و سال ۱۳۸۲ همکاران ما آمار 
گرفتند. در آن سال ۷۰ درصد مدارس نیازمند 
مقاوم سازی بودند و ۳۰ درصد مقاوم بودند 
و در یک بازه زمانی کوتاه این عدد برعکس 
شده است.  رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
اینکه  به  اشاره  با  کشور  مدارس  تجهیز  و 
»آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  برای  حال 
۶۸۰۰ میلیارد تومان عدد خوبی است؟« باید 
گفت که اگر ما بتوانیم بودجه سازمان را به 
مجلس و سازمان برنامه بقبوالنیم که باید 
متناسب با اعتبارات و افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی و تورم افزایش یابد و به صورت 
ثابت ادامه داشته باشد می توانیم خیلی زود 
مسئله مدارس تخریب و بازسازی را حل کنیم 
اما مقطعی عدد خوبی را تخصیص داده اند 

و در مقاطعی این رقم کاهش یافته است.
* ساخت مدارس با سیستم گرمایشی 

نفتی برای کاهش هزینه تمام شده
های  سیستم  وضعیت  درباره  وی 
گرمایشی مدارس نیز گفت: با وجود تالش 
صورت  های  حمایت  و  شده  انجام  های 
ای  مدرسه  هر   ۱۳۹۱ سال  از  قبل  گرفته 
ساخته شده برای پایین آوردن هزینه تمام 
شده از بخاری نفتی عمدا استفاده شده؛ به 
این دلیل که سرپناه و تعداد مدرسه بیشتری 
ایجاد شود. یک کار غیرفنی انجام داده اند 
که مورد تایید ما نیست. مدرسه را به جای 
نفتی  بخاری  با  رادیاتور  و  حرارتی  سیستم 

ساخته اند و تحویل داده اند.
باقی  نفتی  بخاری  هزار   ۱۴ هنوز   *

است
رخشانی مهر افزود: اما از سال ۹۱ به 
بعد تا امروز، فقط ۱۴هزار بخاری نفتی از ۵۳۰ 
هزار کالس درس باقی مانده  است. سال قبل 
۵۰ هزار بخاری نفتی را جمع آوری کردیم 
و این ۱۴ هزار مورد برای مناطقی است که 
زیرساخت های الزم را نداریم و عمال آنجا 
گازکشی نشده است. این بخاری ها در نقاطی 
چون سیستان و بلوچستان است که گازکشی 
شهری انجام نشده، برای مناطق صعب العبور 
است که گاها برق هم ندارند. اکنون دو درصد 
کالس های درس با بخاری نفتی گرم می 
شوند که عدد قابل قبولی است؛ اگرچه در 

تالشیم تا آن را هم حل کنیم.
سرانه  میانگین  زیرخط  استان   ۱۰  *

آموزشی
و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 

میان  ارتباط  درباره  کشور  مدارس  تجهیز 
سیستان  در  آموزان  دانش  تحصیل  ترک 
و  مدارس  فیزیکی  فضای  با  بلوچستان  و 
کرد:  عنوان  آموزش  فضای  بودن  فراهم 
حتما  است.  عمران  ام،  تخصصی  حوزه 
دانش  برخی  در  تحصیل  ترک  موضوع 
آموزان سیستان و بلوچستان با نبود مدرسه 
و کمبود سرانه فضای آموزشی مرتبط است. 
آموزشی  سرانه  میانگین  زیرخط  استان   ۱۰
آن  از  قبل  و  البرز  آخر،  استان  که  دارند 
بلوچستان و آذربایجان غربی و  سیستان و 

تهران قرار دارند.
بیشترین مدارس تخریبی  افزود:  وی 
متعلق به شمال تهران است و استان تهران 

کمترین سرانه آموزشی را دارد.
* امسال ۲ درصد کالسها با بخاری 

گرم می شوند 
سهم  ینکه  ا درباره  مهر  رخشانی 
میلیاردی   ۱۳۵۰ بودجه  از  مدرسه  هر 
تخصیصی از محل عوارض گاز که درراستای 
استانداردسازی سیستم های گرمایشی صرف 
می شود چقدر است؟ گفت: ۱۴ هزار بخاری 
نفتی داریم که برخی می تواند در راهروها 
باشد و یا بسته به زیربنا ممکن است در یک 
کالس دو بخاری باشد. به عبارتی دو درصد 

کالس ها با بخاری گرم می شوند.
و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
دوم،  بحث  افزود:  کشور  مدارس  تجهیز 
 ۶۳ حدود  است؛  گازی  های  بخاری  بحث 
هزار بخاری گازی داریم. بنا بر ضوابط نظام 
مهندسی، ورود شعله مستقیم آتش به داخل 
بندی  اولویت  وقتی  است.  ممنوع  کالس 
می کنیم پرخطر ها بخاری نفتی و باخطر 
اضافه  هستند.وی  گازی  بخاری  کمترها، 
کرد: این اعتبار ۱۳۵۰ میلیارد تومان را برای 
جمع آوری بخاری های گازی نیاز داریم که 
برای هرکالس درس به طور میانگین ۲۵ 
تا ۳۰ میلیون می شود. ممکن است برخی 
بپرسند چرا این عدد باالست. علت این است 
اما داخل  مبنای ما کالس درس است  که 
ها  سرایداری  نمازخانه،  ها،  سالن  راهروها، 

و ... هم نصب می شود.
رخشانی مهر با اشاره به اینکه این عدد 
۱۳۵۰ میلیارد تومان برای ۴۰ هزار کالس 
درس کفایت می کند و همه کالس ها را 
در سال ۹۹ نمی توانیم استانداردسازی کنیم 
گفت: اگر این رقم تخصیص یابد بخش جدی 
از کار حل می شود اما مسئله این است که در 
شش ماه اول امسال هنوز تخصیص نداشته 
ایم. الیته با سازمان هدفمندی جلسه داشتیم و 
قول مساعد داده شده است که این تخصیصی 
ردیف۸۰۰  این  هم  قبل  سال  یابد.  تحقق 

میلیارد تومان بود که همه آن وصول شد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور ادامه داد: یک علت به وجود 
آمدن این مشکل در سال جاری این است 
که پول به شرکت گاز می رود، شرکت گاز 
پول را به سازمان هدفمندی می دهد و ما 
باید تخصیص از سازمان برنامه به سازمان 
به  هدفمندی بگیریم و سازکان هدفمندی 
خزانه بدهد و خزانه برای ما واریز کند. البته 
قرار شده است این بودجه هفته آینده اولین 

تخصیص را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه حضور دکتر منادی 
و  است  ما  همکاران  برای  مغتنمی  فرصت 
ایشان از ما جدی تر وعالقه مند تر هستند 
نهایت  بیاید  بر  دستشان  از  هرکاری  و 
با  تعامل  گفت:  داشت  خواهند  را  همکاری 
کمیسیون آموزش خوب است و موضوع را 

پیش می بریم.
رخشانی مهر در پاسخ به اینکه بودجه 
ریزی بر اساس کالس هاست، مشاعات چه 
که  فضاهایی  معتقدند  برخی  شوند؟   می 
از  و  نیست  مدرسه  شبیه  شود  می  ساخته 
تعابیری مانند زندان برای مدرسه ها  استفاه 
می کنند؟ گفت: تکلیف ما را در این موضوع 

سندتحول روشن کرده است و خوشبختانه با 
فرمایشات رهبری و تاکید وزیر برای اجرایی 
شدن سندتحول حرکت های خوبی شروع 

شده است.
و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
زیرنظام  داد:  ادامه  کشور  مدارس  تجهیز 
فضا و تجهیزات یک برنامه فاخر است. نگاه 
سندتحول به برنامه زیرنظام فضا و تجهیزات 
نگاه فاخری است و سندتحول از ما خواسته 
فضای ایمن، بانشاط، دوستدار محیط زیست، 
بهره مند از انرژی های تجدیدپذیر و دوست 

داشتنی بسازیم.
وی افزود: شاید ۲۰ تا ۳۰ سال قبل که 
استانداردهای الزم را نداشتیم و خیلی عقب 
فضاهای  سرعت  به  بودیم  ناچار  و  بودیم 
جدید بسازیم و دانش آموز را از کپر برداریم 
و در کالس معمولی بنشانیم. زمانی مدارس 
سه و چهار شیفت در دهه ۵۰ و ۶۰ داشتیم 
و همکاران ما بودند سراغ ساخت فضاهای 
ولی  گرفت  روند سرعت  این  و  بروند  تیپ 
این کار امروز دیگر از ما پذیرفته نمی شود 
و باید به سمت ساخت فضای روز و نوین 
معماری  به  بخشی  هویت  حوزه  در  برویم. 
اتفاقات  اسالمی  ایرانی  معماری  و  مدارس 

خوبی رخ داده است.
سراغ ساخت  به  افزود:  مهر  رخشانی 
فضاهای آموزشی و مجتمع های بزرگ رفته 
ایم و می خواهیم مشاعات را افزایش دهیم. 
۳۱۰ فضای نیمه تمام در کرمان نیمه کاره 
و رها شده مانده بود که ۲۹۰ مورد آن فعال 
شده است. در معماری فضاها اتفاقات خوبی 
افتاده است. جمع کردن مدارس کوچک از 

آرزوهای سندتحول است.
* تمایل آموزش و پرورش به تجمیع 

مدارس زیر ۵۰ دانش آموز 
وی ادامه داد: در کشور ما ۵۰ درصد 
دانش آموزان در مدارس با کمتر از ۵۰ دانش 
آموز مشغول به تحصیل اند. این اشکالی ندارد 
و حداقل حق بچه محروم یک سرپناه است؛ 
اما در جایی که امکان پذیر است مایلیم اینها 

را تجمیع کنیم.
فضای  کمبود  له  سا چند  داستان 
نامهربانی  و  تهران  منطقه ۲۲  در  آموزشی 

دستگاه ها و ...
و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
تجهیز مدارس کشور درباره مشکل کمبود 
اظهار  تهران  درمنطقه ۲۲  آموزشی  فضای 
کرد: جامعه خیرین مدرسه ساز قدیمی ترین 
و منسجم ترین مجموعه خیری است که از 
سال ۷۷ فعالیت می کند و ۱۳۰ هزار کالس 
درس را ساخته اند. بنیاد برکت و بنیاد علوی، 
مدارسی  ساالنه  هم  موسسات  و  ها  بانک 
می سازند و تحویل می دهند اما وزارت راه 
کند  ایجاد  جدید  شهری  خواهد  می  وقتی 
باید مدرسه را نیز لحاظ کنند. مسکن مهر 
ساخته می شود و بعد از مستقر شدن مردم 
بر  است  این  انتظار  افتیم.  فکر مدرسه می 
اساس قوانین وزارت راه کامل مدرسه بسازد 
و تحویل بدهد اما ۳۰ درصد آن را می سازد.

راه یک مسئولیتی  افزود: وزارت  وی 
دارد و شهرداری هم در حوزه مناطق شهری 
باید این الزام را رعایت کند. بر اساس ماده 
پرورش که  و  آموزش  قانون شوراهای   ۱۸
متاسفانه اصالحات بدی روی آن انجام شد؛ 
انبوه سازان ملزم به درنظر گرفتن و ساخت 

فضاهای آموزشی هستند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور ادامه داد: اما در منطقه ۲۲ حتی 
زمین با کاربری آموزشی وجود ندارد که خّیر 
را برای ساخت مدرسه به آنجا ببریم. نه تنها 
مدرسه ایجاد نمی کنند بلکه زمین مناسب هم 
دراختیار نگذاشتند. دکتر حاجی میرزایی یک 
برنامه ابتکاری گفت وگوی هفته ترتیب داده 
که شهردار تهران هم آمده است و کارگروهی 
شکل گرفته است که مسئله را با وزارت راه و 

شهرداری حل کنیم.
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مهلت انتخاب رشته کنکور ۹۹ تمدید شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت انتخاب رشته در 

کنکور سراسری سال ۹۹ تا دوشنبه ۷ مهرماه تمدید شد.
فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: انتخاب رشته کنکور سراسری سال 
۹۹ از دوم مهرماه ۹۹ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و 
ساعت ۲۴ امشب ۵ مهر ۹۹ به پایان می رسید که به منظور ارائه فرصت به 

داوطلبان این مهلت تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۷ مهرماه تمدید شد.
وی افزود: رشته های جدید برای انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری 
۹۹ تا پایان امشب در سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و داوطلبان الزم 
است نسبت به مشاهده این رشته ها و انتخاب آنها در صورت تمایل اقدام کنند.

بالتکلیفی دانشجویان با سامانه دانشگاه آزاد ادامه دارد
در حالی انتخاب واحد ترم جدید در واحدهای دانشگاه آزاد آغاز شده که 
سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد همچنان با مشکالتی رو به روست و دانشجویان 

ترم آخری در بالتکلیفی به سر می برند.
شهریور،  از ۱۰  آزاد  دانشگاه  آموزشی  سامانه  رسمی  فعالیت  از  پس 
شکایت و گله مندی های بیشماری از سوی دانشجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاه از جمله از دسترس خارج شدن سامانه، ثبت نمره، مشکالت سنوات، 
ثبت اطالعات غلط دانشجویان و اختالل در امور مشمولین و فارغ التحصیلی 

و … مطرح شد.
رئیس  و  پذیرفتند  را  مشکالت  این  آزاد  دانشگاه  مسئوالن  هرچند 
دانشگاه مجبور به عذرخواهی شد، اما دانشجویان در واحدهای دانشگاهی 
خود با مشکالت جدیدی رو به رو شده اند؛ از جمله اینکه هفته گذشته برخی 
دانشجویان از درگیری در دانشکده های مختلف واحد علوم و تحقیقات در بخش 

فارغ التحصیلی و انجام فرایند اداری دفاع دانشجویان خبر دادند.
این در حالی است که رئیس دانشگاه آزاد در بخشنامه ای به روسای 
واحدهای استانی تاکید کرد که با توجه به مشکالت ثبت نمرات، امور مربوط 

به دانشجویانی که در مرحله فارغ التحصیلی قرار دارند، تسهیل شود.
طهرانچی این مجوز را به واحدها داده است که مستندسازی سوابق 
کارهای  و  شود  انجام  دانشجویان  فارغ التحصیلی  به  مربوط  تحصیلی 
دانشجویانی که باید هرچه سریع تر فارغ التحصیل شوند، در سامانه قدیم و 

جدید انجام و پس از آن داده ها در زمان بهتری وارد سامانه آموزشیار شود.
با این همه آنطور که یکی از فارغ التحصیالن واحد تهران مرکز به مهر 
می گوید، کارشناسان آموزش در پی مراجعات مکرر، سعی کردند نمرات باقی 
مانده از ترم گذشته را در سامانه قبلی ثبت کنند اما ورود به این سامانه اطالعات 
دانشجویان با اختالل مواجه شد و ثبت نمرات با موفقیت انجام نشد. عماًل 
کارشناسان امکان ثبت نمرات دانشجویان چه از ترم گذشته و چه ترم تابستان 

را ندارند و این امر موجب طوالنی شدن فرایند فارغ التحصیلی شده است.
با  امروز  که  تماسی  در  نیز  رودهن  واحد  آخر  ترم  دانشجویان  برخی 
خبرگزاری مهر داشتند، از برخورد نامناسب کارشناسان و مدیران آموزشی گله 
کردند. یکی از همین دانشجویان گفت: ۲۱ واحد مانده تا فارغ التحصیل بشوم 
و تا االن ۱۵ واحد برداشتم اما سایت پیغام می دهد سقف انتخاب واحد شما ۱۵ 
واحد است. چون ترم آخر هستم یک درس تخصصی هم باید بردارم، اما مدیر 

آموزش در پاسخ به سوال من می گوید من نمی دانم بروید و ترم بعد بیایید.
دانشجوی دیگری می گوید: تنها ۲۰ واحد مانده که فارغ التحصیل شوم. 
در سامانه جدید تعداد واحدهای گذرانده شده اشتباه ثبت شده است و حتی 
یک ترم هم مشروطی برای من ثبت کرده اند! سایت اجازه انتخاب بیش از 

۱۵ واحد را نمی دهد.

برنده شدن در جایزه، بهانه جدید برای کالهبرداری
سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره شگرد 

جدید سودجویان برای کالهبرداری از شهروندان توضیحاتی داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره شگرد 

جدید سودجویان برای کالهبرداری از شهروندان توضیحاتی داد.
گفت:  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  رئیس  گودرزی،  معظمی  داوود  سرهنگ 
کالهبرداران درصدد هستند که با راحت ترین راه اقدام به کالهبرداری کنند، این 
کالهبرداران از گذشته با شگرد برنده شدن جایزه، شهروندان را ترغیب می کردند 

تا به دستگاه های خودپرداز مراجعه کنند.
وی افزود: با گسترده شدن خدمات الکترونیک بانک ها، شگرد متهمان تغییر 
کرد و سعی بر دستیابی به رمزهای پویا و دسترسی به نرم افزارها را دارند. در 
وهله  اول این  کالهبرداران با افراد تماس می گیرند و با ادبیات واحد و تعریف 
شده ای که جلب اعتماد کند، آن ها را فریب می دهند و وقتی این اعتماد را از فرد 

جلب کردند، اطالعات بانکی آن ها را می خواهند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: ترفند افراد سودجو به این گونه 
است که آن ها با دریافت اطالعات و رمز یک بار مصرف کارت اعتباری قربانیان 

خود، حساب بانکی آن ها را خالی می کنند.
معظمی گودرزی با بیان اینکه افراد کالهبردار شماره تلفن ها را به صورت 
تصادفی انتخاب کرده و خود را به عنوان سازمان رسمی معرفی می کنند، گفت: 
مردم این را باید بدانند که هیچ ارگان رسمی با شما تماس نخواهد گرفت و این 

شیوه کالهبرداری آن ها است.
وی با بیان اینکه ممکن است تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز از حساب بانکی 

فرد مال باخته برداشت شود، گفت: بسیاری از افرادی که از آن ها کالهبرداری 
شده تحصیلکرده هستند و حتی برخی از آن ها حسایدار بودند.

دستگیری آدم ربایان در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۲ آدم ربا در کمتر از ۲۴ ساعت در رومشکان 

دستگیر و ۲ گروگان اندیمشکی آزاد شدند.
سردار حاجی محمد مهدیان نسب اعالم کرد: در پی کسب خبری مبنی بر 
وقوع یک فقره آدم ربایی و ربوده شدن مردی ۳۵ ساله به همراه فرزند ۹ ساله اش، 
تیمی مجرب از مأموران پلیس آگاهی، اطالعات، کالنتری مرکزی، یگان امداد 
و اکیپی از ستاد انتظامی شهرستان رومشکان برای شناسایی آدم ربا یا آدم ربایان 

و آزادی گروگان ها تشکیل و بالفاصله وارد عمل شدند.
وی گفت: مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و با توجه به شناخت کامل 
از جغرافیای محل وقوع جرم و تحقیق و بررسی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ 
ساعت مخفیگاه عامالن آدم ربایی را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه ۲ آدم ربا 

را دستگیر و ۲ گروگان را آزاد کنند.
وی افزود: افراد ربوده شده که اهل و ساکن شهرستان اندیمشک هستند در 
منزل اقوامشان در کوهدشت بودند که در برگشت به سمت اندیمشک در جاده 

روستایی پریان ربوده شده و به روستای توه خشکه رومشکان انتقال می دهند.

آتش سوزی در کارخانه مواد شیمیایی در اشتهارد
رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی البرز از وقوع آتش سوزی گسترده 
در شهرک صنعتی اشتهارد خبر داد.مهرداد بابایی اظهار کرد: عصر امروز پنجشنبه 
سوم مهرماه، آتش سوزی در یکی از کارخانه های مواد شیمیایی در شهرک صنعتی 

اشتهارد به اورژانس البرز اعالم شد.
وی ادامه داد: بالفاصله چهار دستگاه آمبوالنس اورژانس البرز به محل حادثه 
اعزام گردید.بابایی توضیح داد: وسعت آتش سوزی بسیار گسترده بوده و تالش 

آتش نشان ها برای مهار آتش ادامه دارد.
وی توضیح داد: تکنسین های اورژانس البرز به دو آتش نشان که به دلیل 

حجم دود دچار تنگی نفس شده بودند امدادرسانی کردند.
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تاکسی پرنده مهر ماه 
در آسمان ایران  به پرواز درمی آید

در ماه جاری، شاهد راه اندازی نوعی تاکسی پرنده در آسمان کشور خواهیم بود 
که باکمک هواپیماهای فوق سبک، مسافت های بین شهری را به سرعت می پیماید.

به نقل از ستاد توسعه ی فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشمند معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهر ماه امسال، نوعی تاکسی پرنده در ایران 

شروع به خدمت رسانی می کند.
توسعه ی  پیشرفته،  حمل ونقل  و  فضایی  حوزه  فناوری های  توسعه  ستاد 
حمل ونقل هوشمند را یکی از اولویت های خود عنوان و اعالم کرده که اجرای طرح 
تاکسی هوایی در دست پیگیری این مرکز است. در خبر منتشرشده در وب سایت 
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته درمورد طرح تاکسی 
پرنده می خوانیم: »در ایستگاه تاکسی منتظرید. تاکسی زرد وارد ایستگاه می شود 
و جلوی پای شما می ایستد. سوار می شوید و تاکسی تیک آف می کند، اوج می گیرد 
و به پرواز در می آید. شما بدون ترافیک، بدون چراغ قرمز و بی معطلی در زمانی 

بسیار کوتاه در مقصد پیاده می شوید.«
حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر  منطقی،  منوچهر 
هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درمورد طرح تاکسی های 
پرنده اعالم می کند که این نوع وسایل نقیله فعال قرار است در مناطق کم تردد 
مورد استفاده گیرد. بر این اساس، از ظرفیت تمام فرودگاه های کم تردد کشور 

می شود. استفاده 
منطقی گفته است، طرح تاکسی هوایی با هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره آغاز به 
کار می کند و هواپیماهای موجود در این کالس که در فرودگاه های کم تردد قرار 

دارند، می توانند با اجرای این طرح، خدمات رسانی بیشتری داشته باشند.
به گزارش ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته، اگر 
طرح تاکسی هوایی در استان ها و شهرهای کمتر برخوردار قابلیت اجرایی داشته 

باشد، رونق اقتصادی زیادی را برای آن ها به همراه خواهد داشت.
از  قبل  زمان  به  طرح  این  اجرای  پیشینه ی  منطقی،  منوچهر  به گفته ی 
انقالب بازمی گردد که تاکنون به دالیل مختلف به تعویق افتاد؛ حال با پیگیری 
ستاد وابسته به ریاست جمهوری و توان دانش بنیان ها درنهایت طرح مذکور به 

مرحله ی اجرا رسیده است.
فاز اول طرح مهرماه و فاز دوم، بهمن ماه اجرا می شود. البته منطقی می گوید 
اجرای طرح با کمبودهایی روبه رو است؛ ازجمله اینکه سوخت هواپیماهای مدنظر 
برای طرح تاکسی پرنده از دیگر کشورها تأمین می شود درصورتی که توان تولید 
هواپیماهای  داخلی سوخت  تولید  توسعه یافتن طرح،  با  و  دارد  وجود  آن  داخلی 

مناسب آن نیز اقتصادی خواهد بود.
بیشتر  را  طرح  پیشرفت  سرعت  منطقی  به گفته ی  که  مواردی  دیگر  از 
می کند، افزایش دسترسی های فرودگاهی در مسیرهای خاص و حذف تشریفات 

فرودگاه ها است.
و  موردنیاز  زیرساخت های  بررسی  از  خبر  اسنپ  پیش،  سال  دی ماه  در 
پتانسیل های موجود در کشور برای فعال سازی تاکسی هوایی داده بود. اسنپ 
در گزارش خود گفته بود: »ما امروز در ایران، تعداد زیادی هواپیمای فوق سبک 
و خلبان آموزش دیده عالقه مند و فعال داریم که آماده پرواز هستند. همچنین 
دارد که می توان  در شهرهای مختلف وجود  فرودگاه کم ترافیک  زیادی  تعداد 
از این ظرفیت ها در راستای تسهیل سفرهای فوری و کوتاه مدت استفاده کرد. 
این هدف در مرحله اول با استفاده از هواگردهای سبک موجود در کشور قابل 
ناوگان  توسعه  و  تزریق سرمایه  با  موفقیت می تواند  در صورت  و  است  تحقق 

گسترش پیدا کند.«
باید دید که آیا ستاد وابسته به ریاست جمهوری با اسنپ نیز برنامه هایی برای 
اجرایی کردن طرح تاکسی هوایی دارد یا خیر. ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی 
و حمل ونقل پیشرفته، اجرای طرح تاکسی هوایی را اتفاقی رویایی برای ساکنان 
شهرهای بزرگ عنوان کرد و در همین رابطه نوشت: »طی مسافتی طوالنی در 
کمترین زمان ممکن و بدون ذره ای ترافیک و معطلی. یک اتفاق رویایی برای 

ساکنان شهرهای بزرگ.«

خشایار بوذرجمهری



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1566- یکشنبه 6 مهر 1399 اقتصاد- 

مدیرعامل شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی به پشتوانه 
 MTP ایرانی  فناوری  حقوقی 
اختراع  ثبت  گواهینامه  گفت:  و  کرد  اشاره 
شرکت  متانول  از  پروپیلن  تولید  فناوری 
و  ایران  در  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش 

اتحادیه اروپا دریافت شده است.
علی پژوهان درباره واحد نیمه صنعتی 
MTP که به تازگی با ظرفیت تولید حدود ۴۰ 
کیلو پروپیلن در ساعت از متانول عملیاتی 
شده است، گفت: فعالیت شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی در این پروژه از سال ۸۱ با 
امضای قراردادی با شرکت لورگی آلمان که 
هم اکنون زیرمجموعه ایرلیکوئید است، آغاز 
شد. لورگی هم در آن زمان فناوری این طرح 
را به طور کامل توسعه نداده بود و براساس 
با  نظر  مورد  فناوری  بود  قرار  قرارداد  این 

همکاری دو شرکت توسعه یابد.
یک  ساخت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
واحد دموی MTP از جمله وظایف شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی به منظور اثبات 
این فناوری برمبنای این قرارداد بود، افزود: 
مشترکی  کارهای  قرارداد،  این  براساس 
و  طراحی  دمو  واحد  شد؛  انجام  لورگی  با 
تجهیزات ساخته شد و در حال نصب بود، 
اما پیش از راه اندازی واحد، تحریم های دور 
شرکت  و  شد  اعمال  کشور  علیه  نخست 
لورگی از همکاری در توسعه فناوری مورد 
از سوی  پروژه  امتناع کرد و سرانجام  نظر 

شرکت پژوهش و فناوری دنبال شد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری 
این  اجرای  به مشکالت عدیده  پتروشیمی 
پروژه اشاره کرد و گفت: با پشت سرگذاشتن 
سختی های بسیار، سرانجام با اعمال تغییرات 
دموپلنت،  در  گسترده  بهینه سازی های  و 
سوی  از  کامل  به طور   MTP فنی  دانش 
و  شد  عملیاتی  واحد  و  کسب  شرکت  این 
به تولید رسید و هم اکنون امکان ارائه اسناد 

مهندسی به طور کامل وجود دارد.
به  ایرلیکوئید  بازگشت  به  پژوهان 
این  کرد:  تصریح  و  اشاره  برجام  در  ایران 
فناوری  و  پژوهش  شرکت  موضع  بار 
بود  قوی  بسیار  فنی  لحاظ  به  پتروشیمی 
و دوباره قرارداد همکاری بین دو شرکت با 
هدف بهبود پروژه و ساخت نخستین پلنت 
با لیسانس مشترک در ایران امضا شد، اما با 
ازسرگیری تحریم ها این قرارداد یکطرفه از 

طرف شرکت ایرلیکوئید لغو شد.
برابری دانش

اینکه شرکت پژوهش و  بیان  با  وی 
فناوری پتروشیمی با توان داخلی خود همه 

اظهار کرد:  را برطرف کرد،  مشکالت دمو 
نکته حائز اهمیت این است که نخستین واحد 
MTP که ایرلیکوئید در چین ساخت، مشابه 
دمو ساخته شده ایرانی بود و در نشست هایی 
که با این شرکت برگزار شد به این جمع بندی 
دست یافتیم که آنچه ما می دانیم با آنچه آنها 
می دانند تفاوتی ندارد و هم اکنون به فناوری 
بسیار کاملی از MTP دست یافته ایم و این 
ادعا را داریم که این فناوری را به طور کامل 

می توانیم ارائه کنیم.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری 
و  خم  و  پرپیچ  مسیر  طی  به  پتروشیمی 
سختگیرانه ثبت بین المللی فناوری MTP در 
اروپا اشاره کرد و افزود: حدود پنج ماه پیش، 
گواهینامه ثبت اختراع فناوری MTP شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی در اتحادیه اروپا 
پشتوانه  اکنون  فناوری  این  و  شد  دریافت 
حقوقی و بین المللی نیز دارد، شایان ذکر است 
که کار ثبت اختراع پتنت های این فناوری در 

کشور پیش از این انجام شده است.
پژوهان به حجم باالی سرمایه گذاری 
ایران،  جمله  از  دنیا  در  متانول  تولید  در 
آمریکا و چین اشاره کرد و گفت: تأثیر باالی 
بر  جدید  متانولی  واحدهای  از  بهره برداری 
همچنین  و  محصول  این  قیمت  و  بازار 
پیگیری شرکت ملی صنایع پتروشیمی سبب 
تبدیل  برای  متانول  تولیدکنندگان  تشویق 
متانول به محصوالت باارزش تر شده است 
و MTP جایگاه ویژه ای در این میان دارد.
MTP راه اندازی واحد تولید کاتالیست

کاتالیست  ینکه  ا به  اشاره  با  وی 
شرکت  سوی  از  انحصاری  به طور   MTP

شرکت  گفت:  می شود،  تأمین  کالرینت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی در چند سال 
گذشته کار قابل توجهی در زمینه کاتالیست 
MTP انجام داده و خوشبختانه کاتالیست 
تولید و ثبت اختراع آن هم در کشور انجام 
 MTP کاتالیست  تولید  شده است و واحد 
پلنت  یک  کامل  نیازمندی های  بتواند  که 
صنعتی را رفع کند به زودی در مرکز اراک 
دو   MTP فرآیند  در  می شود.  راه اندازی 
کاتالیست DME و MTP مصرف می شود 
که واحد هر دو کاتالیست تا پایان امسال یا 
سرانجام سه ماه نخست سال آینده راه اندازی 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی با اشاره به اینکه متانول در ایران 
مانند چین در سبد سوختی کشور قرار ندارد 
مصرف  کشور  در  آن  درصد   ۵ از  کمتر  و 
می شود و محصول صادراتی است، افزود: این 
بهترین فرصت است که در شاخه پروپیلن 
پایین دست  زیرا  کنیم،  کار  پلی پروپیلن  و 
کمبود  و  است  گسترده  به شدت  پروپیلن 
نیافتن  توسعه  سبب  همواره  محصول  این 

پایین دست پروپیلن شده است.
که  کرد  امیدواری  اظهار  پژوهان 
و   GTPP ،MTP طرح های  اجرای  با 
تولید  آن  دنبال  به  و  پیشران  طرح های 
پروپیلن در جنوب و شمال کشور و انتقال 
به مرکز کشور با دانش فنی شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی شاهد تحرک شگرفی 
در پایین دست زنجیره پروپیلن خواهیم بود.

 MTP وی با اشاره به اینکه فناوری
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی قابل 

رقابت با فناوری لورگی آلمان است، گفت: 
شرکت های خارجی کاتالیست مورد نیاز این 
فناوری را از شرکت های دیگر تأمین می کنند 
در صورتی  که ما کاتالیست مورد نیاز را در 

مجموعه تولید می کنیم.
مشوق های جذاب برای سرمایه گذاران

پژوهان به مشوق های جذاب شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی برای سرمایه گذاران 
طرح های زنجیره گاز تا پلی پروپیلن از جمله 
تخفیف های مالیاتی و تخصیص زمین اشاره 
فناوری  و  پژوهش  شرکت  افزود:  و  کرد 
پتروشیمی نیز در حوزه فناوری به نوبه خود 
با سرمایه گذاران عالقه مند همراهی می کند، 
به طوری که هزینه فناوری شامل هزینه های 
لیسانس و اسناد مهندسی فرآیندی و پایه تا 
دریافت  از سرمایه گذار  واحد  تولیدی شدن 
در  مرور  به  آن  از  پس  حتی  و  نمی شود 
کمک  که  شد  خواهد  دریافت  چندسال 
قابل توجهی به سرمایه گذاران می کند؛ باید 
شرکتی  از  فناوری  این  دریافت  که  بگویم 
مانند ایرلیکوئید بسته به ظرفیت، لیسانس 
و اسناد مهندسی پایه ۱۰ تا ۳۰ میلیون دالر 
است که این مبلغ در شرکت ما بسیار پایین تر 

است و قابل مقایسه با آنها نیست.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری 
فناوری  اینکه خرید  به  اشاره  با  پتروشیمی 
)لیسانس(  فنی  دانش  ارائه دهندگان  از 
و  تجهیزات  تأمین  به  به  منوط  خارجی 
ادامه  است،  خاص  شرکتی  از  کاتالیست ها 
پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  شرکت  داد: 
تجهیزات کلیدی فناوری MTP را از انحصار 
است.  کرده  خارج  اروپایی  تأمین کنندگان 
دانش  کلیدی  تجهیزات  تامین  هزینه های 
پایین تر  تا ۲۵ درصد  این شرکت ۲۰  فنی 

از مشابه اروپایی است.
وی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی افزایش ظرفیت تولید پروپیلن به 
کرده  برنامه ریزی  را  تن  میلیون   ۴ ساالنه 
این  مصرف  ظرفیت  کرد:  اظهار  است، 
محصول و تولید محصوالت باارزش افزوده 
باالتر در کشور بسیار باالست، به طوری  که 
پس از پوشش نیاز داخل می توان بخشی از 

آن را نیز صادر کرد.
افزوده  ارزش  اینکه  بیان  با  پژوهان 
زنجیره پایین دست پروپیلن بسیار باال و بازار 
بنابراین  بسیار خوب است،  نیز  آن  مصرف 
گفت:  ندارد،  وجود  آن  در مصرف  مشکلی 
جمله  از  و  پروپیلن  پایین دست  واحدهای 
باالی  سرمایه  بازگشت  پلی پروپیلن  واحد 
محرکه  موتور  یک  این  و  دارد  درصد   ۲۰

برای صنعت شیمیایی کشور است.

رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات خبر داد:
ارائه خدمات بانکداری شرکتی به ۱۱۰ مشتری

ارائه  از  صادرات  توسعه  بانک  بازاریابی  اداره  رئیس 
سراسر  در  مشتری   ۱۱۰ برای  شرکتی  بانکداری  خدمات 
بانکداری  راهبری  مستقل  کمیته  تصویب  از  پس  کشور 

شرکتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
مسعودعبدیان اظهار داشت: این بانک برای پاسخگویی مؤثر 

و دقیق از طریق ارائه راه حل های بانکی و مالی نوین جهت رفع نیازهای مشتریان از 
سه سال قبل طرح بانکداری شرکتی را راه اندازی کرده است.وی افزود: این طرح 
ابتدا در سه شعبه بانک بصورت پایلوت اجرا و در سال ۹۷ با افزایش تعداد مشتریان 
به ۲۰ مشتری در ۱۲ شعبه به صورت قطعی عملیاتی شد و با توجه به بازخوردهای 
مثبت بدست آمده و رضایت مشتریان در طول اجرای طرح ، موضوع توسعه بانکداری 

شرکتی در دستور کار مدیریت امور شعب و بازاریابی قرار گرفت.
به گفته عبدیان، با تصویب کمیته مستقل راهبری بانکداری شرکتی در اسفند۹۸ 
تا کنون تعداد مشتریان تحت پوشش بانکداری شرکتی به ۱۱۰ مشتری در سطح 
کشور تعمیم داده شده است.رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات خاطرنشان 
کرد: بانکداری شرکتی یکی از ارکان اصلی استراتژی کالن بانکداری جامع است که 
با تمرکز بر خلق راه حل های بانکی و مالی و در قالب خدمات و محصوالت متمایز، 

خاص و سفارشی شده به نیازهای مشتریان شرکتی پاسخ می دهد.
نیاز مشتریان  بانکداری تمام خدمات مورد  از  این شیوه  به گفته عبدیان در 
شرکتی اعم از شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های بزرگ و کالن، با تکیه 
بر تمایزهای حاصل از استراتژی های مشتری مدارانه و فرآیندها و سیستم های 
منحصر به فرد، به بهترین، سریعترین و دقیق ترین شکل ممکن پاسخ داده شده و 
راه حل های متنوع و اثر بخشی برای کمک به رشد و شکوفایی کسب و کار مشتریان 
در اختیار آنها قرار می دهد تا از این طریق بانک بتواند در جایگاه یک شریک تجاری 

معتمد و کارآمد نقش آفرینی کند.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور تصریح کرد: بانکداری 
شرکتی می تواند با خلق ایده های جدید و اثر گذار و تامین نیازهای سریع و بهنگام 
راستای  در  مهمی  نقش  می کنند،  ایجاد  افزوده  ارزش  کشور  برای  که  شرکت هایی 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برون رفت از مشکالت اقتصادی جامعه داشته باشد.

یادآور می شود، بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد خدمات متمایزی مانند 
بانکداری دیجیتال در بستر بانکداری باز، ارائه خدمات اعتباری با سقف و سرعت 
بیشتر از طریق اعطای اختیار به شعب عامل، تسهیل شرائط تأمین اعتبار، تخفیف در 
نرخ سود تسهیالت و همچنین تخفیف در کارمزدهای پرداختی را به صورت متمایز 

به مشتریان بانکداری شرکتی ارائه دهد.

نخستین واحد مستقل ارزی بانک کارآفرین راه اندازی شد
در  کارآفرین  بانک  ارزی  مستقل  واحد  نخستین 
مراسمی با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این 

بانک راه اندازی شد.
دکتر  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدرضا فرزین مدیرعامل این بانک در آیین افتتاح نخستین 
واحد مستقل ارزی با تاکید بر استراتژی بانک کارآفرین مبنی 

بر تمرکززدایی از فعالیت های ارزی و بین المللی خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد 
جدید مبنی بر توسعه فعالیت های ارزی و بین المللی و گسترش مبادالت بانکی با 
بانک های بزرگ جهان، خوشبختانه در بخش ارزی و بین المللی کارنامه درخشان و 
موفقیت آمیزی داشته ایم و یکی از نقاط قوت بانک کارآفرین از ابتدای تأسیس تاکنون 

ارائه خدمات ارزی متنوع در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان است.
راه اندازی  جدید،  برنامه ریزی های  با  و  دلیل  همین  به  افزود:  همچنین  وی 
واحدهای مستقل ارزی در دستور کار بانک کارآفرین قرار گرفت تا مشتریان بتوانند 
با سهولت بیشتری خدمات ارزی را دریافت کنند. واحد ارزی پل رومی به عنوان 
اولین واحد ارزی مستقل با همت و پشتکار مدیریت امور بین الملل آغاز به کار کرده 
و تمامی شعب شهرستان ها و دوازده شعبه در شهر تهران که در مجاورت این واحد 

قرار دارند، خدمات ارزی مورد نیاز خود را از این واحد دریافت خواهند کرد.
وی همچنین افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته، در آینده نزدیک چهار 
واحد مستقل ارزی دیگر در مناطق جغرافیایی مختلف تهران راه اندازی خواهند شد تا 
مشتریان و هموطنان بتوانند خدمات ارزی و بین المللی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

فرزین همچنین تاکید کرد: توسعه بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه گذاری و 
بانکداری تجاری و شخصی از خدمات جدید بانک کارآفرین است و اغلب مشتریان 
شرکتی تمایل دارند خدمات ریالی و ارزی مورد نیاز خود را به طور همزمان دریافت 
کنند. بنابراین ضرورت دارد نیازهای مشتریان به ویژه مشتریان بزرگ خود را در بخش 
ارزی تأمین کنیم.وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: بر همین اساس نیاز به ارائه 
خدمات متنوع در بخش ارزی و بین المللی به مشتریان بیش از گذشته وجود دارد تا 
بانک کارآفرین سهم ارزنده و مطلوب خود را در صنعت بانکداری کشور کسب کند.

مدیرعامل بانک کارآفرین همچنین افزود: خوشبختانه قابلیت ها و توانمندی های 
همکاران در بخش ارزی بانک به گونه ای است که قادر هستند به مشتریان بزرگ 
حقوقی و شرکتی خدمات مناسب ارائه دهند.بر اساس این گزارش واحد پل رومی 
به عنوان اولین واحد ارزی مستقل بانک کارآفرین در شمال تهران، تمامی خدمات 
مربوط به گشایش اعتبار اسنادی، افتتاح حساب ارزی، حوالجات ارزی، صدور بروات 

اسنادی و.... را به متقاضیان ارائه خواهد کرد.

برای  نظارتی خود  معاون  به  سپه  بانک  مدیرعامل  دستور صریح 
بررسی مشکل شرکت تابان مهر

بانک سپه دستور   محمد کاظم چقازردی مدیرعامل 
بررسی صریح، جامع، دقیق و عادالنه مشکل شرکت تابان 

مهر را صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه در پی انتشار 
گزارشی از مدیرعامل شرکت تابان مهر بوسیله خبرگزاری ۹۰ 
اقتصادی، چقازردی مدیرعامل بانک سپه  در نامه ای خطاب به 

عضو هیات مدیره و معاون نظارتی خود برای رسیدگی مشکل شرکت یاد شده آورده است:
۱. بررسی فرمایید آیا مدیر محترم شرکت مذکور طی سنوات اخیر درخواستی برای 
بیان مشکالت شرکت و مساعدت بانک برای رفع مشکالت به عنوان اینجانب یا اعضای 

محترم هیأت مدیره یا مدیران واحدهای ذیربط ارسال نموده است؟
۲. چنانچه درخواستی ارایه داده است،  اقدامات واحدهای ذیربط بانک برای اجرای 

دستور چه بوده است؟
۳. چنانچه شرکت مذکور طی سنوات اخیر هیچ درخواستی برای بیان مشکالت 
و درخواست مساعدت به اینجانب و اعضای محترم هیأت مدیره ذیربط ارایه نداده است، 

نیز اعالم فرمایید.
۴. تشریح کامل و دقیق پرونده اعتباری شرکت مذکور برای سردبیر محترم 
خبرگزاری ۹۰ اقتصادی و هرآنچه که واقعیت و انصاف است. چنانچه در موضوعی یا 
موردی حق با مشتری است باید حق را به مشتری داد و اشتباه واحد ذیربط بانک را پذیرفت 

و رسیدگی کرد. رعایت حق و عدل و انصاف فوق همه چیز است.
اگر واقعاً حق با مشتری است و بانک سپه و واحدهای ذیربط، قانونی و صحیح عمل 
نکرده اند و یا حتی با مشتری مساعدت الزم را ننموده اند اینجانب شخصاً از این مشتری 
عذرخواهی می نمایم هرچند که این موضوع مربوط به دهه ۸۰ است )بین سالهای ۹۰-۸۷( 
۵. جریان صحیح و واقعی پرونده مشتری مذکور از بدو درخواست شامل اقدامات 
بانک،  پرداخت ها،  مساعدت ها،  حدود اختیارات بانک در موضوع تسهیالت ذخیره ارزی،  
اقدامات محدود کننده احتمالی بانک برای شرکت مذکور و... و همه واقعیت های موضوع 

را شخصاً رسیدگی و مدیریت فرمایید.
چنانچه در رسیدگی ها مشخص شد که بانک همه گونه مساعدت قانونی الزم را 
به عمل آورده و اظهارات مشتری )همه یا بخش اعظم آن( با واقعیت های پرونده منافات 
دارد،  موضوع را به سردبیر محترم خبرگزاری مذکور برای اصالح خبر طبق ضوابط و 

مقررات مربوط اعالم نمایید.
۶. چنانچه خبرگزاری محترم از درج اصالحیه خودداری نمود در چارچوب ضوابط و 
مقررات قانونی، اقدامات الزم را برای حفظ وجهه بانک سپه با تدبیر و درایت انجام دهید.

۷. اداره کل روابط عمومی این دستور اینجانب را در یوم جاری به نحو مقتضی 
اطالع رسانی نماید.

۸. با توجه به سیاست های کلی ابالغی به نظام بانکی از سوی مقامات محترم 
عالی کشور و مشی بانک سپه در همراهی و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و جلوگیری 
از هرگونه وقفه در امور تولید و اشتغال که نمود آن طی سالیان اخیر در سیاست های 
کالن بانک و حمایت از کلیه واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ مشهود 
است، پس از اتمام رسیدگی ها چنانچه الزم است بانک اقدامات تکمیلی مساعدتی 
برای جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی مذکور و مساعدت برای راه اندازی مجدد 
انجام دهد در کمیته عالی وصول مطالبات و اعتباری اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه 

را به اینجانب نیز اعالم فرمایند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز خبر داد؛
افزایش یافتن مقدار ذخیره سازی گاز ایران 

گاز  ذخیره سازی  مقدار  افزایش  از  ایران  گاز  انتقال  مدیرعامل شرکت 
طبیعی در نیمه نخست امسال خبر داد.

مخازن  به  گاز  تزریق  مقدار  افزایش  به  اشاره  با  جمشیدی دانا  مهدی 
سراجه و شوریجه، گفت: مقدار تزریق گاز به مخزن سراجه قم پارسال ۷۴۸ 
از ۸۱۰  به بیش  افزایش هشت درصدی  با  امسال  بود و  میلیون مترمکعب 

میلیون مترمکعب رسیده است.
وی افزود: ذخیره گاز در مخزن گاز شوریجه سرخس نیز پارسال ۹۳۸ 
میلیون مترمکعب بود که امسال افزایش ۴۸ درصدی داشت و به بیش از یک 

میلیارد و ۳۸۵ میلیون مترمکعب رسید.
به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، این افزایش ذخیره سازی به 

پایداری انتقال گاز کشور در زمستان امسال کمک فراوانی می کند.
ذخیره سازی گاز، فرآیندی معمول در کشورهای دارنده میدان های گاز 
است تا با اجرای آن از پایداری گاز طبیعی و فرآورش شده اطمینان حاصل شود.

ایران نیز دارای دو مخزن بزرگ ذخیره سازی گاز طبیعی در سراجه و 
شوریجه است که بنا بر روال هر سال شرکت ملی گاز ایران، گاز فرآورش شده 
پاالیشگاه های گازی از سراسر کشور توسط شرکت انتقال گاز به این دو مخزن 

ارسال و ذخیره سازی می شود تا در ماه های سرد سال استفاده شود.
هم اکنون دو مخزن سراجه و شوریجه در مرکز و شمال شرق کشور، تنها 

مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی هستند.
قاعده ذخیره سازی گاز در مخازن، تزریق در هشت ماه نخست و برداشت 

در چهار ماه پایانی هر سال است.

از سوی شرکت ملی حفاری ایران انجام شد؛
حفر ۶۴ حلقه چاه  نفت و گاز در ۶ ماه نخست امسال

۶۴ حلقه چاه نفت و گاز با تالش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران 
در ۶ ماه نخست امسال در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی کشور حفر شد.

به گزارش شرکت ملی حفاری ایران، سعید اکبری، سرپرست معاونت 
توسعه ای/  حلقه  چاه ۲۱  تعداد  این  از  عملیات حفاری گفت:  در  مدیرعامل 

توصیفی، ۴۲ حلقه تعمیری و یک حلقه اکتشافی بوده است.
وی افزود: ۵۰ حلقه از این چاه ها در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، ۶ حلقه در شرکت نفت فالت قاره ایران، پنج حلقه در شرکت 
مهندسی و توسعه نفت، یک حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک 
حلقه در قالب پروژه و یک حلقه در موقعیت فعالیت مدیریت اکتشاف شرکت 

ملی نفت ایران، حفاری، تکمیل و تحویل کارفرما شد.
سرپرست معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری با بیان اینکه در زمان 
حاضر کار جابه جایی ۱۸ دستگاه حفاری سبک و سنگین ناوگان شرکت در 
مناطق عملیاتی استان های نفت خیز در دست اجرا قرار دارد، متراژ حفاری از 

ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریورماه را ۳۶ هزار و ۵۴۷ متر عنوان کرد.
کرد:  اظهار  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  ضمن  اکبری 
تالشگران شرکت ملی حفاری ایران در آن دوران با ایثار، فداکاری، همت و 
از خود گذشتگی ضمن حضور در جبهه ها برای حفظ، نگهداشت و افزایش 
تولید نفت موفق به حفاری و تکمیل ۳۰۲ حلقه چاه در مناطق عملیاتی شدند 
که به عنوان سند افتخار شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت تلقی می شود

معاون اول رئیس جمهوری:
جاسک کانون مهم صنعت نفت، پتروشیمی 

و دیگر صنایع می شود
معاون اول رئیس جمهوری بندرعباس را از کانون های مهم توسعه کشور 
برشمرد و اظهار کرد که جاسک به  یکی از کانون های مهم اقتصادی کشور 

در بخش نفت، پتروشیمی و دیگر صنایع تبدیل می شود.
اسحاق  جمهوری،  ریاست  اول  معاون  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
جهانگیری روز گذشته)شنبه، پنجم مهرماه( در سفر به استان  هرمزگان، این 
استان را از استان های پراهمیت و راهبردی کشور و با مردمانی عزیز، بزرگوار و 
زحمتکش دانست و گفت: این استان نقش بسیار مهمی در بخش های مختلف 

به ویژه اقتصاد کشور ایفا می کند.
کشور  توسعه  کانون های  اصلی ترین  از  بندرعباس  اینکه  بیان  با  وی 
در زمینه های مختلف است، اظهار کرد: طرح های متعدد و مهمی در استان 
اقتصادی  از کانون های مهم  هرمزگان در حال اجراست و جاسک به  یکی 

کشور در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع دیگر تبدیل می شود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در سه ماه نخست امسال شاهد رشد 
۲.۵ درصدی در بخش صنعت هستیم، این در حالی است که بیشتر کشورهای 
پیشرفته جهان تنها به دلیل رویارویی با پدیده کرونا با رشدهای منفی باالی 

اقتصادی روبه رو هستند.
جهانگیری اظهار کرد: آمریکایی ها تصور می کردند که اگر نفت ایران 
و  روند صادرات  در  می توانند  بگیرند  را  آن  جلو صادرات  و  کنند  تحریم  را 
واردات کشور اخالل ایجاد کنند، این در حالی است که دولت با دوراندیشی 
برنامه هایی در حوزه اقتصاد مقاومتی در طول سال های گذشته اتخاذ کرد و 
در سال ۹۸ توانستیم حدود ۴۳ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته باشیم و 
نیازهای ضروری کشور را تأمین کنیم و بی تردید اگر امسال هم کرونا وجود 

نداشت به طور حتم رقم این صادرات افزایش می یافت.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد 
کشور گفت: صادراتی برای کشور مهم است که ارز حاصل از آن در چرخه 
اقتصادی به کار گرفته شود و زمانی صادرات، ارزشمند و صادر کننده مهم و 
سرباز خط اول جنگ اقتصادی است که ارز حاصل از صادرات را در مسیر 

تأمین نیازهای کشور قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
به ایثار و فداکاری ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس اشاره و تصریح 
کرد: بدون تردید جانفشانی و ایثارگری های شهدای عزیز و همه ملت ایران 
ایران  تاریخ  در  و  است  زنده  همیشه  دشمنان  ظالمانه  فشارهای  مقابل  در 

ماندگار خواهد ماند.
جهانگیری با اشاره به اینکه کشور با پدیده بسیار مهم تحریم و جنگ 
اقتصادی روبه روست، اظهار کرد: آمریکا از آغاز سال ۹۷ تحریم های شدیدی 
را علیه ملت ایران با این تصور آغاز کرد که به واسطه آن می تواند ایران را 
تسلیم کند و نظام ایران را به فروپاشی بکشاند. آنان با اعمال این تحریم ها 
خیال می کردند که ملت ایران در روزها و ماه های نخست تسلیم شود و جشن 

۴۰ سالگی انقالب برگزار نخواهد شد.
مقابل  در  ایران  ملت  آوری  تاب  و  ایستادگی  از  تجلیل  با  وی 
در  باید  نظام  به عنوان مسئوالن  آمریکا تصریح کرد:  تحریم های ظالمانه 
مقابل مقاومت و ایستادگی بزرگی که ملت ایران از خود نشان دادند، سر 

بیاوریم. فرود  تعظیم 
معاون اول رئیس جمهوری افزود: از شرایط زندگی و مشکالتی که مردم 
با آن دست به گریبان اند آگاه هستیم و همه ظرفیت و توان مدیریتی کشور 

را برای کاهش فشارهایی که به معیشت مردم وارد شده به کار گرفته ایم.
جهانگیری گفت: اینکه امروز آمریکا از مذاکره با ایران سخن می گوید 
و به صراحت اعالم می کند که ظرف یک هفته یا یک ماه می تواند با ایران 
به تفاهم برسد به دلیل ایستادگی و تاب آوری ملت ایران است. آنان باید 
به خوبی بدانند که در منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس، کشور پرتوانی 
با این ملت بزرگ  باید راه های همکاری متناسب  ایران وجود دارد و  مثل 

را در پیش بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه ایران بخش مهمی از راه حل در سطح همه مسائل 
منطقه ای و بین المللی است، اظهار کرد: آمریکایی ها باید بدانند که با ملت 
بزرگ ایران با زبان احترام و ادب سخن بگویند، زیرا ملت ایران همواره خواهان 

صلح، آرامش و ثبات در سطح منطقه ای و بین المللی است.
از دل سختی ها و  باید  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
مشکالت، فرصت های بزرگی را برای آبادانی و پیشرفت کشور به وجود بیاوریم، 
گفت: همه باید از فعالیت بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی پشتیبانی کنیم تا 
از درون بحران و تحریم، فرصت های بی نظیری برای افزایش تولید، صادرات 

و اشتغال ایجاد شود.

ایران رقیب آلمان شد؛

ثبت فناوری ایرانی MTP در اتحادیه اروپا
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

حکیم  هوشمند  کفش  مجموعه 
برای اولین بار کارخانه کفش هوشمند 

در ایران را راه اندازی کرد.
در  هوشمند  کفش  این  مخترع 
گفتگو با خبرنگار روزنامه دنیای جوانان 
کفش  تولید  اینکه  به  توجه  با   : گفت 
های هوشمند در دنیا فقط جنبه رونمایی 
هوشمند  بنیان  دانش  مجموعه  داشته 
حکیم اقدام به تولید و انبوه سازی این 

کفش هوشمند در ایران کرده است. 
کفش    : افزود  احمدپور  میثم 
تلفیق  از  حکیم  بعدی  سه  هوشمند 
علوم ترمودینامیک و فیزیولوژی برای 
به  با فناوری های خاص در  بار  اولین 
روزترین آزمایشگاه ها طراحی و ساخته 

شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دقیق 
ترین فناوری های به کار رفته در کفش 
حکیم، سیستم TCS  یا فناوری تنظیم 
فناوری،  این  است،گفت:  داخلی  دمای 
دمای داخل کفش را با توجه به دمای 
محیط و دمای بدن شخص تنظیم  و 

دمای داخل کفش را متعادل می کند.
این نخبه فردوسی ادامه داد :  پس 
از ثبت خرید و تحویل کفش از مجموعه 
حکیم، باید یک ساعت کفش را بپوشید 
و سپس به مدت ۲۴ ساعت کفش را کنار 
بگذارید که به این مدت، زمان تنفس 

کفش می گویند و در این زمان، فعل 
و انفعاالت  مواد تزریق شده در رادیات 
بکار  مواد  دیگر  زیره و همچنین  های 

رفته به مرحله تکامل میرسند.
احمد پور به فناوری تیوبلس  به 
کار رفته در این طرح دانش بنیان اشاره 
کرد و گفت : هوای فشرده ای بین زیره 
و کفی کفش قرارگرفته تا ضمن از بین 
بردن ضربات مضر برای بدن، باعث نرم 

شدن و پرشدن کف پا میشود. 
وی تاکید کرد : این فناوری یک 
تکنولوژی هوشمند  نانوطبی می باشد 
که باتوجه به پستی و بلندی های کف 
پا تغییر کرده و تمامی پستی و بلندی 

های کف پا را پر می کند.
کف  اینکه   به  اشاره  با  احمدپور 
داشتن  بخاطر  و   دوم  قلب  بعنوان  پا 
افراد  سالمت  در  حسی،  های  گیرنده 

تاثیرگذار است 

با  حکیم  هوشمند  :کفش  گفت 
پا،  اعمال مغناطیس مصنوعی در کف 
باعث شادابی و راحتی در زمان راه رفتن 
می شود، مغناطیس ایجاد شده باعث می 
شود تا در زمان راه رفتن احساس شادابی 

و راحتی داشته  و خسته نشویم.
وی با تاکید بر اینکه کفش نیاز به 
باطری و شارژ روزانه ندارد ادامه داد : 
تمامی فناوری ها انرژی خود را از زمین 
و بر اثر راه رفتن  می گیرند ، این کفش 
به مکانیزم خاصی است که در  مجهز 
اثر راه رفتن شما  انرژی فناوری ها  را 

تامین می کند.
این جوان نخبه با اشاره به اینکه  
به  گارانتی  سال  دو  دارای  کفش  این 
 : گفت   ، است  تعویض  گارانتی  همراه 
این کفش مجهز به اپلیکیشن بوده  و 
شما می توانید از طریق اپلیکیشن و فعال 
سازی آن توسط کد QR  پشتیبانی ، 

گارانتی و طرح فرسوده محصول را نیز 
فعال کنید.

احمدپور به استفاده از طرح فرسوده 
در این کفش اشاره و افزود :  مشتریان 
یا  کفش  شدن  فرسوده  صورت  در 
دانش  محصوالت  دیگر  از  استفاده 
کفش  تحویل  با  حکیم،  کفش  بنیان 
فرسوده به مجموعه  یک کفش جدید 

دریافت میکنند.
این  در   : داد  ادامه  مخترع  این   
محصول، فناوری کفش فرسوده به کفش 
جدید  انتقال داده می شود  و در کفش 

دوم هزینه فناوری دریافت نمی شود.
طرح،   این  در   : گفت  پور  احمد 
از  جدید   محصول  در  فناوری  هزینه 
شما گرفته نمی شود و این فناوری تا 
همیشه مخصوص مشتری بوده و فقط 

یکبار هزینه آن را پرداخت می کنید.
وی خاطرنشان کرد : تمام فناوری 
های کفش که این محصول را از کفش 
های عادی متمایز می کند داخل زیره 
از  زیره  ساخت  در   ، است  شده  تعبیه 
بهترین مواد PU فشرده استفاده شده 

تا از این تجهیزات به خوبی
های  فناوری  و  کند  محافظت   
موجود بهترین عملکرد را داشته باشند.

قابل ذکر است که رویه و کفی این 
کفش از چرم طبیعی ساخته شده است.

تولید اولین کفش هوشمند در ایران

یه  د تحا ا ئیس  ر یب  نا
تهران  خودرو  داران  نمایشگاه 
بازار  در  قیمت ها  اینکه  بیان  با 
خودرو حبابی شده و غیرواقعی است، گفت: 
و  شدید  نوسان های  دلیل  به  خودرو  بازار 
غیرواقعی قیمتی در رکود کامل بوده و هیچ 

خرید و فروشی انجام نمی شود.
نعمت اهلل کاشانی افزود: این روزها همه 
چیز در بازار خودرو به دالر ختم می شود و 
نوسانات قیمتی آن تعیین کننده قیمت هاست.

بیان داشت: همان طور که قیمت  وی 
دالر در بازار واقعی نیست و رئیس کل بانک 
داشته،  اشاره  موضوع  این  به  نیز  مرکزی 
و  شده  حبابی  خودرو  بازار  در  قیمت ها 

غیرواقعی است.
هیچ  اکنون  خاطرنشان کرد:  کاشانی 
بازار وجود ندارد،  قیمتی برای خودروها در 
چون فروشنده و در نتیجه خریداری وجود 
ندارد و همه منتظرند تا شاید تعدیلی در نرخ 

دالر ایجاد شود.
ارائه  میان،  این  در  ادامه داد:  وی 
و  یت ها  سا ر  د قعی  ا و غیر قیمت های 

کانال های تلگرامی، واتساپی و اینستاگرامی 
بر این مساله دامن زده است.

نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس  نایب 
تکمیل  اعالم  تاکیدکرد:  تهران  خودرو 
ناقص  خودروی  دستگاه  هزار   ۶۰ حدود 
مانده دو خودروساز بزرگ کشور، تنها خبر 
که  است  بوده  اخیر  روزهای  امیدوارکننده 
می تواند به کاهش نوسانات قیمتی در این 

آشفته بازار کمک کند.
می شود  اعالم  هرچند  گفت:  وی 
خودروهای داخلی، وابستگی زیادی به مواد 
اما در حقیقت،  ندارند،  و تجهیزات خارجی 
این دالر است که به عامل اصلی تعیین کننده 
قیمت در این بازار تبدیل شده است و امید 
می رود نرخ آن در هفته های آینده دست کم 

به یک ثبات نسبی برسد.

ر  زا با در  رز  ا نرخ  ثیر  تا کاشانی، 
از  بدتر  را  خارجی  و  مونتاژی  خودروهای 
افزود:   و  کرد  توصیف  داخلی  خودروهای 
در  را  غیرواقعی تری  مراتب  به  قیمت های 

بازار این خودروها شاهد هستیم.
وی با تاکید بر اینکه گرانی ها به نفع 
از این،  هیچ کس نیست، اضافه کرد:  پیش 
صاحب یک خودروی پژو ۲۰۶ کارکرده با 
قیمت ۳۵ میلیون تومان، می توانست با ۱۰ 
نو  را  خود  خودروی  اضافه  تومان  میلیون 
قیمت  با  روزها همان خودرو  این  اما  کند، 
حبابی ۱۳۵ میلیون تومانی، دست کم به ۱۰۰ 
میلیون تومان اضافه برای نو شدن نیاز دارد.

هرچند  اضافه کرد:   صنفی  مقام  این 
افزایش عرضه خودروسازان می تواند این بازار 
برنامه هایی  و  ببرد  پیش  تعادل  به سمت  را 
نظیر فروش فوری و فروش اعتباری همراه با 
قرعه کشی خودروسازان، تقاضاهای کاذب را در 
این بازار کم کرده، اما همه این عوامل در مقابل 
بی ثباتی نرخ ارز شانه خم می کنند و به نظر می 
رسد پیش از هر چیز باید سیاست گذاران به فکر 

ایجاد ثبات هرچند نسبی در این بازار باشند.

یک مقام صنفی خبر داد؛

همه چیز در بازار خودرو به دالر ختم می شود 
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 مشهد سمیه باقراده: 
مدیرعامل شرکت پاالیش 
با  نژاد  هاشمي  شهید  گاز 
از دو هزار  بیش  روزانه  اینکه  بیان 
تن گوگرد در این مجتمع گازي تولید 
محصول  براي  ما  گفت:  شود  مي 
طالي   ( باال  خلوص  با  گوگرد 
نقشه  خانگیران  پاالیشگاه   ) زرد 
فرآورده  این  و  داریم  استراتژیک 
فراوانی  افزوده  ارزش  تواند  مي 

ایجاد کند.
حاشیه  در  منبتي  مجید  سید 
قتصادي  ا توسعه  مثلث  نشست 
خراسان رضوي و بازدید علیرضا رزم 
تولید  واحدهاي  از  استاندار  حسیني 
موقعیت  به  توجه  با  افزود:  گوگرد 
استراتژیک شهرستان مرزي سرخس 
ترکمنستان،  کشور  با  همجواري  و 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
باعث  تواند  می  منطقه  در  این 
رونق تولید و دستیابی به بازارهای 

صادراتی شود.

توسعه  با   : د ا د مه  ا د ا وی 
ورود  شاهد  گوگردي  واحدهاي 
تضمین  و  بیشتر  گذاران  سرمایه 
این  که  بود  خواهیم  سالیانه  درآمد 

استان  سطح  در  تواند  مي  مولفه 
خراسان رضوي و شهرستان سرخس 

تاثیرگذار باشد.
مدیرعامل پاالیشگاه خانگیران 

بیان داشت: حضور سرمایه گذاران 
اقتصادي  تحول  باعث  سرخس  در 
در منطقه، توسعه اشتغال به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد عنوان کرد:

مزیت رقابتي طالي زرد پاالیشگاه خانگیران در بازار جهاني 
همه ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان گیالن 

به سامانۀ مانیتورینگ تجهیز شد
شـرکت گاز اسـتان گیـالن هم راسـتا با گازرسـانی بـه اقصی 
نقـاط اسـتان، نظـارت و کنتـرل بـر تاسیسـات خـود را بیـش از 
پیـش افزایـش داده اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی گاز گیالن 
حسـین اکبـر مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیـالن اعـالم نمود: 
ایـن شـرکت بـه عنوان اولین شـرکت گاز اسـتانی در کشـور موفق 
بـه تکمیـل سـامانۀ مانیتورینـگ بـرای تمام ایسـتگاه هـای تقلیل 
فشـار گاز)CGS( گردیـد  مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان گیالن 
افـزود: با اتصال سـامانۀ مانیتورینگ ایسـتگاه های فصل مشـترک 
دیسـپچینگ ملـی گاز ایـران بـه ایـن سـامانه، در حـال حاضر تمام 
ایسـتگاههای تقلیل فشـار گاز)CGS( این اسـتان در سامانه های 
واحـد انـدازه گیـری و توزیـع گاز اسـتان گیـالن آنالیـن رصد می 
گـردد. مهنـدس اکبـر ادامـه داد: راه انـدازی این سـامانه بـه منظور 
پایش آنالین اطالعات ایسـتگاههای تقلیل فشـار و کنترل مصرف 
بویـژه در زمـان افزایـش مصـرف در فصـل سـرد، بحـران هـای 
احتمالـی و  همچنیـن پایـش اسـتمرار جریـان گاز از اهمیـت ویـژه 
ای برخـوردار اسـت. وی در خاتمـه با اشـاره به گسـترش روزافزون 
مصـرف کننـدگان گاز در اسـتان اظهار داشـت: هم اکنـون بیش از 
یـک میلیـون و صـد هـزار مشـترک در گیـالن، مصرف کننـده گاز 
طبیعـی مـی باشـند و این مسـئله لـزوم نظـارت و کنترل بیشـتر بر 
تاسیسـات و خطـوط گاز را برای افزایش پایـداری جریان گاز، بیش 

از گذشـته ضـروری می سـازد.

حاصل کار فوالدسازان فوالد مبارکه در شهریورماه؛
 دست یابی به دو رکورِد ۱33 ذوب 

و تولید ماهانه
کارکنـان بلندهمـت ناحیـۀ فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم 
فـوالد مبارکـه موفق شـدند با تولیـد ماهانۀ ۶۳۹ هـزار تن تختال و 
تولید روزانۀ ۱۳۳ ذوب در آخرین روزهای شـهریورماه، گام دیگری 

بـرای تحقـق اهداف سـاالنۀ این شـرکت بردارند.
مدیـر ناحیـۀ فوالدسـازی ضمـن تأییـد ایـن خبـر گفـت: این 
میـزان تولیـد ۲ هـزار تـن از رکـورد قبلـی در خردادمـاه ۹۹ بیشـتر 
اسـت؛ ضمن اینکه در شـش ماهۀ اول سـال جاری ۳ میلیون و ۵۹۰ 
هـزار تـن تختـال تولید شـد که در مقایسـه با تولید شـش ماهۀ اول 

سـال قبـل ۶.۸ درصد افزایش داشـته اسـت.
غالمرضـا سـلیمی خاطرنشـان کـرد: رکوردشـکنی های پیاپی 
همـکاران در تمامـی نواحـی شـرکت، به ویژه در ناحیۀ فوالدسـازی 
در سـال جهـش تولیـد و بـا وجـود شـرایط تحریـم  و مبـارزه بـا 
بیمـاری کوویـد ۱۹، نشـان از عـزم و اراده و تـوان کارکنان جهادگر 
ناحیـه دارد و تحقـق نتایجـی فراتـر از اهـداف از پیـش تعیین شـده 

را تسـهیل می کنـد.
قاسـم خوشـدل، رئیس تولیـد ریخته گری مداوم فـوالد مبارکه 
نیـز در ایـن بـاره گفـت: همـکاران ریخته گـری بـرای سومیــــن 
بـار در ســــال ۹۹ تالش همــــکاران ناحیـــــۀ فوالدسـازی و 
سـایر واحدهـای مرتبـط را تکمیـل کردنـد و بـا نشـان دادن عـزم 
راسـخ خـود در تحقـق اهـداف شـرکت، جهـش تولیـد را در عمـل 

بـه نمایش گذاشـتند.
وی تصریـح کـرد: در کسـب ایـن موفقیت هـا حمایت هـای 
مدیریـت در تسـهیل رونـد امـور و ایجـاد انگیـزه و همدلـی و نقش 
تعمیـرات  کارگاه  جنبـی،  تعمیـرات  تولیـد،  واحدهـای  همـکاران 
ریخته گـری، دفاتـر فنـی تولیـد و تعمیـرات، برنامه ریـزی تولیـد، 
بازرسـی فنـی و... مؤثـر بـوده کـه شایسـتۀ  تعمیـرات مرکـزی، 

قدردانـی اسـت..
 محمـد نصیـری رئیـس تعمیـرات کوره های قـوس الکتریکی 
نیـز تصریـح کـرد: در شـرایط خـاص حاکـم بـر کشـور، رکـورد 
شـهریورماه نشـان از تالشـی همگانی دارد و نماد خواسـتن اسـت 
کـه در تک تـک کارکنان فـوالد مبارکـه و ناحیۀ فوالدسـازی دیده 
قـوس  کوره هـای  تعمیـرات  واحـد  خصـوص،  ایـن  در  می شـود. 
فوالدسـازی بـا برنامه ریـزی دقیق و اسـتفاده از سیسـتم های نوین 
در نگهـداری و تعمیـرات بهـره ور  و مبتنـی بـر قابلیـت اطمینان در 
جهـت کاهـش توقفات اضطـراری و افزایـش بهـره وری تجهیزات 

در خطـوط تولیـد نقـش مؤثـری ایفـا کرد.
مسـیب فتـاح المنـان رئیـس عملیـات ثانویـه گفـت: در ناحیۀ 
فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم در تاریـخ ۳۰ شـهریورماه ۹۹ 
رکـورد تولیـد روزانه شکسـته شـد و تولید ۱۳۳ ذوب به دسـت آمد. 
رکـورد قبلـی تولیـد ۱۳۱ ذوب و مربـوط بـه پنجـم اردیبهشـت ماه 
۹۹ بـود. ثبـت ایـن رکوردهـای پی درپـی در فـوالد مبارکـه بی اثـر 
بـودن تحریـم ایـن شـرکت و همـت واالی مدیریـت و کارکنان را 
نشـان می دهـد. ایـن رکورد حاصل نشـده اسـت، مگر بـا همدلی و 
همـکاری واحدهای تولیـدی و تعمیراتی ناحیه و همراهی واحدهای 

سـتادی و پشتیبانی.
 مجیـد  دادجـو رئیـس خدمات فنی فوالدسـازی و ریخته گری 
مـداوم در خاتمـه اظهار داشـت: ثبـت رکوردهای پی درپی در شـش 
مـاه اول سـال جـاری در حالـی اتفـاق می افتـد کـه حـدودا از پنـج 
سـال گذشـته تاکنـون توسـعه و افـزودن تجهیزات جدیـد در ناحیه 
صـورت نگرفتـه اسـت. ایـن توفیقـات حاصـل بهـره وری نیـروی 
انسـانی و به کارگیـری هرچـه بهتـر تجهیـزات و نشـانۀ بـاور شـعار 

»مـا می توانیم« در شـرکت اسـت.

معاون فرهنگی و رسـانه ای اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی البرز :

عصـر شـعر »اربعین حماسـه« بـه مناسـبت هفته 
دفـاع مقـدس برگـزار می شـود.

ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  ای  رسـانه  و  فرهنگـی  معـاون 
اسـالمی البـرز :عصـر شـعر »اربعیـن حماسـه« بـه مناسـبت هفته 
دفـاع مقـدس برگـزار می شـود.علی مرادی نـور : اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی اسـتان البرز با مشـارکت خانه انجمن های ادبی 

برگـزار مـی کند.
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـالمی البـرز: مراسـم عصـر شـعر اربعیـن حماسـه به مناسـبت 
الـی  گرامیداشـت چهلمیـن سـالگرد دفـاع مقـدس سـاعت ۱۶ 
۱۸ امـروز شـنبه ۵ مهـر ۱۳۹۹ بـا حضـور مسـئولین، شـاعران و 
انجمـن هـای ادبـی با رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در محل 
سـالن اسـتاد سـیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 

البـرز برگـزار می شـود.
اداره کل  نـور معـاون فرهنگـی و رسـانه ای  علـی مـرادی 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی البرز گفت: شـعرخوانی و روایت شـاعران 
و نویسـندگان اسـتان البـرز ، خاطـره گویی سـردار اسـالمی ، مدیر 
کل بنیـاد حفـظ آثا ر و نشـر ارزشـهای دفـاع مقدس اسـتان البرز و 
رونمایـی از کتـاب هـای دفـاع مقـدس از برنامـه های این مراسـم 

ارزشـمند می باشـد.

 نگاه ویژه ای به ظرفیت باالی کشاورزی دره شهر داریم 
 بدنبال تنوع کشت .افزایش تولید در استان هستیم 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم گفت: بدنبال تنوع 
کشت و افزایش تولید در استان هستیم.

فشار ۲۰۰  تحت  آبیاری  افتتاح  حاشیه  در  اقدسی  علی  محمد 
با  گفت:  شهر  دره  شهرستان  آباد  جهاد  روستای  اراضی  از  هکتار 
پیگیری های انجام شده ۲۰۰ هکتار از اراضی هوره کول روستای 
جهاد آباد دره شهر با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی 

افتتاح و به بهره برداری رسید
این  اراضی  از  هزارهکتار   ۱۶ از  تاکنون  کرد:  اضافه  اقدسی 
شهرستان ۳ هزار ۵۰۰ هکتار آن زیر پوشش آبیاری تحت فشار رفته 

که پیگیری برای مابقی اراضی در حال انجام است
سیاستهای  فشار  تحت  های  سیستم  توسعه  داشت:  بیان  وی 
بردن  باال  باعث  طرحها  اینگونه  اجرای  و  است  جهادکشاورزی 
راندمان آب ،کاهش هزینه و باال بردن عملکرد و مهم تر از همه 
باعث جلوگیری از فرسایش خاک مرغوب این شهرستان خواهد شد

اقدسی گفت: با توجه به خاک منحصر به فرد و پتانسیل باالی 
در  ای  ویژه  نگاه  شهر  دره  در  باغی  و  زراعی  محصوالت  کشت 

تخصیص اعتبارات به این شهرستان خواهیم داشت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم در پایان خاطرنشان 
نمود: با رفع کم کاری ها، جذب اعتبار و اجرای اینگونه پروژه ها 

بدنبال تنوع کشت و افزایش تولید در استان هستیم

خانه  باب   ۵۰ تجهیزات  کاروان  بدرقه  رسمی  آئین 
شهدای  گلستان  در  اصفهان  استان  روستایی  ورزش 

اصفهان برگزار شد
رییس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان 
اصفهان با بیان اینکه افتخار ما این است که در هر روستا یک مجموعه 
ورزشی راه اندازی کنیم گفت: از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز نزدیک 
به ۱۰۰ خانه ورزش روستایی در استان اصفهان تاسیس شده است.

وی افزود: امروز نیز به مناسبت هفته دفاع مقدس در ۸ شهرستان 
نائبن، گلپایگان، نطنز و  اصفهان، تیران و کرون ،دهاقان، سمیرم، 

فالورجان ۵۰ خانه ورزش دیگر افتتاح می شود.
مهدی اسدی تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۶ پایگاه 
مقاومت بسیج در محالت کم برخوردار به خانه ورزش تجهیز شده 
و همچنین ۵ خانه ورزش روستایی در شهرستان نائین و تجهیز ۳۸ 
باب  ادراه کل ورزش و جوانان و ۵۰  خانه ورزش روستایی توسط 
خانه ورزش نیز که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت که مجموعه 

خانه های ورزش روستایی به بیش از ۱۰۰ خانه ورزش رسید.
وی با بیان اینکه تا به امروز با کمک وزارت ورزش و جوانان، 
فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی، اداره کل ورزش 
و جوانان، ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها، استانداری اصفهان، 
فرمانداری ها و دهیاری ها توانسته ایم در کشور در این زمینه پیشرو 
باشیم گفت: حدود ۵۰۴ خانه ورزش روستایی در ۵۰۴ روستای کم 
برخوردار تاسیس شده است و تمام تجهیزات ورزشی به صورت رایگان 

تقدیم این روستاها گردیده است.
رییس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه ایجاد خانه های ورزش روستایی برای دولت 
در آینده هزینه جانبی نخواهد داشت تاکید کرد: اداره خانه های ورزش 

روستایی برعهده دهیاران هر روستا خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه  اصفهان با تاسیس ۵۷۰ باب خانه ورزش 

روستایی در رتبه اول در کشور قرار دارد. 
گفت:با عنایت خداوند متعال و با همدلی و همزبانی، تالش و 
کمک ارگان ها و نهادها، هیئت  ورزش روستایی و بازی های بومی 
به  و  تجهیز  ورزش  خانه  شهرستان ها  همه  در  توانسته  محلی  و 

بهره برداری برساند.
 وی  از افتتاح ۱۶۰  خانه ورزش روستایی تا پایان امسال خبر داد 
و گفت: در تالشیم تا سرانه ورزش را در کشور باال ببریم و امیدواریم 
بتوانیم احیاگر ورزش های بومی و محلی در سطح استان اصفهان باشیم

شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  بازدید 
شاهرود از پارک ملی توران

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود از #پارک_
ملی_توران بازدید کرد.

شاهرود  شهرستان  ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
#نادر_فخری در بازدید از پارک ملی توران با محیط بانان این پارک 
گفتگو و از زحمات آنان در حفاظت از میراث طبیعی ایران اسالمی 

تقدیر کرد و گفت:
این پارک سرمایه ای ارزشمند است که باید برای حفظ، ارتقاء 

و بهبود وضعیت آن می بایست برنامه ریزی کرد.
در این بازدید از محل یوز پلنگ ایرانی هم بازدید شد و مقرر 
کرد جلسه ای در راستای بررسی مشکالت پارک ملی توران با ادارات 

مرتبط شهرستان و استان برگزار شود.
رئیس پارک ملی توران هم در این دیدار ضمن خیرمقدم با بیان 
اینکه ذخیره گاه زیستکره توران یک میلیون و ۴۴۱ هزار و ۵۲۳ هکتار 
وسعت دارد که مساحت پارک ملی توران ۱۰۱ هزار و ۷۳ هکتار و 
پناهگاه حیات وحش ۳۰۳ هزار و ۳۳۰ هکتار و مساحت منطقه حفاظت 
شده یک میلیون ۳۷ هزار و ۱۲۹ هکتار است که ۸/۸ مناطق حفاظت 

شده ایران در شهرستان شاهرود قرار دارد.
وی افزود:

درسال ۱۳۵۱ این منطقه تحت عنوان منطقه حفاظت شده معرفی 
گردید و در سال۱۳۵۵ به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت و در همین 
سال از سوی یونسکو ذخیره گاه زیستکره معرفی شد و در سال ۱۳۸۱ 

هسته مرکزی به پارک ملی ارتقا یافت.
رادمان رئیس پارک ملی توران خاطر نشان کرد:

در این منطقه ۴۱ گونه پستاندار از مجموع ۱۹۴گونه شناسایی 
شده در ایران وجود دارد و ۴۲خزنده از ۲۰۰ گونه خزنده در ایران و 
۲گونه دوزیست و ۱گونه ماهی جمعا ۲۵۳گونه جانوری موجود است.

وی به گیاهان منطقه توران اشاره کرد و افزود:
۶۵۴ گونه گیاهی در توران شناسایی شده است که ۲۹۷گونه 
کاربرد دارویی و ۶۷ گونه صنعتی و ۱۱۱ گونه تجاری و ۸۵ گونه 
ارزش فضای سبز و ۹۴ گونه ارزش زینتی و ۵۷ گونه گیاه بومی 

ایران هستند.
کشور  کل  در  شده  حفاظت  منطقه   ۲۸۴ است،  ذکر  به  الزم 
پناهگاه   ۴۶ ، پارک ملی   ۳۱ ، اثر طبیعی ملی  وجود دارد که ۳۸ 
 ۱۱ جمعا  و  باشد  می  شده  حفاظت  منطقه   ۱۶۹ و  وحش  حیات 
هکتار  میلیون   ۱۷ که  دهند  می  تشکیل  را  کشور  مساحت  درصد 
مساحت کل این ۲۸۴ منطقه است و با این احتساب که مساحت 
توران  خود  گفت  توان  می  است  هکتار  میلیون   ۵/۱ حدود  توران 
حدود ۸/۸ مساحت مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط 

زیست کشور را تشکیل می دهد.

استقبال شهروندان از خدمات غیرحضوری شرکت گاز خراسان رضوی
مشهد سمیه باقرزاده

کت  شر مل  عا یر مد
به  اشاره  با  استان  گاز 
تماس های  درصدی  افزایش۱۴۰ 
مردمی با مرکز ارتباطات این شرکت 
نخست  ماهه  پنج  زمان  مدت  به 
سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته گفت: این مهم نشان 
دهنده استقبال شهروندان از دریافت 
خدمات به صورت غیرحضوری است. 

این  اعالم  با  افتخاری  حسن 
پنج  زمان  مدت  در  گفت:  خبر 
ماهه نخست سال ۹۹ بیش از  ۲۸ 
سامانه  طریق  از  تماس  مورد  هزار 
ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان 
رضوی  پیگیری شده است که این 
رقم در مدت زمان مشابه سال قبل، 

۱۱ هزار و ۹۶۴ مورد بود.
 وی افزود: شیوع گسترده ویروس 
به  مراجع ذی صالح  تاکید  و  کرونا 
در  غیرضروری  ترددهای  کاهش 
مکان های عمومی موجب شد تا استفاده 
و  الکترونیکی  خدمات  از  شهروندان 

غیرحضوری شرکت گاز خراسان رضوی 
www. اینترنتی همانند درگاه های 
www.nigc-khrz. و  egas.ir

ir و سامانه های تلفنی ۱۸۹۴ و ۳۷۰۷۴ 
افزایش یابد. 

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شامل  خدمات  این  کرد:  تصریح 
قبض  صدور  روز،  به  قبض  اعالم 
گاز،  جریان  مجدد  وصل  المثنی، 
اعالم رقم یا خرابی کنتور، انتقادات 
و پیشنهادات، رفع اشکاالت قبض، 
درخواست  صورتحساب،  پرداخت 

تست کنتور، اعالم مراحل درخواست 
گازبهای  محاسبه  نحوه  و  علمک 

مصرفی می شود. 
داد: شهروندان  ادامه  افتخاری 
دریافت  بر  مي توانند عالوه  محترم 
ظرفیت  از  لکترونیکی،  ا خدمات 
سامانه هاي تلفني ۳۷۰۷۴ و ۱۸۹۴ 
زبهاي  گا هزینه  پرداخت  برای 
با کاهش  و  استفاده کرده  نیز  خود 
ویژه  سهم  غیرضروري  ترددهاي 
اي در حفظ سالمت عمومي جامعه 

داشته باشند. 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
توسعه  کرد:  خاطرنشان  رضوی 
و  نیکی  و لکتر ا ی  خت ها سا یر ز
فزایش  ا بر  عالوه  غیرحضوری 
شفافیت  و  رسانی  خدمت  سرعت 
حفظ  موجب  رسانی،  اطالع  در 

سرمایه های ملی کشور می شود. 
 ۳۷۰۷۴ تلفنی  سامانه  وی، 
پل  را  رضوی  خراسان  گاز  شرکت 
ارتباطي مردم و مسئوالن دانست و 
گفت: این مرکز به عنوان نخستین 
تلفنی در سطح  پاسخگویی  سامانه 
شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۴ 
تسهیل  آن  هدف  و  شد  تاسیس 
دسترسی شهروندان به کانال های 
ارتباطی و ارتباط زنده و مستقیم با 

کارشناسان این شرکت است.
ز  گا شرکت  است؛  گفتنی   
گاز  تامین  وظیفه  رضوی  خراسان 
مشترک  هزار   ۴۵۰ و  میلیون  دو 
 ۹/۷۷ معادل  روستایی  و  شهری 
را  کشور  گاز  مشترکین  کل  درصد 

بر عهده دارد.

بط  ا و ر رش  گزا به 
بین  ر  مو ا و  می  عمو
ولدخانی  مهندس  الملل، 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند 
با حضور در جمع بسیجیان و شرکت 
در مراسم پیاده روی یادگاران هشت 
نگه  زنده  گفتند  مقدس  دفاع  سال 
داشتن یاد و خاطره شهدا، اخالص و 
رشادت های رزمندگان اسالم موجب 
پیروزی کشور و سند مقاومت مردم 

ایران است.
ایشان بیان داشتند دوران دفاع 
مقدس دورانی بود که علی رغم نبود 
توانستیم  ما  تجهیزات  و  امکانات 
در مقابل بیش از ۴۰ کشور که به 
کمک رژیم بعث آمده بودند بایستیم 

و پیروز شویم.
به  اشاره  در  ولدخانی  مهندس 
شازند  پتروشیمی  شرکت  خدمات 
مهندسین  کرد:  عنوان  کشور  به 
پتروشیمی  شرکت  متخصصین  و 
خدمات  گذشته  سنوات  طی  شازند 
شایانی به این مجموعه و استان و 
کشور ارائه کرده اند که از آن جمله 
پایین  واحد  هزار   ۳ خوراک  تامین 
آنها  تعطیلی  از  جلوگیری  و  دستی 
در این شرایط سخت اقتصادی است.

پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
شازند با بیان اینکه ما همواره باید 
نگاهمان به داخل بوده و با توکل به 
خداوند و اتکاء به نیروی داخلی کارها 
را به پیش ببریم اظهار کردند تولید 
ماده اولیه ماسک و سرم  و سرنگ 
نیز از جمله تولیدات منحصر به فرد 
این مجموعه بوده که تامین کننده 

نیاز کشور است و توسط متخصصین 
این صنعت به انجام رسیده است.

در ادامه مراسم سرهنگ رشید 
اکبری فرمانده سپاه ناحیه شازند نیز 
طی سخنانی عنوان کرد دشمن تمام 
توان خود را به کار گرفت تا انقالب 
اسالمی چهل سالگی خود را نبیند 
که این آرزو را به گور خواهند برد 
که ملت ایران نه تنها چهل سالگی 
هشت  سالگی  چهل  بلکه  انقالب 

سال دفاع مقدس را دید.
و  ضدآمریکایی  تحوالت  وی 
ظلم ستیزی وقوع یافته در کشورهای 
اسالمی را برگرفته از انقالب اسالمی 
این  جوانان  مقدس  دفاع  و  ایران 
کشور عنوان کرد و افزود: مردم امروز 
با وجود تحمل فشارهای اقتصادی و 
را حفظ  معیشتی، والیتمداری خود 

کرده و هیچگاه زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره قهرمان مرز و بوم خود را کم 
رنگ نکرده بلکه در شراط کرونا نیز 
این هفته را با رویکرد خاص گرامی 

خواهند داشت.
با  ناحیه بسیج شازند  فرمانده   
بیان اینکه کارکنان شرکت پتروشیمی 
شازند پیشانی اقتصاد مقاومتی هستند 
عنوان کرد:  فشارهای اقتصادی بر 
سوی  از  هدف  این  با  ایران  ملت 
بار  زیر  که  می شود  دنبال  دشمنان 
سازش برویم، مقاومت مردم در برابر 
زورگویی های دشمنان به سرکردگی 
آمریکا روز به روز دشمن را عصبانی تر 
می کند و با اظهارات نابخردانه خود در 
رسانه روز به روز قدرت پوشالی خود 
را نمایان می کنند و ما بر این ایمان 
و باور داریم که فرهنگ دفاع مقدس 

تحریم های  و  اقتصادی  جنگ  در 
ظالمانه نیز ان شا ا... پیروز به ارمغان 

خواهد آورد.
دستور  با  است  ذکر  شایان   
راستای  در  عامل  محترم  مدیریت 
مسئولیت های اجتماعی با همکاری 
پایگاه مقاومت بسیج شهید تندگویان 
امور  و  عمومی  روابط  و  شرکت 
سال  آغاز  مناسبت  به   ، الملل  بین 
بسته   ۲۰۰ تعداد  جدید  تحصیلی 
آموزان  دانش  جهت  التحریر  لوازم 
روستاهای مناطق محروم شهرستان 
شازند به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون 
و طبق هماهنگی های  تهیه  ریال 
بعمل آمده جهت توزیع بین دانش 
آموزان این مناطق در اختیار بسیج 
دانش آموزی سپاه ناحیه شازند قرار 

گرفت.

برگزاری مراسم گرامیداشت چهلمین سالروز دفاع مقدس 
در پتروشیمی شازند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
رئیس  مومنی  شهرام  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان 
رعایت  با  برنامه   ۴۱ از  بیش  اجرای  از  رشت 
نشانی  آتش  هفته  در  بهداشتی  های  دستورالعمل 
خبر داد. وی افزود: حضور در گلزار شهدای رشت و 
تجدید میثاق با آرمان های شهدا، دیدار با مسئوالن 
استانی و شهری، دیدار با نماینده محترم ولی فقیه 
استان گیالن از جمله برنامه های هفته آتش نشانی 
ایمنی  نشانی و خدمات  آتش  است.رئیس سازمان 
شهرداری رشت تصریح کرد: رژه لجستیک ناوگان 
خودرویی آتش نشانی با حضور مسئوالن شهری و 
استانی در مسکن مهر رشت برگزار می شود.مومنی 

از نواختن زنگ ایمنی در ایستگاه های آتش نشانی 
و مدارس رشت در صورت بازگشایی خبر داد.وی 
مطرح کرد: آموزش همگانی آتش نشانی و ایمنی 
با  باز  فضای  در  مسکونی  های  مجتمع  سطح  در 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.

روستاهای  خانوار   ۱۱۰۲ آب  قطعی  مشکل 
تالش ناشی از سیل اخیر مرتفع شد

آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
گیالن،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  همگانی 
بحران  جلسه  در  با حضور  این شرکت  مدیرعامل 
اعالم خسارت  تالش، ضمن  فرمانداری شهرستان 
به تأسیسات آبرسانی، به تشریح اقدامات انجام شده 
در راستای رفع مشکل قطعی آب روستاها پرداخت 

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آبفای گیالن با اشاره به اینکه جاری شدن 
سیالب خسارات زیادی به تأسیسات و شبکه توزیع 
آب شهرستان تالش وارد نمود افزود: ۱۶۱۰ متر از 
شبکه توزیع آب این شهرستان تخریب شد و ۱۶ 
روستا با قطعی آب مواجه شدندوی ضمن برشمردن 
مشکالت  رفع  راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات 
تأمین آب روستاها تصریح کرد: در زمان بروز حادثه 
۱۱۶۲ خانوار در ۱۶ روستا با قطعی آب مواجه شدند 
که بالفاصله  اکیپ امداد و حوادث امور در شهرها 
و روستاهای سیل زده با تالش شبانه روزی و بی 
وقفه نسبت به بازسازی شبکه و تاسیسات تخریب 

شده اقدام نمودند

اجرای بیش از ۴1 برنامه در هفته آتش نشانی و خدمات ایمنی
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میناب به عنوان یکی 
بزرگ  های  شهرستان  از 
از  پس  هرمزگان  استان 
یکپارچه سازی شرکت های آب و 
برای  روستایی  و  شهری  فاضالب 
بهره مندی از عدالت آبی و همچنین 
اتفاقات  رفع  و  آب  کیفیت  افزایش 
برنامه های شرکت آب و  در صدر 

فاضالب استان قرار گرفته است.
آب  مدیرعامل  قصمی  امین 
این  بیان  با  هرمزگان  فاضالب  و 
شرکت  اقدامات  تشریح  به  مطلب 
مدیریت  از  پس  فاضالب  و  آب 
یکپارچه توزیع آب در میناب اشاره 
کرد و گفت: به دلیل بافت شهری 
این  جمعیت  عمده  بخش  میناب، 
اند  ساکن  روستاها  در  شهرستان 
در  را  آبفا  وظایف  موضوع  این  که 
خدمات رسانی سنگین تر و در عین 

حال گسترده تر کرده است.
وی افزود: شهر میناب وضعیت 
با  که  طوری  به  دارد  مطلوبی  آبی 
اجرای برنامه های آتی این وضعیت 
در  اینکه  کما  شد  خواهد  نیز  بهتر 
با  آبی  عدالت  طرح  نیز  روستاها 
اصالح و توسعه شبکه های توزیع 

و انتقال آب در دستور کار است.
قصمی ادامه داد، اگرچه رسیدن 
به نقطه مطلوب، زمان و منابع مالی 
های  برنامه  اما  طلبد  می  کافی 
پیاده  حال  در  و  شده  تدوین  الزم 
سازی است به گونه ای که هر چه 
زمان جلوتر می رود خدمات آبفا به 
مشترکین بویژه در روستاها ملموس 

تر و مطلوب تر خواهد شد.
خدمات رسانی آبفا به  ۴۷ هزار 

مشترک روستایی میناب
فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
هرمزگان در تشریح خدمات رسانی 
به روستاها گفت: آبفا میناب حدود 
۳۰۰ روستا با ۴۷ هزار مشترک تحت 
پوشش آبرسانی قرار داده است که 
شبکه  دارای  روستاها  این  عمده 
توزیع و انتقال آب هستند اما آنچه 
در خدمات رسانی مطلوب خلل ایجاد 
کرده فرسوده بودن حدود ۸۰ درصد 
شبکه ها و تاسیسات تامین آب است.

آبرسانی  بخش  در  افزود:  وی 
روستایی ۳ هزار کیلومتر شبکه توزیع 
از ابتدا تاکنون ایجاد شده که عمدتا 
نیاز به اصالح و ترمیم دارند و انجام 
آن عالوه بر افزایش فشار آب باعث 
جلوگیری از هدر رفت آب می شود.

آبرسانی  به  اشاره  با  قصمی 
سیار به روستاها گفت: در شهرستان 
میناب آبرسانی سیار به روستاها به 
دلیل وجود شبکه توزیع، نداریم اما 

آبرسانی سیار به صورت کمکی در 
مناطقی که گاها در شرایط خاص با 
کمبود آب و یا افت فشار مواجه اند، 

انجام می شود.
ز  ا خدمات  کیفیت  فزایش  ا

برنامه ریزی تا عمل
فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
ز  ا بعد  ینکه  ا بیان  با  هرمزگان 
یکپارچه سازی شرکت های آب و 
اولین  روستایی  و  شهری  فاضالب 
مسئله ای که در راس برنامه های 
آبفا قرار گرفت، برنامه ریزی برای 
ارتقاء سطح کیفی خدمات بویژه در 
مناطق روستایی بود، افزود: ارتقای 
از  آبرسانی  خدمات  کیفی  و  کمی 
آب  سازی  یکپارچه  دالیل  جمله 
این  به  که  بود  روستایی  و  شهری 
آبی  تنش  دارای  روستاهای  منظور 
برای قرار گرفتن در اولویت ارتقای 
این  در  و  شدند  شناسایی  خدمات 
جمله  از  هایی  بندی  دسته  راستا 
اجرای خط انتقال، اصالح و توسعه 
شبکه توزیع، افزایش قدرت پمپ ها، 
تامین آب از منابع جایگزین و... در 

دستور کار قرار گرفت.
قصمی با بیان اینکه مجموعه 
این اقدامات از ابتدای امسال ارتقای 
را  روستایی  مناطق  در  خدمات 
ملموس تر کرده است، افزود: گواه 
این ادعا نیز افزایش تعداد روزهای 
بهره مندی روستائیان از آب، افزایش 
فشار آب و مهمتر حضور اکیپ های 
مختلفی از آبفا در مناطق روستایی 
آبرسانی،  های  طرح  اجرای  برای 
اصالح شبکه، ارتقای تاسیسات و... 

می باشد.
افزایش رضایت مردم با اجرای 

طرح های آبرسانی
فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
خدمات  اینکه  بیان  با  هرمزگان 
رسانی در شهرستان میناب به دلیل 
جمعیت باالی روستایی هم اعتبار و 

هم زمان بیشتری می طلبد، گفت: به 
این منظورو بر اساس اولویت بندی 
اقدامات  گرفته،  صورت  که  هایی 
در حال انجام است و به طوری که 
افزایش سطح رضایتمندی مردم را 

به دنبال داشته است.
وی افزود: در اجرای این طرح 
خود اهالی موظف به انجام اصالح 
یا توسعه شبکه هستند وشرکت آب 
آمادگی  نیز  هرمزگان  فاضالب  و 
این  به  ورود  با  زمانی  هر  در  دارد 
خدمات  ارائه  به  نسبت  روستاها 
انجام آن  اقدام کند که  مطلوب تر 
خرید  در  مردم  مشارکت  مستلزم 

انشعاب است.
با  افزود:  قصمی در عین حال 
هزینه  و  آبفا  خدمات  نوع  به  توجه 
های نگهداری شبکه ها و تاسیسات، 
اکنون  این روستاها هم  از  بسیاری 
گرفتن  قرار  پوشش  تحت  فراینِد 
آبفا را طی می کنند که امیدواریم با 
انجام آن هم شبکه توزیع آب اجرا 
و هم خدمات رسانی مطلوب تر شود.

آب  شبکه  ندهی  ما سا ز  غا آ
روستاها

فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
 ۲۰ اصالح  از  ادامه  در  هرمزگان 
کیلومتر شبکه توزیع آب خبر داد و 
در  اصالح شبکه  میزان  این  گفت: 
مدت زمان ۵ ماه رخ داده که انجام 
آن باعث افزایش فشار آب، کاهش 
هدر رفت آب، ارتقای خدمات دهی 
داشته  پی  در  را  و رضایت عمومی 

است.
وی افزود: خدمات رسانی آبفا 
سازی  یکپارچه  از  پس  میناب  در 
چهار  در  اداری  ساختار  تغییر  با 
بندزرک،  توکهور،  شامل  ناحیه 
ارائه  مرکزی  و  هشتبندی،توکهور 
می شود تا ضمن تسریع در خدمات 
خدمات  به  مردم  دسترسی  رسانی، 

آبفا راحت تر شود.

قصمی، فرسودگی شبکه های 
دالیل  از  یکی  را  روستایی  آب 
و  کرد  عنوان  اتفاقات  رفع  افزایش 
هزار   ۳ گذشته  ماه   ۵ طی  گفت: 
مورد رفع اتفاقات در حوزه روستایی 

میناب ثبت شده است.
تفاقات  ا رفع  وی،  گفته  به 
و  آب  رفت  هدر  کاهش  موجب 
افزایش فشار آب در روستاها شده 
و  با اصالح  بلند مدت  اما در  است 
میزان  قطعا  آبرسانی  شبکه  توسعه 

اتفاقات کاهش خواهد یافت.
فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
حال  در  د،  دا مه  دا ا هرمزگان 
کاهش  اتفاقات  رفع  فاصله  حاضر 
عالوه  که  است  یافته  چشمگیری 
بر اصالح به موقع شکستگی ها از 
هدر رفت آب نیز جلوگیری به عمل 

آمده است.
قصمی همچنین از تعویض ۱۴ 
پمپ آب روستایی خبر داد و گفت: 
۶ ایستگاه پمپاژ نیز طراحی مجدد 
و افزایش قدرت داده شد.همچنین 
در این مدت ۶ سیستم جدید کلرزنی 
مایع نصب و ۸ سیستم نیز تعویض 

شدند.
ارتقاء کیفی خدمات از نزدیک 
مرکز  به  روستا  دورترین  تا  ترین 

شهرستان
فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
در  آبفا  فعالیت  گفت:  هرمزگان 
برنامه  اساس  بر  میناب  شهرستان 
های تدوین شده در حال اجراست 
اصالح  با  روستاها  برخی  در  که 
۱۰۰ درصدی اصالح شبکه توزیع، 
وضعیت آب آنها بهبود یافته است.

ده  بودن  بالتکلیف  به  قصمی 
آب  شبکه  اصالح  وضعیت  ساله 
و  کرد  اشاره  شهمرادی  روستای 
افزود: در این مدت ۱۰۰ درصد شبکه 

این روستا اصالح و بازسازی شد.
روستای  داشت:  بیان  وی 
پیش  تا  عبداهلل  قلمان  و  برنزکی 
دو  روزانه  سرنی  مجتمع  از  این  از 
ساعت در روز آب می گرفتند که با 
با در اختیار گرفتن  آبفا اخیرا  تدبیر 
چاه اجاره ای به صورت ۲۴ ساعته 

از آب شرب بهره مند شدند.
و  آب  مدیرعامل  گفته  به 
شبکه  توسعه   ، هرمزگان  فاضالب 
طول  به  اسماعیل  چاه  آبرسانی 
شبکه  کامل  اصالح  متر،   ۱۳۰۰
آبرسانی خاللنجی و اصالح ۶۰۰ متر 
از شبکه توزیع آب روستای حکمی 
توانسته  اقداماتی است که  از دیگر 
رضایت عمومی را در این مناطق به 

همراه داشته باشد.

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان مطرح کرد:

نتیجه طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفا، از عدالت آبی تا ارتقای خدمات
 خدمات رسانی آبفا به 3۰۰ روستای میناب

با  استان  تولیدی  پساب  از  حداکثری  برداری  بهره 
مشارکت آب منطقه ای و آب و فاضالب مازندران

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران در ششمین 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  آبفا  شرکت  شرکت،  پساب  کمیته  جلسه 
اقدامات خود در راستای مدیریت پساب در استان گفت: برای بهره 
برداری بهینه از پساب های تولیدی باید هماهنگی های بیشتری 

بین شرکت های آب و آبفا انجام شود.
برداری  بهره  نیری معاون حفاظت و  ادامه جلسه مهندس  در 
شایسته  اقدامات  از  تشکر  ضمن  مازندران  ای  منطقه  آب  شرکت 
شرکت آبفای استان گفت : شرکت آب منطقه ای بصورت جد آماده 

همکاری در این حوزه است.
تولیدی  پساب  از  حداکثری  برداری  بهره  برای   : افزود  وی 
استان باید نشست ها و جلسات متعدد و هدفمندی را بین دو شرکت 

برگزار کنیم.
هدف  با  استان  پساب  جامع  طرح  شد  مقرر  جلسه  ادامه  در 
سیاستگذاری در جهت بهره برداری بهینه از پساب تولیدی تصفیه 
با  با ظرفیت مهندسین مشاور ذیصالح  خانه های فاضالب استان 
هماهنگی شرکت های آب و آبفا مورد اقدام قرار گیرد و عدم مراجعه 
شهرداری ها برای استفاده پساب در فضای سبز شهری پیگیری شود.

 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران ، دستگاه برتر 

در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی
 استان مازندران شد

در جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۹ و تقدیر از مدیران برتر و 
تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم 
توزیع  مدیرعامل  سپری  فرامرز  مازندران  استان  بزرگوار  و  شریف 
ارزشمند و برجسته  در  به خدمات  با توجه  مازندران   نیروی برق 
بخش منتخبین دستگاهها با عملکرد ویژه   عنوان دستگاه اجرایی 
قابل تقدیر را در سطح استان کسب  و توسط حسین زادگان استاندار 

مازندران مورد تجلیل قرار گرفت.
سپری در حاشیه این برنامه با بیان اینکه در تمامی امورهای 
۱۸ گانه این شرکت میز خدمت حضوری و الکترونیکی مستقر شده 

است تصریح کرد:
از ۸۲ خدمت تعریف شده تاکنون ۵۲ خدمت بصورت الکترونیکی 
اجرایی گشته و این نوید رو به مردم مازندران خواهیم داد که در 
این شرکت بصورت غیر  ارایه در  قابل  آینده نزدیک کلیه خدمات 

حضوری اجرایی میگردد.
از تالش و  با تقدیر  از سخنان خود  سپری در بخش دیگری 
جدیت معاونین و کارشناسان این شرکت توزیع برق در الکترونیکی 
شدن خدمات از برنامه های ویژه شرکت توزیع نیروی برق در این 

حوزه خبر داد

رئیس فدراسیون اسکیت:
پیست اسکیت ۲۲ بهمن اراک اولین زمین استاندارد 

کشور است
رئیس فدراسیون اسکیت گفت: پیست اسکیت ۲۲ بهمن اراک 
که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری 
رسید، اولین و تنها زمین استاندارد کشور است و باید به بهترین شکل 

ممکن از آن استفاده شود.
بهمن محمدرضایی  درحاشیه آئین بهره برداری از این پیست 
افزود: این پیست از طرح های ورزشی کشور بود که مدت زیادی از 
آغاز عملیات اجرایی آن گذشته بود و با پیگیری استانداری و اداره کل 
ورزش و جوانان و همکاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
کشور به بهره برداری می رسد. وی افزود: تمامی استانداردهای الزم 
در ساخت پیست اسکیت ۲۲ بهمن رعایت شده و از بهترین نوع کف 
پوش تولید داخل که در پیست های بین المللی استفاده می شود در این 
طرح ورزشی نصب شده است. رئیس فدراسیون اسکیت ادامه داد: 
پیست اسکیت ۲۲ بهمن اراک تنها پیست کشور به لحاظ استفاده 
از کف پوش استاندارد است و باید با برگزاری اردوهای مختلف و 

مسابقات ملی و بین المللی بهره کافی را از این طرح ببریم.
محمدرضایی اظهار داشت: با بهره برداری از پیست اسکیت ۲۲ 
بهمن اراک دریچه ای بر روی این ورزش است که با بهره گیری 
مناسب از این طرح گام بلندی در راستای توسعه ورزش قهرمانی 
اسکیت بر داشته می شود. وی که نایب رئیس کنفدراسیون اسکیت 
اسکیت  مسابقات  دوره  نوزدهمین  در  کرد:  بیان  هست،  نیز  آسیا 
و  پیست  این  با وجود  و  دارد  نیز حضور  ایران  ۲۰۱۲ چین کشور 
بیشتر  چه  هر  موفقیت  امکان  آن  در  مختلف  اردوهای  برگزاری 

ورزشکاران وجود دارد.

انتظامی  و  نظامی  فرماندهان  مسئوالن،  دیدار 
شاهرود با خانواده معظم شهدا و یار و همسنگر  سردار 

شهید سپبهد حاج قاسم سلیمانی
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس #نادر_فخری معاون 
از  جمعی  همراه  به  شاهرود  شهرستان  و#فرماندار_ویژه  استاندار 
فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولین شهرستان شاهرود با خانواده 

۵ شهید و ایثارگر دفاع مقدس دیدار کردند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان،فرماندهان سپاه ناحیه 
شاهرود، نیروی انتظامی، شهردار، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان، ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، ، جانشین قرارگاه 
عملیاتی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار و تیپ متحرک هجومی ۱۵۸ شهید 
کشاورزیان و معاون هماهنگ کننده گروه پدافند هوایی ۱۰ محرم 
نمایندگی  دفتر  مسئول  شهرستان،  جهادکشاورزی  اداره  ریاست  و 
از  شاهرود  شهرستان  جهادکشاورزی  و  ناحیه  سپاه  در  فقیه  ولی 
نوری، محمدحسین  علی  منش،  نیک  خانواده های شهیدان محمد 
یار و همسنگر سردار شهید  نژاد و  دباغ و سید حبیب اهلل حسینی 
سپبهد حاج قاسم سلیمانی، جانباز دفاع مقدس و مدافع حرم محمود 

حسین پور دیدار کردند.
در این دیدار ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و در فضای 
باز باقرائت قرآن و ذکر مصیبت و معرفی خانواده شهدا توسط  بنیاد 
شهید انجام شده و خانواده شهدا و ایثارگران مورد تفقد قرار گرفتند.

استقامت خانواده  و  از صبر  تقدیر  با  این دیدار ها  مسئولین در 
شهدا بر تداوم راه شهدا تاکید کردند.

اسامی شهدا و جانباز و ایثارگر به شرح ذیل  است :
شهید محمد نیک منش از شهدای ارتش

شهید علی نوری از شهدای جهاد کشاورزی
 شهید محمدحسین دباغ از شهدای نیروی انتظامی

 شهید حبیب اهلل حسینی نژاد از شهدای ناحیه مقاومت بسیج سپاه
جانباز دفاع مقدس و مدافع حرم  سرهنگ پاسدار محمود حسین 
پور یار و هم سنگر سردارسپبهد شهید  حاج قاسم سلیمانی که سردار 

دلها به صورت نا محسوس  از ایشان عیادت کردند
خاطر نشان می شود این برنامه به همت ستاد برگزاری هفته 

دفاع مقدس برگزار گردید.

طراحی  باز  شد/  افتتاح  سعدی  ای  محله  بوستان 
بوستانهای محله ای با تاکید بر توسعه روابط اجتماعی

شهردار شاهرود با اشاره به افتتاح بوستان محله ای سعدی و پیش 
هر هفته یک پروژه، گفت: فضاهای سبز شهری با عملکردهای مختلف 
در ارتقای کیفیت ابعاد مختلف زندگی شهروندان تاثیر گذار هستند.

علیرضا حاجی محمد علی در آیین افتتاح بوستان محله ای سعدی 
که با حضور ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر، مدیران شهرداری 
شاهرود و شهروندان محله سعدی برگزار شد، با بیان اینکه این بوستان 
در مساحت ۱۰۰۰متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان با 
امکاناتی نظیر آبشار صخره ای، آالچیق، فضای سبز عمودی، مبلمان 
شهری و نورپردازی آماده بهره برداری شهروندان این منطقه است، 
افزود: نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی می تواند به عنوان قلمرو 
و تجربه های فعال ، حسی از رقابت ، صمیمیت و ...را میان اهالی 
محل ایجاد کند و با مطلوبیت خود و اثر گذاری بر ذهن انسان ، سر 

زندگی محله را تامین نماید.
وی ضمن بیان این مطلب که شهرداری شاهرود طی ماههای 
شهر  مختلف  مناطق  در  را  متعددی  ای  محله  های  بوستان  اخیر 
احداث کرده است، ابراز داشت: بوستانهای محله ای یکی از اجزای 
محله است که با کارکردهای مختلف به عنوان یک فضای عمومی 
فراغتی و اجتماعی می تواند شاخص های پایدار محله را تقویت کند.

۲۱۰۰نفر نیروی کار شغل اولی با اجرای طرح یارانه 
دستمزد مشغول به کار می شوند 

مدیرکل تعاونف کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اعالم کرد: بر 
اجرای طرح یارانه دستمزد ۲۱۰۰ نفر نیروی کار شغل اولی مشغول 

به کار خواهند شد.۲۱۰۰ 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اردبیل؛ قاسم رحیمی در تشریح طرح یارانه دستمزد گفت: بر 
اساس این طرح، به کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی که نیروی 
را  اولی  دانشگاهی شغل  فارغ التحصیالن  و عمدتًا  دیپلم  کار جدید 
جذب کنند ۳۰ درصد حداقل مبلغ دستمزد مصوب شورای عالی کار 

به عنوان یارانه به مدت ۱۲ ماه پرداخت می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به 
اینکه نیروی کار جذب شده نباید دارای بیشتر از ۶ ماه بیمه در دو 
سال گذشته باشد افزود: هر کارفرما تا ۵۰ درصد نیروهای بیمه شده 

فعلی خود می تواند در این طرح جذب نیرو داشته باشد.
قاسم رحیمی تصریح کرد: کارگاه های جدید االحداث می توانند 
۵۰ درصد نیروی کار شغل اولی مورد نیاز خود را در قالب طرح یارانه 

دستمزد بکارگیری نمایند.
وی ادامه داد: این طرح یک نوع ابزار تشویقی است که در قالب 
آن، به صورت ماهانه ۳۰ درصد از دستمزد نیروی کار، به کارفرما 
پرداخت می شود که طبق گفته معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی 
وزارت کار منابع این طرح از محل منابع پیش بینی شده اشتغال در 
اجرای  از  ناشی  منابع  و  مردمی  کمک های  سنواتی،  بودجه  قانون 

هدفمندی یارانه ها تامین می شود.
رحیمی با بیان اینکه سهمیه استان اردبیل در این طرح ۲۱۲۶ 
نفر است افزود: واحدهای آسیب دیده از کرونا، شرکت های تعاونی، 
کارگاه های دانش بنیان و استارتاپ ها با معرفی معاونت علمی و فناوری 
محیط  سازمان  از  سبز  نشان  دارای  کارگاه های  جمهوری،  ریاست 
زیست، کارگاه های دارای نشان اقتصاد مقاومتی از ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و کارگاه های برگزیده در جشنواره های ملی ساالنه 

کار آفرینی و تعاونی در اولویت پرداخت یارانه دستمزد قرار دارند.
گفت:  اردبیل  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
کارفرمایان و افراد جویای کار واجد شرایط برای اطالع از جزئیات و نام 
نویسی در این طرح به سامانه pyd.mcls.gov.ir مراجعه کنند. 

  
مرکز آمار ایران اعالم کرد؛

افزایش ۴۱ درصدی هزینه های دهک دهم
در شهریورماه سال جاری دهک دهم با افزایش ۴۴.۶ درصدی هزینه های 

خود نسبت به پارسال مواجه شده است.
اعالم رسمی نرخ تورم از سوی مرکز آمار از این حکایت داشت که نرخ 
در هر سه شاخص افزایش یافته بود؛ به گونه ای که تورم ساالنه به ۲۶، ماهانه 

۳.۶ و تورم نقطه به نقطه به ۳۴.۴ درصد گزارش شد.
این در حالی است که بررسی وضعیت تورم بین ۱۰ دهک مختلف هزینه ای 
نشان می دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه بین ۲۳.۴ تا ۲۹.۹ 
در دهک اول تا دهم نوسان داشته است که بیانگر فاصله ۶.۵ درصدی تورم 
بین دهک ها است.بر این اساس، فاصله ۶.۵ درصدی تورم بین دهک ها نسبت 

به ماه قبل که ۵.۴ درصد گزارش شده بود ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
اما وضعیت تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده تغییر هزینه خانوارها نسبت 
به ماه مشابه سال قبل است نشان می دهد که بین ۳۱.۱ تا ۴۴.۶ از دهک اول 
از  تا دهم نوسان دارد و فاصله تورمی در این شاخص بین دهک ها به بیش 
۱۳ درصد می رسد.به عبارتی هزینه های دهک دهم که کم درآمد ترین دهک 
درآمدی به شمار می رود نسبت به پارسال ۴۴.۶ و هزینه دهک اول ۳۱.۱ درصد 
افزایش داشته است ؛ در بین سایر دهک ها نیز هزینه دهک دوم  ۳۱.۷، دهک 
پنجم ۳۲.۲، دهک ششم ۳۲.۷، دهک  سوم ۳۱.۹، دهک چهارم ۳۲، دهک 
هفتم ۳۴.۲، دهک هشتم ۳۵.۴ و دهک نهم ۳۸.۵ درصد نسبت به شهریور 

پارسال افزایش یافته است.

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۳۵۵۰  برابر  و  فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
مورخ ۹۹/۰۵/۲۵ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حمید فخریان فرزند غالمرضا نسبت به شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۲/۹۰ مترمربع از پالک شماره ۳۰ فرعی از ۱۵ اصلی 
واقع در اراضی فاروب رمان بخش ۵ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی 

آقای قاسم لنگری محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م/الف ۹۹/۳۷۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۶/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۷/۶

علی امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

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

آگهی اصالحی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اصالحی  رأی  و  . . . . .۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۷۹۸ . . . . ه  ر شما رأی  بر  ا بر
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   ....  ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۲۸۸۹
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین تاجیک بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۶ 
صادره از ورامین در /// ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن /// به مساحت 
۱۵۸/۳۶ متر مربع پالک شماره ۲۱۴ و ۲۴۵ و ۲۴۸فرعی از ۲۳ اصلی واقع در قریه ریحان 
آباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین /// از مالکیت شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان 
ورامین /// محرز گردیده است .  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف ۲۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۷/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۷/۲۱
محمد رحیم پور راینی

رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره ....۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۲۳۲۷ 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  ..... هیأت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمود الن چری فرزند حسن بشماره شناسنامه ۴۳۹ صادره از در === 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن === به مساحت ۱۴۴۴۵۰ متر مربع از 
پالک شماره ۲۱۸ – اصلی واقع در قریه حصار حسن بیک تهران بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین === که مقدار ۹۲۱۶۰ مترمربع خریداری با مبایعه نامه عادی و الباقی تا مساحت 
۱۴۴۴۵۰ متر مربع از مالکیت مشاعی محمود النچری و نامه جهاد ۹۸/۲۲۰/۲۱۹۲۷۸ 
= ۹۸/۱۲/۱ === محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی است در   . نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  ، دادخواست خود  اعتراض  تسلیم 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .م الف ۲۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۷/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۷/۲۱
محمد رحیم پور راینی

رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 
۱۳۹۹۰۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۸۳۹ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیئت   
گرمسار  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم ایرج نصیری  فرزند قربانعلی  به 
شماره شناسنامه ۱۰ صادره از گرمسار در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی با 
حقابه به   مساحت ۹۰۲۱متر مربع از پالک ۳ فرعی از ۱۲ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۳۵۷ فرعی از ۴۹ اصلی مفروز ومجزی شده از پالک ۳۵۷فرعی از 
۴۹اصلی واقع در محمد آباد شهرستان گرمسار   خریداری از مالک رسمی آقای 
/خانم مرحوم قربانعلی نصیری  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مردم عموم مراتب در دو نوبت با فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور به 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
نوبت اول  : ۲۲ /۹۹/۶

نوبت دوم : ۶ /۹۹/۷
از طرف محمد کاشی_معاون

میم الف : ۵۰۹
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ادامه فاش شدن تخلفات تاماش آیان؛
پنهان کردن ۱3۰ نمونه دوپینگ در وزنه برداری

نمونه   ۱۳۰ از  بیش  کرد  اعالم  وادا 
دوپینگ وزنه برداری در زمان ریاست تاماش 
آیان پنهان شده اند و اصال مورد بررسی قرار 

نگرفته اند.
 ،Inside the games  به گزارش
آژانس جهانی ضد دوپینگ )وادا( اعالم کرد 
بیش از ۱۳۰ نمونه دوپینگ در دوره ریاست 
تاماش آیان در فدراسیون جهانی وزنه برداری 

پنهان شده است.
چند  این  در  نیز   ها  پرونده  جزییات 
سال در مقر فدراسیون جهانی وزنه برداری 
در بوداپست از بین برده شده اند. در واقع 

نمونه ها گرفته شده اما مورد بررسی قرار نگرفته اند. برخی نمونه ها نام یا ملیت 
ورزشکار را ندارند.

بسیاری از این نمونه ها مربوط به چندین سال قبل است  و تعدادی نیز مربوط 
به سال ۲۰۱۹ است زمانی که وزنه برداری به دلیل دوپینگ گسترده در خطر حذف 
از المپیک قرار داشت. نکته دیگر این است که مشخص نیست نمونه ها کجا ذخیره 

شده اند.
پیش از این نیز ریچارد مک الرن که مسئول رسیدگی به پرونده تخلفات مالی 
و  دوپینگ سیستماتیک تاماش آیان بود اعالم کرد ۴۱ مورد دوپینگ مثبت که بیشتر 

مربوط به دو کشور آذربایجان و ترکیه بوده است ، پنهان شده اند.
قرار است از تمام ورزشکاران، سازمان های ملی  و کمیسیون ضد دوپینگ 
سابق فدراسیون جهانی سواالتی پرسیده شود که چرا پس از تهیه نمونه تالشی برای 

پیگیری صورت نگرفته است.

گفتگو با رکورددار پرش طول زنان؛
از تمرین در پیست خاکی تا شکست طلسم ۴۵ ساله 

دوومیدانی  می گوید  مبینی  ریحانه 
معنوی  و  مادی  حمایت  در صورت  بانوان 

مسئوالن آینده روشنی دارد.
جایزه  مسابقات  در  مبینی  ریحانه 
بزرگ با پرشی به طول ۶.۱۷ متر توانست 
رکورد ۴۵ ساله پرش طول زنان ایران را که 
اختیار  در  نصاب ۶.۱۴  با حد  این  از  پیش 
توران شادرو بود، جابجا کند. این ورزشکار 
در مرحله اول قهرمانی باشگاه ها هم با حد 
نصاب ۶.۰۸ متر رکورد باشگاهی این ماده 

)۵.۸۹ متر(  را ارتقا داد.
در  خود  عملکرد  مورد  در  مبینی 

مسابقات قهرمانی باشگاه ها به ایسنا گفت: در مسابقات جایزه بزرگ آمادگی خیلی 
خوبی داشتم و رکورد ملی پرش طول را شکستم، در مرحله اول قهرمانی باشگاه ها 
هم رکورد باشگاهی را جابجا کردم اما متاسفانه در تمرینات آسیب دیدم و همین 
باعث شد در مرحله دوم قهرمانی باشگاه ها عملکرد خوبی نداشته باشم. از ناحیه پا 
هنوز آسیب دیدگی دارم و نمی دانم که در مرحله سوم مسابقات خوب کار می کنم یا 

نه. متاسفانه این آسیب دیدگی اذیتم کرده و شدت تمریناتم را کاهش داده است.
با عبور از مرز ۶ متر به مدال آسیا امیدوار شدم

رکوردار پرش طول زنان در مورد رکورشکنی های خود گفت: در مدتی که پرش 
طول کار می کردم همیشه زیر ۶ متر می پریدم اما این بار از مرز ۶ متر عبور و رکورد 
نسبتا خوبی را ثبت کردم، همچنین در آسیا رنکینگ خیلی خوبی را به دست آوردم. 
این موضوع من را امیدوار کرد تا در آسیا مقام کسب کنم و در مراحل بعد هم به 

دنبال ورودی المپیک باشم.
او در مورد کسب سهمیه المپیک گفت: به ورودی المپیک توکیو نمی رسم اما 
می توانم سهمیه المپیک دور بعد را کسب کنم. ۲۰ ساله هستم و برنامه دارم تا در 
بازی های آسیایی ۲۰۲۲ مقام کسب کنم، اگر در این بازی ها عملکرد خوبی داشته 

باشم قطعا برنامه ریزی درستی برای المپیک انجام می دهم.
دوومیدانی زنان به حمایت مادی و معنوی نیاز دارد

مبینی در مورد رکوردشکنی هایی که بانوان در جایزه بزرگ و دو مرحله قهرمانی 
باشگاه ها داشته اند، بیان کرد: در هر مسابقه رکودشکنی داشتیم و شاید یکی از دالیلش 
این است که چندین ماه مسابقه ای نبود و دوومیدانی کاران فرصت داشتند که تمرینات 
خود را جدی تر دنبال کنند. من هم از آنجایی که کالس هایم به شکل مجازی برگزار 

شد بیشتر روی تمریناتم تمرکز کردم.
در پیست خاکی تمرین می کنم

مبینی با بیان اینکه دوومیدانی بانوان در صورت حمایت آینده روشنی دارد، افزود: 
ما نیاز به حمایت مادی و معنوی داریم، اکنون اهمیت می دهند و اگر این حمایت ها 
ادامه داشته باشد قطعا آینده بهتری رقم می خورد. من در حالی از رکورد ۴ متر شروع 
کردم و به ۶.۱۷ رسیده ام که امکانات کمی در شهرستان دارم اما اگر امکاناتم بهتر شود 

و تمرینات منظم و سنگین تری داشته باشم، عملکردم بهتر می شود. 
او به تمرین در زمین خاکی اشاره کرد و گفت: در شهرستان آران و بیدگل زندگی 
می کنم و متاسفانه پیست تارتان نداریم به همین دلیل در پیست خاکی تمرین می کنم 

اما قرار شده تمهیداتی اندیشیده شود تا در الین پرش تارتان تمرین کنم.
 مبینی در پایان گفت: از باشگاه پلیمر خلیج فارس و آقای رحتمی به خاطر 
حمایت هایشان تشکر می کنم، همچنین از آقای مبینی )سرپرست فدراسیون( هم تشکر 
می کنم که در این مدت جو آرامی را در دوومیدانی ایجاد کرده است و حمایت های 

دلگرم کننده ای دارد.  

حضور در چهارمین المپیک برایم جذاب است؛
پالس مثبت آلکنو به پیشنهاد سرمربیگری ایران

سرمربی تیم زنیت کازان به پیشنهاد 
داد  نشان  واکنش  ایران  والیبال  فدراسیون 
قرارداد  امضای  از  حرفی  هنوز  گفت:  و 

نشده است.
تیم  سابق  سرمربی  آلکنو،  والدیمیر 
این  با  را  زیادی  افتخارات  که  روسیه  ملی 
گزینه  به  روزها  این  دارد،  کارنامه  در  تیم 
اصلی فدراسیون والیبال ایران برای نشستن 
روی نیمکت تیم ملی ایران در المپیک توکیو 

تبدیل شده است.
افتخارات  از  آلکنو  اینکه  به  توجه  با 
برخوردار  به سایر گزینه ها  نسبت  بیشتری 

است، گفته می شود فدراسیون هم مذاکرات با او را نسبت به سایر گزینه ها جدی تر 
پیش می برد. 

سرمربی سابق تیم ملی روسیه که این روزها بعد از یک سال وقفه به نیمکت 
زنیت کازان بازگشته، در مصاحبه خود با یک سایت روس درباره قرار گرفتن در لیست 
گزینه های فدراسیون ایران برای المپیک توکیو گفت: »خیلی زود است که در مورد 
چیزی صحبت کنیم. فدراسیون والیبال ایران برای همکاری با من ابراز تمایل کرده 
است. حضور در چهارمین المپیک متوالی برای من بسیار جذاب و قابل توجه است. همه 
چیز بین من و ایران در حد مذاکره بوده و هنوز حرفی از امضای قرارداد نشده است.«

از صحبت های آلکنو اینطور برمی آید که مذاکرات فدراسیون با او در جریان است 
و این مربی صاحب نام هم بدش نمی آید که با ایران در المپیک توکیو حاضر شود.

استکی؛ تنها لژیونر راگبی در ایتالیا
اداره  مستقل  فدراسیون  بعنوان  ایران  در  زمانی  المپیکی،  ورزش  این  راگبی 
می شد. شاید آن زمان نام این فدراسیون المپیکی به گوش خیلی از مردم و کارشناسان 
ورزش شنیده نشده بود. حال این انجمن که توسط دکتر آقا بیک اداره می شود هم در 
کنفدراسیون آسیا صاحب کرسی است و هم دارای ورزشکاران و مربیان لژیونر است.

یکی از لژیونرهای فعال در لیگ ایتالیا محمدعلی استکی است که در لیگ برتر  
ایتالیا فعالیت می کند.

وی که تعامل و عالقه زیادی به راگبی ایران دارد در خصوص وضعیتش به 
روابط عمومی انجمن راگبی ایران گفت: در حال حاضر با تیم راگبی التزیو در رم 
قرارداد بستم و همانطور که در سایت باشگاه مشاهده می کنید تمام مشخصات فردی 

من در سایت رسمی التزیو اعالم شده است .
وی در ادامه افزود: من تنها لژیونری هستم که از سطح ب راگبی به لیگ برتر 
رفتم و در بهترین تیم لیگ ایتالیا فیکس بازی کردم و امید دارم که به ورزشکاران 
اروپایی نشان دهم راگبی بازان ایرانی چیزی از اروپایی ها و بهترین های جهان کم ندارند.

بارسلونا اعالم کرد؛
فاتی فروشی نیست!

 ۱۵۰ پیشنهادی  بارسلونا  باشگاه 
میلیون یورویی را برای »آنسو فاتی« مهاجم 

جوان و مستعد خود رد کرد.
»خورخه مندس« مدیر برنامه ستاره 
اسپانیای چند روز پیش مقامات باشگاه را 
از مطرح شدن چنین پیشنهادی مطلع کرد.

پیشنهاد مذکور ۱۲۵ میلیون یورو را 
بابت هزینه انتقال و ۵ میلیون دیگر را به 
عملکرد  براساس  پاداش  و  افزونه  عنوان 

بازیکن شامل می شود.
رد  با  اناری ها  آبی  وجود،  این  با 
پیشنهاد مذکور از وارد شدن به مذاکرات 

برای فروش ستاره ۱۷ ساله خود صرف نظر کردند.
اوایل سال جاری یک باشگاه که نامش فاش نشد، پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی 
را برای فاتی مطرح کرد؛ این پیشنهاد نیز از سوی مندس به اطالع باشگاه رسید 
هرچند وی در آن برهه مدیر برنامه ملی پوش اسپانیایی نبود اما کاتالونیایی ها هرگز 

گزینه جدایی این بازیکن را حتی مدنظر نگرفتند.
انگلیسی  رسانه های  اما  است  نامعلوم  نیز  پیشنهاد دهنده جدید  باشگاه  نام 
گزارش کرده اند که باشگاه منچستریونایتد به شدت عالقه مند به جذب فاتی است.

شیاطین سرخ می خواهند برای همتراز شدن با منچسترسیتی، لیورپول، چلسی 
و سایر غول های انگلیسی مهاجم گلزن بارسا را جذب کنند.

آنسو فاتی به تازگی به بازیکن اصلی تیم بدل شده و با امضای قراردادی جدید، 
با مبلغ فسخی معادل ۴۰۰ میلیون یورو حضور خود را در نیوکمپ تمدید کرده است.

پیروزی عجیب منچستر مقابل برایتون 
منچستریونایتد در دیداری مهیج با 
نتیجه سه بر دو از سد برایتون گذشت و به 

اولین برد فصل خود رسید.
روز  منچستریونایتد  فوتبال  تیم 
گذشته و از ساعت ۱۵ در ورزشگاه آمکس 
به میهمانی برایتون رفت و با نتیجه سه بر 
۲ به برتری رسید تا به نخستین برد خود 
در این فصل از مسابقات لیگ برتر جزیره 

دست پیدا کند.
ابتدا برایتون در دقیقه ۴۰ با پنالتی 
نیل ماوپی از حریف پیش افتاد. سه دقیقه 
بعد لوییز دانک با یک گل به خودی نتیجه 

را به تساوی کشاند.
در ۴۵ دقیقه دوم این یونایتد بود که با گل تماشایی مارکوس رشفورد در دقیقه 
۵۵ پیش افتاد اما این پایان کار نبود. برایتون حمالت پردامنه ای را ترتیب داد و پنج 
بار از ابتدا تا انتهای بازی تیر دروازه شیاطین سرخ را لرزاند تا اینکه در دقیقه در دقیقه 

۹۵ به گل تساوی دست پیدا کرد.
علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی برایتون که از دقیقه ۷۵ وارد میدان شده 
بود، با ارسالی زیبا از سمت راست سولی مارچ را در موقعیت گلزنی قرار داد و بازیکن 
شماره ۲۰ برایتون بعد از سه زدن به تیرک، این بار دروازه را گشود و همه چیز به 

تساوی کشیده شد. با این وجود بازهم این پایان ماجرای این مسابقه عجیب نبود.
در حالی که همه منتظر سوت پایان بودند ماوپی در محوطه جریمه مرتکب 
خطای هند شد و برونو فرناندز پرتغالی در دقیقه ۱۰۰ تیمش را بار دیگر پیش انداخت 
و به برتری رساند. یونایتد با این برد سرانجام در هفته سوم به اولین برد دست یافت 
و چهار امتیازی شد و به طور موقت به رده هفتم رفت. برایتون نیز به طور موقت با 

همین تعداد امتیاز از سه بازی در رده ششم جای گرفت.

آلوارو بنیتو:
کاوانی باید ذخیره بنزما بودن را قبول کند!

مهاجم  به یک  مادرید شدیدا  رئال 
جدید نیاز دارد ولی زیدان همچون مدیریت 

باشگاه چنین نیازی را حس نمی کند.
فصل  بازی  نخستین  گذشته  هفته 
برابر سوسیداد  بدون گل  با تساوی  رئال 
همراه بود. در دیداری که مشخص شد رئال 
در خط حمله ضعف هایی انکارنشدنی دارد 
و لزوم جذب یک مهاجم شماره ۹ در حد 
و اندازه های کریم بنزما احساس می شود.

پیشنهاد  از  خبر  پیش  روز   ۵ حتی 
شدن ادینسون کاوانی به رئال نیز مطرح شد 
اما پاسخ رئال به این پیشنهاد نیز منفی بود.

نه کاوانی و نه هیچ مهاجم جدیدی به فاصله دو هفته تا پایان نقل و انتقاالت 
به رئال منتقل نخواهد شد چرا که برای فلورنتینو پرز رئیس باشگاه، ثبات و توازن 

مالی در درجه اول اهمیت قرار دارد. 
آلوارو بنیتو بازیکن سابق رئال که مقطعی مربی نوجوان باشگاه هم بود و به 
عنوان کارشناس برای کادنا سر و مووی استار فعالیت می کند، در مورد نیاز رئال به 
جذب مهاجم جدید گفت:» مهمتر از هر چیزی این است برای زیدان، بازیکنانی که 
در اختیار دارد کفایت می کنند. بازیکنان بزرگی مثل کاوانی در هر تیمی می توانند 
بدرخشند ولی رئال با یک مهاجم بازی می کند و او هم کریم بنزماست. زیدان به 
هیچ بازیکنی مثل کریم اعتماد ندارد و هر مهاجمی حتی کاوانی اگر به رئال بیاید، 

باید ذخیره بنزما بودن را قبول کند.«
بنیتو ادامه داد:» رئال بازیکنی می خواهد که تشنه گلزنی باشد و خود را به 
خط دفاع حریف بزند و وارد محوطه جریمه شود. کریم در این منطقه تنهاست و 
معتقدم زیدان می تواند تغییر تاکتیک بدهد و یک مهاجم دیگر را کنار او قرار دهد. 

بنزما فصل گذشته هم خیلی تنها بود.«

گزارش مارکا؛
لیورپول کلوپ الگوی رئال برای قهرمانی چمپیونزلیگ!

بررسی آمارهای گلزنی در لیگ قهرمانان نشان می دهد که رئال مادرید برای 
تکرار قهرمانی هایش در این رقابت ها چه کار دشواری پیش رو دارد.

به گزارش مارکا، بدون خط آتش قدرتمند، کسب عنوان قهرمانی در لیگ 
قهرمانان بسیار دشوار است و رئال مادرید این را به خوبی می داند. این را آمارها 

هم نشان می دهند.
بایرن مونیخ فاتح لیگ قهرمانان فصل ۲۰-۲۰۱۹ توانست ۴۳ گل به ثمر برساند؛ 
در حالی که بازی های مراحل یک چهارم و نیمه نهایی، رفت و برگشت نبود. بایرن 

در ۱۰ سال گذشته صاحب بهترین خط حمله لیگ قهرمانان است.
جالب اینکه لیورپول سال ۲۰۱۹ با کمترین گل زده در میان تیم های قهرمان 
توانست جام را باالی سر ببرد. شاگردان یورگن کلوپ تنها ۲۴ گل به ثمر رساندند 
که حتی از چلسی روبرتو دی متئوی سال ۲۰۱۲ نیز کمتر بود اما این یک مورد 

استثنایی است.
متوسط گلزنی تیم قهرمان چمپیونزلیگ در ۱۰ سال گذشته ۳۲ گل است و 
در سه قهرمانی از ۴ قهرمانی رئال در این دهه، کهکشانی ها بیش از ۳۲ گل به 

ثمر رساندند.
رئال سال ۲۰۱۴ توانست برای دهمین بار فاتح لیگ قهرمانان شود و این 
کار را با ثبت ۴۱ گل انجام داد.  ۲۰ گل در مرحله گروهی و ۲۱ گل در مراحل 
آمار  بهترین  این  بود.  آنچلوتی ۳.۱۵  رئال تحت هدایت  گلزنی  متوسط  حذفی. 
گلزنی رئال مادرید در یک فصل از لیگ قهرمانان محسوب می شود. سال ۲۱۰۶ 
رئال مادرید با زدن ۲۸ گل و متوسط گلزنی ۲.۱۵ توانست برای یازدهمین بار 
قهرمان شود. سال ۲۰۱۷ رئال ۳۶ گل زد و سال ۲۰۱۸ نیز رئال با زدن ۳۳ گل 
توانست جام را باالی سر ببرد و در همه این افتخارات، نقش رونالدو و گلزنی 

هایش غیر قابل انکار است.
از سال ۲۰۱۸ که رونالدو رئال را ترک کرد، این تیم دیگر نتوانسته از یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان نیز فراتر برود.  فصل ۱۹-۲۰۱۸ رئال ۱۲ گل زد و فصل 
گذشته نیز ۱۴ گل. متوسط گلزنی رئال ۱.۸ بود در حالی که با حضور رونالدو متوسط 
گلزنی این تیم از ۲ پایین تر نمی آمد. رونالدو فقط در سال ۲۰۱۴ و در الدسیمای 

رئال توانسته بود ۱۷ گل به ثمر برساند.
رئال در حالی امسال پای به لیگ قهرمانان می گذارد که ترکیب خط حمله خود 
را حفظ کرده و هیچ مهاجم جدیدی جذب نشده است. امیدی به قهرمانی کهکشانی 

ها در لیگ قهرمانان ۲۱-۲۰۲۰  خواهد بود؟

در  محمدی  گل  یحیی 
بازی  از  پیش  خبری  نشست 
تیمش مقابل السد اظهار کرد: با 
یکی از بهترین و قوی ترین تیم های این 
دوره از مسابقات باید بازی کنیم. آن ها 
با مربی خوبی که دارند، یکی از مدعیان 
جام هستند. ما هم در چند بازی اخیرمان 
نشان دادیم که یک تیم واقعی هستیم و 
یک ستاره داریم که آن هم پرسپولیس 
است. تیم حریف ستاره های زیادی دارد 
و این کارمان را سخت می کند. باید تمرکز 

زیادی داشته باشیم تا مهارشان کنیم.
او ادامه داد: باید از فرصت هایی که 
به دست می آوریم خوب استفاده کنیم 
بزرگی  و  تیم خوب  چه  دهیم  نشان  و 
عملکرد  باید  قبل  بازی  مثل  هستیم. 
به  باشیم و خودم شخصا  داشته  خوبی 
بازیکنانمان امیدوار هستم و اگر این باور 
را داریم که بازی را ببریم، مطمئناً این 

اتفاق خواهد افتاد.
به  پاسخ  در  پرسپولیس  سرمربی 
سوالی در درباره نقاط قوت السد گفت: 
این تیم ستاره های زیادی دارد و در 
و  خوب  بازیکن های  مختلف  خطوط 
یک مربی باهوش دارند. ما پرسپولیس 
هدف های  خودمان  برای  و  هستیم 
بزرگ تعیین کردیم و برای رسیدن به 
هدف هایمان فداکاری می کنیم و باید 
باعث  تا  کنیم  بازی  تمام وجودمان  با 

افتخار هوادارهایمان شویم. ما با تمام 
وجودمان بازی می کنیم. بعضی ها باور 
نکردند که یکی دو تا از بچه هایمان 
واقعیت  اما  کردند  بازی  مصدومیت  با 
همین است. ما تیمی هستیم که همه 
از جانشان مایه می گذارند و دو - سه 
بازیکنمان با زور دارو و دکتر به میدان 
تیمی  که  می دهد  نشان  این  می روند. 

به تمام معنا هستیم.
او در پاسخ به سوالی درباره برنامه 

شاگردانش  گلزنی  برای  ریزی اش 
خاص  شرایط  بازی  هر  گفت:  هم 
خودش را دارد. در بازی قبل، بازی را 
خیلی خوب شروع کردیم و گل زدیم. 
توانستیم فشار حمله خود را حفظ کنیم 
و به گل های بیشتری دست پیدا کنیم. 
به  زود  تیمی  اگر  خیلی خوب می شود 
گل برسد چرا که بازی برایش راحت تر 
می شود. امیدوارم که بازی با السد هم 
این اتفاق بیافتد. تیم ما معروف به یک 

تیم هجومی است.
خواستم  بازیکنانم  از  داد:  ادامه  او 
هیچوقت آتش گلزنی در وجودشان کم 
بازی  عملکرد  همین  می توانیم  نشود. 
گذشته را ارائه دهیم. البته تیم حریف به 
بازیکنانش استراحت داده و از آن طرف 
همه  در  بازیکنانم  و  داریم  مصدوم  ما 
امیدوارم  رفته اند.  میدان  به  بازی  چهار 
عملکرد بازی با الشارجه را جلوی السد 

هم ارائه دهیم.

السد یکی از مدعیان جام است؛
گل محمدی: ما پرسپولیس هستیم و برای خودمان هدف های بزرگ تعیین کردیم

پرشورترین  گفت:  السد  سرمربی 
مسابقاتی که در طول زندگی حرفه ای 
تیم های  مقابل  همیشه  دیده ام،  خود 

ایرانی از جمله پرسپولیس بوده است.
ژاوی هرناندس در نشست خبری 
پیش از بازی تیمش مقابل پرسپولیس 
پیروزی  به  رسیدن  برای  کرد:  اظهار 
نهایی  چهارم  یک  مرحله  به  صعود  و 
بسیار هیجان زده هستیم. با پرسپولیس 
بازی داریم که بهترین تیم ایران است 
دشوار  و  بازی سخت  یک  می دانیم  و 
برای ما خواهد بود که برای ما شبیه به 

یک فینال است.
باید  پیروزی  برای  داد:  ادامه  او 

بازی  زیاد  اشتیاق  با  و  شده  کنترل 
بهترین  ارائه  با  که  امیدوارم  و  کنیم 
در  برسیم.  آن  به  زمین  در  خود  بازی 

ما  اولویت  سپاهان  مقابل  قبلی  بازی 
تا  بود  بازیکنان  از  برخی  به  استراحت 
آن ها را با اطمینان برای این بازی در 

اختیار داشته باشیم. پرسپولیس برای ما 
حریفی قدرتمند و دشوار خواهد بود و 
باید سعی کنیم، مالکیت  بازی  این  در 
توپ و کنترل بازی را در دست داشته 
قرار  خود  آمادگی  اوج  در  باید  باشیم. 
داشته باشیم و این مهم  ترین نکته است.

گفت:  همچنین  لسد  ا سرمربی 
پرشورترین مسابقاتی که در طول زندگی 
مقابل  همیشه  دیده ام،  خود  حرفه ای 
پرسپولیس  جمله  از  ایرانی  تیم های 
بوده است. این را به بازیکنانم گفته  ام 
که آنها همیشه با شور و شوق زیاد بازی 
می کنند، به همین دلیل ما هم باید بسیار 
پرشور باشیم، چون این یک فینال است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بازی با آنها یک فینال است؛

ژاوی: پرسپولیس پرشورترین تیمی است که در زندگی ام دیدم

پرسپولیس برای رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا باید از سد یک حریف آشنا عبور کند.

پرسپولیس و السد طی چند فصل گذشته بارها با هم 
در لیگ قهرمانان بازی کردند و دو طرف کامال از یکدیگر 
تیم  بهترین  عنوان  به  پرسپولیس  از  دارند.ژاوی  شناخت 
ایران یاد کرده و به شاگردانش گفته که باید در این دیدار، 
پرشور ظاهر شوند چرا که بازی با پرسپولیس حکم فینال 

را برایشان دارد.
به نکته  با ستاره ها: سرمربی پرسپولیس  جدال ستاره 
جالبی درباره این بازی اشاره کرده است. یحیی گفته السد 

ستاره های زیادی دارد اما پرسپولیس فقط یک ستاره دارد که 
آن هم تیم پرسپولیس است . یحیی این نکته را هم اضافه کرد 
که تیمش برای بردن السد، باید نهایت تمرکز را داشته باشد.

تیمی پر از ستاره: گل محمدی راست می گوید که السد 
تیم پرستاره ای است. جدا از ژاوی افسانه ای که هدایت تیم 
قطری را به عهده دارد، سرشناس ترین ستاره فعلی السد، سانتی 
کازوال است که سابقه بازی در تیمهای بزرگ اروپای را دارد 
و حاال به حاشیه خلیج فارس آمده تا در السد بازی کند. بغداد 
بونجاح و اکرم عفیف هم که نیازی به معرفی ندارند.  خط 
حمله السد واقعا ترسناک است و آمار گلهای این تیم هم به 

خوبی این موضوع را ثابت می کند. شاگردان ژاوی ۱۴ گل در 
مرحله گروهی به ثمر رسانده اند تا صاحب قویترین خط حمله 

لیگ قهرمانان باشند.
تیم شوتزن: السد با ۸۴ شوت، شوتزن ترین تیم لیگ 
قهرمانان است. بغداد بونجاح هم با ۱۸ شوت، شوتزن ترین 

بازیکن مسابقات است.
نتیجه بازی قبلی: پرسپولیس در یک بازی کم نقص 
موفق شد با نتیجه ۰-۴ شارجه را شکست دهد و السد در 
روزی که به تعدادی از بازیکنان اصلی اش استراحت داده بود، 

۱-۲ به سپاهان باخت.

پیش بازی پرسپولیس-السد؛

نبرد ستاره با ستاره ها!
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از راست سهیل محمودی، محمدرضا حسن بیگی، محمود اکبرزاده
اختصاصی دنیای جوانان و محمد تهرانی 

دیگر تمام فصل چشمانم
غم انگیزند

محمد جنت امانی

دیگر تمام فصل چشمانم غم انگیزند
لبریز از تکرارهای سرد پاییزند

بعد از تو آری، آسمان شعر من ابری ست
بعد از تو آری، شعرهایم اشک می ریزند

تو در کجای این دلم هستی ؟ بگو دستم
چشمان من را در کدامین سو بیاویزند

از چار سمت لحظه هایم مرگ می بارد
خواهی نخواهی برگ هایم نیز می ریزند

رایزن سفارت ایران در مصر گفت: ما حدود ۲۷ کرسی 
زبان فارسی در دانشگاه های مصر و براساس آمار غیررسمی، 
پنج هزار فارسی آموز داریم که این نشان دهنده عالقه مصریان 

به زبان فارسی است.
عبدالرضا بنی علی با اشاره به عالقه مصری ها به زبان 
با این  فارسی با توجه به مشکالت سیاسی و نداشتن رابطه 
کشور گفت: ما حدود ۲۷ کرسی زبان فارسی در دانشگاه های 
مصر داریم که نسبت به همه کشورهای حوزه خاورمیانه بیشتر 
پنج هزار  غیررسمی، حدود  آمارهای  براساس  است. همچنین 
فارسی آموز در مصر داریم که این نشان دهنده عالقه مصریان 
به زبان فارسی است. نماینده سفارت ایران در مصر بیان کرد: 
کسانی که به دنبال یادگیری یک زبان می روند، اهدافی را دنبال 
می کنند و با شناختی که دارم پیگیری و عالقه مندی مصریان 
نسبت به غنای شعر و ادب فارسی است که از درون انسان های 
بزرگی مانند حافظ، سعدی و مولوی برمی آید و جاذبه هایی ایجاد 
می کند که نه تنها مردم مصر بلکه تمام کشورهای جهان به 

سمت زبان فارسی گرایش پیدا می کنند.
برای  فارسی آموزی  که  مسیرهایی  درباره  همچنین  او 
مصریان را ممکن می کند، گفت: بنیاد سعدی متولی آموزش 
زبان فارسی در جهان است و خوشبختانه با وجود فضای مجازی 
ارتباط  نداشتن  به رغم  و  شده  برداشته  بن بست ها  و  دیوارها 
سیاسی، فضای مجازی ما را وارد دهکده ای جهانی کرده است.

انسان های  که  دارد  وجود  امکان  این  افزود:  بنی علی 
و  کنند  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  کشور  دو  هر  در  فرهیخته 
دارند  درنظر  راهکارهایی که  با  بنیاد سعدی  مانند  مؤسساتی 

زمینه را برای آموزش بهتر مصریان فراهم می کنند. 
رایزن سفارت ایران در مصر با اشاره به ظرفیت به وجودآمده 
با شیوع کرونا گفـت: در دوره گذشته به سبب ویروس کرونا 
بسیاری از فعالیت های فیزیکی تعطیل شده بود، اما در شبکه های 
اجتماعی فضای بازی پدید آمد و در فضای مجازی توانستیم 
به کمک بنیاد سعدی برنامه خوبی برای آموزش زبان فارسی 

در مصر داشته باشیم. 

عالقه مصری ها به زبان فارسی

بیان   با  کامران شرفشاهی 
ادبیات  درباره  نوشتن  این که 
دفاع مقدس به رسمیت شناخته 
نمی شود، می گوید: از آسیب های ادبیات دفاع 
مقدس، مدیریت فرهنگی ناتوانی است که 
خلق  زمینه  این  در  که  آثاری  موجب شده 
می شود به مرحله انتشار و یا به دست مردم 
دستگاه هایی  و  سازمان ها  واقع  در  نرسد؛ 
مقدس  دفاع  ادبیات  پیشرفت  و  رشد  مانع 

بوده و هستند.
این شاعر درباره  ادبیات دفاع مقدس 
اظهار داشت: ادبیات دفاع مقدس گنجینه ای 
از سلحشوری ها، ایستادگی ها، جانبازی ها، از 
خودگذشتگی ها و ایثارگری های ملت بزرگ 
تحمیلی  در طول هشت سال جنگ  ایران 
است که موجب شد تمامیت ارضی سرزمین 
ما حفظ و از پیش روی دشمن نابکار به سوی 
دیگر شهرهای سرزمین ما جلوگیری شود.

او افزود: بی تردید وظیفه همه ما حفظ 
و اشاعه این ادبیات ستم ستیز و بالنده است. 
با مروری بر تاریخ کشورمان به این نتیجه 
تاریخ  گذرگاه  در  ما  که سرزمین  می رسیم 
طمع  چشم  بیگانگان  همواره  و  شده  واقع 
به این آب و خاک داشته اند. لذا می بایست 
روحیه حماسی و هوشیاری در مردم ما بیدار 
در  می تواند  مقدس  دفاع  ادبیات  و  باشد 
این هدف بسیار موثر و کارآمد  به  رسیدن 
باشد. رسالت ما سپردن این ادبیات به نسل ها 

و عصرهای آینده است.
شرفشاهی سپس گفت: موضوع ادبیات 
دفاع مقدس تنها به سرزمین ما محدود و 
تمام کشورهای  در  بلکه  نمی شود  منحصر 
احترام  و  ارزش  آثاری  چنین  برای  دنیا 
و کشورهای مختلف  قائل شده اند  فراوانی 
به  را  آن چه  هر  و  آثار  تا  می کوشند  دنیا 
پایداری مردم شان در برابر تجاوز بیگانگان 
به خاک شان مربوط است، با دقت و امانت 

نگهداری کنند.
ناگفته های  درباره  سپس  شاعر  این 
حسینی  سیدحسن  دکتر  کرد:  بیان  جنگ 
است  باور  این  بر  جنگ«  »شعر  کتاب  در 
تاثیر  تحت  مقدس  دفاع  آثار  نخستین  که 

واقع  در  شده اند؛  خلق  جنگ  اولیه  شرایط 
در آن روزگار بیشتر جنبه های احساسی این 
واقعه مدنظر پدیدآورندگان آثار بوده است و 
به لحاظ اقتضای زمان تالش شده تا روحیه 
رزمندگان و مبارزان باال برده شود، در واقع 
آثار در  این مقطع جنبه تهییجی داشته است. 
فاصله  با  دنیا  کشورهای  سایر  همانند  اما 
گرفتن از زمان وقوع جنگ تحمیلی رفته رفته 
آثار ارزشمندی خلق شده که این آثار درصدد 
بیان زوایای دیگری از این جنگ درازمدت و 
ویرانگر بوده است. صاحبان آثار کوشیده اند 
تا به واقعیت ها و حقایق پشت پرده این نبرد 
سرنوشت ساز اشاره داشته باشند. به عبارت 
دیگر آن چه را تاکنون در زمینه ادبیات دفاع 
مقدس خلق شده، نمی توان تمامیت ادبیات 
دفاع مقدس دانست بلکه هنوز ناگفته های 
کما  دارد.  وجود  واقعه  این  درباره  بسیاری 
است؛  نرسیده  پایان  به  هنوز  این که جنگ 
در حال حاضر جانبازان با عوارض شیمیایی 
و  غیره، اسرای ما با آثار روحی به جامانده 
از دوران اسارت،  خانواده هایی که عزیزان 
دچار  و  داده   دست  از  نبرد  این  در  را  خود 
مشکالتی شده اند و پیامدهای متعدد جنگ 
همچنان گریبان گیر جامعه ما است که هر 
یک از آن ها می تواند سوژه و انگیزه ای برای 

خلق آثاری از زوایای دیگر باشد. 
دفاع  ادبیات  آسیب های  درباره  او 
درباره  نخست  نکته  گفت:  نیز  مقدس 
مدیریت  مقدس  دفاع  ادبیات  آسیب های 

شده  موجب  که  است  ناتوانی   فرهنگی 
به  می شود  خلق  زمینه  این  در  که  آثاری 
نرسد.  مردم  دست  به  یا  و  انتشار  مرحله 
در واقع سازمان ها و دستگاه ها مانع رشد و 
پیشرفت ادبیات دفاع مقدس بوده و هستند. 
بودجه های  این که  علی رغم  سازمان ها  این 
هنگفتی را به خود اختصاص داده اند اما در 
عمل، بازده مثبتی نداشته و از سوی دیگر 
در  را  موانعی  هنرمندان  و  قلم  اهل  برای 
مسیر ترویج و اعتالی ادبیات پدید آورده اند.

شرفشاهی در ادامه بیان کرد: از دیگر 
نکات قابل ذکر، حمایت نکردن از کسانی 
است که در این عرصه فعال هستند؛ متاسفانه 
حمایت  حداقل  از  هنرمندان  و  نویسندگان 
از  بسیاری  نیستند.  برخوردار  پشتیبانی  و 
این  پژوهشگران  و  نویسندگان  شاعران، 
عرصه نوشتن در این زمینه را به عنوان شغل 
اصلی خود نمی دانند، بلکه آن را به عنوان 
شغل دوم و سوم خود انجام می دهند، این 
درحالی است که توقع از اهل قلم بسیار است. 
فرصت،  نیازمند  هنرمندان  و  نویسندگان 
فراغت و آرامشی هستند که در آن بتوانند 
کاغذ  بر روی  را  آثار خود  انبساط خاطر  با 
بیاورند و امکان انتشار آن را داشته باشند. 
ادبیات  در  خصوصًا  نوشتن  گفت  می توان 
دفاع مقدس هنوز در کشور ما به رسمیت 
شناخته نشده است و بسیاری از کسانی که 
در این زمینه سال ها قلم زده اند هم اکنون با 
مشکالت معیشتی و گرفتاری های فراوانی 

روبه رو هستند. جای دریغ دارد که گفته شود 
از وقت و تجربیات این نویسندگان که در 
صحنه دفاع مقدس شخصا حضور داشته اند، 
بهره برداری کافی ای صورت نمی گیرد و لذا 
کتاب سازی هایی  انتشار  شاهد  همچنان 
ندارند، در حالی  ارزش چندانی  هستیم که 
که ما نیازمند تولید آثاری هستیم که این آثار 
جنبه طراوت و تازگی داشته و از ارزش ادبی 

و هنری قابل مالحظه ای برخوردار باشند.
او درباره خاطره نویسی در حوزه ادبیات 
دفاع مقدس نیز اظهار داشت: خاطره نویسی 
یا ثبت خاطرات رزمندگان و یا خانواده شهدا 
به عنوان تاریخ شفاهی در طول سال های 
البته  است.  شده  واقع  توجه  مورد  اخیر 
ثبت این خاطرات که دربرگیرنده فرازها و 
بسیار  است،  تحمیلی  جنگ  از  ناگفته هایی 
ارزشمند و  حرکت الزم و پسندیده ای است 
اما بیشتر مدیران سازمان ها تاکید دارند که 
این گونه آثار حالت شعارگونه داشته باشند و از  
بیان واقعیت فاصله بگیرند. برخی رزمندگان 
و خانواده معظم شهدا توان نگارش خاطرات 
خود را ندارند، و تدوین خاطرات آن ها تحت 
از  عده ای  سوی  از  شفاهی،  تاریخ  عنوان 
عالقه مندان فرهنگ دفاع مقدس آغاز شده 
که امید است این آثار با خودسانسوری و یا 
دست بردن در خاطرات این عزیزان همراه 
امکان  خاطرات  واقعی  جنبه های  و  نباشد 

انتشار یابد.
شرفشاهی افزود: به لحاظ آن که زمان 
بسیار زیادی از وقوع جنگ تحمیلی گذشته 
است، در طول سال های اخیر شاهد درگذشت 
بسیاری از کسانی بوده ایم که در سال های 
و  داشته  حضور  جبهه ها  در  مقدس  دفاع 
داشتند  خود  با  را  ارزنده ای  بسیار  خاطرات 
که متاسفانه با درگذشت آن ها امکان انتشار 
خاطرات شان از بین رفته است. لذا به نظر 
می رسد می بایست در زمینه ثبت آثار کسانی 
که در آن سال ها زیسته  و در جبهه ها حضور 
داشتند و درک نزدیکتری نسبت به جنگ 
تحمیلی دارند شتاب بیشتری صورت بگیرد 
به صورت مکتوب  تنها  نه  این خاطرات  و 
بلکه صوتی و تصویری نیز ثبت و ضبط شود.

مدیرانی که مانع رشد ادبیات دفاع مقدس هستند

»خاطرات و اطالعات نادرست«  جیم  کری منتشر شد
اطالعات  و  »خاطرات  کتاب 
نادرست« نوشته جیم کری و دانا وا چون 
با ترجمه رعنا غمگسار توسط انتشارات 

تاو منتشر و راهی بازار نشر شد.
اطالعات  و  »خاطرات  رمان 
نادرست« اثر جیم  کری ستاره هالیوود 
ترجمه رعنا  با  به تازگی  وا چون  دانا  و 
و  منتشر  تاو  انتشارات  توسط  غمگسار 

راهی بازار نشر شده است.
چون  ستارگانی  این داستان،  در 
از  کیج  نیکالس  و  هاپکینز  آنتونی 
درد  و  دارند  حضور  هالیوود  سینمای 

آن ها هم مثل درد انسان های مبتال به ترس و تنهایی است که مثل استخوانی 
در گلویشان گیر کرده است؛ به ویژه که آن ها همیشه بلندتر از بقیه خندیده اند.

در آغاز رمان پیش رو، مخاطب با شخصیت کری آشنا می شود که شخصیت 
اول داستان است و او را وسط یک بحران موجودیتی پیدا می بیند؛ شخصیتی که 
به دلیل شک به خود خرد شده و در آپارتمانش در لس آنجلس گیر کرده است. او 
آنجا فقط با نت فلیکس، یوتیوب و تی ام زی زنده است. موفقیت های او به عنوان 
یک بازیگر، چه در زمینه کمدی و چه درام، مانند اشیای دوردست در آیینه عقب 
زندگی هستند و حاال او فقط به مرگ ناگزیر خود و پایان بی فرار جهان فکر 
می کند.به این ترتیب یک ماجراجویی هجوگونه آغاز می شود که در آن کری 
به اعماق فرهنگ خودشیفته هالیوود سفر می کند؛ کری در جستجوی معنا در 
زندگی و حرفه خود است و در عین حال سعی دارد در یک فیلم بیوگرافیکی که 
قرار است درباره مائوتسه تونگ ساخته بشود نقش انتخاب کند و در فیلم های 
استودیویی بر پایه اسباب بازی های کودکان نقش آفرینی کند. او در این فیلم ها با 
آتش سوزی های فاجعه بار، مجموعه بازیگران تمام زن یک حمله اکوتروریستی و 
آدم فضایی ها مواجه می شود و با امثال نیکالس کیج، گویینت پالترو و آنتونی 

هاپکینز رفت وآمد دارد.
قهرمان داستان این کتاب، به دنبال مامن و ماوایی از عشق است و گاهی 
ملجا و پناهگاهی در امور معنوی می خواهد. او گاهی از شدت خنده، زار می زند 

و گاهی از فرط درد، به طور هذیان گونه ای می خندد.
این کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.
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سرمایه گذاری برای تبلیغ کتاب
ایثارگری است

آینه  در  داستانی  ادبیات  »نشانه؛  نشست های  سلسه  از  نشست  ششمین 
قاسمعلی  با حضور  رسانه ها«  با  داستانی  ادبیات  با موضوع »نسبت  دفاع مقدس«، 
روزنامه نگار و مدیر گروه  )نویسنده،  )نویسنده( و حمید محمدی محمدی  فراست 
فرهنگ خبرگزاری فارس( با دبیری احسان رضایی )داستان نویس، پژوهشگر، منتقد 
ادبی و خبرنگار حوزه ٔ کتاب( از سوی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در نمایشگاه 

ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.
* رسانه، پل بین نویسنده و مردم است

در ابتدا این نشست، احسان رضایی که به عنوان دبیر در این برنامه حضور 
داشت، با بیان اینکه در چرخه نشر کتاب مراحل مختلفی همچون نگارش، تولید، 
طراحی، فروش، تبلیغ، نقد، بررسی کتاب و تبدیل کتاب به محصوالت دیگر وجود 
دارد، گفت: در این چرخه، نقش رسانه ها بسیار ُپررنگ و مهم است. در تبلیغ، نقد 
و ارزیابی، اقتباس و… نقش رسانه ها از اهمیت برخوردار می شود. در این زمینه، 
برخورد رسانه ها با آثار شما چگونه بود؟ آیا از انعکاس، پوشش خبری و نقد و بررسی 

آثارتان راضی بودید؟
قاسمعلی فراست در پاسخ به این سوال گفت: در بحث رسانه دو موضوع مورد 
بحث قرار می گیرد؛ موضوع اول اینکه برخورد رسانه با ادبیات به ویژه ادبیات جنگ 
چگونه است و موضوع دوم برخورد رسانه با آثار افرادی مانند من است. رسانه اگر به 
صورت درست عمل کند و کارکرد حرفه ای و تخصصی خود را انجام دهد، ادبیات و 
هنر هر کشوری به مرحله پویاتری می رسد و بیشتر در دسترس مردم قرار می گیرد. 
در نتیجه، رسانه همچون آینه ای عیب و محاسن اثر نویسنده را به تصویر می کشد و 
به او می فهماند. رسانه؛ پلی بین هنرمند )نویسنده( و مردم می شود. رسانه در سال های 
اخیر، آنچنان که باید در خدمت ادبیات قرار نگرفته و زبان ادبیات نبود. از این منظر 
اگر رسانه ای به سراغ یک نویسنده رفته به همان اندازه به سراغ نویسندگان دیگر 

نرفته است. این امر رسانه را از کارکرد اصلی و حرفه ای خود دور می کند.
* رسانه باید کتاب را به دست، زبان و ذهن مردم برساند

این داستان نویس، نویسنده، تولید اثر، توزیع و رسانه را چهار رکن ادبیات عنوان 
کرد و گفت: زمانی که کتابی منتشر می شود، از سوی رسانه نقد، بررسی و معرفی 
می شود. گالیه من از رسانه ها برای بیان نقایص کتاب نیست بلکه به عنوان رکن 
چهارم، آنگونه که باید حضور پیدا نمی کند. رسانه باید کتاب را به دست، زبان و 
ذهن مردم برساند و خوبی ها، بدی ها و ضعف های کتاب را برای مردم بیان کند اما 
این نقش را به خوبی ایفا نکرده است. رسانه ها نباید صرفًا آثار و نویسنده آن را مورد 
توجه قرار دهند؛ تا زمانی که آثار آسیب شناسی نشوند کار پیش نمی رود. گاهی هم 
فقط نویسنده مورد توجه قرار می گیرد اما رسانه باید آینه ای باشد که وقتی نویسنده 

مقابل آن قرار می گیرد نقاط ضعف و قوت آثار خود را در آن ببیند.
فراست تاکید کرد: گالیه شخصی از رسانه ها ندارم بلکه گالیه من اجتماعی 
است. اگر رسانه ها به نقش حرفه ای خود عمل کرده بودند ادبیات کشور ما وضع و 
مخاطبان بهتر و بیشتری داشت. ورزش در کشور ما به یک مساله بزرگ اجتماعی 
تبدیل شده است و برای آن شبکه های رادیویی، تلویزیونی و مجله های اختصاصی 
در نظر گرفته شده است اما ادبیات کجای رسانه قرار دارد. ورزش برای جسم بشر 
و جوانان مفید است اما باید به فکر روح جوانان نیز باشیم چرا که ادبیات به روح 

ما غنا می بخشد.
در ادامه، رضایی گفت: نگاه شما به وضعیت پرداخت آثار ادبی به طور عمومی 

و ویژه دفاع مقدس در رسانه ها چیست؟
حمید محمدی محمدی گفت: با نگاه به رسانه ها از همان دهه ۶۰ می بینیم 
که در روزنامه جمهوری اسالمی، به طور ثابت روزانه دو صفحه به جنگ و جبهه 
اختصاص داشت و رسانه های دیگر نیز هفته ای بیش از ۵ تا ۶ صفحه به موضوع 
دفاع مقدس می پرداختند. در نتیجه، نویسنده ها فضای خوبی در رسانه ها داشتند. هم 
پیدا  تلویزیونی حضور  برنامه  پربیننده ترین  در  دفاع مقدس  نویسندگان  نیز،  اکنون 
باز« کتاب های دفاع مقدس معرفی می شوند. معتقدم  برنامه »کتاب  کرده اند و در 
نباید برای هر حوزه ای رسانه تأسیس کنیم اما تصور می کنم در رسانه خأل منتقد 
داریم. در کنار آن، کسانی که در رسانه ها به معرفی کتاب می پردازند، زیاد هستند.

محمدی ادامه داد: انتقاد و گالیه آقای فراست نسبت به نظریه پردازی و تبیین 
مفاهیمی است که در رمان ها و ادبیات دفاع مقدس وجود دارد. در بخش معرفی کتاب، 

رسانه ها کار خود را به درستی انجام می دهند. 

محمد امامی پروانه رسولی خوشبخت

واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعین  قانون  آگهی  تعالی  بسمه 
ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۰۹-۲۰-

رای شماره ۱۱۸۲ مورخ ۱۱-۰۵-۹۹ هیات مستقر  برابر  و   ۱۳۹۰
پرونده شماره ۰۴۱۳-۹۸ موضوع  به کالسه  ثبتی جویبار  در واحد 
به  نسبت  بالمعارض  نجفیمالکانه  حسین  اقای  مذکور  قانون  یک 
 ۱۰۶-۷۵ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مترمربع خریداری شده بدون واسطه از خانم هاجر خاتون مختاریبه 
شماره پالک ....فرعی از ۱۰ – اصلی واقع در بخش ۷ ثبت جویبار 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه 
محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر ودر روستاها رای هیات الصاق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق 
اداره ثبت محل وقوع ملک  به  را  اعتراض خود  تا دوماه  ذر محل 
تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نماید در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. 
تاریخ انتشاراول : ۲۲-۰۶-۹۹ تاریخ انتشار دوم :۶-۰۷-۹۹ مرتضی 

قاسم پور رئیس ثبت اسناد وامالک جویبار
م-الف ۱۹۹۰۴۹۶۸

 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
تعیین  قانون  نامه  ۱۳آیین  وماده  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۷۹۶۷ – ۲۶ - ۰۵ - ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بال معارض خانم سیده زهرا شانه بندپورطبری فرزند سیدحسین 
به شماره شناسنامه ۸۲ صادره از بابلسر با کد ملی ۴۹۸۸۷۳۴۳۷۴ متقاضی کالسه 
۱۲۵۷ در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که دو دانگ مشاع 
از شش دانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت ۵۵۸.۰۰متر مربع قسمتی از 
پالک ۲۵۵-۷ اصلی واقع در بخش هفت حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره 
فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید 
دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به 
دادگاه نمیباشد شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل تاریخ انتشار نوبت 

اول: ۲۲ - ۰۶ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۶ - ۰۷ – ۹۹
م-الف ۱۹۹۰۴۸۷۶

متن آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۸۰۱۶۳۷ له خانم شیوا فوادی علیه ورثه 
سیامک فرهاد آبادی جهت وصول تعداد ۱۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به 
۵/۹۳۳/۸۳۶/۸۰۰ ریال پرونده اجرائیه به کالسه ۹۸۰۱۶۳۷ تشکیل و بستانکار 
خانم شیوا فوادی جهت وصول طلب خود اقدام به بازداشت یک دستگاه اتومبیل 
آردی ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۴ رنگ یشمی سیر روغنی به شماره موتور ۱۱۷۸۴۰۰۰۷۶۹ 
و شماره شاسی : ۱۳۴۰۹۶۳۰ متعلق به مرحوم سیامک فرهاد آبادی )برابر دادنامه 
ورثه  مورخ   ۱۳۹۷/۸/۱۹ مورخه   ۹۷۰۹۹۷۸۷۵۲۸۰۱۰۵۹ شماره  وراثت  انحصار 
شامل آقایان و خانم ها : سوشیان فرهاد آبادی و فاطمه جعفری علی آباد ورثه 
مرحوم نامبرده می باشند(که طبق نظر کارشناس رسمی مورخه ۱۳۹۹/۶/۵ به مبلغ 
۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و توسط اداره اجرای اسناد رسمی سنندج روز 
یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ ساعت ۹ الی ۱۲ در آدرس سنندج – پارکینگ صبا ۲ 
تیکه و چمن از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود ضمنًا شرکت در 

مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد و کلیه هزینه های قانونی بعهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق 
نقداً وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد  مزایده 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ نشر آگهی : یک شنبه ۱۳۹۹/۷/۶
تاریخ برگزاری مزایده : یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ 

اداره کل ثبت اسناد و امالک کردستان اداره اجرای اسناد رسمی سنندج 

اگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز

اتومبیل وانت مزدا مدل ۱۳۹۰
رنگ نقره ای آبی متالیک تک کابین 

 FE۱۴۵۱۴۲ ش موتور
NAGPXPE۱۱B۲۰۶۶۷۶۷ ش شاسی

پالک ایران ۸۲ – ۴۴۶ س ۸۲ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه آقای عیسی گل محمدی فرزند احد طی تقاضای بوارده شماره 
۵۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ و ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده 
در دفتر اسناد رسمی ۵۷ رباط کریم مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان بمساحت ۵۹/۴۰ متر مربع قطعه دوم تفکیکی واقع در سمت شمال طبقه 
اول پالک ثبتی ۴۱۲۹ فرعی از ۱۱۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک۳۸۷۳ 
فرعی از اصلی مذکور واقع در رباط کریم بشماره چاپی۹۲۱۵۵۰ د ۹۴ به نام آقای 
عیسی گل محمدی فرزند احد ثبت و صادر و تسلیم گردید که سند مالکیت مذکور 
بعلت اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی 
می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور با وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر 

اینصورت پس از انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

احمد رحیمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

اگهی مفقودی 
شناسنامه خودرو – سند کمپانی - آخرین سند قطعی  

نوع سواری سیستم پژو مدل ۱۳۹۵ 
تیپ پارس رنگ سفید – روغنی 

 ۱۲۴K۰۸۲۵۱۸۴ ش موتور
NAAN۰۱CE۷GH۸۶۵۰۹۹ ش شاسی

پالک ایران ۸۸ – ۸۵۴ هـ ۷۴ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز تراکتور ام اف ۲۸۵ به رنگ قرمز روغنی مدل ۱۳۸۸ به 
شماره موتورLFW۰۴۲۸۹V و شماره شاسی H۰۱۸۱۹ به شماره 
پالک ۱۳_۶۳۷ک ۱۱ به  مالکیت علیرضا محسنی اژیه  مفقود واز 

درجه اعتبارساقط گردیده است
سرخس 

آگهی فقدان سند مالکیت
 اقای مجید شادلو به استناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضای شهود 
و به گواهی دفترخانه شماره ۸ گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت 
ششدانگ پالک ۱۰۵/۶۰ واقع در بخش قریه فند گرمسار مورد ثبت           جلد 
۱۰۳ صفحه ۳۰۳ به علت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد 
مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 
و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد شماره چاپی سند    ۵۷۰۸۰۷ 
حسن رامه رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار از طرف محمد کاشی

م. الف ۵۸۷

گردآوری  مرسوم شده  بسیار  روزها  این  که  کارهایی  از  یکی 
مقاالت دانشگاهی و انتشار آن به صورت کتاب است که گاهی این 
مقاالت از استانداردهای الزم برخوردار نیستتند و یا به عبارتی کتاب 

منتشر شده محتوای راضی کننده را برای مخاطب خاص خود ندارد.
 کتاب جامعه شناسی مردم مدار انتقادی به تازگی با عنوان فرعی 
مجموعه مقاالت علمی – کاربردی نوشته غفور شیخی توسط نشر 
حریم دانش راهی بازار نشر شده است؛ کتابی که تشکیل دهنده مجموعه 
مقاالت مولف است. این کتاب جلد چهارم از مجموعه هفت جلدی 

جامعه شناسی مردم مدار انتقادی است.
است:  آمده  اثر  جلد  پشت  در  کتاب  گردآورنده  توضیح  در 
اما در آن  انتقادی نظریه و مکتب نیست  »جامعه شناسی مردم مدار 
نظرورزی و پژوهش می شود. روش نیست اما از همه روش ها بهره 
می گیرد و فراتر هم می رود، متعلق به مکان و زمان خاصی نیست اما 
می تواند روی فرهنگ و مکان خاص بومی سازی شود، مرحله ای از 
جامعه شناسی نیست اما کرداری است متعهدانه، مشارکتی و دموکراتیک 
– فن خطابه و سخنوری نیست اما علمی است برای مردم جهت 
داشتن بینش جامعه شناسی نسبت به جامعه و مسائلش -  در عوض، 
جامعه شناسی مردم مدار انتقادی، بینشی بازاندیشانه است که بر مدار 

مساله می چرخد، دانشی برای مردم و آگاهی بخشی منتقدانه به جامعه 
است نه خوش خدمتی به دولت ، بازار و گروه های ذی نفوذ با منافع 
خاص _ برای از بین بردن سلسله مراتب، سلطه و حکومت پذیر نشدن 
به نحوی بی وقفه خصلت انتقادی نسبت به نیروی سرکوبگر به ویژه 

دولت و بازار و هم ادراکات عامیانه دارد.
و در بخش دیگر تاکید می کند: »هریک از مقاالت این کتاب، در 
مورد بسط و شرح جامعه شناسی مردم مدار انتقادی نیستند بلکه توسط 
نگارندگان مقاالت سعی شده کاربست و دیدگاه و چهارچوب آن در 

کارزار و عمل به کار گرفته شوند.«
پایدار  توسعه  فرایند  اندام در  میانه  نقش و عملکرد شهرهای 
ناحیه ای، برنامه ریزی استراتک عوامل اثرگذار بر مدیریت مواد زاید جامد 
شهری با استفاده از تحلیل SWOT ، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد 
مردم شهر بوکان در زمینه مدیریت مواد زاید جامد شهری، بررسی 
رابطه بین سبک زندگی و الگوی اقتصاد مقاومتی، مدیریت ریسک 
کارخانجات  مدیران  موردی؛  )مطالعه  کارآفرینی  روحیه  و  اجتماعی 
شهرک صنعتی بوکان، ۱۳۹۰(، امام شافعی، منتقد وحدت آفرین، مقایسه 
اثربخشی روش های آموزش محیط زیستی در زمینه رعایت مسائل 
زیست محیطی بر سطح دانش و مسئولیت پذیری کارکنان کارخانه 

سیمان بوکان، بررسی رابطه بین سبک های رهبری با میزان تفکر 
استراتژیک در مدیران سازمان ها، بررسی جامعه شناسی تاثیر توسعه 
اجتماعی بر همگرایی فرهنگی – سیاسی کردها )مطالعه موردی: مناطق 
کردنشین ایران، عراق و ترکیه در دهه اول هزار سوم(، عوامل موثر بر 
رفتار وندالیستی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اهواز 
و نقش شهرداری ها در اقتصاد شهری با تاکید بر مسائل و مشکالت 

اجتماعی درون شهری ایران عناوین مقاالت کتاب است.
* نگاهی به برخی مشکالت کتاب

آنچه در برخورد اول مخاطب با کتاب به چشم می آید مشکالت 
ظاهری است؛ متاسفانه جلد اثر از طراحی زیبایی برخوردار نیست و 
صحافی اثر تا به اندازه ای از سطح پایینی برخوردار است که تمام کتاب 
با یک تورق از هم گسسته می شود.پدیدآور مقاالت با این استدالل که 
می خواهد اسنادی را در تایید حرف های خود بیاورد، آن قدر مطلب از 
این و آن نقل می کند که فرع بر اصل پیشی می گیرد. گاه هم مطالب 
و مقاالت حتی مناسبت مستقیمی با رشته اصلی سخن ندارد؛ بلکه تنها 
مولف کتاب یا همان گردآورنده مقاالت تنها سعی می کند اثر خودش را 
فربه تر و به نظر خودش چشمگیرتر نشان دهد. در وهله دوم متاسفانه 
صفحه آرایی کتاب اصال چشم نواز نیست و فونت اعمال شده سلیقه 

مخاطب را راضی نمی کند. به نظر می رسد مقاالت نگارش شده توسط 
مولف کتاب پیش از این در نشریات منتشر شده است و صرفا انتشار 

مجدد آن تنها انتشار یک اثر برای رزومه علمی محسوب می شود.
شاید یکی از مهم ترین ایرادهای کتاب را در این باید دانست که 
مولف حتی زحمت تایپ برخی از مقاالت را به خود نداده و به انتشار 
عکس مقاالت اکتفا کرده است؛ مقاالتی که با فونت ریز و بسیار ناخوانا 
منتشر شده است. برای مثال در مقاله »امام شافعی، منتقد وحدت آفرین« 
هیچ وحدت موضوعی با سایر مقاالت دیده نمی شود. در مقدمه ضعیف 
این مقاله نوشته شده: »پیامبر اسالم فوت کرده بود. خلفای راشدین 
یکی پس از دیگری در کشاکش حوادث داخلی تاریخ اسالم و فتوحات 
و مسائل خارج کشور، موفقیت های بزرگی کسب کردند. از اصحاب 
رسول اهلل هم عده زیادی وفات کردند یا شهید شدند یا بر اثر کهولت 
سن از کار افتادند. نسل جدید که به حضور پیامبر مشرف نشده بودند 
و از طرفی عطش فراوانی برای درک و دریافت حقیقت اسالم و ایمان 
زالل داشتند و از طرف دیگر با مسائل متعدد غیر عرب ها در ایران و روم 
و قبایل آفریقا  و ... روبرو می شدند و همچنین سربرآوردن عصبیت ها و 
رقابت قوم و قبیله ای و برخی عادات و آداب و رسوم عربی و کمبود منابع 
مکتوب مستند نیز مزید بر کثرت تشتت آراء و اختالف نظرها شده بود.

کتاب سازی یا انتشار مجموعه مقاالت علمی - کاربردی؟
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روایت زندگی بیماران کرونایی در شبکه های رادیویی

ن  ا د گر ر کا ه  د ا ز ر جبا مینو 
نمایش های رادیوی از تولید سریالی 
»بخش  ن  ا عنو با  قسمتی   ۲ ۱
شبکه   ۲ از  پخش  برای  اورژانس« 

رادیویی نمایش و سالمت خبر داد.
وی افزود: داستان سریال توسط 

درباره  و  شده  نوشته  آل محمود   جهانشاه 
بخشی از اورژانس یک بیمارستان است که بیشتر بیماران کرونایی را به 
آن جا می آورند و داستان زندگی بیمارانی که به آن جا  منتقل می شوند در 
کنار داستان زندگی کارکنان اورژانس روایت می شود. بازیگران اصلی این 
سریال فریبا متخصص، امیر فرحان نیا، بهرام سروری نژاد، محمد آقامحمدی، 
معصومه عزیز محمدی و شمسی صادقی هستند و در کنار آنها بازیگرانی 
مانند علی میالنی، عباس توفیقی، نورالدین جوادیان، محمد پورحسن، سعیده 

فرضی، ناهید مسلمی، مجتبی طباطبایی و محمد شریفی مقدم هسات.

مدیر تماشاخانه طلب گروه را نمی دهد

به  اشاره  با  عبداهلل زاده  عباس 
در  تئاتر  هنرمندان  نابسامان  شرایط 
وضعیت پیش آمده از شانه خالی کردن 
در  لوشاتو«  »نوفل  تماشاخانه  مدیر 
پرداخت نکردن بدهی اش گالیه کرد. 

این نویسنده و کارگردان تئاتر گفت: متأسفانه 
آشتی که بین مخاطبان تئاتر و هنرمندان در 
طول چندسال اخیر تا اندازه ای شکل گرفته بود با آمدن بحران کرونا از بین 
رفت.  وی در باره طلبی که از تماشاخانه نوفل لوشاتو برای ناتمام ماندن 
اجرای نمایش »اپرای ۹۰« دارند، توضیح داد: ایرج نیک پور تهیه کننده نمایش 
قبل از اجرای »اپرای ۹۰« کل پول سالن را برای ۳۰ اجرا تسویه کرده بود 
اما اجرای نمایش بعد از ۱۰ شب به دلیل تعطیلی تماشاخانه ها متوقف شد. 
در حالی که مدیریت تماشاخانه نوفل لوشاتو باید هزینه ۲۰ شب دیگر را به 

تهیه کننده بازگرداند از پرداخت این بدهی سرباز می زند.

هنرمند پیش کسوت موسیقی ترکمن درگذشت

هنرمندان  از  لی  خیوه  رحیم 
اثر  بر  ایران  ترکمن های  بخشی گری 

سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.
پژوهشگران  از  جاوید  هوشنگ 
با  ایران  نواحی  موسیقی  پیشکسوت 

رحیم  درگذشت  گفت درباره  خبر  اعالم 
خیوه لی گفت: این استاد گرانقدر موسیقی 
نواحی ایران یک شب قبل از درگذشت در یکی محافل موسیقایی که در 
منطقه آق قال برگزار شده بود برنامه ای را نیز اجرا کرده بود که به نوعی 
آخرین اجرای وی محسوب می شد. این هنرمند موسیقی سنتی ترکمنی 
از چهره های مطرح خوانندگی و نوازندگی دوتار و شادی بخش محافل 

عمومی و جشن های محلی در منطقه ترکمن صحرا بود.
جاوید عنوان کرد: درگذشت این استاد ضایعه سنگینی برای جامعه 

موسیقی ترکمن است. 

ی
سیق

مو

ش
ماي

ن

يو
اد

 ر

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

نوید محمدزاده به »نگهبان شب« پیوست

سیدرضا  جدید  فیلم  پیش تولید 
میرکریمی با عنوان »نگهبان شب« 
آغاز شد و نوید محمدزاده برای حضور 

در این فیلم انتخاب شده است.
فیلم سینمایی »نگهبان شب« به 
نویسندگی مشترک رضا میرکریمی و 

محمد داوودی و کارگردانی و تهیه کنندگی 
رضا میرکریمی هفته گذشته پروانه ساخت دریافت کرد.

نوید محمدزاده اولین بازیگری است که برای حضور »نگهبان شب« 
انتخاب شده است.در این فیلم که پیش بینی می شود مرحله پیش تولید 
طوالنی را پیش رو داشته باشد، مانند ساخته های قبلی این کارگردان قرار 

است چند چهره تازه هم به سینمای ایران معرفی شوند.
فیلم قبلی سید رضا میرکریمی با عنوان »قصر شیرین«، بیش از 

بیست جایزه بین المللی در فستیوال های جهانی دریافت کرد.
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مشکالت دوبله و سینما

منوچهر والي زاده: مسئوالن خانه سینما به هنرمندان رسیدگي کنند
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سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

شاخص  و  برتر  فیلم هاي  که  بود  روزگاري 
و  مي شدند  اکران  کشور  سینماهاي  در  خارجي 
دوبلورهاي قدرتمند ایراني با صداهاي جذاب خود به 
شخصیت هاي آنها جان مي بخشیدند و این فیلم ها با 
موفقیت هاي زیادي همراه مي شدند. از سال ها قبل که 
این  اکران فیلم هاي خارجي در سینماها ممنوع شد، 
فیلم ها روانه تلویزیون شدند و دوبلورها نیز به طبع روانه 
تلویزیون شده ولي واقعا تلویزیون نتوانست آنطور که 
باید و شاید جایگاه سینما را براي فیلم هاي خارجي پر 
کند و در نتیجه دوبله نیز رفته رفته کیفیت خود را از 
دست داد. در عین حال این روزها شیوع بیماري کرونا 
باعث شده که حاال سینما هم در خوابي عمیق فرو 
برود و وضعیت هنرمندان دوبله و سینما روز به روز 

بدتر از گذشته نیز بشود.
سینمای  کهنه کار  دوبلور  والی زاده،  منوچهر 

گفتار  سرپرستان  و  گویندگان  انجمن  عضو  و  کشور 
فیلم سینمای ایران در پی معرفی هیات مدیره جدید 
با  جدید  مدیره  هیات  امیدوارم  گفت:  سینما  خانه 
دغدغه مندی، هوشمندی و درایت، آشفتگی های پیشین 
خانه سینما را سامان بدهند. این روزها وضعیت اهالی 
سینما خوب نیست و اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان 
نرم  پنجه  و  دست  مشغول  بیشمار  گرفتاری های  با 
گرفتاری  و  نابسامانی  متاسفانه  البته  هستند.  کردن 
تنها مختص اهالی فرهنگ و هنر نیست و وضعیت 
گرفتار  مردم  از  عمده ای  بخش  که  شده  گونه ای  به 
شده اند. ویروس کرونا متاسفانه آسیب های زیادی به 
ارکان جوامع مختلف وارد کرده که یکی از آسیب های 
بزرگ آن نابودی بخش های مختلف اقتصادی است 
به نحوی که به نوعی دست و بال همه در این ایام 

بسته شده است.

مسئوالن  است  بدیهی  اینکه  بیان  با  والی زاده 
خانه سینما به عنوان تنها نهاد صنفی اهالی سینمای 
باید پیگیر وضعیت آشفته زندگی هنرمندان و  کشور 
اعضای شان باشند اظهار داشت: امروزه بخش اعظمی 
از هنرمندان ما که توانایی و تبحر باالیی هم دارند بیکار 
و خانه نشین هستند. مدیران خانه سینما باید با رایزنی 
سریع و تعامل با دستگاه های مربوطه در پی گرفتن 
بیمه بیکاری برای این هنرمندان باشند و مشکالت آنها 
را حل کنند. وضعیت بیمه اهالی سینما چیزی بدتر از 
فاجعه است! این باعث تاسف است که قشر فرهیخته 
این کشور با چنین مصائبی در حال دست و پنجه نرم 
کردن هستند و مسئوالن هم تدبیری برای برون رفت 
از این اوضاع اندیشه نمی کنند. انتظار بنده از مسئوالن 
این است که در خصوص بیمه تامین اجتماعی، بیمه 
سینما  خانه  اعضای  بیکاری  بیمه  و  درمان  تکمیلی 

بیمه ها  وضعیت  این  کنند.  اساسی  و  فوری  اقدامی 
اصال در شأن هنرمندان این کشور نیست.

تمه  خا در  محبوب  و  برجسته  دوبلور  ین  ا
اظهاراتش تاکید کرد: آقای نجفی که سمت ریاست 
هیات مدیره خانه سینما را دارند فردی بسیار شریف 
هستند که اهالی سینما از ایشان به نیکی یاد می کنند. 
من امیدوارم ایشان با دغدغه مندی در پی آن باشند 
و  ببخشند  سامان  را  سینما  خانه  بحرانی  اوضاع  که 
این نهاد را درست و در راستای تقویت اهداف صنفی 
گونه اي  به  هنرمندان  براي  شرایط  باید  کنند.  اداره 
باشد که بتوانند با خیال آسوده براي مردم کار کنند. 
داشته  مشکل  هزاران  که خودش  هنرمندي  درواقع 
کارش  دلسوزي  و  دغدغه  به  نمي تواند  اصال  باشد 
کار  از  نتیجه خوبي هم  نهایت،  در  و  دهد  انجام  را 

حاصل نخواهد شد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده

درخشش  شاهد  دیگر  بار  امسال  ونیز  جشنواره 
هفتادوهفتمین  در  مکری  شهرام  بود.  ایراني  فیلمسازان 
جشنواره ونیز با فیلم جنایت بی دقت، حضور داشت. جایزه 
منتقدان  انجمن  سوی  از  غیراقتباسي  فیلمنامه  بهترین 
نویسندگان  مکری  شهرام  و  احمدپور  نسیم  به  مستقل 
فیلمنامه این فیلم تعلق گرفت تا شهرام مکري نیز در کنار 
مجید مجیدي و احمد بهرامي، دیگر چهره ایراني موفق در 
این جشنواره باشد. با او همراه شدیم تا درباره جشنواره ونیز 

و حضورش در آن گفتگویي داشته باشیم...

-در ابتدا درباره فیلم جنایت بي دفت برایمان بگویید؟
*این فیلم سینمایی به هر حال شبیه و ادامه کارهای 
قبلی است که انجام داده ام، البته شاید بگویم که از نظر 
اینکه فیلم در یک پالن اتفاق بیفتد مثل کارهای قبلی 
نیست و روایتش در یک پالن ممتد و بلند نیست. می توان 
گفت فیلم از این نظر متفاوت با ساخته های قبلی من است 
و پالن های متعدد و متنوع و لوکیشن های مختلفی دارد. 
اما از نظر اینکه آیا به لحاظ ساختار و یا دغدغه های موجود 
در فیلم شبیه فیلم های قبلی است، می گویم بله، همینگونه 
است. شاید همان میزان شباهتی که میان اشکان انگشتر 
متبرک و چند داستان دیگر، با ۲ فیلم ماهی و گربه و هجوم 
وجود دارد. می توان گفت جنایت بی دقت، نیز در نسبتی با 
این فیلم ها قرار گرفته است. به تعبیر دیگر فکر می کنم اگر 
مخاطب فیلم جنایت بی دقت را ببیند، می تواند حدس بزند 
که همان کارگردانی که آن فیلم های قبلی را ساخته آن 
را کارگردانی کرده است، اما معنایش این نیست که بازهم 

فیلم در یک پالن روایت شده است.

ونیز  فیلم  جشنواره  در  بار  اولین  برای  فیلم  -این 
رونمایی شد... برداشت خودتان از بازخورد مخاطبان خارجی 

نسبت به این فیلم چگونه بود؟
بی دقت،  جنایت  فیلم  پایانی  فنی  مراحل  *هنگام 
فرصتی پیدا نشد که بتوانم فیلم را با مخاطب و یا مخاطب 
آزمایشی در ایران ببینم، فقط بچه هایی که کارهای فنی 
فیلم را انجام می دادند، فیلم را دیده بودند و با آنها تجربه 
مشترک تماشای فیلم را داشتم و همانطور که می دانید 
چنین تجربه هایی خیلی نمی تواند تجربه های دقیقی برای 
ارزیابی کار باشد. به این دلیل که کسانی که کارهای فنی 
فیلم را انجام می دهند، به هر حال بریده بریده و مرتبط با 
حوزه فعالیت خود بخش هایی از کار را دیده اند. به همین 
دلیل جنایت بی دقت را واقعا برای اولین بار با تماشاچیان 
خارجی در فستیوال ونیز دیدم و از این بابت که فیلمم را 
برای اولین بار در کنار تماشاچی غیرایرانی می دیدم، این 
تجربه برای من هیجان انگیز بود. چرا که نمی دانستم مدل 
ارتباط آنها با فیلم چگونه خواهد بود. فیلم به گونه ای است 
که داستانی از تاریخ معاصر ایران را یادآوری می کند و از 
طرف دیگر در این فیلم با جزئیاتی که تماشاچی ایرانی 
با آن آشنا هست، کار کرده ام و نمی دانستم فیلم  خیلی 
می تواند با مخاطب غیرایرانی ارتباط برقرار کند یا خیر!؟ 
خوشبختانه اتفاق خوبی که در فستیوال ونیز رخ داد، این 
بود که فهمیدم جنبه ای از فیلم که جنبه های مربوط به خود 
سینماست، به دلیل اینکه یک زبان مشترک بین ملت های 
دنیا است، با تماشاچی غیرایرانی ارتباط خوبی برقرار کرد. 
از این بابت خیالم راحت شد که فیلم این امکان را دارد 
که در فستیوال هایی در خارج از ایران و یا نمایش هایی در 
خارج از ایران به نمایش دربیاید، یکی دیگر از معیارهایی 
که آدم می تواند بفهمد که فیلم با مخاطب غیر ایرانی ارتباط 
برقرار کرده است یا خیر، پخش کننده های خارجی هستند 

که ممکن است برای اکران یا قرارداد فیلم بیایند و ابراز 
تمایل کنند که می خواهند فیلم را در کشورشان پخش کنند.

 -البته این اتفاق هم رخ داد...
*بله، در طول برگزاری جشنواره و نمایش فیلم در 
ونیز، خانم میرشب پخش کننده بین المللی فیلم قراردادی با 
یک شرکت فرانسوی از طریق شرکت دیریم لپ امضا کرد 
که اتفاق خیلی خوبی بود و به نظرم این یک نشانه دیگری 
بین المللی  مخاطب  با  می تواند  فیلم  که  من  برای  است 
ارتباط برقرار کند، از طرف دیگر خیلی به ارتباط فیلم با 
تماشاچی ایرانی امیدوار هستم و فکر می کنم که مطابق 
معمول احتماال نظرات موافق و مخالف برای فیلم شکل 
می گیرد اما فیلم برای مخاطب ایرانی می تواند جنبه های 

جذاب بیشتری داشته باشد.

-در جشنواره ونیز در کنفرانس تولید مشترک هم 
حضور داشتید و از مزایای تولید مشترک با سینمای ایران 
فکر  و  دهید  توضیح  باره  این  در  کمی  کردید،  صحبت 
می کنید در شرایط فعلی که ایران دچار تحریم های بسیاری 
شده است، این کنفرانس و صحبت هایی که در آن رد و بدل 
شد تا چه اندازه به جذب سینماگران خارجی کمک می کند؟

*یکی از راه هایی که سینمای امروز دنیا بر اساس 
آن فعالیت می کند تولید مشترک است. تولیدات مشترک 
از ۲ جنبه بسیار مهم هستند، یکی اینکه باعث چرخش 
اقتصادی بزرگتری در سینما می شود و تولید مشترک غالبا 
بین چند کشور، باعث می شود شرایط اکران محصول نهایی 
بین مخاطبان چند کشور مورد بررسی قرار گیرد. از طرف 
دیگر مراودات فرهنگی که بین کشورها برای تولید مشترک 
شکل می گیرد حائز اهمیت است از نظر نیروی کار و تبادل 
نیروهای متخصص گرفته تا آشنایی با فرهنگ کشورهایی 
که فیلم در آنها فیلمبرداری می شود. اینها بسیار مهم است. 
از این ۲ جنبه تولیدات مشترک در دنیا خیلی مطرح است. 
از طرف دیگر به نظر می رسد به لحاظ الگوهای تولیدی، 
ساختار سینمای ایران شبیه به ساختار سینمای اروپا است 
و همانگونه رفتار می کند، منظور من این است که مانند 
سینمای هندوستان یا آمریکا یا کشورهای آسیایی مانند کره 
جنوبی و ژاپن، تولیدات در ایران کمپانی محور نیست و از 
این نظر شاید نزدیک به مدلی است که مثال در فرانسه یا 
در آلمان، انگلستان و یا ایتالیا حتی کشورهای مانند سوئیس 
و سوئد وجود دارد. در این کشورها هم تولیدات سینمایی 
کمپانی محور نیستند. ما با یک نگاه به کشورهای اروپایی 

می بینیم که الگوی آنها در این سال ها بر اساس تولیدات 
مشترک شکل گرفته و تولیدات مشترک در این کشورها 
خیلی قوی هستند. خیلی پربار در این حوزه کار می کنند. 
به همین دالیل به نظرم شرکت در یک نشست تخصصی 
که قرار بود در آن در مورد تولیدات مشترک حرف زده 

می شد،  معرفی  آن  در  ایران  پتانسیل  و  امکانات  و  شود 
فرصت خوبی بود. فرصتی که حداقل در آن از جذابیت ها و 
ظرفیت های تولید مشترک در سینمای ایران صحبت کردیم. 
اما متاسفانه فکر نمی کنم نتیجه چنین نشست هایی تا زمانی 
که نتوانیم مراودات مالی و فرهنگی با دنیا داشته باشیم، 
چندان کارساز باشد. فعال شاید مقدمات و زمینه چینی اولیه 
است و قبل تر از آن باید تصمیم های بزرگتری در کشور ما 
گرفته شود به لحاظ اینکه مشخص شود در حوزه رابطه 
مالی و فرهنگی رابطه کشور ما با جهان چه رابطه ای است. 
اینها اول باید تعریف شود و بعد در دل این رابطه است که 
تولیداتی می تواند در سینما شکل بگیرد که این تولیدات 
وابسته به روابط هستند، وقتی که روابط قطع است فکر 
می کنم که شاید شرکت کردن در این کنفرانس ها و در 
چنین نشست هایی صرفا به دیگران یادآور ی می کند که 

شاید باید زودتر قدمی در این مورد برداشته شود.

-از بین ۳ فیلم ایرانی که در ونیز نمایش داده شد، 
فرصت کردید فیلم های دیگر را هم رصد کنید، بازخوردها 

درباره نمایندگان سینمای ایران چگونه بود!؟
*قبل از جشنواره از طریق دوستانی که با فستیوال 
امسال  ایرانی  فیلم های  بودند می شنیدم که  ونیز مرتبط 
خیلی مورد توجه هیات انتخاب فستیوال ونیز قرار گرفته اند 
و دوستانی که در هیات انتخاب فستیوال ونیز بودند درباره 
فیلم های ایرانی به عنوان فیلم هایی که امسال قدرتمند 
هستند و انتخاب را سخت می کنند حرف می زدند. از طرف 

دیگر انتخاب ۳ فیلم ایرانی در بخش های اصلی این رویداد 
جزو اتفاق های کم سابقه بود به همین دلیل شاید بتوانیم 
بگوییم فیلم های ایرانی امسال در مرحله انتخاب، شانس 
خوبی در ونیز داشتند، از طرف دیگر در بخش جوایز نیز 
اتفاق خوبی که افتاد این بود که هرکدام از فیلم ها جایزه ای 
را گرفتند که مهمتر از همه فیلم دشت خاموش ساخته احمد 
بهرامی بود که جایزه اصلی بخش افق ها را گرفت که جایزه 
بسیار مهم و معتبری است و می توانم بگویم بزرگترین جایزه 
امسال فستیوال ونیز را در میان فیلم های ایرانی فیلم دشت 
آقای  فیلم  نوجوان  بازیگر  که  جایزه ای  گرفت.  خاموش 
مجیدی گرفت و جایزه فیلمنامه جنایت بی دقت که به من 
و نسیم احمدپور داده شد از دیگر جوایزی بود که فستیوال 
ونیز به آثار ایرانی داد، فکر می کنم که مجموعه این جوایز 
نشان می دهد که سینمای ایران حضور خوبی در جشنواره 

فیلم ونیز داشته است.

-فارغ از داوری ها و جوایز بازخورد عمومی مخاطبان 
جشنواره چگونه بود؟

*بازخوردها تا آنجا که من رصد کردم بازخوردهای 
مثبت زیادی در مورد فیلم دشت خاموش و جنایت بی دقت 
بود چرا که من بیشتر جوایز بخش افق ها را رصد می کردم 
چرا که فیلم خودم نیز در این بخش بود و بیشتر آنها را 
می دیدم و می خواندم، از طرف دیگر این را می دانم که 
منتقدان آمریکایی که البته در فستیوال حضور نداشتند و از 
طریق فضای مجازی موفق به دیدن فیلم آقای مجیدی 

شده بودند، در مورد فیلم وی مطالب مثبت زیادی نوشتند 
و بازخوردهای آن نیز در فضای مجازی ایران دیده شد. 
در کل فکر می کنم برای فیلم های ایرانی در فستیوال ونیز 
اوضاع خیلی خوب بود. شاید به خاطر اینکه احمد بهرامی 
خودش در روزهای آخر در فستیوال حضور نداشت آنطور 
که باید فضاسازی رسانه ای برای دشت خاموش اتفاق نیفتاد 
کمی بازتاب خبر فیلمش در مطبوعات و رسانه های ایران 
هم کمرنگ تر بود، اما فکر می کنم که فیلم به تدریج جای 
خود را بین مخاطبان ایرانی باز می کند و کنجکاوی ها را 
برمی انگیزد و امیدوارم زودتر فیلمش در ایران اکران شود.

-با توجه به شرایط فعلی اکران در ایران چه برنامه ای 
برای نمایش جنایت بی دقت دارید؟ آیا در سال جاری احتمال 

اکران عمومی و یا آنالین فیلم وجود دارد؟
بگویم،  باید  بی دقت  جنایت  فیلم  اکران  *درباره 
دیده اند  را  فیلم  ایران  در  پخش کننده هایی  خوشبختانه 
فکر  کرده اند.  ایران  در  فیلم  پخش  برای  تمایل  ابراز  و 
می کنم شرایطی که کرونا به سینماها تحمیل کرده است 
در سراسر دنیا شرایط یکسانی است و امیدوارم سینمای ایران 
که خیلی وابسته است به مخاطبانی که در سینما فیلم را 
می بینند، زودتر به حالت عادی بازگردد تا همه بتوانند راجع 
به وضعیت اکران فیلم هایشان تصمیم بگیرند. راستش ما 
به اکران آنالین این فیلم فکر نکرده ایم و امیدوارم فیلم 
را روی پرده سینما نمایش دهیم اما راجع به زمان اکران 
اصال نمی توانم نظر دقیقی بدهم و این گرفتاری است که 
همه فیلم های ایرانی دارند و احتماال در هفته آینده یک 
فیلم  این زمینه می گیریم چرا که  تصمیم جدی تری در 
در فستیوال های بین المللی دیگری نمایش داده می شود 
دید  باید  ولی  می کنیم.  اعالم  را  آن  اخبار  تدریج  به  که 
فستیوال های خارجی  با  ایران همپوشانی  اکران های  که 
نداشته باشند. بسیار خوشبین هستم که بتوانیم این فیلم 
را در سال جاری در ایران اکران کنیم. یعنی به سال بعد و 
اکران آنالین و شلوغی احتمالی سال بعد گره نخوریم، از 
همین االن می دانم که تولیدات سال آینده سینمای ایران 
خیلی تولیدات پرهیجانی برای تماشاگر ایرانی است، چرا 
که کارگردانان بزرگ و مهم سینمای ایران در حال پیش 
تولید و تولید فیلم های خود هستند، در نتیجه منتظر ماندن 
برای بازار اکران در سال آینده یک ریسک بزرگ است و 

باید همین امسال تالش مان را برای اکران کنیم.

-برنامه تان برای ادامه حضور فیلم در جشنواره های 
داخلی و خارجی چیست؟

*در مورد جشنواره های داخلی باید بگویم که برنامه ای 
برای نمایش این فیلم در جشنواره های داخلی نداریم. البته 
جشنواره ای هم در حال حاضر نداریم که بتوانم فیلم را در 
آن نمایش دهم، جشنواره بین المللی فیلم فجر موقعی که 
فیلم من ممکن بود در آن به نمایش درآید تکلیفش معلوم 
و پرونده آن بسته شد، اما برای فستیوال های خارجی برنامه 
خوب و منظمی داریم. همان طور که گفتم خانم میرشب 
پخش کننده فیلم هستند و با کمپانی »دیریم لپ« توافقات 
خوبی را برای حضور در فستیوال های خارجی بسته است. 
همچنین با یک پخش کننده فیلم در فرانسه برای نمایش 
این کشور به توافق رسیده اند و پخش کنندگان  فیلم در 
دیگری نیز در حال مذاکره است که اخبار آن به زودی اعالم 
می شود. فکر می کنم در حال حاضر با توجه به شرایطی 
که کرونا بر فستیوال ها تحمیل کرده است، فیلم جنایت 
بی دقت، خوش شانس بوده که توانسته در فستیوال ونیز به 
نمایش درآید و احتماال در ماه های آینده در فستیوال های 
دیگری نیز نمایش داشته باشد و امیدوارم این موفقیت ها 
کمکی شود که مخاطب ایرانی بیشتر ترغیب به تماشای 

فیلم در ایران شود.

با فیلمساز موفق جشنواره ونیز

شهرام مکري: سینما یک زبان مشترک است


