
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

کرونا دلتا در کل کشور در حال چرخش است!

پالک  تعویض  و  شماره گذاری  مرکز  رئیس 
پلیس راهور گفت: فعالیت همه مراکز شماره گذاری 
و تعویض پالک تعطیل است اما مراکز شماره گذاری 
خاوران و میثم در شهر تهران به صورت اینترنتی و آزمایشی 

به شهروندان خدمات ارائه می دهد.
ینکه  ا به  توجه  با  فزود:  ا محمدی  علی  سرهنگ 

شماره گذاری خودرو در گروه شغلی ۲ قرار می گیرد، براساس 
ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل گروه ۲ در شهرهای 
باید  اساس  این  بر  است  تعطیل  ستاد  این  اطالع  تا  قرمز 
تا  شوند  تبدیل  زرد  یا  نارنجی  وضعیت  به  قرمز  شهرهای 

فعالیت آنها از سر گرفته شود.
صفحه ۲

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

قیمت گذاری دستوری عامل زیان
و ورشگستگی تولیدکنندگان

عرضه ۵ محصول در طرح جدید ایران خودرو
پنج  خودرو  یران  ا صنعتی  گروه 
حداکثر  تحویل  موعد  با  را  خود  محصول 
تیرماه( به  امروز)یکشنبه، ۲۰  از  یک ساله 

مدت سه روز عرضه می کند.
ایران  از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
دستی   ۲۰۷ پژو  محصول  پنج  طرح  این  در  خودرو، 
دناپالس  پالس،  سورن  راناپالس،  شیشه ای،  سقف 
اتوماتیک عرضه می شود. موعد  توربوشارژ دستی و 
تحویل همه خودروها از خرداد تا مرداد ماه سال آینده 

تعیین شده است. 
مشتریان نهایی پس از پایان مهلت ثبت نام، در 
روز چهارشنبه این هفته از طریق قرعه کشی با حضور 

نمایندگان نهادهای ناظر تعیین خواهند شد. 
صفحه 3

مدیرعامل شرکت گاز استان عنوان کرد؛

اخذ سند مالکیت بیش از ۳۰ هزار متر مربع
 از زمین ایستگاه های شرکت گاز ایالم

5
وجود ۱۰۰ زن به ازای هر ۱۲۲ مرد متقاضی ازدواج!

صفحه 2

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علیرضا رئیسیان: 

آینده روشني دز 
حوزه فرهنگ و 

هنر نمي بینم!

6ورزش
سوریان: حسن 

یزدانی سردار تیم 
ملی کشتی است

نک 1با

علیرضا رئیسیان كارگردان كهنه كار و قديمي سینما كه يكي از 
فیلمسازان كم كار در اين 8 سال بوده، در خصوص انتظارات 
خود از رئیس جمهور جديد در حوزه فرهنگ و هنر گفت: اگر 
مسئولیت  كه  كسانی  اعمال  و  تصمیمات  خروجی  به  نگاهی 
بخش فرهنگ را در دولت های يازدهم و دوازدهم بر عهده 

داشتند بیندازيم...

نايب رئیس فدراسیون كشتی در مورد شرايط تیم ملی و 
مسائل اردويی صحبت كرد.حمید سوريان در خصوص شرايط 
شیوع  به  توجه  با  كرد:  تصريح  كشتی  ملی پوشان  اردويی 
جمله  از  ورزش كشور  ماهه  چند  تعطیلی  با  كرونا  ويروس 

كشتی روبرو بوديم و از طرفی المپیک نیز به تعويق افتاد. 

براساس  ايران،  صادرات  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  توجه  با  دولتی  بانک های  هماهنگی  شورای  اطالعیه 
هماهنگی های به عمل آمده با معاونت نوسازی سازمان اداری 
و استخدامی كشور و بانک مركزی، ساعت فعالیت بانک ها تا 
اطالع ثانوی برای كاركنان ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و برای مراجعه 

كنندگان ۷ تا ۱۳ خواهد بود.

تغییر 
ساعت کاری 

بانک ها از ۱٩ تیر

مراکز تعویض پالک سراسر کشور تعطیل است! کسری بودجه، تورم و بیکاری 
از چالش های اقتصادی دولت سیزدهم است

جعفر قادری در بحث اولویت های دولت آینده، تحرک بخشیدن به 
اقتصاد را از اولویت های دولت بعد توصیف کرد و گفت: این کار راه حل هایی 
دارد. دولت سیزدهم باید واحدهای تولیدی که به دالیل مختلف غیرفعال 
هستند فعال کند و تقاضاها را به سمت تولیدات داخلی ببرد و بتواند شرکت های 
دانش بنیان را فعال کند که فاصله، شکاف و افتادگی فنی و تکنولوژی را کاهش دهد.
صفحه ۲

باید  گفت:  منتخب  جمهور  رییس  رییسی، 
و  مدیریتی  مختلف  عرصه های  در  نان  جوا به 

سیاست گذاری بیش از گذشته میدان داد.
به گزارش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، مسعود 
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان پیش از ظهر روز گذشته)شنبه( با 
حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب، با حجت االسالم والمسلمین 

سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.
سلطانی فر در این دیدار با تبریک انتخاب  رئیسی از سوی 
از  گزارشی  آینده،  دولت  و  وی  برای  موفقیت  آرزوی  و  مردم 
مدیریت  تحت  وزارتخانه  اقدامات  و  برنامه ها  وضعیت  آخرین 

خود ارائه کرد.
صفحه ۲

باید به جوانان میدان داد
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شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

نوبت اول 

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه جهت 
انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می نماید 

جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. 

محل اجرا موضوع مناقصه 
محل 
تامین 
اعتبار 

مبلغ سپرده برآورد اولیه 
مدت اجرا مبنای قرارداد شرکت در مناقصه 

کار 
شماره 
رتبه مناقصه 

تامین تجهیزات و اجرای 
روشنایی خیابان 35 

متری شهرک صنعتی 
اردبیل ۲

شهرک صنعتی 
3/968/539/815198/4۲6/991جاری اردبیل ۲ 

فهارس بهای ابنیه و 
تاسیسات برقی سال 
14۰۰ و توزیع نیروی 

برق سال 99

نیرو 399/1۲ ماه 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد. 
الف( اصل فیش واریز وجه مزبور به شماره حساب 4۰۰11189۰63۷۷۰3۲ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به نفع کارفرما 

پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما 
ت( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید 

ث( وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن 
ج( ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 

* محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل 
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 14۰۰/۰4/۲6

- مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری 14۰۰/۰5/۰6
- زمان بازگشائی پاکات الف و ب و ج: ساعت 1۲:3۰ مورخ 14۰۰/۰5/۰9

* مدت اعتبار پیشنهادات شش ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود. 
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند. 

* کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
Internet:www.ardebiliec.ir

 Mail:info@ardebiliec.ir
نوبت اول :14۰۰/۰4/۲۰
نوبت دوم :14۰۰/۰4/۲1

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 

و  بانک ها  شعب  کارکنان  فعالیت  ساعت 
 14۰۰ تیرماه   19 شنبه  روز  از  مشتریان  مراجعه 

تغییر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
بانک های  هماهنگی  شورای  اطالعیه  براساس 
دولتی با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با 
معاونت نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور 
و بانک مرکزی، ساعت فعالیت بانک ها تا اطالع 
ثانوی برای کارکنان 6:3۰ تا 13:3۰ و برای مراجعه 

کنندگان ۷ تا 13 خواهد بود.
آمده  اطالعیه ای  این  از  دیگری  بخش  در 

است: از روسای محترم شعب بانک ها انتظار می رود 
که در این بازه زمانی برای کاهش مصرف انرژی 
سیستم های سرمایشی را تنظیم و خاموشی آن ها 

را بعد از ساعت اداری مد نظر قرار دهند.
تیرماه   16 مورخ  مصوبه  براساس  همچنین 
و  برق  کمبود  به  توجه  با  وزیران  هیئت   14۰۰
ضرورت تأمین برق مورد نیاز بخش های ضروری 
و  ادارات  فعالیت  خانگی،  بخش  جمله  از  کشور 
تا  کشور  سراسر  و  تهران  در  دولتی  سازمان های 
تعطیل  پنجشنبه  روزهای  در  ماه،  مرداد  پایان 

خواهد بود.

و  خصوصی  بانک های  مصوبه،  این  پی  در 
دولتی نیز پنج شنبه ها تا پایان مرداد ماه سالجاری 
تعطیل شدند که این موضوع به تمام شعب بانکی 
سراسر کشور ابالغ شده است و مردم برای بهره 
خدمات  از  توانند  می  بانکی  خدمات  از  مندی 

غیرحضوری در این روز استفاده کنند.
هماهنگی  شورای  دبیر  قیطاسی،  علیرضا 
چکی  وصول  تاریخ  اگر  که  این  درباره  بانک ها 
روز پنج شنبه باشد، وضعیت آن چک چه می شود، 
گفت: وصول چک هایی که تاریخ وصول آن ها پنج 
شنبه باشد، به اولین روز کاری بعد منتقل می شود.

تغییر ساعت کاری بانک ها از 1٩ تیر

صفحه ۲
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
کسری بودجه، تورم و بیکاری از چالش های اقتصادی دولت 

سیزدهم است
کسری  اسالمی،  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
بودجه، تورم، بیکاری، صندوق های بازنشستگی، هزینه های باال و بحران 

آب را از چالش های اقتصادی دولت سیزدهم عنوان کرد.
جعفر قادری در بحث اولویت های دولت آینده، تحرک بخشیدن به 
اقتصاد را از اولویت های دولت بعد توصیف کرد و گفت: این کار راه حل هایی 
دارد. دولت سیزدهم باید واحدهای تولیدی که به دالیل مختلف غیرفعال 
بتواند  و  ببرد  داخلی  تولیدات  سمت  به  را  تقاضاها  و  کند  فعال  هستند 
شرکت های دانش بنیان را فعال کند که فاصله، شکاف و افتادگی فنی و 

تکنولوژی را کاهش دهد.
باید بخش های  آینده  افزود: دولت  نماینده مردم شیراز در مجلس 
پایین دستی، معدن، پتروشیمی،  صنعت غذایی و پوشاک و مسکن را فعال 
کرده،مدل های مناسب برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها را طراحی کند 
و منابع و ظرفیت های بخش های غیردولتی را کنار ظرفیت های دولتی 
قرار دهد و تالشش بر این باشد که رونق فضای کسب و کار را  با جدیت 

دنبال کند.
قادری تصریح کرد: دولت آینده باید بتواند از ظرفیت فناوری اطالعات 
به درستی استفاده کرده و ساخت تجهیزات پزشکی و تمرکززدایی را به 

جد دنبال کند.
وی افزایش تعامل و ارتباط با قوای دیگر را از دیگر اولویت های دولت 
دانست و گفت: دولت آینده باید از ظرفیت جلسه سران قوا و شورای عالی 
اقتصادی استفاده بیشتری کند و تالشش در جهت تعامل و ارتباط خوب 

با کشورهای همسایه باشد و بتواند از ظرفیت  این کشورها استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
اگر دولت بتواند سند راهبردی ایران و چین را تبدیل به قرارداد کند و از 
ظرفیت آن استفاده کند، به  سرعت می تواند مشکالت کشور را حل کند.

قادری، موضوع بیکاری، تورم، بحران آب، صندوق های بازنشستگی، 
کسری بودجه، هزینه های باالی دولت را از چالش های پیش روی دولت 

آینده عنوان کرد.
وی در ارزیابی خود از سیاست خارجی دولت سیزدهم گفت: دولت 
بعد باید ارتباط و تعامل خوبی را با کشورهای همسایه، کشورهای بلوک 
شرق و آمریکای التین داشته باشد. دولت آینده می تواند کارها را با اقتدار 

پیش ببرد بدون اینکه تنش و حساسیت ایجاد کند.
سیاست ها  این  من  اعتقاد  به  کرد:  عنوان  یازدهم  مجلس  نماینده 
پذیر است.  امکان  این کار کامال  و  با یکدیگر هماهنگ شوند  می تواند 
اگر بتوانیم چند ظرفیت یعنی توانمندی های داخلی، ارتباط با شرق آسیا 
و آمریکای التین و کشورهای همسایه را کنار هم داشته باشیم، غربی ها 

قطعا همراه می شوند و کمک می کنند.
قادری درباره ترکیب کابینه سیزدهم گفت: به اعتقاد من همانطور که 
خود سید ابراهیم رییسی هم عنوان کرد کابینه باید فعال، زحمتکش، کارآمد 
و مردمی باشد و بحث های جناحی، سیاسی و خطی نباید خیلی پررنگ باشد.

مهمترین  را  شفافیت  و  بودن،  ساده زیستی  مردمی  کارایی،  وی 
معیارهای تعیین کننده کابینه سیزدهم عنوان کرد و گفت: افرادی باید در 
کابینه قرار گیرند که خط مشی و راه و روش دولت را قبول داشته باشند 
البته ممکن است دیدگاه و نگاه سیاسی  متفاوتی داشته باشند اما باید حاضر 
به کار و همراهی با دولت باشند. اگر این مالک ها و معیارها مدنظر باشد 

به راحتی می توان اعضای کابینه را انتخاب کرد.

رییس جمهور منتخب:
باید به جوانان میدان داد

رییسی، رییس جمهور منتخب گفت: باید به جوانان در عرصه های مختلف 
مدیریتی و سیاست گذاری بیش از گذشته میدان داد.

به گزارش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان پیش از ظهر روز گذشته)شنبه( با حضور در دفتر رئیس جمهور 
منتخب، با حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.

سلطانی فر در این دیدار با تبریک انتخاب  رئیسی از سوی مردم و آرزوی 
موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامه ها و اقدامات 

وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.
 رئیسی نیز در این دیدار با تشکر از تبریک وزیر ورزش و جوانان و گزارش 
وی اظهار داشت: باید به جوانان در عرصه های مختلف مدیریتی و سیاست گذاری 

بیش از گذشته میدان داد.
رئیس جمهور منتخب در پایان تالش برای تسهیل مقدمات ازدواج جوانان 
با تاکید بر تامین تسهیالت ازدواج و نیز توسعه مراکز مشاوره و حمایت از توسعه 

تشکل های مردم نهاد جوانان را مورد تاکید قرار داد.
دکتر رئیسی توسعه توامان ورزش همگانی و حرفه ای و نیز بهره گیری از 
تجربه، مهارت و دانش پیشکسوتان ورزشی را از جمله رویکردهای اصلی دولت 

سیزدهم در عرصه ورزش برشمرد.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور:
مراکز تعویض پالک سراسر کشور تعطیل است!

فعالیت  گفت:  راهور  پلیس  پالک  تعویض  و  شماره گذاری  مرکز  رئیس 
همه مراکز شماره گذاری و تعویض پالک تعطیل است اما مراکز شماره گذاری 
به شهروندان  آزمایشی  و  اینترنتی  به صورت  تهران  در شهر  میثم  و  خاوران 

خدمات ارائه می دهد.
سرهنگ علی محمدی افزود: با توجه به اینکه شماره گذاری خودرو در گروه 
شغلی ۲ قرار می گیرد، براساس ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل گروه ۲ 
در شهرهای قرمز تا اطالع این ستاد تعطیل است بر این اساس باید شهرهای 

قرمز به وضعیت نارنجی یا زرد تبدیل شوند تا فعالیت آنها از سر گرفته شود.
وی تصریح کرد: البته مراکز شماره گذاری خاوران و میثم در شهر تهران، 
فقط به صورت اینترنتی به شهروندان خدمات ارائه می دهد. این طرح آزمایشی 
است و تهرانی ها می توانند با مراجعه به سایت راهور 1۲۰ خدمات شماره گذاری 
و نقل و انتقال را دریافت کنند. بعد از این دوره آزمایشی نقل و انتقال اینترنتی 

در سراسر کشور اجرا می شود.
وی در مورد منقضی شدن وکالت نامه خودروها گفت: شهروندان نگران 
منقضی شدن اعتبارنامه خودروهای خود نباشند، افرادی که وکالت نامه آنها در 
ایام تعطیالت کرونایی منتفی شده به تعداد روزهای تعطیلی قابل اعتبار است یعنی 
چنانچه تعطیالت کرونایی در استانی ۲۰ روز بوده و تاریخ وکالت نامه در روزهایی 

کرونایی به اتمام رسیده باشد، اعتبار آنها تا پایان تعطیالت تمدید می شود.
البته این امتیاز شامل حال وکالت نامه هایی که  محمدی تصریح کرد: 
قبل از تعطیالت کرونایی یا بعد از تعطیالت کرونایی منقضی شده، نمی شود و 

افراد باید برای تمدید آن اقدام کنند.
در حال حاضر 143 شهر کشور در وضعیت قرمز، 186 شهر نارنجی و 119 
شهر زرد قرار دارند و بیشترین شهرهای درگیر کرونا در استانهای کرمان 16 
شهر، فارس 13 شهر، تهران 13 شهر، مازندران 13 شهر، هرمزگان 1۲ شهر، 
سیستان و بلوچستان 1۰ شهر، بوشهر هشت شهر، یزد هشت شهر، گلستان، 

گیالن و اصفهان پنج تا 6 شهر و برخی از استانها نیز یک یا ۲ شهر هستند.

ترکیب جنسیتی جمعیت کشور نامتوازن شد؛

وجود ۱۰۰ زن به ازای هر ۱۲۲ مرد متقاضی ازدواج!
تهیه و تنظیم: احمد جاوید

معاون امور جوانان وزارت 
به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش 
ترکیب جنسیتی  به   توجه  لزوم 
اخیر  پایش  طبق  گفت:   کشور،  جمعیت 
بحث جنسیت  از مشکالت کشور  یکی  ما 
جمعیت است. به طور میانگین از هر 1۲۲ 
آماده  خانم   1۰۰ تنها  ازدواج  متقاضی  مرد 
ازدواج، انتخاب و تشکیل زندگی داریم که 
خود آمار قابل توجهی است و تاثیر بدی بر 

آمارهای ازدواج می گذارد. 
نشست  در  تندگویان  مهدی  محمد 
خبری که به مناسبت آغاز روز و هفته ازدواج 
برگزار  مرکزی  بانک  نماینده   حضور  با  و 
شد، اظهار کرد: ترکیب جنسیتی جمعیت در 
استانهای مختلف متفاوت و ممکن است در 
برخی استانها اینگونه نباشد و آمار زنان آماده 
ازدواج بیشتر باشد اما  میانگین کشوری ما 
میانگین خوبی نیست که می تواند بر کاهش 
فرزند آوری و تولد فرزندان دختر اثر بگذارد  و 
امیدوارم برای این چرخش جمعیتی در بحث 

های جنسیتی فکری شود. 
فوت  میزان  افزایش  به  اشاره  با  وی 
در ایام پاندمی کووید 19، افزود: این آمارها 
ازدواج  بحث  شناختی  جامعه  هشدارهای 
است که اگر حتی تمام مشکالت ازدواج را 
حل کنیم باز هم بحث فرزند آوری و توجه 
به ترکیب جنسیت جمعیت اثرات خود را بر 

ازدواج می گذارد.
قرار  جمعیتی  کاهش  بد  شیب  در 

گرفتیم
جمله  از  را  جمعیت  مساله  تندگویان 
دانست  معاونت  این  »جدی«  بحث های 
به موضوع  ازدواج  امر  داد: کاهش  ادامه  و 
بد  شیب  در  شود.  می  معطوف  جمعیت 
از  یکی  که  گرفتیم  قرار  جمعیتی  کاهش 
می گردد.  باز  کشوری  آمارهای  به  اثراتش 
و  شده  شروع   6۰ دهه  از  مشخصی  شیب 
تمام فاکتورهای جمعیتی که یکی از آنها هم 
ازدواج است به تبع آن کاهش پیدا خواهد 
کرد. اگر مشکالت ازدواج را کم کنیم اما آمار 
کلی جمعیت رو به کاهش باشد، باز هم به 
تبع ازدواج جوانان رو به کاهش خواهد بود. 
اعتبارت صندوق ذخیره ازدواج جوانان 

جای دیگری هزینه شد 
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان، 
به  اشاره  با  خود  سخنان  دیگر  بخش  در 
»قانون تسهیل ازدواج« ادامه داد: متاسفانه 
نهم  دولت  در  قانون  این  اینکه  وجود  با 
اندوخته  باید صندوق ذخیره  و  مصوب شد 
جوانان شکل می گرفت که مسکن جوانان با 
مدل درستی برقرار شود اما هم بحث وام ها  
و هم تسهیالت تا دولت دهم شکل نگرفت 
و اتفاق بدتر اینکه اعتبارات صندوق ذخیره 
ازدواج شاید به غلط و شاید در عدم تبعیت 
از قانون جای دیگری هزینه شد. مسکن مهر 

در دولت نهم شکل گرفت و دولت ما به ازای 
طرح مسکن جوانان وارد پروژه مسکن مهر 
شد و اعالم کرد مسکن زوجین و جوانان را 

در مسکن مهر حل خواهد. 
وی تصریح کرد: همچنین دولت نهم 
جوانان،  اندوخته  صندوق  تشکیل  جای  به 
صندوق مهر امام رضا را ایجاد و اعتبارات 
این  در  باید  که  اعتباراتی  تمام  رفت.  آنجا 
قوام  به  قانون  تا  می گرفت  قرار  صندوق 
درستی برسد نه تنها در صندوق نیامد بلکه 
از  اگر  شاید  و  شد  هزینه  دیگری  جاهای 
سمت مجلس پیگیری می شد دولت پاسخ 
درستی نمی داد و زمانی این شرایط تحویل 
دولت بعد شد که اعتبارات جاهای دیگری 
هزینه شده بود و نهایتا پرونده وارد دادگاه 

شد و در قوه قضاییه مطرح است. 
نویس  پیش  اینکه  بیان  با  تندگویان 
اساسنامه صندوق اندوخته جوانان در دولت 
است، گفت: امیدوارم با تغییر نگرشی که در 
ازدواج شکل می گیرد و تعیین تکلیف بحث 
که  جوانان  ذخیره  صندوق  تامین  و  منبع 
موضوعاتش باید توسط وزارت اقتصاد و سایر 
نهادهای درآمدی تعیین شود به قانون تسهیل 
ازدواج برسیم.وی مهاجرت جوانان را از جمله 
دغدغه های خویش دانست و گفت: مهاجرت 
جوانان اثر بدی بر روی بحث جمعیتی ازدواج 
می گذارد که اگر آمار دخترانی که مهاجرت 
می کنند افزایش پیدا کند مشخص است تاثیر 
بدتری در ازدواج و جمعیت خواهد گذاشت. 

در  طالق  درصدی   3.61 افزایش 
سال گذشته

به گفته تندگویان علیرغم اینکه آمار 
خود  قبل  سال  به  نسبت   99 سال  ازدواج 
اما  است  بوده  همراه  رشد  درصد   4.4۲ با 
همزمان 3.61 درصد نیز افزایش طالق را 

در سال 99 شاهد بودیم. 
وی معتقد است که تقریبا توانسته ایم 
ازدواج را به سمت مثبت شدن پیش ببریم 
گذشته  سالهای  شیب  همان  با  طالق  اما 

افزایش داشته است. 
تندگویان یادآور شد: طالق های زیر 
 6۰ جزء  سال  پنج  و  سال  دو  و  سال  یک 
مباحث  این  در  هستند.  طالق  آمار  درصد 

تاکیدمان بر عدم شناخت زوجین از یکدیگر 
است و از این رو به مشاوره قبل ازدواج و 
عدم شکل گیری زندگی غلط بین جوانان 
تاکید داریم چراکه چنین طالقهایی زیر یک 
سال یا پنج سال نشان از عدم شناخت زوجین 
از یکدیگر است. بحثمان در دفاتر مشاوره 
ازدواج نیز شکل گیری زندگی درست هست. 
این  به معنای آن نیست که حتما  امر  این 

مشاوره ها منجر به ازدواج می شوند.
پس   99 سال  در  ها  ازدواج  افزایش 

از 1۷ سال 
وی  افزایش شیب ازدواج در سال 99 
را پس از 1۷ سال که شیب نزولی داشت را 
حرکت و همراهی تمام دستگاه ها دانست و 
توضیح داد: سعی شد نهادهای مختلف گام 
 1۷ از  پس  کنند،  حرکت  هم  کنار  گام  به 
ازدواج سال  سال شیب نزولی ازدواج، آمار 
گدشته تقریبا در مجموع کشوری به میانگین 
پنج درصدی رشد رسید که نشان دهنده هم 
فکری تمام نهادها در کشور بوده که خود 
معطوف فرهنگ سازی و استفاده از رسانه 
و ترویج سادگی ازدواج و استفاده از ظرفیت 

خیرین حوزه ازدواج می شود.
وام ازدواج؛ مشوقی که باعث بدهکاری 

جوانان به بانک ها می شود
ازدواج  تسهیالت  پرداخت  تندگویان 
مشوق های  را  ازدواج  وام  عنوان  تحت 
این  کرد:  نشان  خاطر  و  دانست  مقطعی 
مدل مشوق های مقطعی وام آنچنان کمک 
ارزشمندی را به بحث ازدواج ندارد. پیشنهاد 
صورت  به  وام ها  این  پرداخت  مدل  در  ما 
آوری شبکه  تاب  آیا  بود چراکه  بلند مدت 
دارد که طی سالهای  را  امکان  این  بانکی 
آتی وام 5۰۰ میلیونی به جوانان بدهد؟. این 
مدل برخورد منجر به بدهکاری جوانان برای 

بازپرداخت اقساط می شود. 
وی در عین حال این را هم گفت که در 
مجموع باید عملکرد دولت و بانک مرکزی 
در دو سه سال اخیر به ویژه سال 96 مورد 
تقدیر قرار گیرد چراکه در بحث تسهیالت،  
وام ها و اعتبارات ورود کردند و پیش تر نظم 
فعلی در مدل پرداخت وام ها وجود نداشت. 
معاون جوانان تصریح کرد: از سال 96  

وام ها بروز شد و هر سال شاهدیم مجلس 
رقمی را نسبت به سال 96 افزایش می دهد، 
امسال نیز برای زوجین زیر ۲5 سال آقایان 
در  میلیونی   1۰۰ وام  خانم  ها  سال   ۲3 و 
نظر گرفته شد و این یعنی مبلغ وام ازدواج 
ظرف این چند سال به 1۰ برابر رسیده است 
و مشکلی را در بحث صف انتظار طوالنی 

مدت نداشتیم. 
تندگویان در ادامه با تبریک روز ازدواج 
و برتر دانستن مدل ازدواج حضرت علی )ع( و 
حضرت فاطمه )س(، افزود: عمده فعالیت این 
معاونت در حوزه ازدواج جوانان به بحث های 
آموزش  و  فرهنگ سازی  گذاری،  سیاست 

معطوف می شود. 
ملی  ستاد  قالب  در  ما  گفت:  وی 
دهای  ستا و  نان  ا جو مور  ا ندهی  ما سا
به  که  موضوعاتی  استانها  و  شهرستانی 
بحث های اقتصادی ازدواج کمک  می کند 
به  ستادها  این  در  مصوباتمان  طریق  از  را 
گزارش  و  ابالغ  ستاد  عضو  های  دستگاه 
برای  الزم  نهادهای  به  و  می کنیم  گیری 

برخورد گزارش می دهیم. 
خیرین  مجمع  تندگویان،  گفته  به 
دارد و حدود  استانها وجود  تمام  در  ازدواج 
دو سال است که مجمع ملی خیرین ازدواج 

در کشور شکل گرفته است. 
به  خود  دیگر سخنان  بخش  در  وی 
این  و  کرد  اشاره  نیز  ساز  مسکن  خیرین 
خیرین  استانها  برخی  در  که  گفت  هم  را 
مسکن ساز به طور موقت به زوجین مسکن 

تحویل می دهند.
پاندمی کووید 19 و حذف تشریفات 

در ازدواج
تندگویان با اشاره به پاندمی کووید 19 
و حذف تشریفات در ازدواج، ادامه داد: این 
افزایش پنج درصدی در ازدواج نشان دهنده 
این است که تمام دستگاه ها در کنار هم 
توانستند این اقدام را انجام دهند، البته کرونا 
به حذف مراسمات و تشریفات زاید ازدواج و 
تحمیل هزینه بی خود به جوانان  کمک کرد 
که امیدوارم وارد زندگی شدن و فرزند آوری 

را به تعویق نیاندازند.
»سرباز  بحث  به  انتها  در  تندگویان 
مهارت« نیز اشاره کرد و گفت: ما به سربازان 
مهارتهای زندگی را آموزش دادیم. در ابتدای 
دوره به آنها فرمی می دهیم تا مشخصاتشان 
به  نسبت  فرم  این  سواالت  کنند.  ثبت  را 
می شود.  پایش  اینها  است.  نگرشهایشان 
1۲۰ هزار سرباز را در سال گذشته آموزش 
دادیم و دو کتاب در این رابطه چاپ کردیم. 
یکی بحث مهارت های اشتغال و دیگری 
مهارت زندگی است. طبق نظرسنجی ما در 
دوره ها 35 درصد از سربازانی که دوره ما را 
و  آینده  به  نسبت  نگرششان  کرده اند،  طی 
تشکیل زندگی و ازدواج تغییر کرده  و اینها 

گام های مثبتی است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

پدر مرحوم مریم میرزاخانی:
بی دانشی درد امروز جامعه ایران است

پدر مرحوم مریم میرزاخانی بی دانشی را درد امروز کشور دانست و گفت: 
علم سرمایه اصلی است نه گنجینه و مال و روح باید از این راه توانگر شود و 
امیدوارم جامعه علمی و فرهنگی میهن عزیزمان ایران به ویژه بانوان در جهت 

گسترش مرزهای علم و دانش هر روز کوشاتر و فعال تر باشد.
احمد میرزاخانی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی زن و علم 
جایزه مریم میرزاخانی، طی ارسال پیامی با بیان اینکه درد کشور من بی دانشی 
است، گفت: اگر علم و دانش در کشور فعال شود، به آنچه در آسمان هاست 

دست خواهیم یافت.
وی ادامه داد: علم سرمایه اصلی است نه گنجینه و مال و روح باید از این 
راه توانگر شود و امیدوارم جامعه علمی و فرهنگی میهن عزیزمان ایران به ویژه 
بانوان در جهت گسترش مرزهای علم و دانش هر روز کوشاتر و فعال تر باشد.

میرزاخانی خاطر نشان کرد: نقش زنان در کنار نقش مادر و همسر بودن 
در رشد و اعتالی این مهم قابل ستایش و بی بدیل است و با کمال خوشحالی 
و مسرت می توان گفت که آنها به مدارج علمی و فرهنگی نیز دست یافته اند.

علما  پیشنهادات  و  نظریات  شد:  یادآور  میرزاخانی  مریم  مرحوم  پدر 
و حکمای جامعه شناسی این است که برای رشد و تعالی جامعه می توان 
برنامه های کوتاه مدت داشته باشید مثال گندم بکارید و سال بعد برداشت 
کنید. برای برنامه های میان مدت درخت بکارید مثال صنعت و کشاورزی و 
کارخانه ولی برای برنامه های بلند مدت باید آموزش را در سطح کارها آورد و 

امیدوارم همه ماها در این راستا کوشش الزم را به کار بریم.
با آرزوی قلبی سالمت و  پایان خاطرنشان کرد: صمیمانه و  وی در 
منان  از خداوند  را  ویروس کرونا  با  مواجهه  در  ویژه  به  تندرستی همگان 

مسالت دارم.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم:
بانوان کشور در دانش و فناوری جایگاه ممتاز دارند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
بانوان کشور در دانش و فناوری، جایگاه ممتازی دارند که قابل افتخار است.

غالمرضا غفاری در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره زن و علم که 
در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، افزود: جشنواره زن و علم رخدادی 
علمی و یک موفقیت با رویکرد زنان در حوزه های گوناگون است تا در دید 
و نظر همگان قرار گیرند. زنان کشورمان همواره توانسته  اند در نظام دانش 
و فناوری جایگاه ممتازی کسب کنند و افتخارآفرینی  های مختلف داشته 
باشند.غفاری خاطرنشان کرد: اولین دوره این جشنواره، در سال 96 آغاز 
شد و تاکنون با همکاری مشترک معاونت علمی زنان ریاست جمهوری و 
وزارت علوم در سال های 98، 99 و 14۰۰ در دانشگاه  های تهران، شهید 

بهشتی و تربیت مدرس برگزار شده است.
ادامه  فناوری  و  اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات  و  معاون فرهنگی 
داد: در دوره چهارم جشنواره ملی زن و علم در ثبت نام اولیه 98۲ نفر فرم 
را در سامانه جشنواره تکمیل کردند و 561 نفر وارد فرایند داوری شدند تا 

آثارشان مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرکت  کنندگان در این جشنواره در 6 رشته تخصصی 
آثار خود را ارائه دادند، خاطرنشان کرد: این دوره از جشنواره نسبت به دوره 
و  اجتماعی  لحاظ  به  جشنواره  این  است.  داشته  رشد  درصد   35 گذشته 
فرهنگی شناخته می  شود و در حوزه کارآفرینی و محیط زیست هم آثاری 

را مورد نظر قرار داده است.

دستگیری سارق اموال جوانان جویای کار
رئیس پلیس مترو گفت: مجرمی که با خوراندن آبمیوه مسموم اموال با ارزش جوانان 

جویای کار را سرقت می کرد خبر داد و گفت: متهم در مترو امام خمینی دستگیر شد.
سرهنگ »سعید عطاالهی« با اعالم این خبر به افرادی که جویای کار هستند پیشنهاد 
کرد برای کاریابی به مراکز معتبر مراجعه کنند یا اگر با فرد ناشناسی برای کار قرار می گذارند 

حتما یکی از اقوام یا آشنایان را با خود ببرند یا حداقل در جریان بگذارند.
وی  دلیل این پیشنهاد را اتفاق اخیری دانست که در مترو تهران اتفاق افتاده است و 

مجرمی در این رابطه دستگیر شده است.
رئیس  پلیس مترو تهران بزرگ بیان داشت: در پی درگیری چند نفر در ایستگاه متروی 
امام خمینی ماموران پلیس متروی مستقر در این ایستگاه بالفاصله در محل حاضر شدند و 
پس از دستگیری،  دو طرف درگیری به مقر پلیس انتقال یافتند و مشخص شد چند جوان که 
تبعه کشور افغانستان هستند با مردی 43 ساله ایرانی درگیر شده اند. جوانان افغانی گفتند که 
چند روز پیش این مرد یکی از آنها را با خوراندن آبمیوه مسموم مورد سرقت قرار داده است.

این مقام انتظامی توضیح داد: جوان افغانی که از بقیه با سر و زبان تر بود در توضیح 
ماجرا گفت:  چند وقت پیش این مرد از هم اتاقی من گوشی تلفن و ۲۰۰ هزار تومان پولش 
را سرقت کرده بود،  من وقتی از ماجرا باخبر شدم تصمیم گرفتم به او کمک کنم تا سارق 
اموالش را دستگیر کند. برای همین با این مرد که به بهانه کاری که دستمزدش خوب بود 
دوستم را فریب داده بود و با خوراندن آبمیوه مسموم او را بی حال کرده بود و در فرصتی 
مناسب اموالش را سرقت کرده بود، قرار گذاشتم. این جوان ادامه داد من با دوستانم سرقرار 
بایستند و منتظر باشند،  قرار بود حتی اگر سارق به من و دوست  آنها عقب  رفتم قرار بود 

برای  دوستانمان  بعد  و  بخورم  و  بگیریم  داد  مسموم  آبمیوه  بود  من  همراه  که  دیگرمان 
دستگیری این مرد جلو بیایند.

وی اظهار کرد: جوان دیگری که مال باخته بود در مورد نحوه از دست رفتن گوشی 
و پولش، گفت: از یکی از هم وطنمان شماره این آقا را گرفتم و به او زنگ زدم او به من 
پیشنهاد حقوق 6 میلیون و ششصد هزارتومانی و جای خواب را داد،  او سنم را پرسید و وقتی 
فهمید کم سن هستم خوشحال شد و گفت یکی بود که ۲۰ سال داشت او را قبول نکردم 
چون کار من لباس ورزشی است و زنان زیادی مشتری من هستند برای همین بهتر است 

که افراد کم سن برایم کار کنند.
رئیس پلیس مترو پایتخت ابراز داشت: این مال باخته در مورده نحوه سرقت اموالش نیز 
گفت: من تا قبل از آن روز اصال به مترو امام خمینی نیامده بودم، آن روز وقتی به اینجا رسیدم 
چند دقیقه بعد این آقا هم رسید و یک بطری آب هم به دستش بود و به من داد گفت بخور 
خنک است، به او گفتم خودت چی؟ گفت: من همین االن با کیک خوردم ببخشید برای تو 
کیک نگرفتم. خالصه من آبمیوه را خوردم و بعد او گفت: قبل از اینکه به مغازه برویم بیا با 
هم با پاساژی که آنجا است برویم و من تعدادی گونی بخرم، به آنجا که رسیدیم جیب هایش 
را گشت و گفت کیف پولش را گم کرده ۲۰۰ هزارتومان به او بدهم،  من هم دادم. داشتیم 
از پاساژ بیرون می امدیم که گفت تلفن همراهش شارژ تمام کرده و از من خواست تلفنم را 
به او بدهم، من هم تلفنم را به او دادم اما او گفت آنتن نمی دهد و باید به آن سمت پاساژ 

برود، من همانجا که بودیم منتظرش ماندم و بعد از آن بود که دیگر او را ندیدم تا االن.
سرهنگ عطاء اللهی افزود: در ادامه مجرم 43 ساله که سابقه دار است پس از ابراز 
از از  با استفاده  5 نفر را که بیشترشان تبعه افغانستان بودند را  پشیمانی گفت: تا به حال 
جوانان  میدانستم  چون  کردم،  سرقت  را  اموالشان  هم  بعد  و  کردم  بیحال  مسموم  آبمیوه 
ایران هستند و به همین دلیل احتمال شکایتشان کم  افغان معموال به طور غیر مجاز در 
می شود به سراغ آنها می رفتم. البته در این 5 مورد یک جوانی ایرانی اهل سراب را هم 
برای سرقت گوشی اش انتخاب کردم و بعد از آنکه آبمیوه مسموم به او دادم گوشی اش 
موفق  مورد  آن  در  اما  کردم،  بود طمع  باال  مدل  گوشی اش  کردم چون  فرار  و  گرفتم  را 
ناگهان آنجوان  بیرون آمده بودم که  پانزده خرداد  از مترو  تازه  نشدم. وقتی فرار کردم و 
که از من تنومندتر بود و توان درگیری با او را نداشتم از پشت گردنم را گرفت و من هم 
مجبور شدم گوشی و پولش را به او پس بدهم اما او اصرار داشت که من را تحویل پلیس 
بدهد که من گفتم اگر پلیس خبر کند بدبخت میشوم و زندگیم از هم میپاشد و در نهایت 

او با گرفتن اموالش بی خیال من شد و رفت.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 81۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر ۲/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز 16۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 81۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R15 و R1۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 81۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز ۲،۷6۰ دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
کرونا دلتا در کل کشور در حال چرخش است!

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ویروس کرونا دلتا در کل کشور 
در حال چرخ است، از آغاز تزریق واکسن کرونا به افراد 68 سال به باال از روز دوشنبه 

هفته جاری خبر داد.
علیرضا رییسی روز گذشته و پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رییس 
جمهوری برگزار شد،  با بیان اینکه برزیل بیشترین موارد ابتال و مرگ و میر دلتا کرونا را دارد، 
گفت: هند، اندونزی و روسیه نیز بیشترین درگیری را در ابتال به کرونا دارند و در ایران نیز 
در استانهای مختلف رد پای ویروس دلتا کرونا وجود دارد و با قدرت باال سرایت می کند.

وی افزود: در حال حاضر 143 شهر کشور در وضعیت قرمز، 186 شهر نارنجی و 119 
شهر زرد قرار دارند  و بیشترین شهرهای درگیر کرونا در استانهای کرمان 16 شهر، فارس 
13 شهر، تهران 13 شهر، مازندران 13 شهر، هرمزگان 1۲ شهر، سیستان و بلوچستان 
1۰ شهر، بوشهر هشت شهر، یزد هشت شهر، گلستان، گیالن و اصفهان پنج تا 6 شهر و 

برخی از استانها نیز یک یا ۲ شهر هستند.
رییسی ادامه داد: رعایت پروتکل های بهداشتی اکنون به 66 درصد رسیده و بسییار 
جای تاسف دارد و اگر رعایت این پروتکل های به 85 درصد نرسد، اقدامات برای مقابله 
با کرونا کار ساز نخواهد بود، نه تنها شاهد افزایش پروتکل های بهداشتی نیسیتم بلکه 

هر روز نیز پایین می آید.
وی تصریح کرد: عادی انگاری و ساده انگاری در جامعه زیاد شده ، مردم کمتر ماسک 
می زنند و تجمع افراد بیشتر است در حالیکه از افراد جامعه می خواهیم رعایت پروتکل 

های بهداشتی را جدی بگیرند.
رییسی تاکید کرد:  موضوعاتی که در ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید شد آن است 
که مردم از حضور در تجمعاتی که بیشترین شانس انتقال ویروس کرونا را دارند باید پرهیز 
کنند و در شهرهای قرمز این مراکز تعطیل شوند، اصناف، نیروی انتظامی و وزارت کشور 

باید نظارت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: رستورانها، قهوه خانه ها، تاالرهای پذیرایی، سینماها، پاساژها، استخرهای 
سرپوشیده و نمایشگاه های عمومی که در فضاهای سربسته هستند به شدت باعث انتقال 
بیماری کرونا می شوند و نظارت و کنترل بر این مراکز ضروری بوده و باید بیشتر مورد 

توجه قرار گیرند.
معاون وزیر بهداشت گفت: کنترل مرزها نیز از موضوعات مهم ستاد ملی مقابله با 
باید بیشتر کنترل  کرونا بود که مرزهای شرقی و گذرگاههای که خیلی رسمی نیستند 
شوند و اکنون حجم مهاجران بویژه از افغانستان زیاد می شود  باید کنترل و دقت بیشتری 
در این مرزها انجام شود.رییسی ادامه داد: در مورد نظارت بر مرزها آبی نیز طی دو هفته 
گذشته ۲6 کشتی و شناور که از کشورهای برزیل، آلمان، مالزی، عراق و غیره بودند نظارت 
شده و 65 نفر از افراد این کشتی ها ابتال به ویروس کرونا مثبت داشتند و ابزوله شده و 

اقداماتی مراقبتی بری آنها انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: باید شایعات در مورد قطعی برق در سی سی یو، آی سی یو، 
اورژانس را کنار بگذاریم در بیمارستانها از برق اضطراری استفاده می شود و این موضوع 

که در اتاق عمل برق قطع می شود، شایعه بوده و نباید برای مردم تشویش ایجاد شود.
رییسی گفت: قطعی برق در بیمارستان ها به هیچ وجه درست نبوده و اینکه بیماران 
در این مکان ها خفه می شوند اشتباه است. ما مدیریت حوزه سالمت را بر عهده داریم 
و تاکنون مشکلی بوجود نیامده است.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: به 
همه مردم قول می دهیم واکسن هایی که از کشوری بارگیری می شود و تا زمانی که 
به دورترین نقطه روستا می رسد زنجیره سرد را طی کرده و ربطی به قطعی برق ندارد و 

تاکنون برای واکسن ها مشکلی بوجود نیامده است.
رییسی اظهار داشت: نباید با اخبار منفی اضطراب را در مردم ایجاد شود.

میزان  افزود:  شود،  می  بهتر  واکسیناسیون  روند  هفته  این  از  اینکه  بیان  با  وی 
قابل توجهی واکسن به دست ما رسیده و این هفته هم می رسدو سرعت واکسیناسیون 

افزایش می یابد.
رییسی اظهار داشت: از روز دوشنبه واکسیناسیون 68 سال به باال انجام می شود 
و به افراد واجد شرایط پیامک ارسال خواهد شد، از مردم می خواهیم بدون نوبت دهی 
مراجعه نکنند و حتی این موضوع که ساعات اولیه صبح اسم نویسی روی کاغذ در مراکز 

مربوطه انجام می شود، کذب است.
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: یکسری کندی ها در تامین واکسن داشتیم 

که با ورود واکسن های جدید و تولید داخل جبران می شود.
فیلم ها  ایجاد شده، گفت:  تهران  از 8۰ مرکز تجمیع در  اینکه بیش  بیان  با  وی 
و عکس هایی که از شلوغی برای تزریق واکسن بود، مربوط به تهران است که بدون 
نوبت مراجعه کرده بودند و از مردم می خواهیم فقط با ارسال پیامک به آنها برای انجام 

واکسیناسیون مراجعه کنند.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1785- یکشنبه 20 تیر 1400 اقتصاد- 

نمایندگان  هیئت  عضو 
اتاق بازرگانی تهران می گوید 
ضمن اشاره به اینکه عبور از 
قیمت گذاری دستوری باید اصلی ترین 
سیزدهم  دولت  صمت  وزارت  اولویت 
از  عبور  برای  راهی  اگر  گفت:  باشد 
برای  آمده  وجود  به  نقدینگی  معضل 
صنایع خودروسازی پیدا نکنیم همانطور 
با  مرغ  تولید  در  و  برق  در صنعت  که 
کمبود مواجه شدیم، در خودرو نیز این 

کمبودها خود را نشان خواهد داد.
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: 
اقتصادی  فعاالن  گذشته  سال های  در 
قیمت  تداوم  که  داده اند  هشدار  بارها 
دولت  تصدی گری  و  دستوری  گذاری 
و  تولیدکنندگان  ضرر  به  اقتصاد  در 
اما  شد  خواهد  تمام  کنندگان  مصرف 
متاسفانه در عمل همچنان ما شاهد آن 
هستیم که هیچ تصمیم قاطعی در این 

زمینه گرفته نمی شود.
وی با اشاره به معضالتی که برخی 
صنایع تولیدی کشور در ماه های گذشته 
در  ما  کرد:  بیان  شده اند،  مواجه  آن  با 
گذشته  ماه های  در  مرغ  قیمت  حوزه 
بخشی از نتایج قیمت گذاری دستوری را 
مشاهده کردیم. با وجود آنکه بسیاری از 
دستگاه های اجرایی دولت اعالم کردند 
که برای حل این معضل پای کار هستند 
و حتی صحبت هایی از برخورد با گران 
به  توجه  با  اما  شد  مطرح  نیز  فروشی 
تاثیرات قیمت گذاری دستوری می بینیم 

که این بازار به آرامش نمی رسد.
ادامه  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
قیمت  بر  اصرار  نیز  برق  در حوزه  داد: 
بسیاری  شده  باعث  دستوری  گذاری 
از سرمایه گذاران از ورود به این بخش 

کمبود  آن  نتیجه  و  کنند  خودداری 
برای  الزم  ظرفیت  نبود  و  برق  تولید 
شرایط  است.  جامعه  نیازهای  تامین 
حوزه ها  از  بسیاری  در  را  چنینی  این 
می بینیم و صنعت خودرو نیز سال هاست 
گذاری  قیمت  به  مربوط  مشکالت  با 

دستوری دست و پنجه نرم می کند.
نجفی منش با بیان اینکه وزارت 
برای  باید  سیزدهم  دولت  در  صمت 
قیمت گذاری دستوری راه چاره جدی 
پیدا کند، توضیح داد: هرچند ما امیدوار 
مشکالت  این  فعلی  دولت  در  بودیم 
برطرف شود اما متاسفانه نشانه ای از این 
تغییر دیده نمی شود. امروز قیمت گذاری 
دستوری شورای رقابت در صنعت خودرو 
باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان با 
به  در عمل  و حتی  مواجه شوند  زیان 

تعهداتشان نیز به مشکل بر بخورند.
وی با اشاره به بدهی قابل توجهی 
خودروسازان به قطعه سازان اظهار کرد: 
رقم  که  می دهد  نشان  ما  براوردهای 
تومان  میلیارد  هزار   6۰ به  بدهی  این 
خودروسازان  آن  کنار  در  است.  رسیده 
مطالبات  و  گسترده  انباشته  زیان  به 
بانکی معوق نیز دچار شده اند که علت 
اصلی آن قیمت گذاری دستوری است. 
امروز تولید خودرو جدید با زیان مواجه 
است و همین موضوع امکان دسترسی 
به اهداف در نظر گرفته شده برای تولید 
ساالنه خودرو در ایران را با چالش مواجه 

کرده است.
نجفی منش خاطرنشان کرد: اگر 
راهی برای عبور از این زیان و معضل 
صنایع  برای  آمده  وجود  به  نقدینگی 

همانطور  نکنیم،  پیدا  خودروسازی 
با  مرغ  تولید  در  و  برق  در صنعت  که 
کمبود مواجه شدیم، در خودرو نیز این 
کمبودها خود را نشان خواهد داد. از این 
باید  آینده  دولت  اولویت  نخستین  رو 
برنامه ریزی برای عبور از قیمت گذاری 
دستوری و حمایت عملی از تولید باشد.

رئیسی  ابراهیم  پیروزی  از  پس 
انتخابات ریاست جمهوری روز ۲8  در 
خرداد، او در نیمه مرداد امسال پس از 
دولت  رسما  تحلیف،  و  تنفیذ  مراسم 

سیزدهم را کلید خواهد زد.
رئیس  تحلیف،  مراسم  از  پس 
تا  دارد  زمان  روز  جمهوری جدید چند 
وزرای خود را برای دریافت رای اعتماد 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  به 

معرفی کند.

ساعت کار جدید شعب بانک توسعه تعاون اعالم شد
بر اساس اعالم شورای هماهنگی بانکها، ساعت 
الی  از ساعت ۷  خدمت رسانی بانک توسعه تعاون 

13 می باشد.
بر اساس اطالعیه مورخ هفدهم تیر ماه شورای 
اطالع  تا  بانکها  فعالیت  ساعت  بانکها،  هماهنگی 
ثانوی برای مراجعین از ساعت ۷ الی 13 و ساعت 
حضور کارکنان از ساعت 6:3۰ الی 13:3۰ می باشد.

ماه،  پایان مرداد  تا  بانکها  کلیه واحدهای ستادی و شعب  همچنین 
روزهای پنجشنبه تعطیل می باشند. بر این اساس به کلیه مسئولین شعب 
توصیه شده نسبت به پول گذاری و پشتیبانی دستگاههای خود پرداز به 
میزان مقتضی اقدام نمایند تا در انجام امور بانکی هموطنان خللی پیش نیاید.

همچنین از مشتریان بانک توسعه تعاون درخواست می شود با بهره 
مندی از سامانه های همراه بانک و اینترنت بانک، برای حفظ سالمت خود 
در وضعیت خاص محیطی و آب و هوایی، از مراجعه غیر ضروری به شعب 

بانکها خودداری نمایند.
در این اطالعیه از روسای شعب خواسته شده در راستای کاهش مصرف 
انرژی، سیستم های سرمایشی را تنظیم نموده و پس از ساعت اداری نیز 

نسبت به خاموشی سیستم ها اقدام نمایند.

نقش موثر بانک مسکن در ساخت ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی

نقش  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
تاثیرگذار بانک مسکن در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: 
در صورتی که دولت نقش تسهیل گری خود را به خوبی اجرا کند، تولید 

ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور امکان پذیر است.
محمد سرگزی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنا، با اشاره به عقب ماندگی تولید مسکن طی سال های گذشته اظهار 
بتوان بخش  با اجرای طرح جهش تامین و تولید مسکن،  امیدواری کرد 

زیادی از کمبودهای مسکن در کشور را جبران کرد.
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن به عنوان متولی تامین مالی بخش 
مسکن و یک بانک تخصصی در این حوزه نقش موثری در اجرای قانون 
میلیون واحد  به منظور ساخت ساالنه یک  تامین مسکن  و  تولید  جهش 
مسکونی دارد، گفت: ضمن اینکه ما در این قانون به وظایف شبکه بانکی 
اشاره کردیم اما بانک مسکن به عنوان متولی بخش مسکن نقش پیش 
برنده و تاثیرگذاری در تامین بخشی از اعتبارات این قانون دارد که قطعا با 

درایتی که مدیران بانک دارند این اتفاق رخ خواهد داد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ، افزود: در حالی که کشور 
در سال به یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخ به نیاز جامعه نیاز دارد، 

اما متوسط ساالنه ساخت مسکن رقم بسیار پایین است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: طرح هایی 
که در حوزه مسکن اجرا شد هم نتوانست نیاز کشور را در این حوزه برطرف 
کند، بنابراین شرایط به گونه ای بود که مجلس در این حوزه وارد شد و 

طرح جهش تولید و تامین مسکن را کلید زد.
سرگزی با بیان اینکه در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن، 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده است، گفت: در قالب 
تامین  های  حوزه  در  الزم  های  حمایت  است  مکلف  دولت  طرح  این 
تا  تسهیالت، تامین مصالح ساختمانی و تسهیل فرآیند را به عمل آورد 
بتوان این قانون را اجرایی کرد و شاهد تولید ساالنه یک میلیون واحد 

مسکونی در کشور باشیم.
وی درباره اینکه آیا امکان ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
در کشور وجود دارد یا خیر، افزود: در صورتی که دولت در این زمینه نقش 
تسهیل گری خود را به خوبی انجام دهد قطعا ساخت این حجم از واحد 

مسکونی در سال امکان پذیر خواهد بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در بلند 
مدت نیز با ساخت یک میلیون واحد بر اساس قانون جهش تولید و تامین 
مسکن تعادل مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد شده که موجب رونق بازار 

و آغاز سیر نزولی قیمت خانه خواهد شد.
سرگزی اجرای طرح های مکمل برای ساماندهی بازار مسکن را از 
جمله راهکارهای کنترل این بازار عنوان کرد و افزود: در کنار ساخت مسکن، 
عرضه واحد های خالی از سکنه به بازار آن هم در فصل جابه جایی مستاجران 

موجب آرامش بازار در مقایسه با سال های گذشته می شود.
قانون  اجرای  با  امسال  تابستان  بینی می شود  پیش  تاکید کرد:  وی 
کوتاه  در  باشیم.  قیمت مسکن  خالی شاهد کاهش  خانه های  بر  مالیات 
بنگاه های  و  معامالت مسکن  بر  نظارت  افزایش  با  باید  دولت  مدت هم 
امالک از ایجاد نرخ های غیرمتعارف در حوزه رهن و اجاره جلوگیری کند.

سوی  از  کشور  لیزینگ  ترین  بزرگ  فعالیت  مجوز  تمدید 
بانک مرکزی ج.ا.

مجوز فعالیت شرکت لیزینگ پارسیان به عنوان بزرگ ترین لیزینگ 
کشور از لحاظ حجم عملیات از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا تمدید شد.

شرکت لیزینگ پارسیان در سال گذشته موفق به دریافت مجوز موقت 
فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شده بود و امسال نیز توانست 
با رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران و کارکنان پرتالش و با پشتوانه 
اعتماد مشتریان مجوز فعالیت یک ساله خود را از بانک مرکزی دریافت کند.

 شرکت لیزینگ پارسیان از نظر حجم فعالیت در رتبه نخست شرکت 
های لیزینگ قرار دارد و سهم قابل مالحظه ای از بازار لیزینگ کشور را 

به خود اختصاص داده است.
این شرکت هم اکنون در بخش های خودروی سواری )تولید داخل و 
وارداتی(، ماشین آالت سنگین ، کاال ولوازم خانگی، تجهیزات بهره برداری 
از معادن، تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و بیمارستانی، صنایع دریایی و 
همچنین بخش پتروشیمی ، تجهیزات نفتی و… فعالیت دارد و تسهیالتی 

را در این زمینه ارایه می دهد.
اقتصادی و رفاه  ارتقاء  ایفای نقش  بر  پارسیان  لیزینگ  انداز  چشم 
اجرای  اقتصادی جامعه، مشارکت در  ارتقاء  اجتماعی است که در حوزه 
طرح های اقتصادی خصوصی و ملّی از طریق تامین و واگذاری کاالهای 
نیاز طرح ها به کارآفرینان، فعاالن عرصه های تولید و  سرمایه ای مورد 
ارائه خدمات و مراقبت از آنها است و در حوزه اجتماعی نیز چشم انداز 
این شرکت، مشارکت در تامین و واگذاری کاالهای سرمایه ای و کاالهای 
بادوام مورد نیاز اقشار جامعه است که سطح رفاه خانواده های ایشان را 

ارتقاء می دهد.

آمریکا بازار نفت را نجات داد
ــه  ــازار ب ــر واکنــش مثبــت ب قیمــت نفــت روز جمعــه تحــت تاثی
کاهــش چشــمگیر ســطح ذخایــر آمریــکا، بــرای دومیــن روز افزایــش 
یافــت و معامــالت هفتــه را بــدون تغییــر چشــمگیری بــه پایــان بــرد.

ــا یــک دالر و 43 ســنت معــادل  بهــای معامــالت نفــت برنــت ب
1.93 درصــد افزایــش، بــه ۷5 دالر و 55 ســنت در هــر بشــکه رســید. 
ــا یــک دالر و  ــکا ب بهــای معامــالت وســت تگــزاس اینترمدیــت آمری
ــنت در  ــه ۷4 دالر و 56 س ــش، ب ــد افزای ــادل ۲.۲ درص ــنت مع 6۲ س

هــر بشــکه رســید.
بــه گفتــه فیلیــپ فالیــن، تحلیلگــر ارشــد گــروه پرایــس فیوچــرز 
در شــیکاگو، بــازار بــا کاهــش تاریخــی ســطح ذخایــر نفــت آمریــکا و 
ضعیــف شــدن دورنمــای بازگشــت نفــت ایــران بــه بــازار روبــرو شــده 

اســت.
بــا ایــن حــال قیمتهــا بــا وجــود نوســانات روزانــه چشــمگیری کــه 
داشــتند هفتــه گذشــته را بــدون تغییــر چشــمگیری بــه پایــان بردنــد. 
قیمتهــا در طــول هفتــه تحــت تاثیر فروپاشــی مذاکــرات وزیــران انرژی 
گــروه اوپــک پــالس دربــاره سیاســت تولیــد نفــت در ماههــای آینــده 

قــرار گرفتــه بودنــد.
انتشــار آمــار اداره اطالعــات انرژی آمریکا در روز پنج شــنبه نشــان 
داد ذخایــر نفــت و بنزیــن ایــن کشــور در هفتــه منتهــی بــه دوم ژوییــه 
ــزان از ســال  ــن می ــه باالتری ــن ب ــرای بنزی ــه و تقاضــا ب کاهــش یافت

۲۰19 رســیده کــه نشــانه قــوت یافتــن اقتصــاد اســت.
اســتفن برنــوک، کارگــزار نفــت شــرکت پــی وی ام گفــت: گزارش 
مثبــت اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا از ذخایــر نفــت و ســوخت آمریکا، 
ــت  ــه بازارهــای نف ــد. روشــن اســت ک ــا کمــک کن ــود قیمته ــه بهب ب
آمریــکا بــا کمبــود عرضــه روبــرو هســتند بــا ایــن حــال تنهــا عاملــی 
ــگ  ــد جن ــار تهدی ــود، مه ــی ش ــا م ــتر قیمته ــش بیش ــع کاه ــه مان ک

قیمــت اوپــک پــالس اســت.
ــی از وسوســه  ــرد، نگران ــا را محــدود ک ــه رشــد قیمته ــی ک عامل
شــدن اعضــای اوپــک پــالس بــرای رهــا کــردن محدودیــت تولیــدی 
اســت کــه از زمــان شــیوع همــه گیــری کوویــد 19 بــه اجــرا گذاشــتند. 
مذاکــرات ایــن گــروه بــه دلیــل اختــالف میــان عربســتان ســعودی و 

امــارات متحــده عربــی بــی نتیجــه مانــد.
بــه گفتــه منابــع آگاه در اوپــک پــالس، روســیه در تــالش بــرای 
ــت. کاخ  ــد اس ــش تولی ــرای افزای ــق ب ــاد تواف ــری و انعق ــی گی میانج
ســفید هــم روز ســه شــنبه اعــالم کــرد دولــت آمریــکا در ســطوح عالــی 
بــا مقامــات کشــورهای  عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی 
گفــت و گــو کــرده اند.شــرکت مشــاوره ریســتاد انــرژی در یادداشــتی 
اعــالم کــرد جنگهــای قیمــت معمــوال همیشــه عمــر کوتاهــی داشــته 
ــه نفــع گــروه اوپــک  ــده نیســت. ب ــد. هیــچ کــس در بلندمــدت برن ان
ــدگان  ــی و تولیدکنن ــارات متحــده عرب ــر ام ــه در براب ــالس اســت ک پ
ــوب  ــا در چارچ ــی انعطــاف نشــان داد ت ــد اندک ــش تولی ــدار افزای طرف

توافــق اندکــی بیشــتر تولیــد کننــد.
ــف  ــه تضعی ــبت ب ــا نس ــا و نگرانیه ــای دلت ــی کرون ــیوع جهان ش
رونــد احیــای اقتصــاد جهانــی عامــل دیگــری بــود کــه هفتــه گذشــته 
قیمتهــا را تحــت فشــار نزولــی قــرار داد.اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا 
در جدیدتریــن دورنمــای ماهانــه خــود پیــش بینی کــرد میانگیــن قیمت 
هــر بشــکه نفــت برنــت امســال به 68 دالر و ۷8 ســنت و وســت تگزاس 
اینترمدیــت بــه 65 دالر و 85 ســنت مــی رســد. همچنیــن پیــش بینــی 
ــالدی  ــال می ــت در س ــت برن ــکه نف ــر بش ــت ه ــس از قیم ــن آژان ای
آینــده 66 دالر و 64 ســنت و وســت تگــزاس اینترمدیــت 6۲ دالر و 9۷ 
ســنت اســت. ایــن قیمتهــا بــا انتظــار بــرای ادامــه رونــد احیــای تقاضــا 
نســبت بــه گــزارش ژوئــن ایــن آژانــس باالتــر پیــش بینــی شــده انــد.

بــر اســاس گــزارش رویترز، شــرکت خدمات انــرژی بیکرهیــوز روز 
جمعــه اعــالم کــرد شــمار دکلهــای حفــاری نفــت و گاز طبیعــی هفتــه 
گذشــته بــرای دومیــن هفتــه متوالــی افزایــش یافــت. شــمار دکلهــای 
حفــاری نفــت و گاز طبیعــی در هفتــه منتهــی بــه 9 ژوییــه، بــا چهــار 
حلقــه افزایــش، بــه 4۷9 حلقــه رســید کــه باالتریــن میــزان از آوریــل 

ســال ۲۰۲۰ بــود.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

قیمت گذاری دستوری عامل زیان و ورشگستگی تولیدکنندگان
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زیر نظر: محمد امامی

رقابت هیدروژن بین امارات و عربستان 
استارت خورد

شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( سرگرم مذاکره با شرکتهای انرژی 
درباره سهمی در پروژه ها، سرمایه گذاریها و قراردادهای بلندمدت در صنعت 

هیدروژن است.
این حرکت به معنای شکل گیری رقابت دیگری میان امارات متحده 
عربی و عربستان سعودی عالوه بر اختالف فعلی درباره سیاست تولید نفت 

تحت توافق اوپک پالس است.
شرکت دولتی ادنوک تقریبا همه نفت امارات متحده عربی را تولید می 
کند و پیش از این اهداف خود برای حضور در بازار هیدروژن به خصوص 
هیدروژن آبی تاکید کرده که با تبدیل شدن گاز طبیعی به هیدروژن و دی 
اکسید کربن تولید می شود و دی اکسید کربن جمع آوری و به طور دائمی 

ذخیره می شود.
سایر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه از جمله عربستان سعودی در رقابت 
بازار هیدروژن هستند به خصوص که شمار رو به  از  برای کسب سهمی 
رشدی از دولتهای جهان متعهد شده اند آالیندگی اقتصادهایشان را در سه 
انرژی به دنبال تامین مالی  آینده به صفر برسانند و سرمایه گذاران  دهه 

منابع انرژی پاک هستند.
منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: ادنوک اکنون در جستجوی سرمایه گذاران 

برای تامین مالی تاسیسات صادرات هیدروژن است.
سلطان احمد الجابر، مدیرعامل گروه ادنوک و وزیر صنعت و فناوری 
پیشرفته امارات متحده عربی آوریل امسال اعالم کرد این شرکت نفتی دولتی 
به دنبال بررسی بازار هیدروژن با بخشهای خصوصی و دولتی هند به منظور 
حمایت از تقاضای رو به رشد هند برای انرژی و نیاز به سوختهای پاکتر است.

الجابر در آوریل گفته بود صنعت هیدروژن هنوز در مرحله ابتدایی توسعه 
است و می تواند یک تغییردهنده بازی و یک فرصت واقعی برای تسریع 
روند گذار انرژی باشد. فرصتی که ادنوک و امارات متحده عربی در موقعیت 

خوبی برای سرمایه گذاری روی آن قرار دارند.
ادنوک و شرکت جی اس انرژی کره جنوبی یک ماه پیش توافقی را 
برای همکاری در زمینه توسعه زنجیره های ارزش جدید برای هیدروژن آبی 

و سوختهای حامل مانند آمونیاک آبی در ابوظبی امضا کردند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، امارات متحده عربی با سایر تولیدکنندگان 
نفت در خلیج فارس در بازار هیدروژن رقابت خواهد کرد. بازی که کارشناسان 
انتظار دارند در دهه های آینده رشد قابل مالحظه ای پیدا کند. رقیب اصلی 
امارات متحده عربی کسی بجز عربستان سعودی نخواهد بود که بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان است و می خواهد در بازار هیدروژن هم پیشرو باشد.
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مرکز آمار اعالم کرد؛
افزایش 28/8 درصدی نرخ تورم اجاره بها 

در فصل بهار 

مرکز آمار اعالم کرد که نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل 
بهار 14۰۰ برابر ۲8.8 درصد است.

براساس اعالم مرکز آمار در فصل بهار 14۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۲6 رسید که نسبت به فصل 
قبل ۷.۷ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با 8.9 درصد 
بیش ترین و استان لرستان با ۰.6 درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین 

استان های کشور داشته اند.
نسبت   14۰۰ بهار  در فصل  بها  اجاره  قیمت  تغییرات شاخص  درصد 
که  است  درصد   ۲9.1 نقطه(،  به  نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه  فصل  به 

افزایش  درصد  واحد   ۰.۲ درصد(،   ۲8.9(  1399 زمستان  فصل  به  نسبت 
 39.6 با  نقطه   به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  فصل  این  در  می دهد.  نشان 
با  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  کمترین  و  کرمانشاه  استان  به  مربوط  درصد 
در  عبارتی  به  است.  بلوچستان  و  سیستان  استان  به  مربوط  درصد   13.9
واحد   1۰.5 متوسط  طور  به  کرمانشاه  استان  خانوارهای  بهار14۰۰  فصل 
درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان 
بطور متوسط 15.۲ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره 

کرده اند. هزینه  بها 
نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار 14۰۰ برابر ۲8.8 
درصد است. که استان همدان با 38.3 درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان 

و بلوچستان با 13.6 درصد کمترین نرخ تورم را داشته اند.
همچنین در فصل بهار 14۰۰ متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل 

خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با 39.8 درصد بوده است.

پیش فروش یک ساله ایران خودرو؛
عرضه ۵ محصول در طرح جدید ایران خودرو

مهدی شعبانی
گروه صنعتی ایران خودرو 
موعد  با  را  خود  محصول  پنج 
از  ساله  یک  حداکثر  تحویل 
به  تیرماه(   ۲۰ امروز)یکشنبه، 

مدت سه روز عرضه می کند.
به گزارش خبرنگار دنیای 
جوانان از ایران خودرو، در این 
 ۲۰۷ پژو  محصول  پنج  طرح 

راناپالس، سورن پالس، دناپالس توربوشارژ دستی و  دستی سقف شیشه ای، 
اتوماتیک عرضه می شود. 

موعد تحویل همه خودروها از خرداد تا مرداد ماه سال آینده تعیین شده است. 
مشتریان نهایی پس از پایان مهلت ثبت نام، در روز چهارشنبه این هفته از 

طریق قرعه کشی با حضور نمایندگان نهادهای ناظر تعیین خواهند شد. 
متقاضیان می توانند از فردا تا روز سه شنبه )۲۲ تیرماه( با مراجعه به سایت 
فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به 

ثبت نام در این طرح اقدام کنند. 
در بهار امسال ایران خودرو با تولید 111 هزار و 598 دستگاه خودرو رشد 

1.۷ درصدی در هم سنجی با پارسال ثبت کرد.

حقوق  از  حمایت  ملی  انجمن 
مصرف کنندگان طی نامه سرگشاده ای 
به رئیس جمهور کشور مراتب اعتراض 
برق  مکرر  قطعی های  به  خود  شدید 
و  اعالم  را  گسترده  های  خاموشی  و 
شرایط  تغییر  و  عاجل  اقدام  خواستار 
به نفع مردم و عموم مصرف کنندگان 

کشور شد.
متن کامل نامه سرگشاده انجمن 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

به رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای حسن روحانی

اسالمی  جمهوری  محترم  رئیس 
ایران

با سالم و احترام
دولت  روزهای  واپسین  این  در 
مردم  که  جنابعالی  ریاست  به  دوازدهم 
شریف این کشور در یکی از تلخ ترین 
شرایط زندگی در دهه های اخیر روزگار 
خود را سپری می کنند و مصائب فراوانی 
از مرگ و میرهای روز افزون کرونایی، 
رکود گسترده در کسب و کارها و گرانی 
های افسار گسیخته، خشکسالی و کمبود 
آب در مناطق محروم، کوچکتر شدن سفره 
مردم و بروز موجی از بی اعتمادی و انزجار 
نسبت به مسئولین امر بر سر مردم فرود 
آمده است متاسفانه شاهد نوبرانه دیگری 
از بی کفایتی و سوء مدیریت در تأمین برق 
مردم در مصارف خانگی، صنفی، صنعتی، 

تجاری و اداری کشور هستیم.
از آنجا که افزایش مصرف برق در 
فصل گرما همواره موضوعی متداول و 

طبیعی در تمام کشورهای جهان بوده 
است و خاموشی های مکرر در سنوات 
قبل نیز تجربه های تلخی را از خود به 
تدابیر  بینی  پیش  است،  گذاشته  جای 
افزایش  برای  اندیشی  چاره  و  الزم 
ظرفیت تولید و مدیریت مصرف با توجه 
به شرایط اقلیمی کشور از بدیهی ترین 
کارگزاران  از  مردم  است که  انتظاراتی 
خود در دولت و حاکمیت دارند که اکنون 
نه تنها این امر محقق نشده است بلکه 
متولیان امر به مشابه بسیاری از اقدامات 
سوء مدیریتی دیگر روی به راحت ترین 
روش و آخرین گزینه که همانا قطعی 
های مکرر برق و خاموشی های گسترده 
در کشور باشد آورده اند و بدین طریق 
طبعات مدیریت ناکارآمد خود را بر دوش 

مردم تحمیل کرده اند.
فقدان  و  الزم  بینی  پیش  عدم 
مصرف  اوج  مدیریت  برای  راهکار 
نیروگاه  تولید  با روند کاهشی  متناسب 
های برق آبی نسبت به سال های قبل، 
از مدار خارج شدن برخی از نیروگاه های 
و  بازسازی  عدم  دلیل  به  برق  تولید 
نوسازی تأسیسات فرسوده آنها در زمان 
مناسب، عدم به روز رسانی تکنولوژی 
با  سرمایشی  تجهیزات  تولیدی  صنایع 
مصرف بهینه انرژی، عدم اطالع رسانی 
صحیح و به موقع زمانبندی خاموشی ها 
به مصرف کنندگان، قطعی های مکرر 
و خارج از برنامه پیش بینی شده، بروز 
خسارات جانی به مردم و بیماران تحت 
مراقبت در خانه ها و بیمارستان ها، بروز 

خسارات مالی به لوازم برقی خانگی و 
صنعتی به دلیل قطعی و نوسانات برق، 
بروز آسیب های روحی و روانی به مردم 
به جهت مختل شدن برنامه های روزمره 
به  مکرر  پراکنی های  نفرین  و  لعن  و 
مسببین آن در محافل مختلف، همه و 
همه باعث به جوش آمدن خون مردم 
و به سر رسیدن آستانه صبر و تحمل 

ملت ستمدیده ایران شده است.
با همه این اوصاف نه تنها نشانه 
اوضاع  ساماندهی  و  بهبود  از  هایی 
است  نشده  نمایان  هنوز  مردم  نفع  به 
فنی  ارتقاء  برای  تالش  جای  به  بلکه 
استخراج  با  جدی  مقابله  زیرساخت ها، 
توسط  ارزها  رمز  غیرقانونی  و  قانونی 
ناشناس،  و  مبهم  د  فرا ا و  واحدها 
هدایت  و  برق  صادرات  از  جلوگیری 
و جبران  داخلی  به جریان مصرف  آن 
واقعی و به دور از شعار زدگی خسارات 
مختلف  صنایع  و  مردم  به  شده  وارد 
هستیم  این  شاهد  خدماتی  و  تولیدی 
که متولیان صنعت برق کشور اقدام به 
قطع برق اصناف، واحدهای تولیدی و 
مشترکان  عنوان  )تحت  دولتی  ادارات 
به  پرمصرف( که محل خدمت رسانی 
ارباب رجوع هستند می نمایند که باعث 
شود مردم هم از قطعی برق رنج ببرند 
و هم از دریافت خدمات اداری و دولتی 

محروم شوند.
جناب آقای رئیس جمهور؛ با علم 
آنچنان  فوق  مسائل  بیان  که  این  به 
کشور  مدیریت  فعلی  روند  در  تغییری 

ایجاد نمی کند، بر خود وظیفه میدانیم 
به عنوان نماینده قانونی عموم مصرف 
کنندگان کشور زبان گویای مردم باشیم 
دردهای  و  آالم  از  ای  گوشه  شاید  تا 
گوش  به  بوم  و  مرز  این  شریف  ملت 
حضرتعالی و وزرای محترم رسیده باشد 
و به مانند بسیاری از کشورهای جهان 
میل به استعفاء در ذهن مسئولین عالی 
و دولتمردان این کشور حتی برای لحظه 

ای کوتاه نقش ببندد.
ملت  رستگاری  متعال  خداوند  از 
بزرگ ایران و انسان های آزاده جهان 

را مسئلت داریم.
مهدی نجف پور

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان

جناب  به  مذکور  نامه  رونوشت 
رئیس  ژه ای  ا محسنی  دکتر  آقای 
استحضار  جهت  قضاییه  قوه  محترم 
دستور  صدور  و  موضوع  پیگیری  و 
توسط  امر  مسببین  با  قانونی  برخورد 
سازمان  و  کشور  محترم  دادستان 
بازرسی کل و جناب آقای دکتر قالیباف 
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
به  موضوع  ارجاع  و  استحضار  جهت 
کمیسیون مربوطه برای پیگیری های 
الزم و استفاده از ظرفیت های قانونی 
خانه ملت و نمایندگان محترم مجلس 
وزرای  همچنین  و  اسالمی  شورای 
محترم هیئت دولت جهت استحضار و 
اتخاذ تصمیم عاجل جهت بهبود اوضاع 

نیز ارسال گردیده است.

درخواست انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛

آقای رییس جمهور؛ به فکر ملت ستمدیده ایران باشید!
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در آیین امضای تفاهم 
تجهیز  و  اندازی  راه  نامه 
صنعت  آزمایشگاه  نخستین 
4.۰ در کشور،ابطحی، رئیس دانشگاه 
صنعتی اصفهان راه اندازی و تجهیز 
در   4.۰ صنعت  آزمایشگاه  نخستین 
کشور را به فال نیک گرفت و گفت: 
با صنعت  آغاز همکاری  امروز شاهد 
هستیم تا به دستاوردهای بزرگی دست 
یابیم و مایه افتخار است که شرکت 
فوالد مبارکه دانشگاه صنعتی اصفهان 
صنعت  آزمایشگاه  نخستین  برای  را 

4.۰ را انتخاب کرده است.
شایان ذکر است موضوع صنعت 
توماسیون  ا رم  چها نسل  یا   4 .۰
صنعتی، به ایجاد یک تحول دیجیتال 
در صنعت می پردازد. به عبارت دیگر 
و  تنیدگی  درهم  بیانگر  مفهوم،  این 
سخت  اجزای  نبه  جا همه  رتباط  ا
از  هوشمند  افزاری  نرم  و  افزاری 
طریق بستر اینترنت اشیاء در محیط 
اجزا  ارتباط  برقراری  است.  صنعتی 
به  نسبت  اینترنت  شبکه  طریق  از 
تنها  که  قبل  نسل  های  اتوماسیون 
هم  به  داخلی  های  شبکه  طریق  از 
مرتبط بودند، بستری برای بکارگیری 
هوش مصنوعی در مدیریت سیستم 
از  استفاده  امکان  همچنین  و  شده 
و  ابری  پردازش  های  ساخت  زیر 
زنجیره  کل  در  را  لبه  محاسبات 

صنعت فراهم می سازد.
فوالد  تکنولوژی شرکت  معاون 
مبارکه تصریح کرد: با مرور تاریخی 
در عالم صنعت به شرکت های بزرگ 

آنها  از  اثری  امروز  که  خوریم  برمی 
باقی نیست که بر اهمیت آینده پژوهی 
تاکید دارد و اینکه باید چه مسیری را 
ای  مساله  مهمترین  گرفت  درپیش 
یک  رهبران  میز  روی  بر  که  است 

سازمان قرار دارد.
وی با اشاره به مطالعه بر روی 
اکوسیستم های تعریف شده بر مبنای 
دانش گفت: یافته های مطالعاتی ما را 
به 4 رهیافت رسانید که آینده شرکت 
محور   4 این  مبنای  بر  فوالدمبارکه 
تنظیم شده است. اولین محور توسعه 
فرایندها بود؛ فرآیندهایی که به تولید 
محصولی به نام فوالد منجر می شود 
و بر اساس تکنولوژی های موجود در 
گرفته  کار  به  و  ایجاد  فوالد  عرصه 

می شود.
نقوی محور دوم آینده پژوهی در 
شرکت فوالد مبارکه را اینگونه توضیح 
داد: محور دوم توسعه محصوالت یک 
چرخه  که  آنجایی  از  است.  شرکت 
معرفی محصوالت به بازار در صنعت 
فوالد طوالنی تر از سایر صنایع است 
و فرایند اجرا و دستیابی به محصول 
دشوار و هزینه بر است؛ بایستی این 
محور هم به درستی در بررسی ها مد 

نظر قرار می گرفت.
از »طرح تحول دیجیتال«  وی 
آور  الزام  موضوع  سومین  عنوان  به 
محور سوم  گفت:  و  کرد  یاد  مهم  و 
حرکت به سوی دیجیتالی شدن است 
رسیدیم.  آن  به  مطالعه  این  در  که 

به  ایران  در  که  حوزه  چهارمین  اما 
می  نظر  به  و  است  نشده  توجه  آن 
عنوان  به  مبارکه  فوالد  رسد شرکت 
نخستین واحد صنعتی آن را سیاست 
گذاری کرده است، موضوع »اقتصاد 
 )secular economy( »چرخشی
است که می تواند تضمین کننده بقا 

سازمان در درازمدت باشد. 
فوالد  تکنولوژی شرکت  معاون 
تمام  از  اینکه  به  اشاره  با  مبارکه 
در  فوالدمبارکه  گروه  ها  ظرفیت 
راستای تحقق 4 هدف سیاست گذاری 
شده بهره مند شده ایم، تصریح کرد: 
پیش بینی آینده باعث می شود تا در 
با تثبیت جایگاه، از رقبا  بازار جهانی 

پیش بیفتیم

با حمایت ویژه فوالد مبارکه

تفاهم نامه راه اندازی و تجهیز نخستین آزمایشگاه صنعت 4.۰ میان فوالد مبارکه
 و دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسید

ناوگان  بازسازی  برای  پارس  واگن  آمادگی  اعالم 
حمل و نقل عمومی اراک

واگـن  شـرکت  آمادگـی  اعـالم  از  اراک  شـهرداری  سرپرسـت 
پـارس بـرای بازسـازی اتوبـوس هـای نـاوگان حمـل و نقـل عمومی 

شـهر اراک خبـر داد.
سـعید بیاتیـان در حاشـیه بازدیـد از شـرکت واگـن پـارس اظهـار 
کـرد: ایـن بازدیـد بـه جهـت هماهنگی جهت بازسـازی اتوبـوس ها و 

نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی شـهر اراک انجـام گرفت.
وی بـا اشـاره بـه پایـان عمر مفیـد نـاوگان حمل و نقـل عمومی 
شـهر، افزود: عمر 1۰ سـاله ناوگان اتوبوسـرانی کشـور تمام شده است 

و نیـاز بـه بازسـازی دارنـد و اراک نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت.
سرپرسـت شـهرداری اراک تصریـح کـرد: آخریـن زمـان ورود 
اتوبـوس هـای جدیـد بـه نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی شـهر اراک 
در سـال 96 بـود کـه 5۰ دسـتگاه بـه نـاوگان تزریـق شـد، اما بـا این 
وجـود شـرایط مطلوبـی را در ایـن نـاوگان شـاهد نیسـتیم، از طرفی با 
توجـه بـه بیماری کرونا و کاهش سـفرهای شـهری، بهره بـرداران نیز 

تحـت فشـار قـرار دارند.
وی بـا تاکیـد بـر لزوم برنامه ریـزی جهت بهبـود وضعیت ناوگان 
در صـورت پایـان دوران کرونـا، گفـت: احتمال بازگشـایی مـدارس در 
اول مهرمـاه وجـود دارد و مسـلما در ایـن شـرایط با بحـران روبرو می 
شـویم بـه همین دلیل بحث بازسـازی ناوگان اتوبوسـرانی شـهر اراک 
در دسـتور کار قـرار گرفـت کـه پـس از رایزنـی بـا برخـی از شـرکت 
هـای تولیدکننـده، شـرکت واگـن پـارس نیز بـرای بازسـازی اتوبوس 

ها اعـالم آمادگـی کرد.
بیاتیـان اظهـار کـرد: در ایـن راسـتا شـرکت واگـن پـارس بـرای 
بازسـازی بدنـه، اتاق و کابین اعالم آمادگی کـرد و با توجه به واگذاری 
ایـن شـرکت بـه گـروه صنعتی مپنا و انجـام فعالیت هـای جدید، امروز 

بازدیـدی از شـرکت انجام گرفت.
وی بـا اشـاره به اینکـه همزمان با بازسـازی اتوبـوس ها موضوع 
برقی شـدن آنها نیز در دسـتور کار قرار دارد، افزود: شـرکت مپنا اخیرا 
دو دسـتگاه اتوبوس برقی تولید کرده و تحویل شـهرداری مشـهد داده 
اسـت که بر این اسـاس، مقرر اسـت که شـرکت واگن پارس اراک نیز 
سـاخت یـک دسـتگاه را به صـورت نمونـه در اراک انجام دهـد که در 
صـورت تاییـد نهایی، واگـذاری پروژه بازسـازی اتوبوس هـای ناوگان 
حمـل و نقـل اراک بـه ایـن شـرکت انجـام گیـرد و بـه جـای دیزل و 

گاز، برقی شـوند.
سرپرسـت شـهرداری اراک بیان کرد: مسـلما برقی شدن اتوبوس 
هـا، کاهـش مصـرف سـوخت و کاهـش آلودگـی را بـه همـراه دارد و 
اتوبـوس هـا نیـز می تواننـد با کمک بـرق و شـارژ، ۲۰۰ کیلومتر تردد 

داشـته باشند.
وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه اینکه واگن پـارس تنها در مسـئله 
بدنه، اتاق و کابین، بازسـازی را انجام خواهد داد و به مسـئله بازسـازی 
موتـور و گیربکـس وارد نمـی شـود، شـهرداری اراک برنامـه ریـزی 
تعمیـرات موتـوری در کنـار تعمیـرات ظاهـری را نیـز مدنظـر دارد، اما 
بـا توجـه بـه ظرفیـت باالی مپنـا و شـرکت واگن پارس قطعا سـرعت 

کار بـاال خواهـد بود.
بیاتیـان افـزود: شـهرداری اراک و شـرکت واگن پـارس نیز پروژه 
سـاخت ۲ سـوله ورزشـی و مشـارکت در مباحث عمرانی و شهرسـازی 
را از گذشـته در دسـتور کار داشـته انـد کـه بـه زودی آمـاده می شـود 
و قطعـا بـا تاییـد نمونـه کاری بازسـازی اتوبـوس ها، می تـوان تفاهم 
نامه همکاری بازسـازی ناوگان حمل و نقل عمومی شـهر اراک توسـط 

واگـن پـارس را به امضا رسـاند

چالـش مخابـرات کمبـود نقدینگی برای سـرمایه 
نگهداری و  گذاری در حـوزه توسـعه 

مدیـر مخابـرات اصفهان: چالـش مخابرات کمبـود نقدینگی برای 
سـرمایه گـذاری در حـوزه توسـعه و حتـی نگهـداری وضـع موجود در 

حـوزه تلفن ثابت اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مخابـرات منطقـه اصفهان، با اشـاره 
بـه اهمیـت شـرکت مخابرات ایـران در صحنه ارتباطات کشـور، اظهار 
کرد: شـرکت مخابرات ایران با نزدیک به ۷۰ سـال سـابقه، با اشـتغال 
مسـتقیم بیـش از ۷۰ هـزار نفر و اشـتغال زایی غیر مسـتقیم 3۰۰ هزار 
نفـر، بسـتر اصلـی ارتباطی در کشـور و محـور اصلی ایجاد شـبکه ملی 
اطالعات محسـوب می شـود و اهمیت جایگاه این مجموعه، ضرورت 

حمایـت حاکمیـت از آن را اجتناب ناپذیر کرده اسـت 
وی افـزود: در حـال حاضر بـا وجود ثابت نگه داشـتن تعرفه تلفن 
ثابـت از 1۲ سـال گذشـته تـا امـروز و از طرفـی افزایش روزانـه هزینه 
هـا، توازنـی بیـن هزینه ها و درآمدهـای مخابرات وجود نـدارد و همین 
چالـش بزرگـی بـرای ادامه مسـیر خدمت رسـانی این شـرکت پیشـرو 

در عرصـه ICT  کشـور خواهد بود.
قربانی همکاری و حمایت نهادهای حاکمیتی را شـرط الزم برای 
تحقـق برنامـه هـای ارتباطی کشـور دانسـت و عنوان کـرد: مخابرات 
قطعا برای ادامه راه خود و توسـعه زیرسـاختهای ارتباطی در کشـور بر 
اسـاس فنـاوری های روز دنیا، نیاز بـه حمایت همه جانبه حاکمیت دارد 
و نقش نمایندگان مجلس در این زمینه می تواند سرنوشـت سـاز باشـد.

 مدیـر مخابـرات اصفهـان بیان کرد: تامل در سـخنان مقام معظم 
رهبـری )مـد ظله العالی( درباره اهمیت اسـتفاده از ظرفیت های فضای 
مجـازی و ایجـاد شـبکه ملـی اطالعـات، لـزوم پرداختـن بـه توسـعه 
زیرسـاختهای فنـی الزم بـرای تحقق این اهداف را ضـروری می کند.

اسـماعیل قربانی ادامه داد: از طرفی در برنامه هفتم توسـعه- که 
مبنای حرکت ما در 5 سـال آینده اسـت- سـرعت دسترسـی1۰۰ مگا 
بیـت بـر ثانیـه پیـش بینـی مـی شـود که ایـن مطلـب فقـط از طریق 
توسـعه شـبکه فیبـر نـوری در شـهرها و باالخـص در مراکز اسـتان ها 
محقـق خواهـد شـد.وی بـا اشـاره بـه مزایـای اسـتفاده از شـبکه فیبر 
نـوری گفـت: فیبر نـوری با امکان ارائه سـرعت  باالی یـک گیگابیت 
بـر ثانیـه سـریع تریـن روش اتصال بـه اینترنـت برای کاربران  اسـت 
و تمـام کشـورهای پیشـرفته دنیـا و منطقه در حال توسـعه و اسـتفاده 

از ایـن تکنولـوژی نوین ارتباطی هسـتند.
مدیـر مخابـرات اصفهـان افزود: شـرکت مخابرات ایـران با وجود 
تمـام تنگناهـای مالـی، از ابتـدای شـیوع ویـروس کرونـا، توانسـت با 
همـت واالی کارکنـان خـود، با ظرفیـت سـازی الزم در بخش ثابت و 
سـیار، پاسـخگوی افزایـش چندیـن برابـری تقاضای مردم عزیز باشـد 
و بـا زمینـه سـازی شـرایط اسـتفاده از خدمـات غیر حضـوری در تمام 
بخـش هـا، نقش خـود را در مدیریـت ارتباطی جامعه و کاهش شـیوع 

ایـن ویروس ایفـا کند.
اسـماعیل قربانی ادامه داد: طی سـال گذشـته تقاضای سـرویس 
بانـد پهـن ADSL در اسـتان افزایـش 8۰ تـا 85 درصـدی داشـته و 
مصـرف اینترنـت در اسـتان بیـش از 6۰ درصـد افزایـش یافته اسـت؛ 
همچنیـن سـرعت اینترنت اسـتان بـا افزایش 4 برابـری از 35 گیگ بر 
ثانیه به 14۰ گیگ بر ثانیه رسـیده که نشـان از وجود زیرسـاخت های 

متناسـب و ارتقـا کیفیت اینترنت در اسـتان دارد. 
وی بـا اشـاره بـه نقـش مخابـرات در برگـزاری انتخابـات اخیـر، 
عنـوان کـرد: در انتخابـات اخیـر مخابـرات بـا برنامه ریزی و انسـجام 
عملـی توانسـت تمـام زیرسـاختهای الزم جهت برگـزاری الکترونیکی 
ایـن فرآینـد را فراهـم کنـد؛ بـه طـوری که کل شـعب تحت پوشـش 
شـبکه همـراه اول قـرار داشـت و فرآیند برگـزاری انتخابـات از همین 

بسـتر انجـام گردید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:
به سرمایه گذاران مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 

استان تسهیالت ویژه ارائه مي شود
تکمیل  از  اردبیل  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
زیرساخت ها و ادامه روند حمایت از واحدهای تولیدی در شهرک های 

صنعتی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی اردبیل، محمد 
اهلی در جریان گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم 
و جدی این شرکت در سال حمایت از تولید، رفع موانع تولید و حمایت از 
واحدهای صنعتی است که امیدواریم با حمایت مدیران استانی و کشوری 

به این هدف مهم دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه مشکالت، تنگناها و کمبودهای بخش صنعت با 
همراهی و حمایت نمایندگان و مدیران ارشد استان محقق خواهد شد 
خاطر نشان کرد: خوشبختانه مسئوالن ارشد استان، نگاه ویژه ای به بخش 
صنعت استان دارند که همین امر موجب جذب سرمایه گذاری ها و توسعه 

زیرساخت های الزم در شهرک های صنعتی شده است.
گذاران،  سرمایه  به  مناسب  خدمات  ارائه  برای  داد:  ادامه  اهلی 
پروژه های عمرانی مختلفی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان درحال 
اجرا است که با حجم سرمایه گذاری های انجام شده تالش می شود 

بسترهای الزم برای سرمایه گذاران مهیا شود.
وی از آمادگی این شرکت برای حمایت از سرمایه  گذاران و اعطای 
مشوقات ویژه به آنان خبر داد و اظهار داشت: واگذاری زمین به صورت 
نقد و اقساط طوالنی مدت، بخشودگی پیش از موعد و سایر مشوق های 
سرمایه گذاری از جمله مواردی است که برای تسهیل ورود سرمایه گذاران 

به شهرک های صنعتی در نظر گرفته شده است.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق هرمزگان
مصرف برق مشترکین پرمصرف کنترل می شود

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مشترکین  خدمات  و  فروش  معاون 
هرمزگان از رصد و کنترل مصرف برق مشترکین پرمصرف برای ایجاد 

تعادل در بار  شبکه برق رسانی خبر داد.
مشترکین  از  بسیاری  حاضر  حال  افزود:در  زاده  حاجی  مهرداد 
کشاورزی و صنعتی دارای کنتور هوشمند هستند که مصرف برق آنها 
بصورت آنالین رصد می شود. مشترکانی که بیش از الگوی مجاز مصرف 
کنند در ابتدا اخطار قطع دریافت می کنند که در صورت ادامه روند مصرف 

و عدم توجه به اخطارها، برق آنها قطع می شود.
به گفته وی،  در روزهای گذشته واحدهای صنعتی و ادارات که در 
ساعات اوج بار بدون توجه به اخطارها مصرف برق بسیار زیادی داشتند 

برق آنها قطع شده است.
حاجی زاده در ادامه گفت: مدیریت مصرف برق از سمت مشترکین 
یکی از راهکارهای مهم برای تامین برق در ساعات اوج بار شبکه است. 
باتوجه به اینکه بخش عمده مشترکین برق استان را خانگی ها تشکیل 
می دهند این مشترکین نقش تعیین کننده ای در کاهش پیک بار شبکه 
دارند اگر مشترکین در ساعات بعد از ظهر که بار شبکه به اوج خود می 
رسد، کولرهای اضافه را خاموش کنند و استفاده از سایر لوازم پرمصرف 
را به ساعات صبح منتقل کنند بار شبکه به میزان قابل توجهی کاهش 

می یابد و از  خاموشی ها کاسته خواهد شد.
وی همچنین از واحدهای صنعتی خواست، ساعات کاری خود را 
بگونه ای تنظیم کنند که در اوقات بعداز ظهر از برق کمتری مصرف 
کنند. مشترکان صنعتی در صورت تمایل به استفاده از مزایای کاهش 
مصرف برق می توانند با انعقاد تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق 

از پاداش کاهش مصرف بهره مند شوند.

پومسه کاران بوشهر در مسابقات جهانی فیلیپین
ستایش کاظمی و محمد هادی نجف پور  ، مدال آوران مسابقه 
دستان خدایی فدراسیون تکواندو به مسابقات آنالین فیلیپین دعوت شدند .

آنالین در  به صورت  ماه  تیر  فیلیپین 19 و ۲۰  مسابقات جهانی 
فیلیپین برگزار میگردد. 

فدراسیون تکواندو نفرات برتر مسابقه قهرمانی پومسه اردیبهشت 
14۰۰ را به مسابقات فیلیپین معرفی کرد.

ستایش کاظمی از باشگاه نادری  و محمد هادی نجف پور از باشگاه 
ساعی نمایندگان  استان بوشهر دراین مسابقات هستند.

سکینه بختیاری آزاد  مربی باشگاه  نادری گفت ، ستایش کاظمی 
نماینده تکواندو بانوان استان در این مسابقات میباشد .ستایش کاظمی 
دومین بار است که در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب مدال 
شده و سال 14۰۰۰ بعنوان نماینده استان به مسابقات فیلیپین دعوت 

شده .
مربی بانوان باشگاه نادری گفت ، فیلم مسابقات  ستایش کاظمی 
در سایت فیلیپین بار گزاری شده و منتظریم 19 و ۲۰ تیر ماه  نتایج 

خوبی از مسابقات جهانی فیلیپین داشته باشیم.
سکینه بختیاری مربی بانوان باشگاه نادری  اضافه کرد ، از همه 
کسانی که برای موفقیت و حمایت  این دو قهرمان برای شرکت در 
مسابقات جهانی پومسه تکواندو فیلیپین  تالش کردند قدر دانی میکنیم.

مشترکین  با رعایت شرایط فنی وقانونی اقدام به نصب 
مخزن ذخیره آب  کنند

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان 
مازندران، گفت: کاهش شدید بارندگی در سال گذشته، افزایش بیش 
افزایش  همچنین  و  آبی  برق  تولید  کاهش  آن  پی  در  و  دما  حد  از 
رفع  برای  که  آب شده  کمبود  یا  و  فشار  افت  به  منجر  آب  مصرف 
این مشکل، مشترکین با رعایت شرایط فنی و قانونی اقدام به نصب 

مخزن ذخیره آب در منازل خود کنند.
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مازندران، 
مهندس حمیدرضا خدابخش پور با اعالم خبر باال افزود: هم استانی 
و پمپ آب،  کنتور  بین  بکارگیری مخزن ذخیره آب  با  های گرامی 
زمان  در  استفاده  جهت  شرب  آب  از  مطمئنی  حجم  ذخیره  ضمن 
آب  عادالنه  وتوزیع  تامین  در  را  ما  همکاران  مصرف،  پیک  های 

نمایند.  یاری  شرب 
وی، با تاکید بر اینکه نصب مستقیم پمپ توسط مشترک بر روی 
شبکه توزیع آب شرب ممنوع است، اظهار داشت: الزم است قبل از 
پمپ نسبت به نصب مخزن ذخیره متناسب با تعداد واحد اقدام شود. 
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفامازندران ادامه داد: 
نصب پمپ به صورت مستقیم بر روی شبکه توزیع آب )چه قبل از 
کنتور باشد و چه بعد از آن( ، مشکالتی  از جمله اختالل در توزیع 
آب سایر مشترکین و تضییع حقوق مردم، کارکرد بیشتر شماره  انداز 
کنتور و افزایش آب بهای مصرفی و احتمال تغییر وضع کیفی آب با 
مهندس خدابخش  داشت.  خواهد  پی  در  را  نشتی  کوچکترین  وجود 
پور،ادامه داد: برای مشترکینی که اقدام به نصب غیرقانونی پمپ بر 
اخطار کتبی،  از صدور  کنند، پس  توزیع آب  یا شبکه  و  کنتور  روی 
صورت  در  و  اقدام  پمپ  برداشتن  و  انشعاب  موقت  قطع  به  نسبت 

تکرار بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
در  کافی  آب  وجود  و  ذخیره  پمپ  نصب  کرد:  تصریح  وی   
باعث شود که مشترکین، مسئله کم  نباید  منازل  آبرسانی  تاسیسات 
ویژه  به  آبی  کم  باشیم  داشته  یاد  به  همواره  کنند.  فراموش  را  آبی 
در کشور  واستان ما بسیار جدی است و باید در مصرف آب صرفه 

کنیم. جویی 

اعضای  مشترک  نشست  در 
هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط 
مدیرعامل  با  استان  های  عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی اردبیل، بر 
جایگاه مهم و تاثیرگذار روابط عمومی 
ها در انعکاس اخبار و تبیین اهداف و 

اقدامات انجام شده تاکید گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
محمد اهلی در این نشست مشترک 
اخیر،  سال  چند  این  طول  در  گفت: 
حوزه صنعتی استان از رشد و جهش 
فوق العاده ای برخوردار بوده است که 
از تالش های  جا دارد در این راستا 
مسئوالن  تمامی  و  اردبیل  استاندار 

استانی تشکر و قدردانی گردد.
وی ضمن تشکر از اقدامات موثر 
هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط 
روابط  افزود:  استان  های  عمومی 
بخش  از  یکی  عنوان  به  ها  عمومی 
ها  شرکت  و  ها  سازمان  مهم  های 
محسوب می شوند و در صورتی که 
این بخش در یک سازمان فعال نباشد 
به  سازمان  آن  دستاوردهای  معرفی 

صورت ابتر باقی خواهد ماند.
وضعیت  خصوص  ر  د هلی  ا
اردبیل  استان  صنعتی  های  شهرک 
خاطر نشان کرد: در طول چند سال 
اخیر از حضور چشمگیر سرمایه گذاران 
در شهرک های صنعتی مواجه هستیم 
که این می تواند هم یک خبر خوب 
برای استان باشد و هم می تواند یک 

خبر بد محسوب شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: خبر 
خوب به این علت می تواند باشد که با 

حضور سرمایه گذاران و افتتاح طرح 
اردبیل  استان  تولیدی،  مختلف  های 
به سمت صنعتی شدن پیش می رود 
و خبر بد مربوط به اتمام زمین قابل 
واگذاری به متقاضیان در شهرک های 

صنعتی است.
حل  برای  البته  داد:  ادامه  وی 
این مشکل قدم های بسیار مناسبی 
برداشته شده است که از جمله آن می 
تملک 95 هکتاری شهرک  به  توان 
عملیات  شروع  و  اردبیل)۲(  صنعتی 
اجرایی فاز ۲۰۰ هکتاری این شهرک 
اشاره نمود که برای تسریع در آماده 
بیشتر  هرچه  حمایت  نیازمند  سازی 

مسئوالن استانی و کشوری هستیم.
غالمحسین  نشست،  ین  ا در 
غاربی مشاور و مسئول روابط عمومی 

فرا  تبریک  ضمن  اردبیل  استانداری 
بر  معدن  و  صنعت  هفته  رسیدن 
تالشگران و کارآفرینان عرصه صنعت 
گفت: با تالش های استاندار اردبیل 
در طول این چند سال اخیر، صنعت 
استان از جهش چند برابری برخوردار 

بوده است.
مضاعف  تالش  داد:  ادامه  وی 
صنعتی  دستاوردهای  معرفی  برای 
برنامه  سرلوحه  در  بایستی  استان، 
های روابط عمومی ها قرار گیرد که 
در این بین، روابط عمومی ها باید از 

خود تالش وافری نشان دهند.
روابط  هماهنگی  شورای  دبیر 
عمومی های استان اردبیل افزود: حتی 
اگر یک روز هم از طول عمر دولت 
تدبیر و امید باقی مانده باشد باید در 

انجام وظایف خود عدول نکنیم و در 
راه اطالع رسانی صحیح و تاثیر گذار 

حرکت نمائیم.
وی همچنین روابط عمومی ها را 
به تعامل سازنده تر با اصحاب رسانه 
دعوت کرد و ادامه داد: با تعامل هر چه 
بهتر با رسانه ها و قشر خبرنگاران می 
صنعتی  دستاوردهای  تبیین  در  توان 

استان موفق تر عمل نمود.
طی  نشست،  ین  ا یان  پا ر  د
لوحی از سوی اعضای هیات رئیسه 
عمومی  روابط  هماهنگی  شورای 
از تالش های  اردبیل،  استان  های 
روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل در امر اطالع 
رسانی حوزه صنعت تقدیر و قدردانی 

گردید.

نقش مهم و تاثر گذار روابط عمومی ها در بازتاب رشد توسعه صنعتی استان

مراسمی  باقرزاده-طی  سمیه  مقدس  مشهد 
کارکنان  و  ارشد  مدیران  از  جمعی  حضور  با 
ایستگاه  نژاد،  هاشمی  شهید  گاز  پاالیش  شرکت 
بهره  به  گازی  مجتمع  این  در  اشتراکی  دوچرخه 

برداری رسید.
 رئیس واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
به  دوچرخه  از  استفاده  گفت:  خصوص  این  در 
در  یی  سزا به  نقش  نقلیه  وسیله  یک  عنوان 
کاهش آلودگی هوا در جامعه دارد و این سامانه 
با هدف حفظ محیط زیست، بهداشت و سالمت 

اجرا گردید. همکاران 
اینکه دوچرخه  بیان  با  قادری  اسماعیل  سید 
سواری به تنهایی یک ورزش مفرح و سالم برای 
همکارانی  برای  افزود:  است  انسان  روح  و  جسم 
که فرصت کمتری برای انجام ورزش دارند توفیق 
جسمانی  آمادگی  و  سالمتی  حفظ  برای  اجباری 

خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت دستور العمل 
پاالیشگاه  در  زیست  محیط  حفظ  و  ایمنی  های 
ساکن  جمعیت  و  خاکی  کره  این  کرد:  تصریح 

آن، یک  روی  ها  انسان  میلیاردی  از هفت  بیش 
نعمت خدادادی به همه ساکنین است که باید در 

راستای حفظ آن بکوشیم.
قادری تاکید کرد: این حرکت کمک بزرگی 
نسل  به  توجه  و  پیرامون  زیست  محیط  حفظ  به 

های آینده خواهد بود.
گفتنی است: این مراسم با رکاب زنی جمعی از 
مدیران و کارکنان شرکت با هدف ترویج فرهنگ 
استفاده از دوچرخه با طی نمودن مسیری به صورت 

نمادین خاتمه یافت.

با هدف ارتقاء سطح سالمت کارکنان و حفظ محیط زیست صورت گرفت:

راه اندازی ایستگاه دوچرخه اشتراکی در شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
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اجرای پروژه های گازرسانی در خراسان رضوی زیر چتر قانون واکسیناسیون بیش از4۰۰۰ قالده سگ بر علیه هاری 

در نیشابور
ــان در  ــه جوان ــده روزنام ــینی  نماین ــا حس ــی الرض ــید موس س
نیشــابور-به گــزارش روابــط عمومــی شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 
نیشــابور از ابتــدای ســال جــاری بیــش از 4 هــزار قــالده ســگ بــر 

ــد . ــن شهرســتان واکســینه شــده ان ــه بیمــاری هــاری در ای علی
ــتان  ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــس ش ــلیمانی رئی ــی س ــر عل دکت
نیشــابور همزمــان بــا هفتــه بیماریهــای مشــترک بیــن انســان و دام 
گفــت : از ابتــدای ســال جــاری تعــداد 3463 قــالده ســگ صاحبــدار 
گلــه . نگهبــان و خانگــی و تعــداد 6۲۲ قــالده ســگ در پناهگاههــای 
ــط  ــاری توس ــاری ه ــه بیم ــر علی ــتان ب ــاه شهرس ــی پن ــات ب حیوان

نیروهــای بخــش دولتــی و خصوصــی واکســینه شــده انــد .
دکتــر ســلیمانی افــزود : هــاری یــک بیمــاری کشــنده ویروســی 
سیســتم اعصــاب مرکــزی مخصــوص گوشــتخواران اهلــی و وحشــی 
بــوده کــه انســان و ســایر پســتاندار دیگــر از طریــق حیــوان گزیدگــی 
بــه آن مبتــال مــی شــوند و اگــر اقدامــات بهداشــتی الزم بموقــع انجام 
نگیــرد فلــج سیســتم عصبــی و نهایتــا مــرگ را بدنبال خواهد داشــت .

رئیــس شــبکه دامپزشــکی بــه شــهروندان توصیــه نمــود نســبت 
بــه واکسیناســیون بموقــع ســگهای گلــه . نگهبــان و خانگــی اقــدام 
نمــوده و در صــورت مشــاهده تغییــر در رفتــار و عــادات حیــوان کــه 
مــی توانــد گوشــه گیــری یــا پرخاشــگری .ریــزش بــزاق فــراوان و یــا 
عــدم بلــع غــذا باشــد ســریعا بــه شــبکه دامپزشــکی گــزارش نماینــد 
. همچنیــن در صــورت گــزش شــخصی توســط حیــوان الزم اســت 
ســریعا بــه نزدیکتریــن مرکــز بهداشــتی جهــت انجــام اقدامــات الزم 

مراجعــه نماینــد.

ــالم در  ــتان ای ــی اس ــای عموم ــه ه ــرکل کتابخان مدی
ــوان؛ ــتان ای ــتان شهرس ــد از نهالس بازدی

رهگذر  از  طبیعی  منابع  از  صیانت  فرهنگ  اایجاد 
کتاب می گذرد

ــراه  ــه هم ــالم ب ــتان ای ــی اس ــای عموم ــه ه ــرکل کتابخان مدی
ــزداری اســتان، معاونیــن و مســئول  ــع طبیعــی و آبخی ــرکل مناب مدی
ــادر  ــتان م ــن اداره کل از نهالس ــه در ای ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ح

ــود. ــد نم ــوان بازدی ــرس ای ــوزه زاگ تخصصــی ح
 در چارچــوب تفاهــم نامــه همــکاری هــای مشــترک و بــا هــدف 
تامیــن نهــال و گونــه هــای برای فضاســازی محیــط بیرونــی کتابخانه 
هــا، ســمیه حیــدری، مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان ایالم 
بــه همــراه مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان، معاونیــن و 
مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در ایــن اداره کل از نهالســتان 

مــادر تخصصــی حــوزه زاگــرس ایــوان بازدیــد نمــود.
ــن  ــتان در ای ــای اس ــه ه ــرکل کتابخان ــدری، مدی ــمیه حی س
ــگ  ــج فرهن ــا در جهــت تروی ــد خواســتار توســعه همــکاری ه بازدی
ــی  ــای فرهنگ ــتگاه ه ــای دس ــت ه ــتفاده از ظرفی ــی و اس کتابخوان
بــه منظــور بســتر ســازی ارتقــای ســطح مطالعــه مفیــد شــد و گفــت: 
ــت هــای مشــترک آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی در حــوزه  فعالی
ــع طبیعــی از  کتــاب و کتابخوانــی، ترویــج فرهنــگ حفاظــت از مناب
طریــق کتابخوانــی، از اهدافــی اســت کــه مــی توانــد از طــرف ایــن 

ــری شــود. ــه پیگی دو مجموع
همچنیــن رضــا احمــدی، مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان نیــز بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر معظــم انقــالب در خصــوص 
اهمیــت منابــع طبیعــي کــه فرمودنــد: » فرهنــگ منابــع طبیعــي بایــد 
بــه معــارف عمومــي تبدیــل شــود« گفــت: اقشــار مختلف جامعــه باید 
نســبت بــه ایــن موضــوع مهــم آگاه باشــند و خــود را مســوول بداننــد.

ــع  ــه و حفاظــت از مناب ــروزه موضــوع توج ــرد: ام ــد ک وی تاکی
طبیعــي، یــک بحــث فرهنگــي اســت و بایــد بــا فرهنگ ســازي مــردم 

را بــه ســمت حفاظــت از منابــع خــدادادي تشــویق کنیــم.
مدیــر کل منابــع طبیعــي اســتان ایــالم ادامــه داد: بــراي تحقــق 
ایــن امــر مهــم باید از ســنین پایــه و بویــژه در مدارس ابتدایــي و پیش 
دبســتاني فرهنــگ ســازي را آغــاز کــرده و برنامه ریــزي منســجمي را 

در ایــن حــوزه داشــته باشــیم.
الزم بــه ذکــر اســت نهالســتان مــادر تخصصــی حــوزه زاگــرس 
ــرورش گونه هــای  ــا هــدف پ ــار و ب ــا مســاحت شــش هکت ــوان ب ای
جنگلــی زاگــرس و بــا تولیــد ســاالنه بیــش از شــش میلیــون اصلــه 
نهــال در قالــب 64 گونــه مختلــف ماننــد بلــوط، بنــه، طوبــی زالزالک، 
ــادام کوهــی  و  ــار وحشــی، ســنجد و ب ــی وحشــی، ان ــب، گالب محل
همچنیــن برخــی از گیاهــان دارویــی نظیــر آویشــن، مریــم گلــی، گل 
گاوزبــان، کــدو طبــی، درمنــه، در شهرســتان ایوان ایجاد شــده اســت.

مدیرعامل شرکت گاز استان عنوان کرد؛
اخذ سند مالکیت بیش از ۳۰ هزار متر مربع از زمین 

ایستگاه های شرکت گاز ایالم

ــالم  ــتان ای ــرکت گاز اس ــل ش ــان : مدیرعام ــالم- آذر یعقوبی ای
ــع  ــر مرب ــزارو 9۰4 مت ــرای 3۰ ه ــته ب ــال گذش ــول س ــت: در ط گف
از اراضــی تملــک شــده ایســتگاه هــای ایــن شــرکت ســند مالکیــت 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب صــادر شــده اســت.»عباس شــمس اللهــی« ب
در ســال جهــش تولیــد، ســند 3۰ هــزارو 9۰4 متــر مربــع از اراضــی 
ایســتگاه هــای شــرکت گاز اســتان ایــالم اخــذ شــده اســت، اظهلــر 
داشــت: 15 هــزارو 969 متــر مربــع از اراضــی تملــک شــده شــرکت 
نیــز تغییــر کاربــری داده شــده اســت کــه اقدامــات قانونــی و مراحــل 

صــدور ســند بقیــه ایســتگاه هــا نیــز در دســت اقــدام اســت.
وی افــزود: بــرای 56۰ هــزار متــر مربــع از اراضی واقــع در حریم 
خطــوط شــرکت در شهرســتان هــای مختلــف، اقــرار نامــه، مبایعــه 
نامــه و رضایــت نامــه محضــری اخــذ و پــس از پرداخــت خســارت 
ــرای  ــت مهندســی و اج ــار مدیری ــا در اختی ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ب
ــه اســت.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایــالم  ــرار گرفت طــرح هــا ق
تصریــح کــرد: تــالش مــی شــود کــه ایــن رونــد در ســال جــاری و 
بخصوص در راســتای گازدار شــدن روســتاهای باقیمانده تســریع یابد.

ــری  ــی و کیف ــاوی حقوق ــوص دع ــی« در خص ــمس الله »ش
مربــوط بــه شــرکت گاز اســتان ایــالم نیــز بیــان داشــت: از مجمــوع 
۲6 دعــوای حقوقــی و 13 پرونــده کیفری مطروحه شــرکت در محاکم 
قضایــی، در 31 پرونــده منجــر بــه صــدور حکــم قضایــی مبنــی بــر 
حاکمیــت شــرکت گاز، چهــار مــورد محکومیــت و بقیــه پرونــده هــا 
نیــز در دســت رســیدگی قضایــی و طــی کــردن مراحــل قانونی اســت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم:

مصرف کنندگان یک دهم قیمت تمام شده برق را می پردازند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق ایالم با اشاره به اینکه هم اکنون 
قیمت  دهم  یک  کنندگان  مصرف 
تمام شده برق را می پردازند، گفت: 
گذاری  سرمایه  لزوم  موضوع  این 
برای توسعه شبکه و ظرفیت تولید را 

دوچندان می کند.
هادی شیرخانی روز چهارشنبه در 
دیدار با صنعتگران و تولیدکنندگان با 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور 
داشت:  اظهار  ایالم  جمعه  امام  و 
خاموشی هایی که در کشور و استان 
رخ می دهد، بر خالف میل ما و به 
دلیل مشکالت و کمبودهاست که در 
راستا الزم می دانم که از مردم استان 

عذرخواهی کنم.
است  الزم  مدیران  افزود:  وی 
نظارت  برق  قطعی  خصوص  در 
کارشناسی ارائه دهند و مردم همه باید 
بدانند که قطعی برق به دلیل کمبود 

بارش ها و نزوالت جوی، افزایش دما 
و سایر مشکالت است.

برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ایالم تصریح کرد: همکاران صنعت 
کمترین  توزیع  بخش  در  و  برق 
ندارند  ها  بابت خاموشی  از  قصوری 
و  کشور  در  که  هایی  خاموشی  و 

خالف  بر  شود،  می  تجربه  استان 
میل ماست.

شیرخانی بیان داشت: همه مردم 
می دانند که صنعت برق کشور یک 
زنجیره سه حلقه ای است که حلقه 
و  انتقال  دوم  حلقه  تولید،  آن  اول 
فوق توزیع و حلقه آخر به نام توزیع 

برسد  ما  دست  به  برقی  باید  است، 
توزیع  عادالنه  را  آن  نیم  بتوا که 
این  دالیلی  بنابر  متاسفانه  که  کنیم 
وضعیت پیش آمده و ناچار به تنظیم 
و  استان  در  برق  مقطعی  زمانبندی 

کشور هستیم.
حاضر  حال  در  شد:  یادآور  وی 
برق  کیلووات  یک  شده  تمام  قیمت 
15 هزار ریال است، اما آنرا به ارزش 
یک هزار و 5۰۰ ریال به مردم تحویل 

می دهیم.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
این  درصد   9۰ کرد:  اضافه  ایالم 
قیمت به چه صورت باید جبران شود 
نتوانستیم  ما  آن است که  نتیجه  که 
بخش تولید را سرمایه گذاری کنیم و 

بتوانیم به نیازها پاسخ دهیم.
شیرخانی یادآور شد: شرکت برق 
خصوصی بوده و بر اساس اساسنامه 

باید به مجمع پاسخگو باشد.

سمیه  س  مقد مشهد
شرکت  باقرزاده-مدیرعامل 
ی  ضو ر ن  سا ا خر ز  گا
شرکت  عامل  مدیران  با  دیدار  در 
هاب  طرح  مجری  پیمانکاری  های 
با  باید  گفت:  استان  این  گازرسانی 
اداری، رعایت قوانین،  حفظ سالمت 
توجه به مباحث فنی و استانداردها و 
با حفظ ایمنی پروژه ها را انجام دهیم.

با  نشست  در  افتخاری  حسن 
پیمانکاری  شرکتهای  عامل  مدیران 
در حوزه اجرای طرح های گازرسانی 
که با رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی در سالن خیام اداره مرکزی 
کرد:  اظهار  شد  برگزار  شرکت  این 
ای  ناخوانده  مهمان  حضور  و  شیوع 
از سال گذشته  نام ویروس کرونا  به 
موجب شد تا به منظور حفظ سالمت، 
برگزاری این نشست عمومی با تاخیر 
این  نابودی  با  امیدواریم  انجام شود. 
ویروس شاهد برگزاری نشست ها و 

گفتگوهای صمیمی بیشتری باشیم.
برگزاری نشست مجمع  به  وی 
سالیانه شرکت گاز خراسان رضوی در 
هفته دوم تیرماه امسال در تهران اشاره 
انجام  ارزیابی  براساس  افزود:  و  کرد 
شده، شرکت گاز خراسان رضوی در 
در  را  ای  توفیقات گسترده  سال 99 
زمینه اجرای طرح ها به دست آورده 
که این مهم حاصل تالش و کوشش 
اعم  استان  گاز  حوزه  فعالین  همه 
مشاورین  و  پیمانکاران  کارفرما،  از 

نظارت است.
خراسان  داد:  ادامه  افتخاری 
گازرسانی  با  در سال گذشته  رضوی 
بیش  و  روستایی  خانوار  هزار   ۲5 به 
صنعتی  تولیدی  واحد  مورد   8۲۰ از 
دو  این  گازرسانی  میزان  بیشترین 
حوزه را در کشور ثبت کرد. این آمار 
است  مهمی  بسیار  موضوع  کمی 
نیست.  ما  نظر  مد  تنهایی  به  ولی 
خوشبختانه خراسان رضوی در دیگر 

های  حرف  نیز  کیفی  های  حوزه 
زیادی برای گفتن دارد. به طور مثال 
در بحث رعایت استانداردها گزارشات 
تهیه شده نشان دهنده وضعیت بسیار 
مناسبی است. از نظر رعایت الزامات 
ایمنی هم به لطف خدا و تالش های 
بدون حادثه  را  انجام شده، سال 99 

پشت سر گذاشتیم.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اضافه کرد: شاخص مهم دیگری که 
در کنار مباحث کمی، کیفی و ایمنی 
اداری  سالمت  موضوع  است  مهم 
اساس  بر  هم  حوزه  این  در  است. 
ارزیابی انجام شده توسط ستاد شرکت 
به  رضوی  خراسان  ایران،  گاز  ملی 
عنوان سالم ترین شرکت گاز استانی 
نیز  معرفی شد. در حوزه پاسخگویی 
ریاست جمهوری  نهاد  اعالم  مطابق 
در بین  شرکت های گاز استانی حائز 

رتبه اول شدیم.
باید  موفقیت  کرد:  تصریح  وی 
در تمام حوزه ها و به صورت متوازن و 
یکپارچه محقق شود. مهم این است 
که برای رسیدن به هدف واحد تمام 
شده  تعریف  کمیت  شامل  شرایط 
یک  زیر  مشخص  و  مقرر  زمان  در 
اضالع  انجام شود.  تعریف شده  چتر 
مقررات،  و  قوانین  شامل  چتر  این 
و  ایمنی  الزامات  و  کیفی  مالحظات 
اضالع  این  و  بوده  محیطی  زیست 
پایشگر  است.  مهم  بسیار  ما  برای 
قوانین و مقررات سالمت اداری است. 
استانداردها و ضوابط فنی هم  بحث 
پایش می  فنی  بازرسی  توسط حوزه 
هم  ایمنی  بخش  در  نظارت  و  شود 
قرار  شود.  می  انجام   HSE توسط 
نیست به قیمت زیر پا گذاشتن یکی 

از این اصول به هدفمان برسیم.
ینطور  ا کرد:  تاکید  فتخاری  ا
را  وسیله  هدف  بگویم  که  نیست 
به  رسیدن  برای  و  کند  می  توجیه 
مقررات  و  اصول  حاضریم  هدف 

قانونی و یا اصول فنی و یا ایمنی را 
خدشه دار کنیم. باید با حفظ سالمت 
مقررات،  و  قوانین  رعایت  اداری، 
استانداردها  و  فنی  مباحث  به  توجه 
فعالیت های  ایمنی  نکات  با حفظ  و 
این  در  اگر  دهیم.  انجام  را  شرکت 
هدف  به  چتر  این  زیر  و  چارچوب 
کمی تعیین شده رسیدیم هنر کرده ایم. 
شرکت  عملکرد  گزارش  خوشبختانه 
جمع  و  رضوی  خراسان  استان  گاز 
بندی رییس و اعضاء محترم مجمع 
مهم  این  مبین  هم  شرکت  عمومی 
تالش  حاصل  موفقیتها  این  که  بود 
و  نظارت  و  پیمانکار  کارفرما،  جمعی 
این  در  قانونی  و  ذاتی  وظیفه  انجام 
سه بخش است. بنده به نوبه خود از 
تالش و زحمات طاقت فرسای هر سه 
گروه که با رعایت کامل این اصول به 
بیشترین فعالیت کمی دست یافته اند 
قدردانی می کنم. این نتیجه ارزش کار 

را دو صد چندان می کند.
در  دقت  کرد:  تاکید  افتخاری 
قانونی،  مباحث  به  توجه  و  امور 
استانداردهای فنی و مالحظات ایمنی 
حد پایان ندارد و بایستی هر روز نسبت 
به  روز قبل در آن کوشا و سرآمد بود.

ی  ر حید مصطفی  سید
طرحهای  اجرای  و  مدیرمهندسی 
شرکت گاز استان هم در ابتدای این 
نشست با تشکر از تعامل و همکاری 
شرکت های پیمانکاری گفت: خراسان 
ثبت  به  موفق   99 سال  در  رضوی 
عملکرد خوبی در حوزه های گازرسانی 

روستایی و صنعتی شده است.
برای  افتخار  هرچه  افزود:  وی 
است  رضوی  خراسان  گاز  شرکت 
نقش موثر پیمانکاران هم در آن دیده 

می شود.
عالوه  گفت:  مسئول  مقام  این 
و  روستای  گازرسانی  های  طرح  بر 
پایداری  تقویت،  حوزه  در  صنعتی، 
اجرای  و  مشهد  جنوب  بازنگری  و 

دارای  که  مشهد  شهری  پروژه های 
پیچیدگی خاصی است هم تالش های 
ارزشمندی توسط پیمانکاران به ثبت 
قدردانی  و  تشکر  رسیده که شایسته 
است. ان شاا... با بهره برداری از این 
بهره  شاهد  جاری  سال  در  اقدامات 
مندی مردم مشهد از نتایج این پروژه 

ها خواهیم بود.
چند  طرح  به  ادامه  در  حیدری 
موضوع درباره نحوه حضور پیمانکاران 
از  گفت:  و  پرداخت  مناقصات  در 
گام  در  می کنیم  تقاضا  پیمانکاران 
اول ورود به موضوع مناقصه، نسبت 
به بررسی کامل دفترچه پیمان اقدام 
وجود  پیمان  در  ابهامی  اگر  تا  کنند 
قیمت  پیشنهاد  ارائه  از  قبل  داشت 
رفع  کنیم.  اقدام  آن  رفع  به  نسبت 
ابهام قبل از ارائه قیمت قطعًا از بروز 
چالش ها و مشکالت بعدی جلوگیری 
خواهد کرد. پیشنهادها باید شامل آنالیز 
دقیق قیمت باشد. اگر پیشنهاد پیمان 
دو  آن  منافع  قطعًا  شود  تهیه  دقیق 

طرفه خواهد بود.
حیدری به موضوع تامین کاالی 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  پیمان 
که  است  مواردی  از  هم  موضوع 
بررسی  ابتدای  در  باید  پیمانکاران 
و  مصالح  تامین  نحوه  به  دفترچه 
هر  قطعا  کنند.  توجه  پیمان  کاالی 
هم  کاال  تامین  رود  جلوتر  کار  چه 

سخت تر می شود.
حسن  نشست،  این  ادامه  در 
و  مدیره  هیات  رییس  فتخاری  ا
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
و سیدمصطفی حیدری مدیرمهندسی 
و اجرای طرحها، محمدمهدی باقری 
محمد  و  مناقصات  کمیسون  رییس 
ایمانی فر رییس کمیته فنی و بازرگانی 
گفتگو  پنل  در  با حضور  این شرکت 
پیشنهادات  و  سواالت  پاسخگوی 
مدیران عامل شرکت های پیمانکاری 

بودند.

با همراه بانک خود درخواست وام کنید!

ــرای دریافــت وام  شــاید شــما هــم از کاغذبازی هــای مرســوم ب
خســته شــده اید و دنبــال روشــی آســان تر هســتید. بانــک مهــر ایــران، 
ایــن مشــکل را حــل کــرده و بــه آســان ترین روش ممکــن، وام مــورد 
نیــاز آن دســته از مشــتریان خــود کــه شــرایط الزم را داشــته باشــند 

ــد. ــت می کن پرداخ
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران، 
اگــر شــما مشــتری ایــن بانــک هســتید و شــرایط الزم بــرای دریافــت 
ــد،  ــاب الزم را داری ــدل حس ــه مع ــنه از جمل ــهیالت قرض الحس تس
می توانیــد درخواســت خــود را بــا همراه بانکتــان ثبــت کنیــد و دیگــر 

نیــازی نیســت بــه شــعبه بانــک مراجعــه کنیــد.
ایــران  مهــر  همراه بانــک  نرم  افــزار  نســخه  آخریــن  در 
ــن و  ــا ضام ــن ب ــهیالت آنالی ــون تس ــدی همچ ــرویس های جدی س

تســهیالت کاالکارت ســازمانی ارائــه شــده اســت.
بخــش تســهیالت در نســخه جدیــد نرم افــزار همراه بانــک مهــر 
ــهیالت  ــت تس ــمت درخواس ــون در قس ــده و اکن ــر ش ــران کامل ت ای
ــهیالت دارای  ــن، تس ــدون ضام ــهیالت ب ــورد تس ــه م ــن، س آنالی
ضامــن و تســهیالت کاالکارت بــه چشــم می خــورد. قابلیت درخواســت 
تســهیالت بــدون ضامــن پیــش از ایــن نیــز روی نرم افــزار همراه بانک 
ــا تســهیالتی  ــوع تســهیالت ب ــن ن ــی ای ــاوت اصل وجــود داشــت. تف
کــه نیــاز بــه ارائــه ضامــن دارد، در امتیــاز اعتبــاری مشــتری اســت. 
به گونــه ای کــه تســهیالت بــدون ضامــن تنهــا بــه مشــتریانی قابــل 
ارائــه اســت کــه در فرآینــد اعتبارســنجی، خوش حســاب و کم ریســک 
ــوع  ــر دو ن ــت ه ــکان درخواس ــر ام ــال حاض ــوند. در ح ــی ش ارزیاب
ــک  ــا اســتفاده از همراه بان ــن، ب ــدون ضام ــن و ب ــا ضام تســهیالت ب

مهــر ایــران وجــود دارد.
کاالکارت نیــز یــک کارت اعتبــاری خریــد کاالســت کــه تمایــز 
ــا  ــدک )۲ ت ــزد ان ــا در کارم ــایر بانک ه ــابه س ــای مش ــا طرح ه آن ب
4 درصــد( و پذیرنــدگان گســترده ای اســت کــه آن را پشــتیبانی 
ــران،  ــر ای ــک مه ــده همراه بان ــه ش ــن نســخه ارائ ــد. در آخری می کنن
قابلیــت درخواســت کاالکارت بــرای کارکنــان ســازمان ها نیــز فراهــم 

شــده اســت.

اخــذ کرســی هیــات امنــاء کانــون حسابرســی داخلی 
ایــران توســط مدیریت حسابرســی بیمــه رازی

ــار در صنعــت  کانــون حسابرســی داخلــی ایــران بــرای اولیــن ب
بیمــه تشــکیل شــد و بیمــه رازی توانســت کرســی هیــات امنــا را بــا 

اقتــدار کســب نمایــد.
ــه رازی  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی و  ــران حسابرس ــه مدی ــور کلی ــا حض ــون ب ــن کان ــات ای ؛ انتخاب
حسابرســان داخلــی صنعــت بیمــه در محــل در بیمــه مرکــزی انجــام 
شد.ســعید تــرک زاده دبیــر کل و نایــب رییــس هیــات مدیــره انجمــن 
حسابرســان داخلــی ایــران ، کاظــم فیروزپــور بندپــی مدیرکل بازرســی 
ــا پولشــویی بیمــه مرکــزی و شــعبان  حسابرســی داخلــی و مبــارزه ب
ــه  ــن جلس ــزی در ای ــه مرک ــی بیم ــی داخل ــس حسابرس ــی ریی لطیف

حضــور داشــتند.
ــور مدیــر حسابرســی  ــات ، ســامان کریــم پ ــا برگــزاری انتخاب ب
ــی  ــی از 3 کرس ــک کرس ــت ی ــدار توانس ــا اقت ــه رازی ب ــی بیم داخل

ــد. ــود را کســب نمای موج
گفتنــی اســت ؛ ســابقه حسابرســی در صنعــت کوتــاه بــوده و در 
ــان  ــژه ای می ــگاه وی ــه رازی توانســته جای ــدک بیم ــدت ان ــن م همی
شــرکت هــای بیمــه بــه دســت آورد. تــالش پشــتکار و ارتقــاء ســطح 
دانــش از رویکردهــای اصلــی مدیریــت حسابرســی بیمــه رازی اســت.

ســامانه جدیــد موبایــل بانــک مبتنــی بــر وب بانــک 
ــید ــرداری رس ــه بهره ب ــران ب ــاه کارگ رف

ــه منظــور گســترش خدمــات الکترونیــک و ســهولت اســتفاده  ب
مشــتریان از ایــن خدمــات، ســامانه جدیــد موبایــل بانــک مبتنــی بــر 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــران ب ــاه کارگ ــک رف وب بان
ــا هــدف  ــاه کارگــران، ب ــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک رف ب
افزایــش ضریــب نفــوذ خدمــات بانکــداری الکترونیکــی و فراهم  کردن 
ــات  ــن خدم ــه منظــور ســهولت اســتفاده از ای زیرســاخت های الزم ب
بــرای مشــتریان، ســامانه جدیــد موبایــل بانــک مبتنــی بــر وب بانــک 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــاه کارگــران ب رف
ــه عــدم امــکان عرضــه  ــا توجــه ب ــن گــزارش، ب ــر اســاس ای ب
ــی  ــک مبتن ــل بان ــه موبای ــگان برنام ــطه و رای ــدون واس ــتقیم، ب مس
ــه  ــز ب ــات متمای ــه خدم ــتای ارائ ــل iOSو در راس ــتم عام ــر سیس ب

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــدازی و ب ــامانه راه ان ــن س ــتریان، ای مش
ــق آدرس  ــه از طری ــن برنام ــتفاده از ای ــت، اس ــر اس ــایان ذک ش
ــک  ــتریان بان ــت و مش ــده اس ــم ش ir.https://pwa.rb۲4 فراه
می تواننــد پــس از وارد کــردن ایــن آدرس در مرورگــر گوشــی تلفــن 
همــراه خــود و طــی کــردن فرآینــد فعال ســازی، آیکــون ســامانه را بــه 
لیســت برنامه هــای نصــب شــده در تلفــن همــراه خــود اضافــه کننــد.

گفتنــی اســت، خدمــات ســامانه مذکــور مشــابه خدمــات نرم افــزار 
موبایــل بانــک فعلــی و بــا نــام کاربــری و رمــز عبــور ســامانه مــورد 

اشــاره، قابــل بهره بــرداری اســت.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون 13- آئین نامه تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

ه  ر شما رای  13991144۲5۰۰1۰۰۰316و  کالسه  نده  پرو
محسن  آقای  تقاضای  به  14۰۰6۰3۲5۰۰1۰۰۰554مورخه14۰۰/۰۲/۰5 
رکرک   فرزند صفرعلی   نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب 

ساختمان مسکونی   به مساحت 
191/58متر مربع تحت  پالک  شماره 8 فرعی از43ااصلی واقع در 
اله  فضل  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان    ۲ بخش 

زیویاری  
 رسیدگی و تائید و انشاء گردید،مراتب در اجرای قانون تعیین تکلیف 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه برآن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق 
به مدت ۲ ماه اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض و مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 

عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهای می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس ازانقضای مدت مذکورویا عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هرحال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع 

قضایی نخواهدبود%م41559۰۷۲۲ م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول14۰۰/۰4/۲۰

تاریخ انتشار نوبت دوم 14۰۰/۰5/۰4
صید آقا نجفوند دریکوندی 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب ابوذرگلمرادی 

شهربانی  شماره  مدل139۷به    tu5 پارس  پژوه  خودرو  مالک 
41-316ص36شماره بدنه

موتور181B۰۰94813علت  شماره   NAAN11FE3JH1۷۰48۷
فقدان شناسنامه   تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز 
پیکان شهر  در  واقع  ایران خودرو  فروش شرکت  دفتر حقوقی سازمان  به 
ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1785- یکشنبه 20 تیر 61400 ورزش دنیای 

سوریان: حسن یزدانی سردار تیم ملی کشتی است

نایب رئیس فدراسیون کشتی در مورد شرایط تیم ملی و مسائل اردویی 
صحبت کرد.

حمید سوریان در خصوص شرایط اردویی ملی پوشان کشتی تصریح کرد: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا با تعطیلی چند ماهه ورزش کشور از جمله کشتی 
روبرو بودیم و از طرفی المپیک نیز به تعویق افتاد. البته تعویق المپیک به یک 
فرصت تبدیل شد و ما در 9 ماه گذشته توانستیم اردوهایی متوالی را برگزار کنیم 
ضمن اینکه تعداد سهمیه های خود برای حضور در المپیک را به 6 سهمیه در 

کشتی آزاد و 5 سهمیه در کشتی فرنگی افزایش دهیم. 
وی افزود: در حال حاضر کشتی گیران شرایط مناسبی دارند اما خیلی عوامل 
از جمله شرایط روز مسابقه، اختالف ساعت و موضوعات دیگر که طی سالیان 
گذشته تجربه شده، دست به دست هم می دهند تا نتیجه خوب حاصل شود و 

می بایست تمامی آن ها را رعایت کرد تا به نتیجه رسید.
سوریان با اشاره به اینکه امیدوارم واکسیانسیون در کل کشور اتفاق بیافتد 
گفت: با هماهنگی کمیته ملی المپیک و وزارت بهداشت روند انجام واکسیناسیون 
نفرات اعزامی به المپیک انجام شده است، چراکه این امر یکی از الزامات حضور 
در دهکده بازی هاست. ما برای برای اعزام جوانان و نوجوانان به دیگر مسابقات 

نیز درخواست واکسیناسیون داده ایم که امیدوارم عملی شود.
نایب رئیس فدراسیون کشتی در خصوص تعویق یکساله المپیک خاطر نشان 
کرد: این اتفاق را باید از دو بعد تهدید و فرصت بررسی کنیم. به هرحال با توجه به 
تغییر و تحول در فدراسیون کشتی و شرایط تیم های ملی کشتی، فرصتی بدست 
آمد که خیلی از قهرمانان ما با برنامه ریزی بهتر نسبت به آماده سازی خود اقدام 
کنند. ضمن اینکه فدراسیون نیز توانست شرایط بهتری را در اختیار تیم های ملی 
قرار دهد. از سوی دیگر زمان مناسبی ایجاد شد تا کادرهای فنی در یک بازه 

زمانی بلند مدت بتوانند نفرات منتخب را شناسایی کنند.
وب ادامه داد: یکی از دالیلی که نتایج المپیک را غیر قابل پیش بینی کرده، 
برگزار نشدن مسابقات معتبر و بزرگ است و این موضوع باعث شده تا شناخت 

کافی از حریفان و رقبا وجود نداشته باشد. 
سوریان گفت: المپیک آوردگاه بزرگی است که هر 4سال یکبار برگزار و 
همه با برنامه ریزی پا به این میدان می گذارند. کشتی گیران ما نیز در این راه 
تالش کرده اند و شرایط خوبی دارند و هرآنچه که باید تا به امروز اتفاق می افتاده 

انجام شده است.
وی افزود: برای حضور موفق کشتی گیران در المپیک، آنچه فدراسیون 
کشتی باید مدنظر قرار می داده از جمله برگزاری اردوها و شرایط زیر ساختی و 
همه موضوعاتی که ما باید پیگیری می کردیم خداراشکر انجام شده. مربیان و 
کادر فنی با همه وجود تالش خود را کرده اند تا کشتی گیران از لحاظ آمادگی 
در شرایط مطلوبی باشند. ام نتیجه مسابقات را نمی توان پیش بینی کرد چراکه 

کشتی ورزش بی رکوردی است.
دارنده ۷ مدال طالی جهان و المپیک اظهار داشت: ما یک سردار در تیم 
کشتی داریم که سابقه حضور و تجربه کسب مدال طالی المپیک را نیز دارد. 
امیدوارم که با یاری خدا حسن یزدانی که چشم و چراغ تیم ما است در المپیک 

پیش رو نیز نتیجه الزم را بگیرد. 
وی ادامه داد: در کشتی فرنگی نیز 5 جوان شایسته داریم که توانایی کسب 
مدال را دارند و امیدوارم روز مسابقه بهترین اتفاق برای کشتی ایران رقم بخورد و 

بتوانیم دل مردم عزیزمان را شاد و پرچم کشور عزیزمان را باال ببریم.

اتفاق عجیب برای تکواندوکار المپیکی ایران
 قرعه میرهاشم حسینی سخت شد!

فدراسیون جهانی تکواندو به دلیل اصابت ضربه به سر میرهاشم حسینی 
در رقابت های قهرمانی آسیا و این ادعا که وی نباید تا یک ماه در هیچ رویدادی 
حاضر می شد، ۲۰ امتیاز قهرمانی او در تورنمنت لبنان را در رنکینگ محاسبه نکرد.

آرش فرهادیان، درباره اقدام عجیب فدراسیون جهانی تکواندو در اعمال 
نکردن ۲۰ امتیاز کسب مدال طالی میرهاشم حسینی در تورنمنت لبنان، برای 
رنکینگ المپیک، اظهار کرد: میرهاشم حسینی در جریان رقابت های قهرمانی 
آسیا که ۲6 خرداد برگزار شد، توسط حریف کره ای از ناحیه صورت ضربه خورد 
و قانون فدراسیون جهانی می گوید، ورزشکاری که از ناحیه سر ضربه بخورد تا 

یک ماه نباید در رویدادی شرکت کند.
رئیس سازمان تیم های ملی تکواندو، تصریح کرد: از آن جا که میرهاشم 
حسینی بالفاصله بعد از رقابت های قهرمانی آسیا در تورنمنت لبنان به میدان 
رفت و با شکست تمامی رقبا به مدال طال رسید، فدراسیون جهانی اعالم کرده 
وی به دلیل اصابت ضربه به سرش در جریان رقابت های قهرمانی آسیا، نباید در 
تورنمنت لبنان به میدان می رفت. به همین دلیل نیز ۲۰ امتیاز او را در رنکینگ 

محاسبه نکرده اند!
وی با بیان اینکه فدراسیون تکواندو اعتراض خود را به این تصمیم فدراسیون 
جهانی اعالم کرده است، گفت: ما نسبت به این تصمیم اعتراض و اعالم کردیم، 
اوال ضربه حریف کره ای به سر میرهاشم حسینی به گونه ای نبود که وی نتواند 
به مبارزه ادامه بدهد، کما اینکه وی بالفاصله پس از این مسابقات 4 یا 5 مبارزه 
در تورنمنت لبنان داشت که توانست همه را شکست بدهد و صاحب مدال طال 
شود. دوم اینکه ما همانجا از مسئوالن اتحادیه تکواندوی آسیا استعالم گرفتیم و 

آن ها اعالم کردند وی مشکلی برای مبارزه ندارد.
فرهادیان تصریح کرد: تمامی موارد پزشکی نیز توسط پزشک متخصص تیم 
ملی اجرا شد که نشان داد حسینی مشکلی برای مبارزه ندارد. این خیلی بد است 
که می گذارند ورزشکار ما مسابقه بدهد اما بعد که مدال طال می گیرد، امتیازش 
را در رنکینگ محاسبه نمی کنند. قطعا این موضوع را پیگیری می کنیم و آقای 
پوالدگر نیز از آنجا که در مسابقات قهرمانی آسیا ناظر فنی مسابقات بوده، مدارک 

الزم را برای اعتراض به این تصمیم اعالم کرده است.
وی در پایان تصریح کرد: به هر حال ما به عنوان عضوی از فدراسیون 
جهانی باید تابع تصمیمات باشیم اما با این حال اعتراض خود را به این تصمیم 
اعالم کرده ایم. البته المپیک جای بهترین های جهان است و کادر فنی و میرهاشم 
حسینی توجهی به نام حریفان و اینگونه مسائل ندارند.میرهاشم حسینی که پیش 
از این با احتساب ۲۰ امتیاز طالی تورنمنت لبنان در رده ششم رنکینگ جای 

داشت حاال در رده هشتم قرار گرفت تا کار سخت تری در المپیک داشته باشد.
وی در دور نخست با یو جن هوانگ از چین تایپه مصاف می کند و در صورت 
کسب پیروزی، برای صعود به نیمه نهایی به احتمال فراوان با دای هون لی نفر 

نخست رنکینگ از کره جنوبی مبارزه خواهد کرد.

برای فینال کوپاآمریکا که برگزار شد؛
تقابل منطق برزیلی و احساس آرژانتینی

برزیل و آرژانتین با دو سبک متفاوت از بازی باید به مصاف هم بروند تا قهرمانی 
کوپا آمریکای سال ۲۰۲1 مشخص شود.

امروز)یکشنبه( از ساعت 4:3۰ دقیقه صبح به وقت تهران فینال جام ملت های 
آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمریکا برگزار  شد و تیم های برزیل و آرژانتین  در 
ورزشگاه خاطره انگیز ماراکانا در شهر ریودوژانیرو به مصاف یکدیگر رفتند. قضاوت 

این مسابقه بر عهده استفان اوستویچ اروگوئه ای بود. 
مسیر صعود:

برزیل برای رسیدن به دیدار پایانی به پنج برد و یک تساوی دست پیدا کرد. 
شاگردان تیته 1۲ گل را به ثمر رساندند و تنها دو بار توپ از خط دروازه شان عبور 
کرد. تیم های ونزوئال، پرو، کلمبیا، شیلی و مجددا پرو بازنده بودند و تنها اکوادور بود 

که مقابل سلسائو شکست نخورد.
در سوی مقابل آرژانتین هم برای فینالیست شدن به پنج پیروزی و یک تساوی 
رسید. شاگردان لیونل اسکالونی تا به اینجا 11 گل زده و سه گل خورده داشته اند. 
مهمترین تفاوت آرژانتین با رقیب خود در فینال این است که آنها بازی نیمه نهایی 
را در ضربات پنالتی بردند و در 9۰ دقیقه به تساوی دست یافتند. تیم های اروگوئه، 
پاراگوئه، بولیوی، اکوادور و کلمبیا مقابل آبی سفیدها شکست را پذیرفتند و تنها شیلی 

در هفته نخست دور گروهی آنها را متوقف کرد.
مسی و نیمار:

لیونل مسی با چهار گل و پنج پاس گل، بهترین گلزن و پاس گل دهنده آرژانتین 
و همچنین این دوره از مسابقات است)لوییز دیاز کلمبیایی نیز چهار گل به ثمر رساند( 
کاپیتان 34 ساله آلبی سلسته روی 81 درصد گل های تیمش تاثیر مستقیم داشته و 
ستاره جام تا به اینجای کار بوده است. البته دراردوی برزیل هم نیمار در اوج آمادگی 
است. فوق ستاره پاری سن ژرمن تا به اینجا با ۲ گل زده و سه پاس گل بهترین 
مهره سلسائو بوده و روی نیمی از گل های تیمش تاثیر مستقیم داشته است. لوتارو 
مارتینز و لوکاس پاکتا هم دیگر گلزنان برجسته آرژانتین و برزیل به حساب می آیند.

تیته یا اسکالونی؟
در کوپا آمریکای ۲۰19 و در دور نیمه نهایی شاهد دوئل تیته و اسکالونی بودیم. 
در آن مسابقه برزیل بود که با دو گل به برتری رسید و در نهایت قهرمان مسابقات 
شد. البته که شانس با آرژانتین یار نبود و دو بار توپ بازیکنان آلبی سلسته به تیر 
دروازه اصابت کرد. حاال بعد از حدود دو سال بار دیگر تیته و اسکالونی به پست هم 
خورده اند. تیته به جز شکست مقابل بلژیک، هیچ باخت دیگری را در تورنمنت های 
معتبر با برزیل نداشته و اسکالونی نیز توانست بعد از سالیان سال آرژانتین را  در خاک 
بولیوی و پرو به برتری برساند و همچنین در کوپا راهی فینال کند. باید دید برنده 
جدال برزیلِی 6۰ ساله و آرژانتینِی 43 ساله با برتری کدام یک به اتمام  می رسد. البته 
این آمار بدون در نظر گرفتن بازی دوستانه سال ۲۰19 در خاک عربستان است که 

با برتری آلبی سلسته تمام شد.
آرژانتین به دنبال 15؛ برزیل در جستجوی 1۰

آرژانتین تا به حال 14 قهرمانی و 14 نایب قهرمانی در تاریخ کوپا داشته و در 
صورت قهرمانی، این تیم در کنار اروگوئه پرافتخارین تیم تاریخ این رقابت ها خواهد 
شد. برزیل نیز با 9 قهرمانی و 11 نایب قهرمانی سومین تیم پرافتخار مسابقات است 
و قهرمانی، آنها را دو رقمی خواهد کرد. سلسائو در فینال های اخیر خود در سال های 
۲۰19، ۲۰۰۷ و ۲۰۰4 برنده بوده وآخرین شکستش در سال 1995 بوده است. آرژانتین 
اما بعد از سال 1993 در هر فینالی که حضور داشته بازنده بود و نمونه های آخرش 
جام های ۲۰16، ۲۰15، ۲۰۰۷ و ۲۰۰4 بوده اند. آرژانتین در حالی که پای به فینال 
خواهد گذاشت که روند پیروزی های پیاپی درخشانی دارد. آلبی سلسته در 19 بازی 
تحت هدایت لیونل اسکالونی شکست نخورده و حاال رکورد 18 بازی بدون شکست 

مارسلو بیلسا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ را شکسته است.
فینال در حضور تماشاگران:

شهردار ریو دو ژانیرو برزیل در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که با توجه 
به کاهش آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، درخواست ُکنمبول برای برگزاری 
فینال کوپا آمریکا با حضور تماشاگران را پذیرفته است. با توجه به حرف های شهردار، 

استادیوم ماراکانا می تواند با ظرفیت 1۰% از هواداران پذیرایی کند.
پیروزی منطق یا احساس؟ مساله این است!

برزیل تیمی است با نظم باال که به ویژه روی کارهای دفاعی بسیار کم اشتباه 
عمل می کند. آنها قدرت جمعی بهتری نسبت به آرژانتین دارند. تیمی که هنوز در 
سازمان دفاعی خود به بلوغ نرسیده و ایراداتی از لحاظ نفری در آن دیده می شود. با 
این وجود تیم لیونل اسکالونی از توانایی فردی باالیی برخوردار است و مسی در راس 
این توانایی می درخشد. باید دید در بازی فردا، شاهد برتری منطق برزیلی خواهیم 

بود یاغ احساسات آرژانتینی.

ادعای اسکای اسپورتس در مورد واران؛
منچستر هنوز هیچ پیشنهادی به رئال نداده است

از سوی منچستریونایتد هنوز هیچ پیشنهاد رسمی برای رافائل واران نرسیده 
است.

پس از قطعی شدن جدایی سرخیو راموس از رئال، گزارش ها حاکی از آن 
است که مدافع فرانسوی این تیم یعنی رافائل واران نیز قصد ندارد قرارداد خود را 
تمدید کند و گفته می شود که او طی ماه های گذشته دو بار پیشنهاد امضای قرارداد 

جدید با رئال مادرید را رد کرده است.
از منچستریونایتد به عنوان جدی ترین باشگاه خواهان واران نام برده می 
شود. رئال برای ستاره فرانسوی خود ۷۰ میلیون یورو می خواهد و شیاطین سرخ 
امیدوار بودند تا بر سر 6۰ میلیون یورو بتوانند به تواق برسند اما پس از نهایی شدن 
انتقال جیدون سانچو به یونایتد با رقم 85 میلیون یورو، دیلی استار ادعا کرد که 
منچستریونایتد اکنون حاضر نیست برای واران بیشتر از 45 میلیون یورو پرداخت 

کند و رئال مادرید هم با این مبلغ موافق نیست.
رئال روی ۷۰ میلیون یورو پافشاری می کند و منچستری ها نیز به یک راهکار 

برای حل این مشکل رسیده اند.
طبق ادعای میرر، سران یونایتد به رئال پیشنهاد داده اند که دانی فان دبیک 

هافبک هلندی خود را در ازای واران به صورت قرضی به رئال واگذار کنند.
هیچ  هنوز  اینکه  کرد؛  مطرح  را  دیگر  ادعایی  امروز  اما  اسپورتس  اسکای 
پیشنهاد رسمی از سوی یونایتد برای واران ارائه نشده و دو طرف گفت و گویی در 

این رابطه نداشته اند.
اسکای اسپورتس همچنین گزارش داده است که یونایتد تنها در مورد قیمت 
واران از رئال سوال پرسیده و هیچ تمایلی هم برای قرار دادن فان دبیک در پروسه 
این انتقال ندارد. در واقع یونایتد اگر برای واران با رئال وارد مذاکره جدی شود، تنها 
تالش خواهد کرد که به یک توافق قطعی در مورد رقم نهایی برسد و بازیکنی را 

برای معاوضه پیشنهاد نمی دهد.

فیگو با پیراهن رئال مقابل بارسلونا
لوئیس فیگو پس از سال ها یک بار دیگر مقابل بارسلونا به میدان خواهد رفت.

به  دیداری دوستانه  در  بارسا  و  رئال  پیشکسوتان  تیم های  دیگر  روز   1۰
مصاف هم خواهند رفت. از هفته ها پیش برگزاری این بازی قطعی شده بود و 
در تیم اسطوره های بارسا شاهد حضور ستاره هایی چون ریوالدو، رونالدینیو، دکو 
و ...خواهیم بود. امروز حضور لوئیس فیگو در تیم اسطوره های رئال نیز قطعی 
مقابل  دیگر فرصت حضور  بار  ها یک  از سال  پرتغال پس  تا ستاره سابق  شد 

بارسا را پیدا کند.
طبق اعالم برنامه »اونز«، از اسپورت 3 بارسلونا، فیگو به درخواست رئال 
برای حضور در ال کالسیکوی اسطوره ها پاسخ مثبت داده است. این اولین بار پس 
از بازنشستگی فیگو است که او برابر بارسا به میدان می رود. پیش از این در چند 
نوبت چنین فرصتی می توانست نصیب او شود برای مثال در دیدار پیشکسوتان اینتر 

و بارسا که او در نهایت حاضر نشد در آن بازی به میدان برود.
فیگو سال ۲۰۰۰ با انتقالش از بارسا به رئال مادرید جنجالی بی سابقه را باعث 
شد و پرحاشیه ترین جا به جایی تاریخ فوتبال را رقم زد که تبعاتش پس از سال ها 

هنوز نیز باقیمانده است.

ی  ها یی  بجا جا با 
تیم  سنگربان  دو  غیرمنتظره 
وضعیت  بررسی  حاال  ملی، 
لژیونرهای فوتبال ایران برای فصل بعد 

نیز می تواند جالب توجه باشد.
در  فوتبال  ملی  تیم  سنگربان  دو 
فاصله کمتر از ۲4 ساعت، از تیم های 
خود جدا شدند تا فصل بعد را در لیگ 
های جدیدی توپ بزنند. علیرضا بیرانوند 
که نتوانست درخشش زمان حضورش 
در پرسپولیس و تیم ملی را در آنتورپ 
راهی  قرضی  قراردادی  با  کند،  تکرار 
بواویشتا پرتغال شد تا زیر نظر جسوالدو 
فریرا سرمربی سابق تیم السد قطر در 

لیگ پرتغال بازی کند.
جمعه  روز  ظهر  نیز  دوم  انتقال 
امیر  که  جایی  گرفت.  صورت  گذشته 
عابدزاده دروازه بان موفق فصل گذشته 
شد.  اسپانیا  دو  دسته  راهی  ماریتیمو، 
امروز باشگاه پونفرادینا که در اللیگای 
دو حضور دارد و فصل گذشته در رتبه 
هفتم قرار گرفته است، خبر توافق خود 
فوتبال  تیم  سابق  ایرانی  دروازه بان  با 
و  بیرانوند  تا  کرد  منتشر  را  ماریتیمو 
عابدزاده در فاصله چند ساعت، تیم های 

جدیدشان را انتخاب کنند.
سواالت  اکنون  انتقال ها،  این  با 
پیرامون سایر بازیکنان لژیونر تیم ملی 
نیز مطرح می شود. بازیکنانی که عالقه 
از  تا  هستند  مشتاق  فوتبال  به  مندان 
بعد مطلع  در فصل  آنها  فوتبالی  آینده 
شوند و باید دید چه سرنوشتی در انتظار 

آنها خواهد بود.
* سردار آزمون؛ وضعیت همچنان 

نامشخص
سردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت 
از  سال  یک  تنها  که  پترزبورگ  سن 
باقی  روسی  باشگاه  این  با  او  قرارداد 
مانده، همچنان آینده نامشخصی دارد. 
های  باشگاه  از  اروپایی  های  رسانه 
زیادی به عنوان تیم های خواهان این 
مهاجم ایرانی نام برده اند. چندی پیش 
روزنامه معتبر گاتزتا دلو اسپورت مدعی 
شد میالن قصد به خدمت گیری آزمون 
را دارد. از رم و التزیو نیز به عنوان تیم 
های خواهان سردار نام برده شد. به هر 
شکل این بازیکن ایرانی قراردادش را با 
زنیت تمدید نکرده و این باشگاه روسی 
چنانچه می خواهد در فصل بعد مهاجم 
ایرانی خود را رایگان از دست ندهد، یا 
بهترین  به  را  او  تابستان  این  در  باید 
را  او  قرارداد  اینکه  یا  بفروشد  پیشنهاد 

تمدید کند.
دیگر  فصل  یک  و  طارمی   *

در پورتو
تیم  عنوان  به  تاتنهام  باشگاه  از 
شد.  برده  نام  طارمی  مهدی  خواهان 
مهاجم بوشهری پورتو فصل بسیار خوبی 
را در پرتغال و فوتبال اروپا سپری کرد و 
حتی بهترین گل لیگ قهرمانان ۲۰۲1 
را به ثمر رساند. درخشش او در لباس 
آبی های بندرنشین، باعث شد تا نگاه 
مدیران تاتنهام به سمت او جلب شود 
پورتو  بود،  مشخص  که  همانطور  ولی 
خط  اصلی  مهره  دادن  دست  از  قصد 

دلیل  همین  به  و  ندارد  را  خود  حمله 
را  یورویی  میلیون   4۰ بزرگ  سنگ 
طارمی  خواهان  های  تیم  پای  جلوی 
قرار داد. چیزی که مشخص است، پس 
از پورتو، سران  از جدایی موسی مارگا 
اژدها قصد ندارند دیگر مهاجم تیمشان 
را نیز از دست بدهند و طارمی فصل بعد 

را در پورتو خواهد ماند.
حسینی،  جدید  قرارداد  اعالم   *

طی روزهای آتی
کار قرارداد مجید حسینی با باشگاه 
کایسری اسپور نهایی شده و این مدافع 
سوپرلیگ  در  نیز  را  بعد  فصل  ایرانی 
ترکیه توپ خواهد زد. او بر سر تمدید 
قرارداد با ترابزون اسپور به توافق نرسید 
و قید حضور در لیگ اروپا را نیز زد تا 
را  گذشته  فصل  که  بپیوندد  تیمی  به 
نسبت  بیشتر  امتیاز  یک  دلیل  به  تنها 
به ارزروم اسپور، از سقوط نجات یافت 
و در سوپرلیگ ماند. حسینی که قصد 
دارد در سال جام جهانی راهی تیمی شود 
داشته  بازی  برای  بیشتری  که فرصت 
کرد  انتخاب  را  اسپور  کایسری  باشد، 

تا همچنان در فوتبال اروپا توپ بزند.
در  علیپور  درخشش  به  امید   *

فصل جدید
از  عابدزاده  امیر  جدایی  وجود  با 
این  ایرانی  بازیکن  دیگر  اما  ماریتیمو، 
تیم جایی نخواهد رفت. علیپور که در 
فصل گذشته زیاد به کار گرفته نمی شد، 
در هفته های پایانی در ترکیب تیمش 
حساس  های  گل  و  رفت  میدان  به 
به  سقوط  از  ماریتیمو  تا  شد  باعث  او 
دسته پایین تر نجات پیدا کند. مهاجم 
تجربه  از  دارد  قصد  ماریتیمو  ایرانی 
فصل نخست حضورش در لیگ پرتغال 
استفاده کرده و با لباس این تیم موفقیت 
دوران حضورش در پرسپولیس را تکرار 

کند و به پیراهن تیم ملی برسد.
* کاوه رضایی؛ همه چیز به بروژ 

بستگی دارد
کاوه رضایی که پس از درخشش 
مثبت  نظر  توانست  شارلوا  لباس  در 
مدیران کلوب بروژ بلژیک را به خودش 
ولی  شد  تیم  این  راهی  کند،  جلب 
این  لباس  در  خوبی  عملکرد  نتوانست 
تیم داشته باشد و دوباره به شارلوا قرض 
او فصل گذشته ژوپیتر لیگ  داده شد. 
را فوق العاده آغاز کرد اما سپس دچار 
مصدومیت شد و با بدشانسی نتوانست 

کند  تکرار  را  فصل  ابتدای  درخشش 
بود،  لیگ  صدرنشین  که  شارلوایی  و 
همزمان با کاوه دچار افت شد و حتی 
اگر چند هفته دیگر لیگ ادامه داشت، 
به کاندیدای سقوط تبدیل می شد. کاوه 
اکنون تحت قرارداد کلوب بروژ است و 
نکرده  دائمی  را  او  قرارداد  نیز  شارلوا 
آینده نامشخصی دارد و  است. رضایی 
شاید یک فصل دیگر به صورت قرضی 

راهی شارلوا شود.
انتقالی غیر  اللهی، شاید  * عزت 

قابل پیش بینی
فصل  ابتدای  در  که  اللهی  عزت 
انتقالی دور از ذهن به لیگ دانمارک را 
تجربه کرد، فصل درخشانی را با وایله 
گذراند و 31 بازی در فصل انجام داد و 
چهار گل نیز به ثمر رساند و یک پاس 
گل را هم به نام خود ثبت کرد. هافبک 
دفاعی تیم ملی راهی دانمارک شده تا 
در تمرینات پیش فصل وایله بولدکالب 
شرکت کند و پس از آن مشخص خواهد 
شد که آیا پیشنهاد اروپایی نیز برای این 
او ۲ سال  خیر؟  یا  آمد  بازیکن خواهد 

دیگر با تیم دانمارکی قرارداد دارد.
جهانبخش  احتمالی  بازگشت   *

به هلند
مجله  که  بود  پیش  روز  چند 
 »Voetbal International«
هلند از باشگاه فاینورد به عنوان مقصد 
برد.  نام  جهانبخش  علیرضا  احتمالی 
یک  فاینورد  کرد  اعالم  مجله  این 
وینگر راست، یک دفاع میانی و شاید 
علیرضا  نام  که  بگیرد  هافبک  یک 
جهانبخش بازیکن ایرانی هم در جمع 
گزینه های فاینورد قرار دارد. جهانبخش 
پیش از این در تیم های نایمخن و آلکمار 
هلند بازی کرده بود و سابقه درخشانی 
در لیگ هلند دارد. به هر حال علیرضا 
نتوانست درخشش خود با لباس آلکمار را 
در لیگ جزیره تکرار کند و ممکن است 

دوباره به اردیویژه برگردد.
* قدوس و یک فصل حضور در 

لیگ جزیره
به  شد  موفق  که  قدوس  سامان 
شود،  برتر  لیگ  راهی  برنتفورد  همراه 
تا سال ۲۰۲3 با این تیم قرارداد دارد. 
او فصل پر نوسانی را پشت سر گذاشت 
و در مقاطعی از چمپیونشیپ به عنوان 
بازیکن اصلی و اغلب یار ذخیره برای 
تیمش به میدان رفت، به نظر می رسد 

او حداقل یک فصل دیگر را با این تیم 
خواهد ماند.

* صیادمنش تا زمستان در اوکراین
اللهیار صیادمنش که اکنون تحت 
تا  دارد،  قرار  ترکیه  فنرباغچه  قرارداد 
زمستان باید در زوریا لوهانسک بماند. 
تا آن زمان، همه چیز بستگی به زوریا 
دارد که آیا قرارداد مهاجم ایرانی خود را 
تمدید می کند یا خیر. ترکیه ای ها برای 
او 3 و نیم میلیون یورو می خواهند. از 
باشگاه  سوی دیگر، گفته می شود دو 
اندرلخت و کلوب بروژ بلژیک به جذب 
او عالقه مند هستند. تکلیف اللهیار نه 
در این تابستان بلکه در زمستان پیش 

رو مشخص خواهد شد.
* فرانسه، مقصد احتمالی قلی زاده

بسیار  فصل  شارلوا  ایرانی  وینگر 
قلی  تیم سپری کرد.  این  در  را  خوبی 
و  اصلی  های  مهره  از  یکی  که  زاده 
مرحله  در  اسکوچیچ  دراگان  تأثیرگذار 
دوم مقدماتی جام جهانی بود، در فصل 
گذشته 3۷ بازی برای شارلوا انجام داد 
که موفق شد 8 بار گل بزند و ۷ پاس 
گل نیز داد. چند هفته پیش از باشگاه 
جدی  مشتری  عنوان  به  فرانسه  نانت 
قلی زاده یاد می شد. او تا سال ۲۰۲4 

با شارلوا قرارداد دارد.
پروژه  اصلی  رکن  انصاریفرد   *

میلوژویچ
مهاجم 31 ساله تیم ملی، ۲ سال 
دیگر با آ.ا.ک آتن قرارداد دارد. سرمربی 
میلوژویچ  والدان  و  کرده  تغییر  آنها 
االهلی  سابق  و  صربستانی  سرمربی 
را  یونانی  تیم  این  هدایت  عربستان، 
اردوی  در  کریم  است.  گرفته  برعهده 
بازی  تمام  ثابت  بازیکن  فصل،  پیش 
نظر  به  اینگونه  و  بود  آتن  آ.ا.ک  های 
می رسد او عضو ثابت ترکیب میلوژویچ 
خواهد بود. او فصل بعد را در یونان ادامه 

خواهد داد.
* صادق محرمی و قرارداد طوالنی 

مدت با دینامو
سال  تا  ملی  تیم  راست  مدافع 
۲۰۲5 با دیناموزاگرب قرارداد دارد. این 
سازی  آماده  اردوی  نخستین  که  تیم 
اسلوونی  در  را  برای فصل جدید  خود 
به پایان رساند، به فکر حضور قدرتمند 
محرمی  بود.  خواهد  بعدی  فصل  در 
نیز به همراه دینامو در لیگ کرواسی 

خواهد بود.

فصل نقل و انتقاالت اروپایی؛

لژیونرهای فوتبال ایران در دو راهی رفتن یا ماندن

مدیرعامل باشگاه فوالد گفت: دلیلی 
ندارد نکونام از فوالد جدا شود، چون او 
تمام تالشش را برای موفقیت این تیم 

انجام داده است.
وضعیت  درباره  آذری،  سعید 
فوالدی ها پس از تساوی مقابل پرسپولیس 
اظهار کرد: امسال شرایط متفاوتی را تجربه 
کردیم و اتفاقات مختلفی برای ما افتاد 
که به باشگاه، تیم  و هواداران مان فشار 
زیادی وارد شد اما با تمام این ها می توانم 
بگویم راه مان را درست رفتیم و اصول و 
فلسفه مان را رعایت کردیم. به چهار هفته 
پایانی بسیار خوشبین هستم، چون فلسفه 

درستی را در پیش گرفتیم.
ادامه داد: اظهار نظر احساسی،  او 
اتفاقاتی که برای مان افتاد و پنجره بسته 
و  شود  متوقف  فوالد  روند  نشد  باعث 
امیدواریم در چهار هفته پایانی ثمره این 
یک سال را بگیریم. سال سختی را پشت 
سر گذاشتیم و در این دو سال که این همه 
فرسایشی شد، در بعضی از استان ها مثل 
خوزستان تیم ها بسیار اذیت می َشوند و 
تا مرز نابودی پیش می روند. بقیه تیم ها 
می آیند و یک بازی در خوزستان انجام 
می دهند و می روند اما تیم ما، نفت آبادان 
و نفت مسجدسلیمان در این هوا هر روز 
تمرین می کنیم. لیگ برای ما فرسایشی 
شده اما با تمام این ها از بازیکنان تیم، 
کادر فنی و همکارانم تشکر می کنم و 
امیدوارم پایان فصل برای  ما به خوبی 

تمام شود.
درباره  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
اعتراض این باشگاه به استفاده پرسپولیس 

از کنعانی زادگان عنوان کرد: ما موظف 
هستیم وقتی تیم رسانه ای مان مساله ای 
را مطرح می کنند، استعالم بگیریم و از 
همه  این  کنیم.  سوال  کار  این  متولی 
ایران  فوتبال  خواسته  ساالری  غوغا 
طلب  فرصت  آدم  سری  یک  و  است 
آذری  بگویند  که  این هستند  دنبال  به 
اشتباه کرد. سازمان لیگ جواب استعالم 
ما را می دهند و اطالعاتی که ارائه شده 
است معیار تصمیم گیری خواهد بود. در 
این شرایط باتوجه به این که تیم ها بازی 
و  مسائل  همه  درباره  نمی توانیم  دارند، 
همه اظهار نظرها صحبت کنیم و پاسخ 
نقل  پنجره  بودن  بسته  درباره  دهیم.او 
انتقاالت فوالد و در پاسخ به سوالی  و 
نقل  پنجره  باز شدن  با زمان  رابطه  در 
و انتقاالتی این تیم گفت: دو روز پیش 
نامه ای را از دادگاه عالی ورزش دریافت 
کردیم و احتماال تا 3۰ جوالی رای نهایی 
صادر شود اما شانس برنده شدن ما کم 
است. باتوجه به این  موضوع ممکن است 

یک و نیم پنجره نقل و انتقاالتی دیگر 
محروم باشیم و اگر به این صورت باشد، 
شرایط سخت تر از قبل هم خواهد شد.

گذشته  سال  کرد:  اضافه  آذری 
قرارداد 15 بازیکن رده های سنی مان را 
تمدید کردیم و فلسفه مان این بود که از 
این بازیکنان برای فصل های آینده استفاده 
کنیم. سال گذشته به این مساله فکر و 
قرارداد بازیکنان مان را تمدید کردیم تا اگر 
خدایی ناکرده موفق نشدیم پنجره  نقل و 
انتقاالتی مان را باز کنیم، پشتوانه سازی 
الزم را انجام داده باشیم. چه پنجره باز 
شود و چه نشود این بازیکنان جوان آینده 
فوالد هستند و خوشحالم که این کار را 
در فوالد انجام دادم و ثمره اش را چند سال 
آینده می بینیم. این بازیکنان  سرمایه های 
فوالد هستند و شاهد درخشش آن ها در 

آینده خواهید بود.
باشگاه  مذاکره  شایعات  درباره  او 
فوالد با بازیکنان خارجی، از جمله یک 
این ها دروغ  بازیکن عراقی گفت: تمام 

است و زاییده تخیالت است. ما با کسی 
مذاکره نکردیم و همه این ها دروغ است.

درباره  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
به  تیم  این  هواداران  برخی  اعتراض 
شیوه بازی کردن این تیم گفت: فوالد 
در  جایگاهی  چه  گذشته  سال  چند  در 
جدول لیگ داشته؟ این تیم نهم جدول 
بود و هفت سال به لیگ قهرمانان راه 
تیم  قامت یک  در  امروز  اما  بود  نیافته 
البته به هر حال  مدعی ظاهر می شود. 
هر مربی یک سبکی دارد و من نمی توانم 
سبک  آن ها  کنم.  مخالفت  هواداران  با 
پیاده  برای  اما  دارند  دوست  هجومی 
را  ابزارش  باید  سیستم  هجومی  کردن 
پنجره  اگر  باشید.  داشته  دست  در  هم 
نقل و انتقاالتی فوالد باز بود، تیم نکونام 
هجومی بازی نمی کرد؟ هر مربی سبک 
خاص خودش را دارد و نکونام تنها یک 
مربی نبوده و یک رهبر بوده که ساختار 

فوالد را درست کرده است.
سری  :  یک  د کر فه  ضا ا و  ا
صحبت ها را برای پایان لیگ می گذارم 
و صحبت های زیادی وجود دارد و پایان 
آقای  از  باید  من  و  گفت  خواهم  لیگ 
هیچ  می کنم.  تشکر  تیمش  و  نکونام 
مبارزه  نحوه  از  مردم  همه  دنیا  جای 
تیم شان ممکن است راضی نباشند و اگر 
هم کسی بتواند همه را راضی نگه دارد، 
رفته  را  اشتباهی  مسیر  می دهد  نشان 
است. چیزی که می بینم این است که 
و  دوستی  انضباط،  نظم،  نکونام  اصول 
از همه مهم تر ساختن یک ساختار قوی 
است که در تمام این ها موفق بوده است.   
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محمدرضا هاشمی کهندانی

سعید آذری: غوغا ساالری بخشی از فوتبال ایران است!

سایت UAE اسپورت امارات توییت 
جالبی را برای علی کریمی ستاره سابق 
االهلی نوشت. علی کریمی قبل از انکه 
راهی بایرن مونیخ شود در لیگ امارات 

پیراهن االهلی را برتن کرد.
در  را  درخشانی  روزهای  کریمی 

از  بعضی  حتی  و  کرد  تجربه  االهلی 
بازیکن  بهترین  را  او  عربی  رسانه های 
خارجی لقب دادند که در لیگ امارات به 
میدان رفته است. رسانه های اماراتی هنوز 
جادوگر فوتبال ایران و آسیا را فراموش 

نکرده اند.

با  امارات  اسپورت   UAE سایت 
منتشر کردن عکسی از علی کریمی با 
پیراهن االهلی این توییت جالب را نوشت: 
اگر او در زمان کنونی رسانه های اجتماعی 
بازی می کرد همه بازیکنان خارجی لیگ 

را در جیب راست خود می چرخاند.

این توییت نشان از بزرگی کریمی 
و تاثیر گذاری او در فوتبال امارات می 
دهد که هنوز یادش در خاطره اماراتی 
ها زنده است این درحالی است که ستاره 
به  لیگ  این  در   زیادی  خارجی  های 

میدان رفته اند.

توئیت جالب رسانه اماراتی در توصیف علی کریمی
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مهدی نوروز، روزنامه نگار و منتقد به مناسبت شانزدهمین سالگرد 
درگذشت کریم امامی، یادداشتی را در اختیار ایبنا قرار داده است که در 

ادامه می خوانید.
از  بسیاری  برای  نوروز:  مهدی  )ایبنا(،  ایران  کتاب  خبرگزاری 
عالقه مندان کتاب، نام کریم امامی با انتشارات فرانکلین، نشریه کتاب امروز، 
انتشارات و کتابفروشی زمینه و البته ترجمه آثار وزینی چون گتسبی بزرگ 

گره خورده است.
کریم امامی، سال 13۰9 در کلکته هند به دنیا آمد، اصالتی شیرازی 
داشت و پدرش تاجر چای بود و به کلکته رفت وآمد داشت. امامی از 
دوسالگی تا پایان دوره متوسطه تحصیلی در شیراز ماند و پدرش نیز در 
یادگیری زبان انگلیسی به او کمک کرد؛ همین زمینه و استعداد بود که 
او را به تحصیل در رشته ادبیات و زبان انگلیسی دانشگاه تهران مشغول 
کرد و هنوز فارغ التحصیلی اش نرسیده بود که دست به کار ترجمه شد؛ 
آن هم برای خبرنگاران خارجی که در کشاکش ملی شدن صنعت نفت 

از اقصی نقاط جهان به ایران می آمدند.
به  و  نفت  ملی شدن صنعت  تاب  و  فروکش کردن تب  از  پس 
سال 1338 مدتی در استودیو گلستان با ابراهیم گلستان، فروغ فرخزاد، 
مهدی اخوان ثالث و تنی چند همکار شد و البته از همین رهگذر با 

نجف دربابندری، سرویراستار فرانکلین -که به این استدیو رفت  وآمد 
داشت- آشنا شد.

کریم امامی مدتی هم پشت میز روزنامه نگاری در کیهان اینترنشنال 
نشست که این شغل پله ی ماقبل فعالیت های دیگر او در انتشارات فرانکلین 
بود. در همان دوراِن فعالیتش در کیهان، نجف دریابندری از او خواست 
کتاب گتسبی بزرگ را ترجمه کند، اثری مهم از اسکات فیتز جرالد که 

نامش در ایران با کریم امامی گره خورده است.
 دو سال بعد از این ترجمه و هنگامی که نجف دریابندری برای 
گذراندن دوره ای به سوئیس رفته بود، به کریم امامی پیشنهاد ویراستاری 

در انتشارات فرانکلین را داد؛ خود امامی آن را چنین توصیف می کند:
»به نظرم پیشنهاد خوبی آمد. خبرنگاری و نویسندگی برای روزنامه 
جالب و هیجان انگیز است؛ ولی تا سن معینی. نوشتن زیر فشار ساعت و 
دقیقه، برای اینکه مطلب به روزنامه برسد نوعی انضباط فکری در انسان 
پدید می آورد که مفید است، ولی سن که از سی وپنج گذشت، سریع نوشتن 
دشوار می شود و اگر آدم مواظب نباشد، کارش به یکنواخت نویسی و تکرار 
کلیشه های ژورنالیستی می کشد. از این رو به خودم گفتم کار کتاب مرا 
از فشارهای روز به روز می رهاند و در واقع مرحله ی منطقی بعد از کار 

روزنامه نگاری است.«

از روزنامه نگاری در کیهان تا ویراستاری در فرانکلین

عبدالرضا صمدی نویسنده 
در  نوجوان  و  کودک  حوزه 
 : ید می گو بی  جنو ن  سا ا خر
نوشتن  می کنند  تصور  اشتباه  به  عده ای 
این  به  و  است  راحت  کودکان  برای 
آثاری  متاسفانه  و  می کنند  ورود  عرصه 
ذهنی  رشد  به  کمکی  که  می شود  خلق 

کودک نمی کند.
کوشش های  از  قدردانی  پاس  به 
فقید  نویسنده  آذریزدی  مهدی  مرحوم 
یادماندنی  به  مجموعه  خالق  و  یزدی 
»قصه های خوب برای بچه های خوب«، 
امروز 18 تیرماه با عنوان روز ملی ادبیات 
نامگذاری  تقویم  در  نوجوان  و  کودک 
فرصت  چنین،  مناسبت هایی  است.  شده 
با کتاب و  آشنا کردن کودکان  را جهت 
زندگانی  به  کتاب  ورود  برای  بهانه ای 
کودکان و نوجوانان فراهم می کند اما با 
نامگذاری،  این  از  سال ها  گذشت  وجود 
همچنان جریان پرخروشی برای تولید آثار 
مختص کودک و نوجوان در کشور و به تبع 
آن در خراسان جنوبی ایجاد نشده و اندک 
نویسندگانی هم که وارد این وادی شده اند، 
اکنون با وجود گرفتاری های متعدد حوزه 
نشر و چاپ کتاب، آهسته تر قلم می زنند.

با »عبدالرضا  روز،  این  مناسبت  به 
و  کودک  کتاب های  نگارنده  صمدی« 
نوجوان در خراسان جنوبی گفتگو کردیم. 
این نویسنده 5۷ ساله بیرجندی با سابقه 
3۰ سال خدمت در کانون پرورش فکری 
باری  اولین  درباره  نوجوانان  و  کودکان 
کرد،  حوزه  این  در  نوشتن  به  شروع  که 
عالقه مند  دبیرستان  دوران  از  می گوید: 
به نوشتن برای کودکان بودم و مطالبم را 
برای مجالت مختلف خصوصا »کیهان« 
که مهمترین مجله آن روزهای کودکان 
بود، می فرستادم. در همان سال ها اشعاری 
هم که برای کودکان سروده بودم را به 
تا  می دادم  مشهد  رادیوی  کودک  برنامه 

خوانده شوند.
 

به دلیل مشغله های کاری از فضای 
نوشتن برای کودکان دور شدم

 وی به سال های فعالیت در کانون 
پرورش فکر کودکان و نوجوان نیز اشاره 
من  عالقه  می دهد:  ادامه  و  می کند 
واسطه  به  نوجوان  و  کودک  ادبیات  به 
اما  بیشتر شد.  کانون  در محیط  حضورم 
پذیرش مسئولیت در این فضا و به دلیل 
مشغله های کاری، ناچار از فضای نوشتن 
ارتباطم با مجالت قطع  فاصله گرفتم و 
داستان نویسی  گریخته  و  جسته  شد. 
چاپ  به  منجر  نوشته ها  این  و  می کردم 
عمه  و  خاله  عنوان »قصه  با  اثرم  اولین 
هزار   4۰ تیراژ  با  و   ۷3 سال  در  نساء« 
نسخه توسط کانون پرورش فکری کودک 
و نوجوان شد و تا االن نیز 8 بار تجدید 

چاپ و 1۰ 
برانگیختن  و  روح  تجلی  ادبیات 
احساسات را در پی دارد و می تواند انسان 
را با مفاهیمی همچون صلح، دوستی، دفاع 

از سرزمین و ارتباط با خانواده آشنا کند
هزار نسخه از آن منتشر شده است. 
راه  ادامه  برای  خوبی  انگیزه  کتاب  این 
هم  و  بنویسم  بیشتر  هم  تا  داد  من  به 

بیشتر بخوانم.
با  اثر خود  دومین  از چاپ  صمدی 
در سال 91  نوک طال هستی«  نام »تو 
کتاب  این  می افزاید:  و  می گوید  سخن 
در سال 9۲ تا مرحله دوم انتخاب کتاب 
سال جمهوری اسالمی پیش رفت اما در 
مرحله نهایی رای نیاورد. سال 95 کتاب 
» بدون اجازه« برای گروه سنی دوره اول 
دبستان توسط انتشارات امیرکبیر چاپ شد 
و آخرین کار من کتاب » آن دوِر دور « در 
حال چاپ توسط انتشارات کنون پرورش 

فکری است.
وی با اشاره به سایر فعالیت های خود 
در حوزه نویسندگی، اضافه می کند: چندین 
و  بازنویسی خاطرات شهدا  زمینه  در  اثر 
زندگینامه شهدا با عناوین »جشن آتش« 
مربوط به خاطرات سردار شهید آخوندی، 
خاطرات  به  مربوط  ویژه«  »ماموریت 

در  »صبحانه  رضایی،  صفرعلی  شهید 
احمد  شهید  خاطرات  به  مربوط  عراق« 
شامل  ایرانی«  »مرغ  ترک،  صمیمی 
دفاع  رزمندگان  از  یکی  طنز  خاطرات 
چهار  ساختمان  »فرشته های  مقدس، 
زندگی  به  مربوط  زن«  »رکاب  طبقه«، 
سفید«  »هدیه  و  فیروزی  فرهاد  شهید 
فطرتی  شهید جالل  خاطرات  به  مربوط 
نیز منتشر شده است. مجموعه شعر »روی 
بام کهکشان ها« آخرین کار من در حوزه 
دفاع مقدس بود که توسط نشر صریر به 

چاپ رسید.
این مولف کتاب کودک و نوجوان در 
خراسان جنوبی با بیان این که طی 5 تا 
6 سالی که دیگر مسئولیتی در کانون بر 
عهده نداشتم و بازنشسته شدم، فعالیتم در 
زمینه داستان نویسی کودک و نوجوان به 
صورت جدی آغاز کردم، عنوان می کند: 
در این مدت حدود ۲۰۰ اثر از داستان ها 
و اشعارم در مطبوعات کشوری کودک و 
نوجوان به چاپ رسید. ارتباطم با مجالت 

کشوری همانند »رشد« مجدد برقرار شد 
را  کودکان  برای  قصه هایم  و  شعر  که 

چاپ می کردند.

و  ساده  معنای  به  کودکان  ادبیات 
پیش پااُفتاده بودن نیست

درباره  سوالی  به  پاسخ  در  صمدی 
تفاوت ادبیات کودک و نوجوان با ادبیات 
بزرگساالن می گوید: تفاوتی از نظر ماهیت 
وجود ندارد، اگر می گوییم یک شعر باید 
تاثیر هنری ایجاد کند، همین هنرمندانه 
نیز  کودک  شعر  در  بودن  ناب  و  بودن 
حوزه  از  بیشتر  حتی  و  شود  دیده  باید 
بزرگساالن اهمیت دارد. ادبیات کودکان 
به معنای ساده بودن، پیش پا افتاده بودن 
و راحت بودن نیست بلکه ادبیات کودکان 
با توجه به گروه سنی و مخاطبی که دارد، 
باید از عناصر ادبی، حتی بیشتر از ادبیات 

بزرگساالن، بهره مند باشد.

به گفته وی، محدوده 
اگر نتوانیم ارتباطی بین کودکان و 
کلمات  از  بسیاری  کنیم،  برقرار  ادبیاتی 
فارسی را فراموش خواهند کرد و کلمات 

بیگانه جایگزین آن می شوند
استفاده از کلمات در ادبیات کودکان 
سخت تر است. اگر در ادبیات بزرگسال 
ادبیات  در  داریم،  سروکار  کلمه  هزار  با 
کودکان این دامنه به ۲۰۰ کلمه محدود 
می شود و شعر گفتن از میان این کلمات 
کار را دشوارتر می کند. در وهله دوم این 
سوال پیش می آید که آیا کودک خردسال 
نیازی به شعر دارد؟ پاسخ همه بله است 
اما آنچه که اهمیت دارد سبک شعرنویسی 
است  مضامینی  و  مفاهیم  از  استفاده  و 
بودن  جذاب  بر  عالوه  کودک  برای  که 

آموزنده هم باشد.
 

برانگیختن  و  روح  تجلی  ادبیات 
احساسات را در پی دارد

او یادآور می شود: یک شاعر کودک 
باید خلق اثر هنرمندانه را بلد باشد. عده 
ای به اشتباه تصور می کنند نوشتن برای 
کودکان راحت است و به این عرصه ورود 
می کنند و آثاری خلق می شود که کمکی 
به رشد ذهنی کودک نمی کند، به همین 

این  به  ورود  برای  موانعی  باید  جهت 
عرصه ایجاد کرد تا هر کسی این اجازه 

را به خود ندهد.

این  به  پاسخ  در  عبدالرضا صمدی 
باید صد  کودکان  ادبیات  آیا  که  پرسش 
درصد تعلیمی باشد؟ توضیح می دهد: به 
باید  ادبیات  نیست،  گونه  این  عقیده من 
پیامی را برساند اما نه به صورت مستقیم 
و در قالب یک بسته مشخص. بلکه هر 
داشته  نهفته  خود  درون  را  پیامی  جمله 
سرگرم  ادبیات،  از  مهمی  بخش  باشد. 
است.  فراغت  اوقات  پرکردن  و  کردن 
کودکان به ادبیات طنز نیاز دارند تا انرژی 
خود را تخلیه کنند. ادبیات تجلی روح و 
و  دارد  پی  در  را  احساسات  برانگیختن 
همچون  مفاهیمی  با  را  انسان  می تواند 
صلح، دوستی، دفاع از سرزمین و ارتباط 
با خانواده آشنا کند و بسیاری از مفاهیم 
بیاموزد.  او  به  را  اجتماعی  ارزش های  و 
و  ادبیات  با  آشنایی  بدون  که  کودکی 

داستان بزرگ شود، شاید متخصص باشد 
اما متعالی نیست.

 
عملکرد  از  بخشی  اختصاص  لزوم 
آموزش و پرورش به کتابخوانی کودکان

متاسفانه  که  این  به  اشاره  با  وی 
امروز خیلی از کودکان ما توانایی نوشتن 
ندارند، ادامه می دهد: دلیل آن این است 
آن ها  برای  نوشتن  و  خواندن  بستر  که 
زمانی  دارم  خاطر  به  است.  نشده  فراهم 
و  می کردیم  برگزار  مسابقه  بیرجند  در 
ما  دست  به  بچه ها  سمت  از  نامه   5۰۰
می رسید اما االن این گونه نیست و اگر 
نتوانیم  و  باشد  داشته  ادامه  روند  همین 
ایجاد  ادبیاتی  و  کودکان  بین  ارتباطی 
فارسی  کلمات  از  بسیاری  بخش  کنیم، 
را فراموش خواهند کرد و کلمات بیگانه 

جایگزین آن می شود.

نویسنده تخصصی کتاب های کودک 
که  این  بیان  با  استان  در  نوجوان  و 
با  بچه ها  کردن  آشنا  برای  فعالیت هایی 

مفاخر ادبی 
از  بخشی  باید  پرورش  و  آموزش 
کودکان  کتابخوانی  به  را  خود  تالش 
برخی  در  که  همانگونه  دهد.  اختصاص 
درسی  کتاب  عنوان  به  داستان  کشورها 

استفاده می شود
گذشته و بازنویسی آثاری همچون 
گلستان، بوستان، شاهنامه، مثنوی معنوی 
این  به  دسترسی  اما  گرفته  انجام   ... و 
روستاهای  اکثر  کودکان  برای  کتب 
می شود:  یادآور  نیست،  فراهم  دورافتاده 
از تالش  باید بخشی  پرورش  و  آموزش 
اختصاص  به کتابخوانی کودکان  را  خود 
کشورها  برخی  در  که  گونه  همان  دهد. 
استفاده  درسی  کتاب  عنوان  به  داستان 
جای  به  را  خود  کودکان  و  می شود 
آن ها  گذاشته،  داستان  شخصیت های 
و  می سنجند  را  رفتارها  می کنند،  نقد  را 
راهکارها و پیشنهادهایی برای حل مشکل 

شخصیت های داستان ارائه می دهند.
 

لزوم بازنویسی افسانه های خراسان 
جنوبی برای مخاطبان امروزی

ز  ا دیگری  بخش  ر  د صمدی 
و  کودک  ادبیات  درخصوص  سخنانش 
نوجوان در خراسان جنوبی می گوید: بطور 
مطلوب  استان  در  ادبیات  وضعیت  کلی 
نیست و تعداد کسانی که با عالقه و جدیت 
کار می کنند، خیلی کم شده. باوجود این 
عناصر  و  زمینه  جنوبی  خراسان  در  که 
متعددی برای کار ادبی در حوزه کودک 
و نوجوان وجود دارد اما روی بسیاری از 
استان  بومی  قصه های  و  ارزش ها  این 

کاری انجام نگرفته است.
وی به اخذ مجوز نشر با نام انتشارات 
»شهر فرهنگ« برای تولید آثار مختص 
خراسان  سطح  در  نوجوان  و  کودک 

ارزش های  و  مفاهیم  به  توجه  با  جنوبی 
استانی اشاره می کند و می گوید: سال 99 
مجموعه داستان طنز »نظریه های بابا و 
مامان«  بر اساس ضرب المثل ها، از طریق 
این انتشارات به چاپ رسید تا عالوه بر 
آشنایی کودکان با این ضرب المثل ها و 
ارائه دادن کارکردهای جدید آن ها، گفتگو 
در خانواده به عنوان یک ارزش تلقی شود.

به گفته وی، کتاب »پسر پایتخت« 
شکوهی،  غالمحسین  دکتر  زندگینامه 
پدر علم تعلیم و تربیت در ایران، در قالب 
داستان برای نوجوانان دیگر اثری بود که 
توسط این انتشارات به چاپ رسید. در حال 
حاضر نیز بر روی مجموعه ای پیرامون 
شخصیت های علمی برجسته استان شامل 
۷ پدر علم کشور که زادگاهشان خراسان 
مجموعه  قالب  در  است،  بوده  جنوبی 
کار  دبستان  سنی  گروه  برای  مصور  ای 

می کنیم.
این مولف بیرجندی با بیان این که 
بازنویسی افسانه های خراسان جنوبی برای 
کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه های این 
خراسان  می دهد:  ادامه  است،  انتشارات 
جنوبی از حیث تعداد و مفاهیم افسانه ای 
در وضعیت خوبی قرار دارد اما بسیاری از 
آن ها چه به لحاظ زبان و چه محتوا مناسب 

کودکان و نوجوانان نیست.
 

عبدالرضا صمدی با اشاره به اینکه 
در مفاهیم عام ادبیات کودک 

در  که  اثری  برای  مناسبی  ویترین 
کشور  سطح  در  می شود،  تولید  استان 
توزیع  شبکه های  به  دسترسی  و  نداریم 
کتاب در کشور برای مخاطبان در استان، 

بسیار سخت است
و نوجوان همانند شعر و داستان نیز 
به خلق اثر خواهیم پرداخت، بیان می کند: 
صددرصدی  تولید   ، بازآفرینی  معتقدم 
محتوا نیست و با توجه به این که شرایط 
کودکان  برای  موقعیت ها  و  اجتماعی 
باید  نیز  داستان ها  شده،  نو  و  متفاوت 
شوند،  خلق  جدید  شرایط  با  متناسب 
برای مثال دوران بیماری کرونا، تاثیرات 
و  داشته  کودکان  بر  فراوانی  اجتماعی 
برای  اما  ماند،  خواهد  باقی  مدت ها  تا 
کنارآمدن کودک با این شرایط و پذیرش 
و عبور از این تحوالت می توان از داستان 

بهره گرفت.
 

دسترسی به شبکه های توزیع کتاب 
بسیار سخت  ما  برای کودکان  در کشور 

است
بخش بعدی گفتگوی ما درخصوص 
مراحل پس از تولید اثر برای کودکان و 
باره  این  در  صمدی  که  بود  نوجوانان 
اثر  چاپ  از  بعد  اصلی  مشکل  می گوید: 
آغاز می شود، زمانی که حمایت های الزم 
انجام  به دست کودک  اثر  رسیدن  برای 
نمی گیرد. از طرفی ویترین مناسبی برای 
اثری که در استان تولید می شود، در سطح 
شبکه های  به  دسترسی  و  نداریم  کشور 
توزیع کتاب در کشور بسیار سخت است. 
همین موضوع موجب شده که آهسته تر 
کار را جلو ببرم.وی با تاکید بر اینکه هدف 
از نوشتن درآمدزایی نیست، عنوان می کند: 
برای ادامه کار انتظار داریم همان هزینه 
ای که برای چاپ یک اثر کردیم بازگردد 
تا بتوانیم اثر بعدی را منتشر کنیم. این ها 
برگشت  میانگین  به طور  که  درحالیست 
طول  سال   1۰ ما  استان  در  سرمایه 
می کشد، مگر این که سازمان یا نهادی 
قبل از چاپ سفارش داده باشد یا بخشی 

از آن را پس از چاپ خریداری کند.
های  »دعا  : می شود ور  آ د یا و  ا
است  کودکان  برای  اثری  شکالتی« 
که قصد دارم در قالب چند مجموعه به 
چاپ برسانم اما فقط 3 مجموعه آن در 
مرحله صفحه آرایی است. مجموعه ای از 
سخنان و احادیث پیامبر در قالب داستان 
نیز آماده است اما به دلیل همین ترس از 
آن  چاپ  برای  فعال  سرمایه،  بازنگشتن 

دست نگه داشته ام.
نوجوان  و  مولف کتاب های کودک 
می افزاید: با توجه به شرایط فعلی ، تصور 
نمی کنم اتفاق خوبی در این حوزه رخ بدهد 
مگر این که حمایت ها جدی تر و سازمان 
یافته تر شوند، برای مثال امکان دسترسی 
به مدارس را فراهم شود تا از این طریق 

کتب را در اختیار کودکان قرار دهیم.
صمدی در پایان سخنانش می گوید: 
در حال حاضر در استان ما جوی باریکه 
جریان  نوجوان  و  کودک  ادبیات  از  ای 
انفرادی کار  دارد و هر کسی به صورت 
می کند، اما باید امیدوار بود تا شرایط برای 
خالقیت های  بروز  و  استانی  هنرمندان 

بیشتر در این عرصه فراهم شود.

صمدی: شاعر کودک باید خلق اثر هنرمندانه را بلد باشد

شاعر  لیمویی«  »علی  استاد  درباره  شیرین زوان«  »دلبر  کتاب 
کرمانشاهی چاپ شد

زوان)دلبر  شیرین  »دلبر  کتاب 
شیرین زبان(« ویژه  استاد شاعر »علی 
لیمویی« متخلص به ثابت کرمانشاهی 
به قلم »حجت اله موالیی فر« توسط 

انتشارات سرانه چاپ و منتشر کرد.
 1316 سال  که  لیمویی  استاد   
اتمام  از  بعد  متولد شد،  در کرمانشاه 
ثبت  اداره  در  متوسطه  تحصیالت 
سال  در  و  استخدام  امالک  و  اسناد 
13۷4 بازنشسته شد؛ وی از جوانی با 
ذوق و استعدادی که داشت سرایش 
قصیده،  گوناگون  قالب های  در  شعر 

با ۲ زبان کردی کرمانشاهی و فارسی  غزل، مثنوی، دوبیتی و رباعی را 
کرمانشاهی آغاز کرد.

استاد لیمویی که هم اکنون در سن 84 سالگی و به دلیل سکته مغزی 
یک سالی است خانه نشین شده است، یکی از فعاالن ادبیات بومی کرمانشاه 

است که توانسته 9 اثر را در این زمینه خلق کند.
کتاب »ترانه های ترنم« که شامل 3۰۰ ترانه از 85 شاعر کرمانشاهی 
کرمانشاهی«، »هفتاد  »واژه نامک گویش  کتاب های »گالریژان«،  است، 
حلقه  کرمانشاه«، »در  یار«، »شهر من  عرفانی«، »شنه ی  و هفت غزل 
عشاق«، »یاد قدیما ... «  و »کرمانشاه شهر بی ستون« آثار چاپ شده این 

شاعر برجسته کرمانشاهی است.
شاعر  لیمویی«  »علی  استاد  درباره  شیرین زوان«  »دلبر  کتاب 

کرمانشاهی چاپ شد
 استاد علی لیمویی شاعر کرمانشاهی

انتشارات  که  است  کتاب هایی  سلسله  از  شیرین زوان«  »دلبر  کتاب 
کرمانشاه تحت  ادبیات  پیشکسوتان  و  بزرگان  به  نهادن  ارج  برای  سرانه 
عنوان »کتاب ویژه« چاپ و منتشر می کند کما اینکه سال گذشته کتاب 
ویژه استاد »فرشید یوسفی« با عنوان »هزار دستان باغ هزار گل« توسط 

نشر فوق انتشار یافت که با استقبال مخاطبان مواجه شد.
سفید،  کاغذ  رنگ،  چهار  شومیز  جلد  رقعی،  قطع  در  نیز  کتاب  این 
اول  چاپ  نوبت  نسخه،  هزار  تیراژ  تومان،  هزار   6۰ بهای  صفحه،   184
14۰۰ و صفحه آرایی »هستی مرادی« و طرح جلد »فاطمه یزدانی فر« 

چاپ شده است.
در دلبر شیرین زوان حجت اله موالیی فر، نویسنده به شرح حال و معرفی 
آثار علی لیمویی )ثابت کرمانشاهی( پرداخته است؛ موالیی فر نویسنده و 
روزنامه نگار کرمانشاهی است که در سال 133۰ در کرمانشاه متولد شده و 
خالق کتاب هایی چون »هزاردستان باغ هزار گل« و »سبزه میدان« است.

»فاشیسم و دموکراسی« در بازار کتاب
کتاب »فاشیسم و دموکراسی« نوشته 
قیصری  سودابه  ترجمه  با  اورول  جورج 

منتشر شد.
این کتاب در 64 صفحه با شمارگان 
11۰۰ نسخه و قیمت 19هزار تومان توسط 

نشر پارسه منتشر شده است. 
در نوشته پشت  جلد کتاب »فاشیسم 
و دموکراسی« آمده است: احساس می کنم 
رخت  جهان  از  عینی  واقعیت  مفهوم 

برمی بندد...
چنین آینده ای بیش از هر بمبی مرا 

می ترساند. 
کاش آدم های کوچه و خیابان درک 
می کردند که آزادی به اندازه نان روزانه شان 
مهم است و همان قدر به حفاظت نیاز دارد. 

دموکراسی  و  فاشیسم  درباره  اورول  درخشان  مقاله  پنج  شامل  کتاب  این 
پرتره ای  و  شده اند  نوشته  دوم  جهانی  جنگ  روزهای  تاریک ترین  در  که  است 
قوی از کشوری را به تصویر می کشند که هنجارها و ایده آل ها دیگر در آن قدر 
آزادی  اورول هشدار می دهند که  آثار  مانند دیگر  مقاله ها  این  نمی شود.  دانسته 

تا چه حد شکننده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

»ادبیات« چراغ امید را در انسان زنده نگه می دارد

و  پیش بینی  از  فراتر  فروش  آمار  کرد:  تاکید  اسالمی  ارشاد  و  وزیرفرهنگ   
انتظار کتاب ها، نشان داد که در شرایط دشوار کنونی به رغم گرفتاری های ناشی از 
همه گیری ویروس کرونا، ادبیات همچنان ساحل امن و آرامش بخش انسان امروز 

است و چراغ امید را زنده نگه می دارد.
به گزارش دنیای جوانان از خانه کتاب و ادبیات ایران، سید عباس صالحی 
در پیامی به همایش بین المللی »ادبیات در روزگار کرونا« که توسط ایوب دهقانکار 
مدیرعامل این خانه در افتتاحیه همایش قرائت شد،  آمده است: قریب به یک سال 
و نیم از شیوع بیماری همه گیر کووید19 در کشور ما می گذرد. این پیشامد ناخواسته 
تمامی بخش های زندگی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. عرصه فرهنگ هم 
از گزند آسیب های این بیماری در امان نمانده و تبعات و آثار سوء آن دامن گیر بازار 

نشر و کتاب هم شد.
در این میان روند برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان مهم ترین 
رویداد کتاب و ادبیات کشور و نبض تپنده بازار نشر، ابتدا با تأخیر در زمان برگزاری 

مواجه شد و در ادامه در بستر فضای مجازی مجال برگزاری پیدا کرد.
کشورمان،  شهرهای  وضعیت  قرمزشدن  با  مدت  این  در  افزاید:  می  وی 
کتابفروشی ها و کتابخانه های عمومی چندین بار تعطیل شد؛ شماری از هنرمندان 
و نویسندگان به این ویروس مبتال شدند و بسیاری از رویدادها، جشنواره ها و جوایز 
ادبی امکان برگزاری حضوری نیافت و زمینه ارتباط  چهره به چهره میان نویسندگان 

و مخاطبان بسیار محدود شد.
در پیام صالحی آمده است: در مقابل این محدودیت ها، فرصت های مناسبی هم 
برای بروز و ظهور در فضای مجازی و بهره گیری از این بستر در شکوفایی خالقیت ها 
پدید آمد که برگزاری صدها برنامه در قالب جدید رهاورد آن بود و خانه کتاب و 
ادبیات ایران، با برگزاری نشست های ادبی متعدد در فضای مجازی از پیشگامان 

این عرصه محسوب می شود.
رونق فروش کتاب های صوتی و الکترونیکی و سایر محصوالت فرهنگی نیز 

از نقاط امیدبخش این دوران است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در این پیام تصریح کرد: نویسندگان و 
شاعران عزیز در ستیز با مالل این ایام، همچنان به آفرینش و خلق ادبی می پردازند 
تا روایتگر روزهای سخت حیات یک ملت باشند و بیم ها و امیدهای این عصر را به 
قلم سحرانگیز خود ثبت کرده و جامعه را به پیشواز روزهای روشن فردا رهنمون سازند.

وی افزود: برگزاری وبینار بین المللی »ادبیات در روزگار کرونا« و نگاه تخصصی 
به مسائل این ایام از اقدامات حائز اهمیتی است که به همت همکاران خانه کتاب و 
ادبیات ایران فراهم آمده و از صاحب نظران پنج کشور برای این هم اندیشی دعوت 

به عمل آورده اند.
صالحی در ادامه این پیام با ارج نهادن به حضور عالمانه استادان، ادیبان و 
پژوهشگران در این همایش مجازی، ابراز امیدواری کرد تا مباحث مطرح شده در 
این رویداد بین المللی به شناخت بهتر ما از موقعیت ادبیات در دوران همه گیری کرونا 

کمک کند و به خلق آثار ادبی بیشتر یاری رساند.
وبینار بین المللی ادبیات در روزگار کرونا

در »وبینار بین المللی ادبیات در روزگار کرونا« چهار نشست تخصصی مرتبط با 
محورهای این وبینار با حضور استادان بیش از 15 دانشگاه و پژوهشگاه از کشورهای 

هند، افغانستان، ایران، پاکستان و عراق برگزار خواهد شد. 
در اولین نشست تخصصی »وبینار بین المللی ادبیات در روزگار کرونا« احمد 
درباره  فرهنگی(  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی  هیئت  )عضو  شاکری 
»کرونا و بحران روایت«، علیرضا حسن زاده )عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری( درباره »تفسیر آستانه ای و مردم شناختی ادبیات با تمرکز بر 
آیین، افسانه و رمان در دوران کرونا«، پروفسور اخالق احمد )عضو هیئت علمی 
دانشگاه جواهر لعل نهرو هند( درباره »وضعیت آثار ادبی در روزگار کرونا« و شماری 
از اساتید درباره »ظرفیت های زبان فارسی در مواجهه با بحران ها« در قالب نشستی 
مجازی سخنرانی خواهند کرد. عالقه مندان برای حضور در این نشست می توانند از 
http://www.aparat. ساعت 11:3۰ روز شنبه )نوزدهم تیرماه 14۰۰( به نشانی

com/khaneketab مراجعه کنند. 
سه نشست تخصصی نیز روز یک شنبه )بیستم تیرماه 14۰۰( برگزار می شود 

که جزییات این نشست ها به شرح زیر است: 
»ادبیات« چراغ امید را در انسان زنده نگه می دارد

در دومین نشست »وبینار بین المللی ادبیات در روزگار کرونا« فاطمه فیاض 
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم مدیریت الهور پاکستان( درباره »ذکر بیماری های 
همه گیر در متون ادبی شبه قاره«، بهزاد کریمی )عضو هیئت علمی گروه ایران شناسی 
دانشگاه میبد یزد( درباره »بیماری های همه گیر در قرون نخستین اسالمی: گزارش 
یک مقاله«، سیده فلیحه زهرا کاظمی )عضو هیئت علمی دانشگاه ال سی بانوان 
الهور پاکستان( درباره »امید در شاهنامه فردوسی« و علی شهیدی )عضو هیئت 
درباره  تهران(  دانشگاه  باستانی  زبان های  و  فرهنگ  و  ایران شناسی  گروه  علمی 
»دهان پوش ایرانی« سخنرانی خواهند کرد. دومین نشست این وینار روز یک شنبه 
)بیستم تیرماه 14۰۰( از ساعت 9 صبح به صورت زنده از خانه کتاب و ادبیات ایران 
به نشانی http://www.aparat.com/khaneketab پخش خواهد شد. 
از ساعت 11:3۰با اجرای احسان رضایی آغاز  همچنین، در نشست سوم که 
کمیسیون  فرهنگ  بخش  مدیر  و  ادبی  )پژوهشگر  مستکین  عبدالمهدی  می شود، 
ملی یونسکو( درباره »امیدواری و امیدورزی در دوران بحران ها در ادبیات فارسی«، 
محمودرضا اکرامی فر )پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی( درباره »بازتاب کرونا در شعر 
طنز امروز« و محمدکاظم کاظمی )شاعر و پژوهشگر افغانستانی( درباره »آسیب شناسی 
فعالیت های ادبی در فضای مجازی در دوران کرونا«، سخنرانی خواهند کرد. این نشست 
نیز از طریق آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران در دسترس عالقه مندان قرارمی گیرد. 
در این روز همچنین، علیرضا قیامتی )عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد( 
درباره »آفرینش های ادبی در کشورهای فارسی زبان«، رحیم غابی )عضو هیئت علمی 
دانشگاه بغداد( درباره »بیماری های مسری در ادبیات فارسی«، نسیم خلیلی )نویسنده 
و پژوهشگر( درباره »تجربه نویسندگی در دوران کرونا«، احمد شاکری )عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات( درباره »ادبیات در بحران؛ مواجهه ادبیات 
داستانی معاصر ایران با بیماری کرونا« و احسان رضایی )نویسنده و منتقد ادبی( درباره 

»تصویر همه گیری ها در ادبیات استانی« سخنرانی می کنند. 
 در نشست پایانی »وبینار بین المللی ادبیات در روزگار کرونا«، محسن جوادی 

)معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( نیز سخنرانی خواهد کرد. 

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب میالد نجفی مفرد

نی  با شهر ه  ر شما 139۷به  4۰5مدل ه  و پژ و  ر د خو لک  ما
41-1۷۲ص49شماره بدنه

NAAM11VE8JK۰3۰466شماره موتور1۲4K11993۰4علت 
فقدان سند تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
انقضای مهلت مزبور  از  ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس 

طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.

زل
ل ع

ص
ف

تصویری دیده نشده از هوشنگ ابتهاج و محمدرضا لطفی
اختصاصی دنیای جوانان

دستم بگیر 
کز غم ایام خسته ام

علی اشتری )فرهاد(

دستم بگیر کز غم ایام خسته ام
نازم بکش که عاشقم و دل شکسته ام

از خود مران مرا که قسم می خورم هنوز
جز با دو چشم مست تو عهدی نبسته ام

رفتی ، برو ، برو ، که دلم پر ز داغ توست
من سرخ الله ام که ز داغ تو رسته  ام

در خون مکش تو بال و پر خسته مرا
من طایر بهشتی از دام جسته ام

گفتی به ناز، تا بزنم پنجه ای به ساز
دانی که پرده دل محزون گسسته ام ؟

سازم شکست بی تو و عمرم به غم گذشت
 اکنون به یاد روی تو تنها نشسته ام



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 27۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵628۰1-66٩17۳12 -66٩1۵268      
فکس:661261۳٩

درباره الي با صداي فرشته صدرعرفایی

گروه سوینا که مدتي است آثار 
همینطور  و  کشور  سینماي  شاخص 
سینماي جهان را به صورت صدادار 
در  مي کنند،  تهیه  نابینایان  براي 
سینمایي  فیلم  خود  اقدام  تازه ترین 
را  فرهادي  اصغر  ساخته  الي،  درباره 

توسط فرشته صدرعرفایي صدادار کرده و در 
اختیار مخاطبان قرار داده اند که ابتدا دز سینما گلخانه و سپس به صورت 
آنالین در دسترس قرار گرفته است. گروه سوینا پیش تر با هنرمنداني 
چون افشین زی نوری، شبنم مقدمی، احترام برومند، علیرضا شجاع نوری، 
پریناز ایزدیار، ستاره اسکندری، علیرضا آرا، سارا بهرامی، پرویز پرستویی، 
رخشان بنی اعتماد، صابر ابر، مهدي پاکدل و هوتن شکیبا همکاري کرده 
بودند و آثار شاخصي از فیلم هاي کالسیک سینماي ایران و هالیوود را در 

اختیار مخاطبان قرار داده بودند.

حکم جدید براي امیر مشهدي عباس

امیر مشهدی عباس با حکم مدیر 
و  بیست  دبیر  نمایشی  هنرهای  کل 
تئاتر  بین المللی  جشنواره  هفتمین 
کودک و نوجوان شد. قادر آشنا، مدیر 
کل هنرهای نمایشی طی حکمی امیر 

و  بیست  دبیر  عنوان  به  را  مشهدی عباس 
هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان معرفی کرد. در متن این حکم چنین آمده است: تئاتر کودک و 
نوجوان به واسطه شرایط ویژه مخاطبانش واجد حساسیت ها و ظرایف 
خاصی است که اهمیت این حوزه را دو چندان می کند. ارتباط آثار نمایشی 
این گروه سنی با حوزه تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان سرزمین 
و نقش آن در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی ایشان در آینده، 
بزنگاه خطیری است که وظیفه صاحب نظران، هنرمندان و تصمیم سازان 

این عرصه را بیش از پیش مهمتر می کند.

مهدي نراقیان و رد یک شایعه عجیب

نه  رسا موسیقی  مرکز  رئیس 
کرد  اعالم  شایعه  یک  رد  با  ملی 
موسیقی  اختصاصی  شبکه  راه اندازی 
سراسری  شبکه های  بستر  در  چه 
دستور  در  مجازی  پلتفرم های  چه 

رئیس  نراقیان  محمدمهدی  نیست!  کار 
راه اندازی  خبر  ملی  رسانه  موسیقی  مرکز 
سازمان  کرد:  تصریح  و  ندانست  دقیق  را  موسیقی  تلویزیون خصوصی 
شبکه  راه اندازی  برای  برنامه ای  و  سیاست  حاضر  حال  در  صداوسیما 
اختصاصی موسیقی، چه در بستر شبکه های سراسری و چه پلتفرم های 
مجازی ندارد و در آینده نیز چنین موضوعی در دستورکار نخواهد بود. 
هر اتفاقی در این حوزه قرار باشد روی دهد، در چارچوب سیاست های 
کالن نظام، سازمان و رهنمودهای ریاست سازمان خواهد بود که بر همین 

سیاستگذاری کالن تاکید دارد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

علي اکبر ثقفي و دلسردي فیلمسازان

ه  تهیه کنند  ، ثقفی کبر  علی ا
دلیل  به  است  معتقد  سینما  موفق 
تولیدکنندگان  کران،  ا بد  یط  شرا
شده اند.  دلسرد  فعالیت  ادامه  برای 
این تهیه کننده با اشاره به پروژه های 
دست  در  تولید  برای  که  سینمایی 

کارگردانی  به  ژاپنی ها  کوچه  گفت:  دارد، 
به  آن  تدوین  زودی  به  و  دارد  قرار  فنی  مراحل  در  ثقفی  امیرحسین 
شراره  کارگردانی  به  وحشی  سینمایی  فیلم  همچنین  مي رسد.  پایان 
سروش نیز در مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودی جلوی دوربین 
می رود. متاسفانه درحال حاضر، فیلم ساختن برای اکران اشتباه است. 
هرچند سینماها در وضعیت قرمز نیز باز است، اما مسئله این است که 
آیا کسی برای دیدن فیلم ها به سینما می رود یا خیر؟ در چنین شرایطی 

تهیه کنندگان برای تولید در سینما دلسرد شده اند!

ما
سین

 

انتقاد سینمایي ها از دولت ادامه دارد...

علیرضا رئیسیان: آینده روشني دز حوزه فرهنگ و هنر نمي بینم!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 1۰8- واحد٩ 
تلفن: 26۳۰۵824- فکس: 26۳۰۵824 صندوق پستی: 11۵- 1٩۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  ۰٩1227۵21٩۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

در حالي که تنها چند روز از پایان 
دولت فعلي باقي مانده است و به زودي 
کماکان  مي آید،  کار  سر  جدید  دولت 
خصوصا  دولت  از  انتقادها  و  گالیه ها 
از جانت هنرمندان ادامه دارد... به نظر 
در  روحاني  حسن  دولت  که  مي رسد 
زمینه فرهنگ و هنر بیشترین انتقادها 
را داشته و هرچند که در ۲ سال اخیر 
موضوعاتي چون اقتصاد، تورم، مدیریت 
کرونا و واکسیناسیون هم به کم کاري ها 
ولي  شده  اضافه  دولت  ضعف هاي  و 
اهالي سینما معتقد  هنرمندان خصوصا 
هستند که کم لطفي دولت به این عرصه 
در کل 8 سال وجود داشته و منحصر به 

این ۲ سال اخیر نمي باشد!
ن  ا د گر ر کا ن  ئیسیا ر ضا  علیر
از  یکي  که  سینما  قدیمي  و  کهنه کار 

فیلمسازان کم کار در این 8 سال بوده، در 
خصوص انتظارات خود از رئیس جمهور 
جدید در حوزه فرهنگ و هنر گفت: اگر 
نگاهی به خروجی تصمیمات و اعمال 
کسانی که مسئولیت بخش فرهنگ را 
در دولت های یازدهم و دوازدهم بر عهده 
داشتند بیندازیم بی شک متوجه می شویم 
یکی از کم ثمرترین کارنامه فرهنگی و 
هنری دولت های بعد از انقالب مربوط 
پیش  ما  بود!  روحانی  آقای  دولت  به 
تصور  دولت ها  برخی  در  بارها  این  از 
می کردیم فرهنگ و هنر در پایین ترین 
سطح ممکن دچار تنزل شده است اما 
متاسفانه دیدیم که ۲ دولت اخیر رکورد 
آن عملکردهای ضعیف را شکستند. لطفا 
چند  تجربه،  و  هنر  تاسیس  از  غیر  به 
تصمیم مهم و پایدار و موثر که در این 

8 سال مدیران سینمایی گرفتند را نام 
ببرند تا در تاریخ بماند! مسائل سیاسی 
و اقتصادی آنچنان بر تصمیمات دولت ها 
بر  هم  وزرا  انتخاب  که  انداخته  سایه 
یعنی  می گیرد،  صورت  رویکرد  همین 
بر  آنها  کارکرد سیاسی  بیشتر  واقع  در 
مسائل آموزشی، اجتماعی، فرهنگی مهم 
است. بی تردید وزرای فرهنگ و ارشاد 
اسالمی دولت های یازدهم و دوازدهم 
ساکت ترین و کم کارترین وزرایی بودند 
که در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی 
فعالیت می کردند! وزرای علوم، آموزش و 
پرورش، ورزش و جوانان با این عملکرد 
خود خسارت زیادی را وارد آوردند و قطعا 
این ضعف عملکردی شان هیچ توجیه و 

منطقی ندارد.
مه  ا د ا ر  د ن  ئیسیا ر ضا  علیر

بد  شاید  متذکر شد:  خود  صحبت هاي 
از  پیش  دولت های  به  گذری  نباشد 
این  که  شویم  متوجه  تا  کنیم  انقالب 
یک رسم اشتباه و تاریخی است. شما 
اگر کتاب دولت های عصر مشروطیت را 
بخوانید متوجه می شوید در آن دوره ها 
هم یک آدم فرهنگی در چارچوب وزارت 
فرهنگ و هنر فعالیت نداشته است. حاال 
اتفاق  دیگری  نحو  یک  به  سابقه  این 
افتاده و کسانی که بیشتر سیاسی هستند 
در امور فرهنگ و هنر دیده می شوند و 
و  سیاسی  آینده  نگران  بیشتر  مدیران 
حرفه ای خود هستند تا حوزه ای که در 
آن مسئولیت دارند و اولویت اول برای 
آینده است  برای  آنها کارکرد مدیریت 
تا خود فعل فرهنگ و هنر و امثال آن!

ینکه  ا ن  بیا با  گر  سینما ین  ا

از روسای سازمان  بیگانه بودن ۲ تن 
ساختار  و  سینما  جریان  با  سینمایی 
به  جدی  ضربات  پیچیدگی هایش  و 
هنرهفتم وارد کرد تصریح کرد: ما اگر 
کارنامه دولت را نگاه کنیم می بینیم به 
طور متوسط حدود هر ۲ سال و نیم یک 
سینمایی  سازمان  رئیس  یک  و  وزیر 
عوض شده اند. اولین مشکل این اتفاق 
آن است که مشکالت زیربنایی با این 
حتی  و  نمی شوند  حل  هرگز  روش 
این  با  روزمره هم  و  روتین  مشکالت 
تغییرات مکرر مدیران قابل حل نیست. 
هر  برای  است  کافی  فاکتور   ۲ همین 
آدم بی طرفی که قضاوت کند ما در این 
سال ها با چه فاجعه ای در حوزه فرهنگ 
بوده ایم!  روبرو  سینما  باالخص  هنر  و 
آقای روحانی و هیات دولت ایشان به 

این سرمایه عظیم مردمی و  از  شدت 
اجتماعی غفلت کردند.

به  پاسخ  در  رئیسیان  علیرضا 
آیت اهلل  از  شما  انتظار  که  پرسش  این 
رئیسی و هیات دولت ایشان برای رشد 

و اعتالی حوزه فرهنگ و هنر باالخص 
مسائل  کرد:  تاکید  چیست؟  سینما 
فرهنگی یک مجموعه ای از بافت به هم 
پیوسته است و به صورت ریشه ای با هم 
در ارتباط هستند. به صورت عمومی با 

تاریخچه ای که عرض کردم چشم انداز 
نمی بینم  ایران  سینمای  برای  روشنی 
و  جدی  تحول  یک  واقعا  اینکه  مگر 
ساختاری در دیدگاه هیات دولت جدید 

وجود داشته باشد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

ز  ا یکــي  هــا  ز و ر یــن  ا
ــینمایي  ــاي س ــن رویداده مهمتری
جهــان در حــال برگــزاري اســت. 
از  یکــي  کــه  کــن  جشــنواره 
یــن  مهمتر و  ین  خص تر شــا
ــطج  ــري در س ــنواره هاي هن جش
جهــان بــه شــمار مــي رود بعــد از 
یــک ســال وقفــه بــه دلیل شــیوع 
ــه صــورت  ــا ب ــن روزه ــا، ای کرون
رعایــت  بــا  البتــه  و  فیزیکــي 
ــال  ــتي در ح ــاي بهداش پروتکل ه
برگــزاري اســت و اصغــر فرهــادي 
ــانس هاي  ــي از ش ــوان یک ــه عن ب
از  دوره جشــنواره  ایــن  اصلــي 
ایــران حضــور دارد. امــا فرهــادي 
و دیگــر اعضــاي گروهــش تنهــا 
ــن دوره  ــر در ای ــاي حاض ایراني ه
جشــنواره کــن نیســتند، حامــد 
ــنده و  ــد، نویس ــلیمان زاده منتق س
مــدرس دانشــگاه یکــي دیگــر 
ــن  ــاخص در ای ــاي ش از ایراني ه
بــا  او  اســت.  جشــنواره  دوره 
دعــوت رســمی کالوس اِِدر دبیــر 
ــدان  ــی منتق ــیون بین الملل فدراس
روی  )فیپرشــی(  جهــان  فیلــم 
ــه  ــش دو هفت ــی داوری بخ صندل
کارگردانــان و هفتــه منتقدیــن، 
هفتــاد و چهارمیــن دوره جشــنواره 
ــت.  ــن نشس ــم ک ــی فیل بین الملل
همــکاران او در ایــن بخش اســتیو 
ســولِر میرالـِـس از اســپانیا و بارابارا 
منتقــدان  از  فرانســه  از  لــوِری 
جهــان  ســینمای  سرشــناس 
یــی  م ها نا پیش تــر   . هســتند
کیارســتمی،  عبــاس  همچــون 
ــون شــهابی  نیکــی کریمــی، کتای
رویــداد  ایــن  داوری  بــه  و… 
ــوت  ــان دع ــینمایی جه ــم س مه
ســلیمان زاده  و  بودنــد  شــده 
ــت  ــی اس ــد ایران ــتین منتق نخس
ــن شــده  ــه داور فیپرشــی در ک ک
ــن دوره  ــاد و چهارمی ــت. هفت اس
ــن  ــم ک ــی فیل ــنواره بین الملل جش
فرانســه در تاریــخ 15 تــا ۲6 تیــر 
14۰۰ برگــزار مي شــود. بــا حامــد 
ســلیمان زاده درخصوص جشــنواره 
ــران،  ــاه ته ــم کوت ــی فیل بین الملل
ــال  ــادی، ح ــر فره ــان اصغ قهرم
و…  کــن  هــوای جشــنواره  و 
گفتگویــی کرده ایــم کــه در ادامــه 

مي گــذرد... نظرتــان  از 

جشــنواره  شــدن  -اضافــه 
ــران  ــاه ته ــم کوت ــی فیل بین الملل
بــه فهرســت جشــنواره های مــورد 
ــیار  ــتاورد بس ــکار، دس ــد اس تایی
ــران  ــینمای ای ــرای س ــی ب مهم
اســت... کمــی در ایــن خصــوص 

ــد؟ ــان بگویی برایم
*بــه هرحــال فــارغ از اتفــاق 
بســیار فرخنــده و مهمــی که برای 
ایــن جشــنواره افتــاد اگــر مــا بــه 
ــن جشــنواره نگاهــی  ســابقه ی ای
می شــویم  متوجــه  زیــم  بیندا
ــای  ــه در بخش ه ــازانی ک فیلمس
ــی شــده اند  ــون در آن معرف گوناگ
همــواره روی 4بخــش اساســی 
ــن و  ــی، انیمیش ــتانی، تجرب )داس
مســتند( یعنــی بدنــه ســینمای 
اصلــی مــا، یــا بهتــر اســت بگویــم 
فیلم هــای مســتقل و پیشــروی 
ــع  ــته اند. در واق ــر گذاش ــا تاثی م
جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران 
ــی  ــکار داخل ــک اس ــی ی ــه نوع ب
ــاه  ــم کوت ــازان فیل ــرای فیلمس ب
در  می شــد.  محســوب  کشــور 
گذشــته مــن و تمــام کســانی 
زندگــی  شهرســتان ها  در  کــه 
می کردیــم آمــال و آرزوی مــان 
حضــور در یکــی از بخش هــای 
حقیقتــا  بــود.  فســتیوال  ایــن 
خیلی هــا بعــد از دســت یافتــن 
توانســتند  موفقیــت  ایــن  بــه 
ــه دســت  دیــده شــوند و اعتبــار ب

بیاورنــد. حــاال کــه جشــنواره فیلم 
کوتــاه توســط آکادمــی اســکار بــه 
رســمیت شــناخته شــده و فیلم هــا 
می تواننــد بــرای قضــاوت بــه 
آکادمــی، ســپرده شــوند پــس 
بــرای  مهمــی  بســیار  انگیــزه 
نوعــی  بــه  و  مــا  فیلمســازان 
ــرای دریافــت فیلم هــا  ــاری ب اعتب
از کشــورهای گوناگــون ایجــاد 
شــده اســت. از ایــن بــه بعــد 
حضــور افــراد و فعــاالن حرفــه ای 
ســینمای جهــان در این جشــنواره 
ــرد.  ــدرت بگی ــد ق ــتر می توان بیش
چــون بــه هرحــال آنهــا می داننــد 
بــا جشــنواره ای فعالیــت می کننــد 
ــی اســکار کانکــت  ــا آکادم ــه ب ک

ــت. ــده اس ش

ــنواره  ــود جش ــن وج ــا ای -ب
جدیــدی  طراحی هــای  یــد  با
ــازی  ــد و استانداردس ــته باش داش
صــا  مخصو  . کنــد ی  بیشــتر
کــه  فیلم هایــی  تعــداد  بــرای 
نــد  ا می تو می کنــد  ل  قبــو
بیشــتر  ا  ر ســخت گیری هایش 
ــای  ــع بخش ه ــا در واق ــد و ی کن
ــه جشــنواره  جانبــی بیشــتری را ب
اضافــه کنــد... نظر شــما چیســت؟

از شــنیدن  *مــن شــخصا 
ــه  ــدم ب ــحال ش ــر خوش ــن خب ای
ایــن دلیــل کــه مــن هــم در ایــن 
ــم  ــتم و ه ــم داش ــنواره، فیل جش
انتخــاب بین المللــی اش  هیــات 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــودم. در کل بای ب
فرخنــده ای  و  بــزرگ  اتفــاق 

ــود چــرا کــه خودمــان  برایمــان ب
ســینمای  انجمــن  فرزنــدان  را 
ــن  ــم و ای ــران می دانی ــان ای جوان
ــای  ــتحکام فض ــه اس ــوع ب موض
آموزشــی، عرضــه و تولیــد انجمن 
هــم بســیار کمــک خواهــد کــرد.

-ایــن اتفــاق چقــدر در رشــد 
فیلمســازان مــا مهــم  و تاثیرگــذار 
ــدازه جشــنواره  ــه چــه ان اســت؟ ب
ــد؟  ــرار می ده ــعاع ق را تحت الش
نــد  ا می تو ثیــر  تا یــن  *ا
هــم  شــد  با مســتقیم  هــم 
ــن  ــه ای ــتقیم ب ــتقیم. مس غیرمس
کــه  فیلمســازی  کــه  مفهــوم 
ــده  ــر ش ــن براب ــزه  اش چندی انگی
را  فیلمــش  می توانــد  حداقــل 
در جایگاهــی ببینــد کــه اعضــای 
داوری آکادمــی اســکار، اثــر او 
ــته ی  ــای برجس ــار کاره را در کن
دیگــری تماشــا می کننــد. بــه 
آرزوهایــی  عــده ای  هرحــال 
ــد کــه  داشــتند و تــالش می کردن
ــر  ــنواره های دیگ ــک جش ــه کم ب
ــد  ــدا کنن ــت پی ــت دس ــه موفقی ب
کــه ایــن اتفــاق کار را بــه نوعــی 
ــت.  ــرده اس ــان تر ک ــان آس برایش
غیرمســتقیم هــم تاثیــرش بــه 
ــد  ــن شــکل اســت کــه می توان ای
انگیــزه ای بــرای فضــای آموزشــی 
ــن  ــف انجم ــر مختل ــد دفات و تولی
ــد  ــته باش ــور داش ــر کش در سراس
ا  ر نه تــری  منصفا ی  فضــا و 
در  کنــد.  ایجــاد  همــه  بــرای 
ــه  ــران ب ــم ســینمای ای ــع طع واق

شــکل جدیــدی می توانــد بــه 
ــن  ــود و ای ــی ش ــب معرف مخاط
موضــوع خــود جشــنواره را خیلــی 
می دهــد.  قــرار  تحت الشــعاع 
می کنــم  پیش بینــی  مــن 
فتــی  یا در فیلم هــای  ن  میــزا
بــرای قضــاوت چــه از ایــران 
ــی  ــر خیل ــورهای دیگ ــه از کش چ
ــوان  ــه عن ــد. ب ــد ش ــاد خواه زی
فــردی کــه در ایــن زمینــه فعــال 
ــات  ــر تبلیغ ــم اگ ــتم مطمئن هس
درســتی مخصوصــا بــه زبان هــای 
مختلــف خارجــی صــورت بگیــرد 
ــرای  ــه ای را ب ــده مداران ــگاه آین ن
ــد  ــف خواه ــا تعری ــازان م فیلمس

ــرد. ک

وران  دا ز  ا یکــی  -شــما 
فیپرشــی در جشــنواره کن هســتید 
کمــی در ایــن خصــوص و فضــای 
عمومــی جشــنواره کــن برایمــان 
بگوییــد کــه بــه چــه شــکلی 

ــت؟ اس
بــه  مــن  نه  *خوشــبختا
عنــوان یکــی از داوران فدراســیون 
بین المللــی منتقــدان فیلــم جهــان 
در کــن حضــور دارم و فیلم هــای 
کارگردان هــا  هفتــه  دو  بخــش 
می کنــم.  داوری  را  منتقدیــن  و 
ــم  ــم اول و 1۰ فیل ــدود 1۷ فیل ح
ــاه را بایــد تماشــا کنیــم و در  کوت
ایــن ۲ بخــش فــارغ از  فیلــم 
کوتــاه و بلنــد بــه برنــدگان جایــزه 
خواهیــم داد. همــکاران مــن از 
ــه  ــتند ک ــه هس ــپانیا و فرانس اس
ــده  ــالم ش ــان اع ــال اسامی ش قب
بــود. جشــنواره کــن بــه هــر حــال 
اولیــن جشــنواره  ای اســت کــه بعد 

از یــک و ســال و انــدی پاندمــی 
تقریبــا دارد بــه شــکل نرمــال 
ــال  ــر ح ــه ه ــود. ب ــزار می ش برگ
پروتکل هــای متفاوتــی تعریــف 
ســاعت   48 هــر  مثــال  شــده. 
تســت  بایــد  مهمانــان  یکبــار 
پی ســی آر منفــی را بــه گاردهایــی 
ــروی  ــا روب ــالن ها و ی ــه در س ک
نشــان  هســتند  جشــنواره  کاخ 
دهنــد تــا بتواننــد اجــازه ورود 
ــاحلی  ــالن های س ــد. س ــدا کنن پی
بــرای اکــران اضافــه شــده اند. 
در شــهرهای مختلــف فرانســه، 
اکران هــای  پاریــس  جملــه  از 
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــی ص همزمان
ــود  ــته ش ــت کاس ــم جمعی از حج
ولــی تقریبــا پیش بینــی شــده 
کــه حــدود بیســت هزار نفــری 
مخاطــب جشــنواره بــه شــکل 
برگــزاری  دوران  در  فیزیکــی 
بــا  اکران هــا  بــود.  خواهنــد 
همــان نظــم برگــزار خواهنــد 
برگــزاری  در  مشــکلی  و  شــد 
ــد  فســتیوال نیســت. امســال تاکی
و  قلیت هــا  ا بــر  ه  ر ا جشــنو
انتخــاب  از  سیاه پوست هاســت. 
فیلم هــا و گروه هــای موســیقی 
گرفتــه تــا انتخــاب آقای اســپایک 
ــات  ــس هی ــوان رئی ــه عن ــی ب ل
داوران بخــش اصلــی و پوســتر 
ــت  ــام از او اس ــه اله ــنواره ک جش
همــه و همــه تاکیــد بــر ایــن 

مســئله را نشــان می دهــد.

-پروتکل هــا چگونــه رعایــت 
می شــود؟ چنــد درصــد ســالن 
کل  در  دارنــد؟  ماســک  هنــوز 

می شــود؟ ســختگیری 

*طبیعتــا پروتکل هــا بایــد 
رعایــت شــود. بــرای ورود بــه 
کاخ جشــنواره و ســالن ها ایــن 
ســختگیری تشــدید شــده اســت و 
زدن ماســک الزامــی اســت امــا در 
فضــای بیــرون افــراد چه واکســن 
ــند  ــزده باش ــه ن ــند و چ زده باش
اســتفاده از ماســک اجبــاری نــدارد 
ــت.  ــی اس ــه خواه ــال دل ب و کام
روی  اپ هایــی  اینکــه  ضمــن 
ــده  ــب ش ــا نص ــی مهمان ه گوش
ــتند  ــوده هس ــه آل ــرادی ک ــا اف ت

ــوند. ــایی ش شناس

-فضــا بــرای فیلــم قهرمــان 
ــه چــه  ــر فرهــادی ب ســاخته اصغ
شــکلی اســت؟ آیــا اشــتیاق بــرای 
کــن  در  ایشــان  فیلــم  دیــدن 

ــت؟ هس
اســم  فرهــادی،  *اصغــر 
جشــنواره  بــرای  دوست داشــتنی 
کــن اســت. خیلــی  از منتقدیــن 
هالیــوود ریپورتــر، ســایت اند ســان، 
کایــه دو ســینما، فیلــم کامنــت و… 
فیلــم او و لئــو کاراکاس را بــرای 
ــان  ــد. قهرم ــنهاد دادن ــا پیش تماش
ــوالی و در  ــادی 13 ج ــر فره اصغ
ســالن لومیــر کــه از ســالن های 
ــه  ــت ب ــن اس ــنواره ک ــی جش اصل
نمایــش در خواهــد آمــد. بســیاری از 
ایرانی هــا مشــتاق و مفتخــر هســتند 
ــه  ــم ایشــان را ب کــه می تواننــد فیل
ــا  ــن تماش ــن مخاطبی ــوان اولی عن
کننــد. من فکــر می کنــم جدیدترین 
ــا اکــران  ســاخته اصغــر فرهــادی ب

ــد. ــد ش ــه رو خواه ــی روب موفق

-ارزیابــی شــما تاکنــون از 
کــن  مســئوالن  برنامه ریــزی 

بــرای جشــنواره چیســت؟
مســئولین  مه ریــزی  *برنا
ــزد  ــه زبان ــن همیش ــنواره ک جش
اســت.  بــوده  عــام  و  خــاص 
بــا  کــه  داوطلبــی  نیروهــای 
جشــنواره کار می کننــد هــر کــدام 
نظــم و سیســتم خــاص خودشــان 
را دارنــد. امســال بــه ایــن شــیوه 
اســت کــه همــه بایــد 48 ســاعت 
قبــل از هــر اکــران بلیط هــا را بــه 
شــکل آنالین رزرو داشــته باشــند، 
ــا  ــراد ب ــال اف ــه قب ــی ک در صورت
بــه  رســانه می توانســتند  کارت 

فیلم هــا  تماشــای  بــه  راحتــی 
ــد  ــا امســال حتمــا بای بنشــینند ام
بلیط الکترونیکی را داشــته باشــند. 
ــم  ــوع نظ ــن موض ــرم ای ــه نظ ب
مراســم را بیشــتر از قبــل می کنــد 
و اجــازه نمی دهــد تــا نگرانــی 
خاصــی حیــن اکــران بــرای پیــدا 
ــه  ــائل ب ــه مس ــا و بقی ــردن ج ک
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــود بیای وج
ــرون از کــن  ــداد ســالن های بی تع
ــده  ــل ش ــال های قب ــتر از س بیش
ایــن  اســت. در واقــع تمامــی 
ــدات اندیشــیده شــده اســت  تمهی
ــه بهتریــن شــکل  ــا جشــنواره ب ت

ــود. ــزار ش ــن برگ ممک

ــای  ــم آق ــما فیل ــگاه ش -از ن
ــده  ــانس برن ــدر ش ــادی چق فره

ــدن دارد؟ ش
*مــا هنــوز فیلم هــا را تماشــا 
ــه از  ــور ک ــی اینط ــم. ول نکرده ای
ــدان  یادداشــت ها و نقدهــای منتق
ــر  ــاخته اصغ ــان س ــده قهرم برآم
ــرای  ــادی ب ــانس زی ــادی ش فره
ــنواره  ــالی جش ــل ط ــردن نخ ب
کــن در کنــار افــرادی ماننــد لئــو 
ــر  ــاز دیگ ــد فیلمس کاراکاس و چن
دارد. حقیقتــا بایــد منتظــر نظــرات 
تماشــا  را  کار  کــه  منتقدینــی 
ــر  ــا فک ــیم، ام ــرد باش ــد ک خواهن
ــدون  ــادی ب ــم فره ــم فیل می کن
شــخصه  بــه  نیســت.  شــانس 
امیــدوارم کــه اتفاقــات خوبــی 
بــرای فیلــم فرهــادی هــم در 
بخــش فیپرشــی و هــم در بخــش 
ــم  ــاره پرچ ــا دوب ــد ت ــی بیفت اصل
کشــور ایــران توســط نــام و فیلــم 
ایشــان بــاال بــرود. از ســوی دیگر 
ــه هــم اشــاره  ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــه  ــم ک ــی ه ــه روایت های ــم ک کن
اطالع رســانی  کاتولوگ هــای  در 
خوانــده  فیلم هــا  همــه  بــرای 
جذابــی  روایت هــای  می شــود 
اســت. در واقــع قهرمــان، رقبــای 
اصلــی و جــدی هــم دارد کــه 
بعــد از ایــن دوران پاندمــی اکــران 
می شــوند. بــه هــر حــال امیــدوارم 
ــوند،  ــق ش ــادی موف ــای فره آق
بــه  درود  بتوانیــم  دوبــاره  تــا 
مردم خــوب ســرزمینم… را روی 
ــت  ــگام دریاف ــکار هن ــتیج اس اس

ــنویم. ــان بش ــزه از ایش جای

همراه با منتقد ایراني حاضر در جشنواره کن
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