
سخنگوی وزارت بهداشت:

رعایت پروتکل های بهداشتی به شدت پایین است!
قیمت نفت در معامالت هفته گذشته به دنبال 
صعود دوباره مبتالیان به کرونای دلتا در کشورهای 

جهان، حدود ۱۰ درصد پایین آمد.
به گزارش دنیای جوانان، کرونا همچنان مهمترین عنصر 
تاثیرگذار بر بازارهای مختلف جهان است و تا زمانی که پایان 
همه گیری این بیماری مشخص نشود نمی توان روند قیمت ها 

را در این بازارهای پیش بینی کرد. 
بازار نفت شاید بیش از سایر بازارها از همه گیری ویروس 
از بخش های  برخی  تعطیلی  با  زیرا  باشد  گرفته  تاثیر  کرونا 
برای نفت  تقاضا  این ویروس،  با شیوع  مقابله  برای  اقتصاد 

خام کاهش چشمگیری پیدا کرد. 
صفحه 3

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو:

علت اصلی تالطم بازار خودرو
 قیمت گذاری دستوری است

۲۰ میلیون دوز فایزر در راه ایران!
دارو  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس 
از گشایش های جدید در عرصه واردات 

واکسن به کشور خبر داد.
با  ریاحی  ناصر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اشاره به برنامه ریزی ویژه و امیدوارکننده دولت 
واکسن،  واردات  گرفتن  سرعت  برای  سیزدهم 
توضیح داد: ما در اتاق بازرگانی تهران از طریق 
آقای مخبر  با  اتاق  این  رئیس  آقای خوانساری 
و  بودیم  تماس  در  رئیس جمهوری  اول  معاون 
سرعت  بر  دولت  نظر  که  کردند  اعالم  ایشان 
گرفتن واردات واکسن و افزایش دسترسی مردم 

به واکسن های تولید و تایید شده جهانی است.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:

فرهنگ سازی استفاده بهینه و ایمن ازگازطبیعی
 با تکیه بر روشهای مختلف ارتباط جمعی بسیارموثراست
4

افتتاح یك پلتفرم خانگي جدید با اكران آنالین رستاخیز
صفحه 8
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رضا بهبودي: در 

سینما و هنر ما كمتر 
به زنان پرداخته 

شده است

6ورزش
وضعیت پرسپولیس 

در حال حاضر بهتر از 
استقالل است

هنگ 7فر

قرار  موردتوجه  به شدت  روزها  اين  گوركن  فيلم سينمايي 
گرفته است و بسياري از مخاطبان سينما و شبكه خانگي حاال 
به طرفدار پروپاقرص اين اثر سينمايي تبديل شده اند چرا كه 
فيلمي ساده ولي در عين حال جذاب و پرگره از اتفاقاتي است 

كه ممكن است همه روزه در اطراف ما رخ دهد. 

به گزارش دنيای جوانان، مجيد جاللی در خصوص همكاری 
دوباره فوتبال ايران و امارات به واسطه تغيير نام ليگ فوتبال 
اين كشور اظهار داشت: ارتباط در هر زمينه ای پيش برنده 
است و دنيا روز به روز در حال رفتن به اين سمت است 
كه ارتباطات را گسترش دهد و هرگونه خللی در اين ميان 

می توان گفت زيان به همراه دارد.

ابوالقاسم حسين جانی شاعر و از پژوهشگران مطرح ادبيات 
كرده  تالش  رازها«،  »جغرافيای  شعر  دفتر  در  عاشورايی 
قيام  به  نگريستن  ديگرگونه  به  مخاطبانش  از  دعوت  با  تا 
اباعبداهلل، او را مسافر زمانی سازد از كربالی ۶۱ هجری تا 
امروز و عصر معاصر كه هنوز تمنای وصال حسينی ورد زبان 

هر انسان آزاده ای است.

ادبیات در هر 
سرزمینی آیینه افکار 

آن سرزمین است

سقوط قیمت نفت با صعود كرونای دلتا در جهان ورود شانزدهمین محموله واکسن کرونا 
توسط هالل احمر 

شانزدهمین محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط جمعیت هالل احمر 
حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار ُدز واکسن، امروز یکشنبه 3۱ مردادماه، در 

فرودگاه امام خمینی )ره( به وزارت بهداشت تحویل داده شد.
دکتر کریم  همتی _ رییس جمعیت هالل احمر از واردات محموله  جدید واکسن 
کرونا تهیه شده از سوی هالل احمر به کشور خبر داد و گفت: جمعیت هالل احمر روند 

واردات هفته ای دوبار واکسن کرونا را به ایران همچنان ادامه می دهد.
صفحه 2

در هفته ۷۸ اپیدمی کرونا در کشور، شاهد افزایش 
۱2.۵ درصدی مرگ های ناشی از بیماری نسبت به هفته 
ماقبل بودیم. همچنین روند کووید تقریبا در تمام استان ها 

صعودی است و کرونای دلتا همچنان با قدرت می تازد...
به گزارش دنیای جوانان، در حال حاضر در دنیا 2۱۱ میلیون و 
۵۵3 هزار و ۵3۷ مورد ابتال به بیماری کووید ۱۹ شناسایی شده که 
از این تعداد ۱۸۹ میلیون و 2۹۹ هزار و ۴3۴ نفر بهبود یافته اند، اما 

متاسفانه چهار میلیون و ۴2۷ هزار و ۷۶۷ نفر به دلیل ابتال به این 
بیماری در جهان جان باخته اند. در ایران نیز طبق آخرین آمار وزارت 
بهداشت تاکنون مجموع بیماران کووید۱۹ به ۴ میلیون و ۶۴۰ هزار 
و ۶۹۵ نفر رسیده که از این تعداد  سه میلیون و ۹۰2 هزار و ۸۰۸ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. با این 
حال کرونا جان ۱۰۱ هزار و 3۵۴ نفر از هموطنان مان را گرفته است.
صفحه 2

یکه تازی كرونا در ایران!
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صفحه 3

صفحه 2

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

حمایت از افراد طالق گرفته در سنین پایین ضروری است
اجتماعی  مددکاری  انجمن  رئیس 
هر  به  که  کسانی  از  باید  گفت:  ایران 
پایین طالق می گیرند،  دلیلی در سنین 
تا زمینه  آید  به عمل  حمایت های الزم 
برای بازگشت به زندگی آنان فراهم شود 
و از سوی دیگر پیامدهای منفی طالق این 

افراد کاهش یابد.
حسن موسوی چلک افزود: یکی از 
موضوعاتی که نگرانی ایجاد کرده، آمار 
طالق در افراد در سنین پایین است. طبیعتا 
طالق در این سن عوارض خاص خود را 
خواهد داشت. تاثیرپذیری منفی نوجوانان 
از طالق موضوعی نیست که به راحتی 

بتوان از کنار آن گذشت.
دلیل  همین  به  کرد:  تاکید  وی 
ساز  موثر،  ازدواج  برای  دارد  ضرورت 
این  کنیم.  اتخاذ  را  مختلفی  کارهای  و 
آموزش درون  از  تواند  ساز و کارها می 
خانواده تا آموزش در حیطه کار و دانشگاه 

متفاوت باشد.
 رئیس انجمن مددکاری اجتماعی 
ایران گفت: چنانچه به هر دلیل، افراد در 
سنین پایین در پی طالق، نیاز به اقدامات 
روانشناسی  یا  اجتماعی  مددکار  یاورانه 
باشند، دسترسی به متخصصین باید آسان 
و ارزان باشد. گاهی ممکن است این افراد 
نیازمند حمایت های اجتماعی بعد از طالق 
یا خدمات دیگر باشند که در کنار اقدامات 

پیشگیرانه از طالق باید به این موضوع 
هم تمرکز داشته باشیم.وی اضافه کرد: 
دسترسی افراد به این حمایت ها می تواند 
طالق  منفی  پیامدهای  تا  کند  کمک 
کاهش یابد شاید به همین دلیل در قوانین 
مختلف در عین حال که روی پیشگیری 
کار می شود، باید روی ساز و کار مناسب 
برای کاهش عوارض طالق نیز کار شود.

از  یکی  داد:  ادامه  چلک  موسوی 
اولویت  دارای  ایران  در  که  آسیب هایی 
شناخته شد موضوع طالق است، طالق 
یکی از آن پنج اولولیتی است که در پایان 
قضایی  مسئوالن  جلسات  در   ۹۵ سال 
کشور رسما اعالم شد و بر آن اساس در 
قانون برنامه ششم پیش بینی شد به منظور 
پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، 

طالق در انتهای برنامه به 2۵ درصد میزان 
آن زمان کاهش یابد.

 رئیس انجمن مددکاری اجتماعی 
ایران اظهار داشت: بنابراین برای مدیریت 
این موضوع، سیاست های کلی جمعیت 
و خانواده ابالغ شد که بخشی از آن به 
موضوع تشویق ازدواج می پردازد که می 
تواند آمار طالق را کاهش دهد اما در دو 
سه دهه اخیر شاهد درصد نگران کننده آمار 
تغییرات طالق در مقایسه تغییرات ازدواج 
هستیم. تقریبا در طول این چند سال آمار 
ازدواج دائمی ثبت شده منفی شده و طالق 

روند رو به رشد دارد.
موسوی چلک با بیان اینکه طالق 
با  افزود:  فعل حالل مورد غضب است، 
این وجود طالق به دلیل پیامدهای روی 

زوجین و فرزند آنها و همچنین پیامدهای 
ایجاد کرده که  اجتماعی، نگرانی هایی 
یکی از این نگرانی ها به فاصله کم زندگی 
مشترک تا طالق بازمی گردد و متاسفانه در 
کنار این قضیه نیز شاهد ازدواج در سنین 
پایین هستیم.مطابق با آمار منتشره مرکز 
آمار ایران، در سال گذشته 3۱ هزار و 3۷۹ 
دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده اند. این 
آمار در قیاس با آمار سال ۹۸ بیانگر رشد 
۱۰.۵ درصدی ازدواج دختران در این رده 
سنی است و آمار منتشره تنها معطوف به 
ازدواج های ثبت شده در سازمان ثبت احوال 
کشور است. مطابق با آمار منتشره از سوی 
مرکز آمار ایران 2۰ پسر کمتر از ۱۵ سال و 
یک دختر کمتر از ۱۰ سال طی سال ۹۹ 

ازدواج کرده اند.
آمارهای فصلی  همچنین مجموع 
سال ۹۹ بیانگر ازدواج ۱۵۴ هزار و 2۴2 
دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله با رشد حدود شش 
درصد نسبت به سال ۹۸ و ازدواج 2۱ هزار 
و 2۷۸ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله با رشد ۱2 
درصدی نسبت به سال ۹۸ است. مطابق 
با آمار یاد شده، گرچه هیچ رویداد طالقی 
برای پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران 
کمتر از ۱۰ سال )سن هنگام طالق( در 
سال ۹۸ و ۹۹ به ثبت نرسیده است اما ۷2۵ 
رویداد طالق برای دختران ۱۰ تا ۱۴ سال 

در سال ۹۹ به ثبت رسیده است.
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
شرایط خاص کرونایی کشور در زمان انتقال قدرت فراموش 

نشود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از رییس قوای مقننه 
قدرت،  انتقال  و  دولت  پیشنهای  وزرای  انتخاب  زمان  در  و مجریه خواست 

شرایط خاص کرونایی کشور فراموش نشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، محمدرضا پورابراهیمی روز 
گذشته و در چهارمین نشست بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت در 
نامه  آیین  بر اساس ماده 2۰2  و 2۰۴  مجلس شورای اسالمی در تذکری 
داخلی مجلس گفت: شرایط کشور  به نحوی است که در حال انتقال دولت 
دوازدهم به سیزدهم هستیم و تا پایان همین هفته وزرای پیشنهادی دولت 

با رای مجلس در وزارتخانه های مربوطه مستقر خواهند شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اما در این فاصله زمانی شاهد 
اتفاقات عجیب و غریبی هستیم و به رغم اینکه هنوز وزرای پیشنهادی دولت 
تعیین تکلیف نشدند، روز گذشته خبر رسیده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
در بخش از مجموعه های خود از جمله سازمان شستا تغییراتی ایجاد کرده است.
نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: این شرایط با آنچه که ما در حال 
انتقال قدرت با انتخاب وزرای پیشنهادی هستیم مغایر است که باید در این باره 
رییس جمهوری یا معاون اول ایشان ورود کرده و این شرایط را بررسی کنند.
وی با اشاره به شرایط خاص کرونایی کشور با تشکر از همه افرادی که 
در این حوزه تالش کرده و زحمت کشیدند، گفت: دراین زمان که نمایندگان 
انتخاب وزرای پیشنهادی فعال هستند، دولت مستقر  برای  مجلس و دولت 
شرایط خاص کرونایی را فراموش نکند و رسیدگی به این موضوع مهم نیز 

کمرنگ نشود.
در  دولت  پیشنهادی  وزیر  که  زمانی  تا  کرد:  خاطرنشان  ابراهیمی  پور 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر می شوند، باید در این باره 

تدبیرهای الزم انجام شود.
محترم  رییس جمهوری  گفت:  پورابراهیمی  تذکر  به  پاسخ  در  قالیباف 
مستقر هستند و معاون اول ایشان نیز اکنون در مجلس حضور دارند و  حتی 
زمانی که رییس جمهوری مستقر نبودند، تمشیت امور در دست ایشان بود و 

آقای مخبر می توانند در این زمینه پیگیری های الزم را انجام دهند.

واکنش قالیباف به تذکر یک نماینده مجلس؛
مبنا وزرای پیشنهادی، شایستگی و تخصص افراد بوده است!

رئیس مجلس در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه در 
کابینه پیشنهادی بسیاری استان ها حضور ندارند، تاکید کرد که نگاه رئیس 

جمهور در انتخاب وزرای پیشنهادی شایستگی و تخصص افراد بوده است.
احمد مرادی نماینده مجلس یازدهم در نوبت عصر صحن علنی یکشنبه 
3۱ مردادماه مجلس با استناد به بند ۹ قانون اساسی، تاکید کرد: رفع تبعیض 
ناروا در زمینه مادی و معنوی مورد تاکید قانون اساسی است. در حال حاضر 
رسیدگی به صالحیت وزرای پیشنهادی را در دستور کار داریم اما چند استان 

هیچ سهمی در کابینه ندارند. 
وی افزود: تاکید ما شایسته ساالری است اما انتظار می رود در انتخاب 
معاونین وزرا از استان های مختلف چون هرمزگان استفاده شود، این استان 
افراد متخصص در سطح ملی دارد اینکه باید در کابینه از آن ها استفاده شود. 
این سوال  و  است  دریافت کرده  را  مردم  رأی  عدالت  با شعار  رئیسی  آقای 

پیش می آید چرا استان هرمزگان هیچ سهمی در کابینه ندارد. 
با  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به سخنان این نماینده 
بیان اینکه این اخطار پذیرفته نیست، توضیح داد: براساس آیین نامه داخلی 
است  محترم  رئیس جمهور  حال  باشد  رئیسه  هیات  به  اخطار  باید  مجلس، 
ضمن  در  می کند،  معرفی  مجلس  به  و  کرده  انتخاب  را  دولت  اعضای  که 
انتخاب  را  پیشنهادی  وزرای  چگونه  اینکه  شرایط  گذشته  روز  رئیس جمهور 
و  شایستگی  مبنا  بلکه  نبوده  استانی  ایشان  مبنای  کرد،  تشریح  است  کرده 

تخصص افراد بوده است!

رکورد تلفات روزانه کرونا بار دیگر شکست؛
مرگ ۶۸۴ نفر طی ۲۴ ساعت!

طی 2۴ ساعت)ظهر شنبه تا ظهر یکشنبه( رکورد تعداد تلفات روزانه کرونا 
در کشور بار دیگر شکست و با مرگ ۶۸۴ نفر تعداد جان باختگان این ویروس به 

۱۰2 هزار و 3۸ نفر رسید.
به گزارش دنیای جوانان، کرونا در خیز پنجم خود که از ابتدای تیر ماه آغاز شد، 

چندین بار رکورد تلفات روزانه طی ۱۹ ماه گذشته را شکسته است.
آخرین رکوردزنی تلفات روزانه کرونا مربوط به 2۵ مرداد ماه بود که این ویروس 

تاجدار طی 2۴ ساعت جان ۶۵۵ نفر را گرفت. 
روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته)یکشنبه( 

اعالم کرد: ۶۸۴ نفر طی 2۴ ساعت گذشته بر اثر ابتال به کرونا جان باختند.
معیارهای قطعی  اساس  بر  و  ماه ۱۴۰۰  تا ظهر یکشنبه 3۱ مرداد  از شنبه 
تشخیصی، 3۶ هزار و ۴۱۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 

۵ هزار و ۷ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۱۱۴ نفر و 

مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۰2 هزار و 3۸ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون سه میلیون ۹32 هزار و ۴۷2 نفر از بیماران، بهبود یافته 

و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۷ هزار و ۶۶2 نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
کشور  در  نیز  کووید۱۹  تشخیص  آزمایش   ۴۷۰ و  هزار   ۸۵۵ و  میلیون   2۷

انجام شده است.
تا کنون ۱۶ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۶۸۱ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۵ میلیون 
و ۸3۰ هزار و ۶۵۰ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 

شده در کشور به 22 میلیون و ۷ هزار و ۵۱۴ ُدز رسید.
salamat.gov. سامانه  در  حتما  واکسن  تزریق  برای  شرایط  واجد  افراد 

ir ثبت نام کنند.
در حال حاضر 3۵۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۵۹ شهر در وضعیت نارنجی، 

3۰ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی با 
استناد به یک برآورد بین المللی هشدار داد اگر به رعایت پروتکل های بهداشتی 
بی اعتنایی شود تعداد تلفات ویروس کرونا به ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر در روز خواهد رسید.

ورود شانزدهمین محموله واکسن کرونا توسط هالل احمر 
شانزدهمین محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط جمعیت هالل احمر حاوی 
یک میلیون و ۱۱۰ هزار ُدز واکسن، امروز یکشنبه 3۱ مردادماه، در فرودگاه امام 

خمینی )ره( به وزارت بهداشت تحویل داده شد.
دکتر کریم  همتی _ رییس جمعیت هالل احمر از واردات محموله  جدید واکسن 
کرونا تهیه شده از سوی هالل احمر به کشور خبر داد و گفت: جمعیت هالل احمر روند 

واردات هفته ای دوبار واکسن کرونا را به ایران همچنان ادامه می دهد.
رئیس جمعیت هالل احمر گفت: واردات واکسن از چین به ایران همچون گذشته 
توسط هالل احمر انجام و محموله دریافتی در فرودگاه امام خمینی)ره( تحویل وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شود.
همتی اعالم کرد: در مجموع تاکنون ۱۶ محموله شامل ۱۸ میلیون و ۱۷۰ 

هزار ُدز واکسن کرونا توسط ۱۸ پرواز به کشور منتقل شده است.
رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر واکسیناسیون سریع افراد جامعه در سنین 
مختلف افزود: االن از پیک پنجم کرونا در حال عبور هستیم که افزایش سرعت 
واکسیناسیون به کاهش تلفات ناشی از کرونای دلتا در کشور هم کمک بسیاری خواهد 
کرد، به همین دلیل جمعیت هالل احمر عالوه بر افرایش روند واردات واکسن، برای 
تسریع روند واکسیناسیون هم اقدامات مفیدی طی هفته های اخیر انجام داده است.
بنابر اعالم روابط عمومی جمعیت هالل احمر، همتی با اعالم اینکه تاکنون ۷ 

بیمارستان صحرایی در استان های مختلف راه اندازی شده است، گفت:  

افزایش ۱۲.۵ درصدی مرگ  در کشور؛

یکه تازی کرونا در ایران!
در هفته ۷۸ اپیدمی کرونا 
 ۱2.۵ افزایش  شاهد  کشور،  در 
ز  ا ناشی  مرگ های  درصدی 
ماقبل  هفته  به  نسبت  بیماری 
در  تقریبا  کووید  روند  همچنین  بودیم. 
تمام استان ها صعودی است و کرونای دلتا 

همچنان با قدرت می تازد...
حال  در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
هزار   ۵۵3 و  میلیون   2۱۱ دنیا  در  حاضر 
 ۱۹ کووید  بیماری  به  ابتال  مورد   ۵3۷ و 
شناسایی شده که از این تعداد ۱۸۹ میلیون 
و 2۹۹ هزار و ۴3۴ نفر بهبود یافته اند، اما 
متاسفانه چهار میلیون و ۴2۷ هزار و ۷۶۷ 
نفر به دلیل ابتال به این بیماری در جهان 

جان باخته اند.
در ایران نیز طبق آخرین آمار وزارت 
بهداشت تاکنون مجموع بیماران کووید۱۹ به 
۴ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۶۹۵ نفر رسیده که 
از این تعداد  سه میلیون و ۹۰2 هزار و ۸۰۸ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
جان  کرونا  حال  این  با  اند.  شده  ترخیص 
را  هموطنان مان  از  نفر   3۵۴ و  هزار   ۱۰۱

گرفته است.
در  که  کرد  توجه  باید  حال  عین  در 
کشورمان پیک پنجم کووید ۱۹ با سویه دلتا 
از  همچنان می تازد و جان های بسیاری را 
بین می برد. به طوری همچنان فوتی هایمان 
در مرز ۵۰۰ و ۶۰۰ نفر در روز نوسان دارد که 
نشان از فاجعه ای بزرگ در روند اپیدمی در 
کشور است و متاسفانه جان های زیادی را به 
کام مرگ می کشاند. در حال حاضر 3۵۹ شهر 
کشور در وضعیت قرمز، ۵۹ شهر در وضعیت 
نارنجی و 3۰ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

در  بهداشت،  وزارت  اعالم  اساس  بر 
تاریخ  از  یعنی  در کشور،  اپیدمی  هفته ۷۸ 
22 تا 2۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ است، تعداد موارد 
سرپایی مثبت شناسایی شده، 233۵32 مورد، 
تعداد موارد بستری جدید 33323 نفر و تعداد 
موارد فوتی جدید در کشور طی این مدت 
۴۰32 نفر بوده است. بر این اساس در هفته 
افزایش  اخیر، نسبت به هفته ماقبل شاهد 
۱.2 درصدی در موارد سرپایی مثبت، افزایش 
۵ درصدی در موارد بستری مثبت و افزایش 
۱2.۵ درصدی در تعداد فوت شدگان بیماری 

در کشور بوده ایم.
وضعیت کرونا در 3۱ استان کشور

تهران
در تهران نیز در هفته اخیر یعنی از 22 
تا 2۸ مرداد ماه ۱۴۰۰، تعداد موارد سرپایی 
مثبت شناسایی شده ۹۷۶۴ نفر، تعداد موارد 
بستری جدید ۴2۹۵ نفر و تعداد فوتی ها ۴۱۵ 
نفر بوده است.  بر این اساس در تهران در 
هفته اخیر نسبت به هفته ماقبل، کاهش 2۶ 
درصدی در موارد سرپایی مثبت،  افزایش 
۷ درصدی در موارد بستری مثبت و کاهش 
۴ درصدی در تعداد فوت شدگان بیماری را 

شاهد بوده ایم.
موارد  اخیر  هفته  در  حال  عین  در 
بستری استان تهران افزایش و موارد فوت 
و  بستری  موارد  بروز  است.  یافته  کاهش 
متوسط  از  استان  این  میر  و  مرگ  میزان 

کشوری کمتر است.
البرز

اخیر  هفته  در  استان  بستری  روند 
افزایش مختصر و فوت کاهش داشته است. 
متوسط  از  اندکی کمتر  بستری  موارد  بروز 
متوسط  از  میر  و  مرگ  میزان  اما  کشور، 

کشور بیشتر است.
ایالم

افزایش  روند  تداوم  ایالم،  استان  در 
موارد بستری و موارد فوت استان مشاهده 
می شود. میزان بروز موارد بستری با فاصله 
زیاد از متوسط کشور باالتر و میزان مرگ 
کشور  متوسط  از  کمی  هنوز  استان  میر  و 

پایین تر است.  
خراسان شمالی

در هفته اخیر هم تداوم افزایش بارز 
روند بستری و هم فوت مشاهده می شود. 
با  استان  میر  و  میزان مرگ  و  بروز  میزان 
صعود بیشتر از متوسط کشور فاصله بیشتری 

گرفته است.
مازندارن

در هفته اخیر کاهش روند بستری و 
بروز  میزان  فوت مالحظه می شود.  موارد 
موارد بستری و میزان مرگ و میر استان، 
کشور  متوسط  از  زیاد  فاصله  با  همچنان 

بیشتر است.
چهارمحال و بختیاری

روند بستری و فوت افزایش بارز یافته 
از متوسط  است. میزان بروز موارد بستری 
از  هم  میر  و  مرگ  میزان  و  باالتر  کشور 

متوسط کشور پیشی گرفته است.
گلستان

اخیر  هفته  در  استان  بستری  روند 
کاهش، اما فوت افزایش داشته است. میزان 
بروز بستری و مورتالیتی استان با فاصله زیاد 

از متوسط کشور باالتر است.  
اردبیل

فوت  و  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
استان افزایش بارز داشته است. میزان بروز 
استان با صعود بیشتر از حد متوسط کشور 
فاصله بیشتری گرفته و میزان مرگ و میر 

هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.
همدان

موارد  بارز  افزایش  اخیر  هفته  در 
بستری و افزایش موارد فوت مشاهده می 
کشور  متوسط  از  بستری  موارد  بروز  شود. 
بیشتر شد، اما میزان مرگ و میر از متوسط 

کشور کمتر است.
بوشهر

موارد  و  بارز  افزایش  بستری  میزان 
فوت نیز افزایش نشان می دهد. میزان بروز 

موارد  بستری و میزان مرگ و میر از متوسط 
کشور بیشتر است.

گیالن
اخیر  هفته  در  استان  بستری  روند 
کاهش، اما افزایش موارد فوت مشاهده می 
شود. بروز موارد بستری و همچنین میزان 
مرگ و میر از متوسط کشور، با فاصله زیاد 

بیشتر است.
سمنان

روند بستری در هفته اخیر کاهش، اما 
فوت افزایش یافته است. میزان بروز موارد 
بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان فوت 
استان از حد متوسط کشور کمتر شده است.  

لرستان
افزایش  استان  فوت  و  بستری  موارد 
بارز یافته است. بروز موارد بستری از متوسط 
کشور فراتر رفته، اما میزان مرگ و میر استان 

از متوسط کشور کمتر است.
کهگیلویه و بویراحمد

استان  فوت  موارد  و  بستری  روند 
است.  داشته  بارز  افزایش  اخیر  هفته  در 
بروز موارد بستری از متوسط کشور فاصله 
بیشتری گرفته، اما میزان مرگ و میر هنوز 

از حد متوسط کشور کمتر است.
قم

در هفته اخیر افزایش بارز موارد بستری 
می  مشاهده  استان  فوت  موارد  افزایش  و 
و  مرگ  میزان  و  بستری  موارد  بروز  شود. 

میر استان از متوسط کشور بیشتر است.
کرمان

و  بستری  موارد  هم  اخیر  هفته  در 
بروز  است.  یافته  کاهش  استان  فوت  هم 
موارد بستری و مرگ و میر بیش از متوسط 

کشور است.
خراسان جنوبی

افزایش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
است.  یافته  افزایش  نیز  فوت  و  یافته  بارز 
از متوسط کشور پیشی  بروز موارد بستری 
متوسط  از  میر  و  مرگ  میزان  اما  گرفته، 

کشور کمتر است.  
هرمزگان

کاهش  استان  فوت  و  بستری  موارد 
و  بستری  موارد  بروز  میزان  است.  یافته 
میزان مرگ و میر همچنان بیش از متوسط 

کشور است.  
خراسان رضوی

روند بستری افزایش بارز و روند فوت 
در هفته اخیر افزایش نشان می دهد. بروز 
موارد بستری استان از متوسط کشور پیشی 

گرفته و میزان مرگ و میر نیز با صعود بیشتر 
از متوسط کشور فاصله بیشتری گرفته است.  

قزوین
افزایش  اخیر  هفته  در  بستری  موارد 
بارز و فوت نیز افزایش نشان می دهد. بروز 
موارد بستری به متوسط کشور نزدیک شده 

اما مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.
خوزستان

هفته  این  در  استان  بستری  موارد 
افزایش و موارد فوت نیز افزایش بارز نشان 
هنوز  استان  بستری  موارد  بروز  دهد.  می 
میزان  اما  کشور،  متوسط  از  کمتر  اندکی 
فوت از متوسط کشور پیشی گرفته است.  

مرکزی
روند بستری در هفته اخیر ثابت مانده، 
اما فوت افزایش بارز یافته است. بروز موارد 
بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور 

کمتر است.
آذربایجان غربی

فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
موارد  بروز  می دهد.  نشان  بارز  افزایش 
بستری و مورتالیتی از حد متوسط کشوری 

کمتر است.  
کرمانشاه

فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
افزایش بارز یافته است. بروز موارد بستری 
کشور  متوسط  حد  از  استان  مورتالیتی  و 

کمتر است.
یزد

در هفته اخیر روند موارد بستری و فوت 
یافته است. میزان موارد بستری و  کاهش 
کشور  متوسط  حد  از  استان  میر  و  مرگ 

کمتر شده است.
کردستان

افزایش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
است.  داشته  بارز  افزایش  فوت  موارد  و 
بروز موارد بستری و مورتالیتی استان نیز از 

متوسط کشور کمتر است.
اصفهان

فوت  و  بارز  افزایش  بستری  روند 
بستری  موارد  بروز  است.  داشته  افزایش 
کشوری  متوسط  از  میر  و  مرگ  میزان  و 

کمتر است.
زنجان

فوت  و  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
موارد  بروز  میزان  است.  یافته  افزایش 
متوسط  از  میر  و  مرگ  میزان  و  بستری 

کشور کمتر است.
آذربایجان شرقی

در هفته اخیر افزایش موارد بستری و 
افزایش بارز موارد فوت مشاهده می شود. 
بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در 

این هفته از حد متوسط کشور کمتر است.
فارس

در این هفته کاهش موارد بستری و 
می  مشاهده  فوت  موارد  مختصر  افزایش 
میزان  و  بستری  موارد  بروز  میزان  شود. 
مورتالیتی از حد متوسط کشوری کمتر است.

سیستان و بلوچستان
موارد  و  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
رد  موا بروز  است.  فته  یا کاهش  فوت 
کشوری  متوسط  از  مورتالیتی  و  بستری 

است. کمتر 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون وزارت آموزش و پرورش:
سهم سوابق در کنکور باید بیش از ۶۰ درصد باشد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ما مایل 
هستیم سهم سوابق تحصیلی بیشتر باشد که فعال توافق جمعی در حال حاضر روی 
۶۰ درصد است، درباره ایمنی و استاندارد برگزاری امتحانات نهایی گفت: در این 
چهار سال، هیچ سؤالی لو نرفته در حالی که قبال سابقه داشت. سؤاالت ایمن طراحی 
می شوند و ارسال هم ایمن است و در زمان بازگشایی هم نظارت ها صورت می گیرد.
علیرضا کمرئی، با اشاره به مصوبه کنکوری اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
اظهار کرد: یک اتفاق خوبی که در مصوبه اخیر شورای عالی انقالب وجود دارد این 

است که تأثیر سوابق تحصیلی افزایش یافته است.
وی افزود: در قالب کشورهای دنیا سوابق تحصیلی یکی از مبانی تعیین کننده 
در سنجش و پذیرش دانشگاه هاست. پس کلیات خوب است اما اینکه چقدر باید 
سهم سوابق تحصیلی باشد؟ این موضوع به نوع نگاه ما و به مناسباتی که بین 

دانشگاه و آموزش عمومی وجود دارد باز می گردد.
ما  نظر  از  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
امتحانات نهایی از اعتبار قابل توجهی برخوردار است گفت: هم امتحانات دارای 
اعتبار است، هم از نظر تخصصی دارای روایی است. به این معنا که چیزی که 
باید بسنجد را می سنجد. برخالف کنکور که تکنیک های تست زنی و مهارت های 

دانش آموز در تست زنی و میان بر زدن ها را و نه فهم عمیق را می سنجد.
کمرئی ادامه داد: این در حالی است که سؤاالت تشریحی امتحان نهایی، اهداف 
تحصیلی را می سنجد. وقتی که طراح سؤال در مرکز سنجش، سؤاالت امتحان نهایی 
را طرح می کند باید اصول سنجش و اندازه گیری را هم از نظر دشواری سؤاالت و 
هم از نظر اهداف درسی لحاظ کند.وی با اشاره به اینکه وقتی یک آزمون اهداف 
درسی را می سنجد به آن آزمون پیشرفت تحصیلی می گویند عنوان کرد: کنکور 
مدعی است که آزمون پیشرفت تحصیلی را انجام می دهد؛ در حالی که از نظر ما 
اینگونه نیست چون به اهداف تحصیلی توجه ندارد بلکه هرچقدر سؤاالت را سخت تر 
طرح کند و بتواند دانش آموزان را تفکیک کند، برایشان مهمتر است. آزمون ها در 

آموزش و پرورش، مالک محور و در کنکور، هنجار محور است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پس از نظر ما 
مهم این است که سابقه تحصیلی بتواند تمام عیار در گزینش دانشگاه تعیین کننده 
باشد، چون درحال حاضر آموزش و پرورش را مقدمه و آماده کننده نیرو برای ورود 
به دانشگاه نمی دانیم گفت: این تلقی که دانش آموز در سیستم آموزش و پرورش 
قابلیت هایی را از نظر علمی کسب کند که در آزمون های بعدی در هر کجا موفق 
معتقدیم  بلکه  ندارد؛  به صورت مطلق مصداق  باشد،  عالی  آموزش  در خدمت  و 
آموزش و پرورش اهداف معینی در هر کشوری دارد و آن هم تربیت دانش آموزان 
است. آموزش و پرورش باید شهروندانی آگاه با ویژگی هایی که در سند تحول 

است تربیت و بتواند به این اهداف دست پیدا کند.
کمرئی افزود: حال اینکه دانشگاه مایل است ۴۰ درصد از این سوابق تحصیلی 
استفاده کند یا ۵۰ درصد یا ۶۰ درصد، امری است که به خودشان بر می گردد، اما ما 
به دنبال این هستیم که تأثیر سوابق تحصیلی باال باشد. پس از این منظر نمی توانیم 
بگوییم ۶۰ درصد تاثیر در سوابق تحصیلی، سهم باالیی است. سنجش کنکور در سه 
یا چهار ساعت تمام سرنوشت دانش آموز را تعیین می کند اما بر اساس تغییرات جدید، 
این سنجش در یک ماه انجام می شود و یادگیری های دانش آموزان را می سنجد که 
مبنای خوبی برای پذیرش است؛ البته مشروط بر اینکه اعتبار، صحت تصحیح و 
امثالهم امتحانات نهایی که گاهی اوقات نگرانی هایی پیرامون آن مطرح می شود 
که نگرانی وجود ندارد، تقویت شود. ما مایل هستیم سهم سوابق تحصیلی بیشتر 

باشد که فعال توافق جمعی در حال حاضر روی ۶۰ درصد است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره رعایت استانداردهای 
امتحانات نهایی گفت: آموزش و پرورش معتقد است که مخصوصا در سه چهار سال 
اخیر که در ارسال سؤاالت از حوزه فناوری کمک گرفته و این کار را با رمزگذاری 
که انجام می دهد و تنها 2۰، 3۰ دقیقه قبل از امتحان افراد آگاهی پیدا می کنند 
و برخی اوقات هم در همان زمان امتحان، سواالت به حوزه ها ارسال می شود، 

رعایت همه جوانب امنیتی صورت می گیرد.

بدون  فروش  پیش  پوشش  در  کالهبرداری  درباره  هشدار 
قرعه کشی خودرو

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری از شهروندان به بهانه 
پیش فروش بدون قرعه کشی خودرو هشدار داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، دراین باره گفت: کالهبرداران در فضای 
مجازی همواره به دنبال این هستند که با ترفندهای مختلف از کاربران این فضا 
کالهبرداری کنند و اخیرا نیز موردی مشاهده شد که در آن افراد سودجو به بهانه 
از شهروندان  ، مبالغی را  انجام هرگونه قرعه کشی  پیش فروش خودرو بدون 

دریافت کرده و دیگر پاسخگوی تماس شهروندان نبودند.
وی ادامه داد: در این شیوه مجرمین سایبری با طرح این ادعا که می توانند 
بدون انجام هرگونه قرعه کشی، مشتری را برنده خودرو اعالم کنند، مبلغی را از 
شهروندان به عنوان دستمزد دریافت کرده و پس ازآن دیگر به تماس ها پاسخ 

نمی دهند. 
رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: همچنین ممکن است در مواردی 
هم این افراد و کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت کرده و اقدام به سرقت 

اطالعات بانکی و برداشت از حساب آنان کنند.
گودرزی تاکید کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که در فرآیند قرعه کشی 
فروش فوق العاده خودرو امکان هیچ گونه اعمال تغییر و تاثیرگذاری توسط اشخاص 

وجود ندارد و طرح چنین مواردی حتما به قصد کالهبرداری انجام می شود.

دستگیری قاتل شرور شمال غرب کشور در تهران
از  پس  که  قاتلی  شرور  گفت:  بزرگ  تهران  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
ارتکاب جرم از استان های غربی کشور به شهر تهران گریخته بود، با شناسایی 

مخفیگاهش در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ »پیام کاویانی« گفت: در پی دریافت 
خبری مبنی بر اختفای یک شرور در شهر تهران، مشخص شد که متهم  پس 
از شرارت و قتل یکی از شهروندان در استان های غربی کشور، محل سکونتش 
را در آن استان تغییر داده  و به شهر تهران گریخته است و بدین ترتیب  زندگی 

مخفیانه خود را آغاز کرده است.  
وی افزود: با شناسایی مخفیگاه متهم  در شهر تهران  و محل های تردد وی، 
مراقبت های ویژه آغاز و در نهایت روز شنبه گذشته ماموران پلیس موفق شدند 
قاتل شرور را در حوالی بلوار کشاوز، هنگامی که در حال  تردد بوده دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران با اشاره به اینکه متهم هنگام دستگیری 
از فرمان های پلیس تمرد می کرد، افزود: متهم که سعی در فرار از دست پلیس 
داشت در یک عملیات ضربتی پس از شلیک گلوله پلیس دستگیر و برای ادامه 

تحقیقات پلیسی به این پلیس انتقال یافت. 
سرهنگ کاویانی در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده، برای 

سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس استان مربوط قرار خواهد گرفت.
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ماهواره های استارلینک اسپیس 
ایکس مسئول نیمی از کل رویارویی های 

نزدیک مداری هستند
با افزایش شمار ماهواره های مستقر در مدار نزدیک زمین در سال های اخیر، 

خطر برخورد آن ها با یکدیگر به  نحو چشمگیر افزایش یافته است.
گردانندگان منظومه های ماهواره ای همواره به  منظور پیشگیری از برخورد با 
دیگر فضاپیماها و زباله های فضایی، ناگزیر به جابه جایی ماهواره هایشان هستند. 
بر اساس برآوردهای مبتنی بر داده های موجود، به  لطف ماهواره های استارلینک 
اسپیس ایکس، شمار چنین نزدیکی های خطرناکی همچنان افزایش خواهد یافت.
دانشگاه  در  فضانوردی  پژوهش های  گروه  مدیر  لوئیس،  هیو  از  نقل  به  
ساوث همپتون بریتانیا، ماهواره های استارلینک اسپیس ایکس هر هفته به تنهایی 
مسئول نزدیک به ۱۶۰۰ مواجهه نزدیک بین دو فضاپیما هستند. این عدد تقریبًا 

۵۰ درصد کل چنین حوادثی به  شمار می آید.
لوئیس به عنوان کارشناس ارشد در زمینه زباله های فضایی، بر اساس داده ها 
ارزیابی کننده  ماهواره ای  مداری  نزدیکی  )گزارش  های  سقراط  داده ی  پایگاه  از 
انجام  از وضعیت مدار زمین  برآوردهای منظم  برخوردهای تهدیدآمیز در فضا(، 
می دهد. این ابزار که تحت مدیریت وب سایت سلسترک است، درباره مدارهای 
مسیرهای  برخورد،  خطر  ارزیابی  به منظور  و  می دهد  ارائه  اطالعات  ماهواره ها 

حرکتشان در آینده را مدل سازی می کند.
روند  می کند،  منتشر  توییتر  در  منظمی  به روزرسانی های  که  لوئیس 
نگران کننده ای در داده هایی شاهد بوده است که نمایانگر استقرار سریع منظومه ی 
از می 2۰۱۹، وقتی  به اسپیس دات کام گفت: »به داده ها  او  استارلینک هستند. 
استارلینک برای نخستین  بار پرتاب شد، نگاه انداختم تا معضل این منظومه های 
ماهواره ای را درک کنم. از آن زمان، شمار نزدیکی های شناسایی شده توسط پایگاه 
داده سقراط بیش از دو برابر شده است. اکنون در وضعیتی هستیم که استارلینک 

مسئول نیمی از این نزدیکی ها است.«
به عنوان مقایسه، وان وب، رقیب استارلینک که هم اکنون بیش از 2۵۰ ماهواره 
در مدار دارد، هر هفته مسئول ۸۰ عبور نزدیک از کنار ماهواره های متعلق به دیگر 
گردانندگان است. این وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد؛ زیرا تاکنون فقط 
۱۷۰۰ دستگاه از مجموع چند ده هزار ماهواره منظومه استارلینک به مدار پرتاب 
شده است. بر اساس برآورد لوئیس، وقتی اسپیس ایکس تمام ۱2 هزار ماهواره 
نسل اول منظومه اش را روانه مدار کند، ماهواره های این شرکت مسئول ۹۰ درصد 

از تمام رویارویی های نزدیک خواهند بود.
با وجود نگرانی ها، تاکنون فقط سه برخورد مداری تأییدشده به  وقوع پیوسته 
است. ابتدای هفته گذشته جاناتان مک داول، اخترفیزیکدان و ردیاب ماهواره در 
مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین در کمبریج ماساچوست، بر اساس شواهد 
چینی  هواشناسی  ماهواره  که  دریافت  فضایی،  ردیاب  داده های  در  یافت شده 
زباله فضایی  به تکه ای  امسال متالشی شد، در واقع  یونهای ۰2-۱ که مارس 

برخورد کرده بود.
شدیدترین برخورد فضایی تاریخ در فوریه 2۰۰۹ رخ داد. در آن زمان، ماهواره 
مخابراتی آمریکایی ایریدیوم 33 و ماهواره نظامی ازکارافتاده روسیه به  نام کاسموس 
22۵۱ در ارتفاع ۷۸۹ کیلومتری با یکدیگر برخورد کردند. این حادثه موجب رها 
شدن بیش از هزار قطعه زباله بزرگ تر از ۱۰ سانتی متر در مدار شد. بسیاری از 

این بقایا بعداً مسئول حوادث مداری بیشتر شدند.
اسپیس ایکس برای دور نگاه  داشتن ناوگان ماهواره هایش از سایر فضاپیماها 
بر سامانه ی خودکار اجتناب از برخورد متکی است. اما این سامانه می تواند برخی 
اوقات مشکالت بیشتری ایجاد کند. به  گفته لوئیس، اصالحات مداری خودکار 
مسیر پیش بینی شده را تغییر می دهد و از این رو پیش بینی ها از برخوردهای مداری 
را پیچیده تر می کند. او می گوید استارلینک تمام مانورهایی که انجام می دهد، علنی 
نمی کند؛ اما این باور وجود دارد که آن ها تمام اوقات اصالحات و تغییرات کوچک 
فراوانی اعمال می کنند. این مسئله موجب بروز مشکالتی برای دیگران می شود؛ 
زیرا هیچ کس نمی داند آن ماهواره کجا خواهد بود و در چند روز آتی چه خواهد کرد.

ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی گفــت: میــزان رعایــت پروتکل هــای 
ــد  ــز همانن ــاه نی ــرداد م ــه آخــر م بهداشــتی در هفت
ــزان 3۹  ــه می ــوده و ب ــب نب ــر مناس ــای اخی هفته ه

ــزارش شــده اســت. درصــد گ
ــیما  ــر س ــان، دکت ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
ســادات الری دربــاره آخریــن وضعیــت رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی در کشــور بیــان کــرد: 
پروتکل هــای بهداشــتی بــه معنــی اســتفاده از 
ــا  ــذاری فیزیکــی ۱.۵ ت ــه گ ــت فاصل ماســک، رعای
2 متــر، تهویــه مناســب، عــدم حضــور در تجمــع و 
رعایــت مــوارد بهداشــتی اعــالم شــده بــه اصنــاف 
اســت.وی ادامــه داد: متاســفانه در هفتــه آخــر مــرداد 
مــاه نیــز میــزان رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در 
کشــور هماننــد دو مــاه اخیــر بــه شــدت پاییــن بــوده 
و بــا اندکــی افزایــش نســبت بــه هفتــه قبل تــر، بــه 
3۹.۰2 درصــد رســیده اســت. این در شــرایطی اســت 
کــه ایــن میــزان از هفته هــای اول تابســتان تاکنــون 

رونــد نزولــی داشــته اســت.
معــاون وزیــر بهداشــت گفــت: کمتریــن میــزان 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در بــازه زمانــی 2۰ 
تــا 2۷ مــرداد ۱۴۰۰ در اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان، هرمــزگان، یــزد، چهارمحــال و بختیاری، 
همــدان و گیــالن گــزارش شــده اســت. همچنیــن 

وضعیــت پروتکل هــای بهداشــتی در اســتان های 
ــرز،  ــالم، الب ــتان، ای ــهر، لرس ــارس، بوش ــان، ف کرم
زنجــان، کردســتان، آذربایجــان شــرقی و آذربایجــان 
ــده  ــزارش ش ــد گ ــا ۴۰ درص ــازه 33 ت ــی در ب غرب
ــن ۴۱  ــاخص بی ــن ش ــتان ها ای ــه اس ــت. در بقی اس

ــا ۴۹ درصــد گــزارش شــده اســت. ت
ــک در  ــتفاده از ماس ــترین اس ــزود: بیش وی اف
اماکــن عمومــی در اســتان های هرمــزگان، ســمنان 
و خراســان جنوبــی و کمتریــن میــزان در اســتان های 
یــزد، گیــالن و سیســتان و بلوچســتان گــزارش شــده 
اســت.بنابر اعــالم روابــط عمومــی وزارت بهداشــت، 

ــه  ــت فاصل ــزان رعای ــن می ــه داد: کمتری الری ادام
ــزد،  ــتان های ی ــی در اس ــن عموم ــذاری در اماک گ
ــده  ــزارش ش ــاری گ ــال و بختی ــالن و چهارمح گی

اســت.
ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــان  ــه هموطن ــا از هم ــش م ــت: خواه ــکی گف پزش
عزیــز ایــن اســت کــه همــه پروتکل هــای بهداشــتی 
ماننــد اســتفاده از ماســک، فاصلــه گــذاری فیزیکــی 
و عــدم حضــور در تجمع هــا را رعایــت کننــد. همــه 
افــرادی کــه واکســن کرونــا را تزریــق کرده انــد نیــز 

بایــد ایــن مــوارد بهداشــتی را رعایــت کننــد.

سخنگوی وزارت بهداشت:

رعایت پروتکل های بهداشتی به شدت پایین است!
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یه  د تحا ا ئیس  ر
ز  ا و  ر ا د ن  گا کنند د ر ا و
گشایش های جدید در عرصه 

واردات واکسن به کشور خبر داد.
ناصر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
ویژه  برنامه ریزی  به  اشاره  با  ریاحی 
برای  سیزدهم  دولت  امیدوارکننده  و 
سرعت گرفتن واردات واکسن، توضیح 
داد: ما در اتاق بازرگانی تهران از طریق 
با  اتاق  این  رئیس  خوانساری  آقای 
آقای مخبر معاون اول رئیس جمهوری 
در تماس بودیم و ایشان اعالم کردند 
که نظر دولت بر سرعت گرفتن واردات 
به  مردم  دسترسی  افزایش  و  واکسن 
تایید شده جهانی  و  تولید  واکسن های 

است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی 
واکسن  واردات  جدی  پیگیری  برای 
و  مکتوب  تایید  به  نیاز  کشور،  به 
در  کرد:  بیان  داشت،  دولت  رسمی 
بهداشت  وزارت  که  کشورها  برخی 
واردات  امر  بر  ناظر،  دولتی  نهاد  یا 
اقدام  برخی شرکت ها  نداشته،  نظارت 
در  را  آن  سپس  و  کردند  واردات  به 
بازارهای غیر رسمی به فروش رساندند. 
ایران  در  اتفاقی  چنین  آنکه  برای  ما 
واردات  برای  اقدام  ندهد، هرگونه  رخ 
و  بهداشت  وزارت  مجوز  به  منوط  را 
نیز  تاکنون  این مسیر  و  دولت کردیم 

ادامه داشته است.
ادامه  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
داد: معاون اول رئیس جمهوری اعالم 
کرده بودند که در صورت نیاز از طرف 
مجوزی  نیز  جمهوری  رئیس  شخص 
برای این موضوع صادر خواهد شد که 
برای  ایشان  اخیر  دستور  خوشبختانه 

تسهیل در واردات واکسن از سوی بخش 
خصوصی می تواند بسیار راهگشا باشد.

ریاحی در پاسخ به این سوال که در 
صورت اجرایی شدن دستور جدید رئیس 
جمهوری، چه واکسن هایی امکان ورود 
به ایران دارند؟ توضیح داد: بسیاری از 
واکسن  تولیدکننده  بزرگ  شرکت های 
در جهان، از قبل در ایران نماینده هایی 
شرکت  نماینده  مثال  برای  داشته اند. 
کرد  اعالم  زمان  همان  در  آسترازنکا 
که امکان تامین تدریجی تا 3۰ میلیون 
دوز واکسن این شرکت برای ایران را 
دارد که تا مجوزهای الزم نهایی شده 
و روند واردات آغاز شود، تاکنون حدود 
یک میلیون دوز واکسن از این طریق 
به وزارت بهداشت تحویل شده و این 
روند می تواند ادامه یابد. البته این واردات 
برنامه  با  خصوصی  بخش  سوی  از 
تزریق  و  واکسن  واردات  برای  اتاق 

آن به کارگران و فعاالن خطوط تولید 
متفاوت است.

تک  بایون  شرکت  داد:  ادامه  او 
بر  واکسنی  مشترکا  فایزر  با  که  آلمان 
اساس پروتئین ویروس طراحی کردند 
امکان  و  داشت  نماینده  ایران  در  نیز 
واردات از تولیدات در آلمان وجود دارد 
که در صورت فراهم شدن مقدمات تا 
آخر 2۰2۱ تا 2۰ میلیون دوز به ایران 
وارد خواهد شد. نمایندگی بلژیک شرکت 
جانسون اند جانسون نیز در ایران نماینده 
دارند و از این محل نیز می توان انتظار 
از  واکسن  دوز  میلیون   2۰ که  داشت 
طریق ساز و کار کواکس به کشور برسد 
و می توان امیدوار بود که تا پیش از پایان 
در  واکسن ها  این  سال جاری میالدی 
ایران تحویل شده باشند، هر چند یک 
یا دو ماه جابجایی احتمالی با توجه به 
زمان ثبت سفارش ما و پرداخت هزینه 

واکسن نیز امکان رخ دادن دارد.
به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو، سینوفارم چین تنها شرکت واکسن 
سازی است که در ایران نماینده ندارد اما 
خوشبختانه از طریق هالل احمر با نظم 
به  نیز  شرکت  این  واکسن های  خوبی 
ایران رسیده و امیدواریم ادامه پیدا کند.

صورت  در  اینکه  بیان  با  ریاحی 
نگرانی  این سیاست ها  عملیاتی شدن 
برطرف  واکسیناسیون  حوزه  در  مردم 
ر  د  : د کر ن  طرنشا خا شد،  هد  ا خو
واکسن ها  این  واردات  که  صورتی 
تولیدات  آن  کنار  در  و  بگیرد  سرعت 
 ، شند با س  ستر د ر  د نیز  خلی  ا د
با سرعت گرفتن  بود  امیدوار  می توان 
از  بخشی  یران،  ا در  واکسیناسیون 
و  یافته  کاهش  مردم  امروز  نگرانی 
دولت نیز بتواند تمرکز خود را بر مسائل 

و مشکالت اقتصادی قرار دهد.

تاالرهای پذیرایی آسیب دیده  به  بنگاه محور  پرداخت تسهیالت 
از بیماری کرونا

در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از 
بحران کرونا تسهیالت بنگاه محور بانک سینا به تاالرهای 

پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا پرداخت می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این اقدام در 
راستای اجرای سیاست های بانک مرکزی مبنی بر حمایت 
از مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول 
حمایت های اقتصادی سال ۱۴۰۰« و مسئولیت اجتماعی 

پذیرایی  تاالرهای  به  بنگاه محور  پرداخت تسهیالت  قالب دستورالعمل  در  بانک 
آسیب دیده از بیماری کرونا صورت پذیرفته است.

این  مشمول  متقاضیان  نام  ثبت  مجاز  مهلت  دستورالعمل  این  اساس  بر 
دستورالعمل در سامانه کارا تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ خواهد بود. این تسهیالت 
در قالب عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله ای، با نرخ ۱2 درصد و اقساط 2۴ 

ماهه و تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ پرداخت می شود.
گفتنی است اشخاصی که قبل از ابالغ این دستورالعمل از تسهیالت مشاغل 
تقاضای اخذ  اند، چنانچه مجداً  از کرونا استفاده نموده  و رسته های آسیب دیده 
شود.  می  پرداخت  درخواستی  تسهیالت  التفاوت  مابه  باشند  داشته  را  تسهیالت 
بانکی  از محدودیت های متعارف در تسهیالت  این تسهیالت  همچنین پرداخت 
از جمله بدهی غیرجاری متقاضی و ذی نفعان و چک های برگشتی متقاضیان و 
ذی نعفعان مستثنی است و مشمول محدودیت های مقرر در ماده )۵( مکرر قانون 

صدور چک نبوده و به عنوان مستثنیات دین تلقی می شود.
از  دیده  آسیب  کارهای  و  از کسب  در جهت حمایت  نیز  پیشتر  سینا  بانک 
کرونا، انواع تسهیالت را در قالب طرح های مختلف به مشاغل اعالمی از سوی 
ابالغی،  اساس ضوابط  بر  نیز  را  آنان  اقساط تسهیالت  و  پرداخت  بانک مرکزی 

مشمول امهال کرده بود.

توان اعتباری بانک مسکن باید افزایش پیدا کند

باید  مسکن  بانک  اعتباری  و  مالی  توان  کرد،  اعالم  مجلس  نماینده  یک 
افزایش پیدا کند تا شاهد افزایش توان پرداخت تسهیالت رونقزا در بخش مسکن 

و ساختمان کشور باشیم.
باقری، نماینده بناب در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، افزود: بانک مسکن، یک بانک تخصصی است و اگر ما بخواهیم 
مشکالت رکود و تورم شدید در حوزۀ مسکن حل شود باید بانک مسکن را تقویت 
کنیم و همۀاختیارات و تسهیالتی که در این حوزه ارایه می شود برای این بانک تا 

سطح مطلوب ارتقا پیدا کند.
وی افزود: طی سالهای اخیر سیاست های دولت به گونه ای بود که انقباضی 

عمل می شد و در حوزۀ مسکن قدم های خوبی برداشته نشد.
این نماینده مجلس در ادامه به موضوع راهاندازی سامانه جامع مالیاتی برای 
فراهم شدن زمینه اخذ مالیات از خانههای خالی اشاره کرد و گفت: سامانۀ جامع 
مالیاتی سامانه ای است که دولت در راه اندازی آن مصمم است و مجلس هم مصوبه 
دارد؛ بنابراین انتظار داریم هرچه سریع تر این سامانه به کار بیفتد. البته تا حدودی 
کارهای این طرح انجام شده و به نظر می رسد که زمان زیادی باقی نمانده و باید 

دولت طرح خودش را کامل کنند تا مانع فرار مالیاتی در کشور شود.
وی با بیان اینکه ضروری است که فعالیت ها با این سامانه، رصد بشوند و 
مالیات مربوط از آن ها اخذ شوند و لذا مجلس هم پیگیری هایی داشته و ادامه هم 
خواهد داد، گفت: معتقدم بدون سامانۀ جامع مالیاتی امکان اخذ مالیات از افرادی که 
از پرداخت مالیاتشان فرار می کنند چه از اشخاص حقیقی و چه حقوقی فراهم نمیشود. 
بنابراین ما در مجلس به جد پیگیر هستیم که این سامانه تکمیل شود تا تمامی افراد 
حقیقی و حقوقی که مشمول پرداخت مالیات می شوند، مالیات خود را پرداخت کنند.

باقری افزود: طرح مالیات بر خانۀ خالی که در مجلس یازدهم تصویب  شده 
به نظر می رسد تا حدودی می تواند مشکل مسکن را حل وفصل کند و می تواند راه کار 
خوبی برای حل مشکل مسکن باشد.اگر ما بخواهیم در این بخش موفق عمل کنیم 
باید بحث عرضه و تقاضا را به خوبی مدیریت کنیم و با افزایش تولید، عرضه را به 

سطح بیشتر از تقاضا برسانیم.

پیام مدیرعامل بیمه کوثر به مناسبت روز صنعت دفاعی
3۱ شهریور یاداور آغاز جنگی تحمیلی و ناجوانمردانه به میهن ماست که در 
طول هشت سال، با همه دشواری ها و نامالیمات، به فضل الهی توانست انقالب 
نوپای اسالمی را به مرز پختگی برساند و با کوشش کم نظیر سربازان این آب و 
خاک و صدالبته پشتیبانی قاطبه مردم انقالبی، شیرینی قطع تعلق از بیگانگان و 

استقالل عملی را در عرصه های گوناگون به کام این مردم بچشاند.
صنعت دفاعی جمهوری اسالمی با آغاز دفاع مقدس، قله هایی را فتح کرد 
که شاید کمتر کسی باور داشت اما اراده صیادها و طهرانی مقدم ها و دیگر مردان و 
زنان گمنام تقدیری درخشان را برای مان رقم زد؛ تقدیری که تبلور آن را امروز در 
پیشرفت های فناورانه، افزایش قدرت دفاعی و باالرفتن قدرت دیپلماسی و چانه زنی 

به خوبی می بینیم.
با ادای احترام به همه شهدای واالمقام، به ویژه  در طلیعه گام دوم انقالب 
»فخری زاده« عزیز، روز »صنعت دفاعی« را به تمامی جهادگران و فعاالن عرصه های 
نظامی و صنایع وابسته تبریک می گویم. بی تردید حضور باتجربه پیش کسوتان و 
تالش پرشور جوانان آگاه، بادانش و متعهد در این صنعت حساس و راهبردی که 
گوش به فرمان رهبر معظم انقالب، روزبه روز بر قدرت و سرعت کشور در کنش ها و 
واکنش های دفاعی می افزایند عامل مهمی در بازدارندگی بیگانگان از ماجراجویی های 

سفیهانه و در نتیجه حفظ صلح و ثبات منطقه است.
ایران مقتدر در افق ۱۴۰۴ با اتکا به قدرت بازدارندگی و اشراف اطالعاتی، به 
تاسی از آموزه های قرآنی، در برابر دشمنان سخت و نفوذناپذیر و در مقابل دوستان 
نرم و تعامل گر رفتار می کند تا بهترین و استوارترین پشتوانه را در مناسبات دیپلماتیک 

برای کشور فراهم کند.
شرکت بیمه کوثر به عنوان عضوی کوچک از این خانواده فداکار و سربلند، 
اعتالی  راه  در  را  وظیفه اش  تا  است  گرفته  کار  به  را  خود  تالش  تمام  همواره 
نیروهای نظامی و ارتقای صنعت دفاعی به بهترین نحو انجام دهد و از این رو، 
به یاری پرودگار، ما در سال »تولید،  افتخار می کند.  این عرصه  به دستاوردهای 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« توانستیم با افزایش کیفیت و کمیت در ارایه خدمات 
بیمه ای به عزیزان این میدان، سطح رضایت آنان را به میزان قابل توجهی باال ببریم 
و با کاهش دغدغه های این جامعه بزرگ، قدمی در راه تسهیل و تسریع رشد و 

پیشرفت صنایع دفاع کشور برداریم.

با ۱۰ هزار میلیارد ریال: رتبه اول برای بیمه آسیا در ظرفیت مجاز 
ریسک و قبولی اتکایی ثبت شد

بین  اتکایی مرداد ۱۴۰۰ و در  بیمه آسیا در ظرفیت مجاز ریسک و قبولی 
شرکت های بیمه خصوصی کشور، رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، بر مبنای اطالعات آخرین صورت های 
مالی مصوب، بیمه آسیا با بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال ظرفیت مجاز نگهداری و 
۵ هزار میلیارد ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در صدر جدول شرکت های بیمه 

خصوصی کشور قرار گرفت.
بنابر این گزارش، بعد از افزایش سرمایه و با توجه به راهبردهای اساسی، 
ظرفیت مجاز نگهداری و ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه آسیا افزایش یافت و 
میان شرکت های  در  نگهداری  باالترین ظرفیت  دارای  این شرکت  اکنون  هم 

بیمه خصوصی است.
این گزارش می افزاید : این مهم، توانمندی حرفه ای بیمه آسیا و پرتفوی مرتبط 
با عملیات بیمه گری و اتکایی بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور را افزایش می دهد .

سقوط قیمت نفت با صعود کرونای دلتا در جهان
قیمت نفت در معامالت هفته گذشته به دنبال صعود دوباره مبتالیان 

به کرونای دلتا در کشورهای جهان، حدود ۱۰ درصد پایین آمد.
به گزارش دنیای جوانان، کرونا همچنان مهمترین عنصر تاثیرگذار بر 
بازارهای مختلف جهان است و تا زمانی که پایان همه گیری این بیماری 
مشخص نشود نمی توان روند قیمت ها را در این بازارهای پیش بینی کرد. 
بازار نفت شاید بیش از سایر بازارها از همه گیری ویروس کرونا تاثیر 
گرفته باشد زیرا با تعطیلی برخی از بخش های اقتصاد برای مقابله با شیوع 

این ویروس، تقاضا برای نفت خام کاهش چشمگیری پیدا کرد. 
اگرچه روند واکسیناسیون و البته کاهش تولید اوپک پالس توانست 
قیمت ها را تا ۷۰ دالر در هر بشکه باال بیاورد، اما شیوع دوباره ویروس 

کرونا با سویه دلتا دوباره قیمت ها را کاهشی کرده است. 
زیرا  بود  کاهشی  گذشته،  هفته  در  نفت  قیمت  آن  دنبال  به 
محدودیت های اعمال شده توسط کشورها برای مقابله با گسترش سویه 
دلتا ویروس کرونا سبب افزایش نگرانی ها درباره بهبود تقاضای سوخت 

شده است.
قیمت نفت خام همچنان تحت فشار است زیرا گسترش سریع سویه 

دلتا ویروس کرونا بر چشم انداز تقاضا تاثیر می گذارد. 
از سوی دیگر، گزارش  داخلی کمیته مشترک فنی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( در روز پنجشنبه 
)2۸ مردادماه( نشان داد سطح پایبندی این ائتالف به توافق کاهش تولید 
در ماه ژوئیه به ۱۰۹ درصد رسیده است، این رقم در ماه پیش از آن ۱۱3 

درصد بود.
احتمال می رود دلیل این کاهش پایبندی، بازگشت ۴۰۰ هزار بشکه  
کاهش عرضه داوطلبانه عربستان باشد. این کشور تعدیل کاهش تولید 
داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه ای خود را در بازه زمانی ماه های فوریه 

تا آوریل اجرا کرد.
این موضوع فشار مضاعفی بر قیمت نفت و کاهش آن داشته زیرا 
در شرایطی که تقاضا افت کرده، عرضه نفت به بازار افزایشی شده است. 
گزارش ماهانه بازار نفت اوپک که هفته گذشته منتشر شد نشان داد 
میانگین تولید نفت این سازمان در ماه ژوئیه 2۶ میلیون و ۶۵۷ هزار بشکه 
در روز بوده و ۶3۷ هزار بشکه در روز نسبت به ماه ژوئن افزایش داشته 

است. بیشتر این افزایش تولید مربوط به عربستان، عراق و نیجریه بود.
روسیه هم برای نخستین بار در سه ماه گذشته تولید خود را افزایش 
داده است.با توجه به این موارد، قیمت نفت برنت بیش از ۸ درصد از ارزش 
خود را از دست داد و در حالی که معامالت هفتگی خود را با قیمت ۷۰ 
دالر و ۵۹ سنت آغاز کرده بود در پایان معامالت هفته به ۶۵ دالر و ۱۸ 

سنت در هر بشکه رسید. 
نفت شاخص آمریکا اما سقوط بیشتری را تجربه کرد و بیش از ۱۰ 
درصد پایین آمد. این افت قیمت باعث شد تا نفت شاخص آمریکا از ۶۸ 

دالر و ۴۴ سنت به ۶2 دالر و ۱۴ سنت در هر بشکه برسد. 
همه گیری کرونا در جهان، قیمت نفت را دستخوش تحول کرده با 
این حال تالش کشورهای تولید کننده نفت اوپک پالس در قالب توافق 
کاهش تولید توانسته بازار نفت را تا حد زیادی متعادل نگه دارد. این توافق 
حداقل تا یک سال آینده اجرا خواهد شد تا در مجموع ۹.۷ میلیون بشکه ای 

که از بازار نفت خارج شده بود، به تدریج به این بازار بازگردد.

مسکو تحریم های گازی آمریکا را تالفی می کند
روسیه اعالم کرد که دور تازه تحریم های آمریکا علیه خط لوله انتقال 

گاز نورد استریم-2 را تالفی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای 
اعالم کرد که مسکو تحریم های آمریکا علیه یک کشتی روس و دو شرکت 
فعال در ساخت خط لوله انتقال گاز نورد استریم-2 را تالفی خواهد کرد.

این پروژه ۱۱ میلیارد دالری ظرفیت بخش نخست خط لوله نورد 
استریم را دو برابر می کند و به ۱۱۰ میلیارد مترمکعب در سال می رساند. 
نورد استریم 2 که با عبور از اوکراین گاز روسیه را به اروپا می رساند کانون 

تنش بین مسکو و واشنگتن بوده است.
واشنگتن روز جمعه )2۹ مردادماه( یک کشتی، مالک آن و یک شرکت 
ساخت وساز را تحریم کرد، اما مخالفان این پروژه معتقدند این تدابیر برای 

متوقف کردن تکمیل ساخت خط لوله نورد استریم-2 کافی نیستند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: 
اقدام های خصمانه دولت جو بایدن را ناشی از نبود اراده سیاسی و تمایل 

برای ایجاد روابط آمریکا - روسیه بر اساس مشارکت می دانیم.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو خبر داد؛

۲۰ میلیون دوز فایزر در راه ایران!
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زیر نظر: بهراد مومنی

اروپا با کاهش عرضه ال ان جی روبه رو می شود
منابع صنعتی و داده های ذخیره  سازی نشان می دهد اروپا در زمستان 

سال 2۰2۱ میالدی با کمبود عرضه ال ان جی روبه رو خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، گفته های منابع صنعتی و داده های 
صنعتی نشان می دهد اروپا امسال زمستان سختی پیش رو خواهد داشت و 
عرضه گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( در این قاره به هیچ وجه تقاضای این 

فصل را برآورده نمی کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ به نقل از منابع صنعتی، تحویل ال ان جی 
به اروپا در ماه ژوئیه کاهش یافته و به کمترین مقدار در مدت مشابه سه 

سال اخیر رسیده است.
به نظر می رسد این شرایط در ماه جاری میالدی شذت گیرد  زیرا تاکنون 
تنها یک محموله وارد انگلیس شده،  در حلی که قرار اتس ۶ محموله ال ان جی 
در ماه اوت از اسپانیا بارگیری شود زیرا معامله گران به دنبال قیمت های باالتر 

در بازار آسیا هستند.
تأمین گاز با خط لوله از روسیه هم با مشکل روبه رو شده است که 
این مسئله دلیل سیاسی ندارد. شرکت گازپروم به تازگی اعالم کردد در پی 
افزایش فزاینده تقاضا در داخل و خارج روسیه روبه روست. افزون بر این، 
آتش سوزی کارخانه میعانات گازی سیبری که اوایل ماه جاری میالدی روی 

داد، عرضه گاز با خط لوله یامال - اروپا را کاهش داده است.
افزایش  به تازگی  ال ان جی  جمله  از  طبیعی  گاز  جهانی  تقاضای 
خیره کننده ای داشته و در پنج ماه پیاپی منتهی به ژوئیه روند افزایشی داشته 
مبلغ  پرداخت  آماده  آسیا  و  جنوبی  آمریکای  بازارهای  که  حالی  در  است، 
بیشتری برای ال ان جی هستند و در نتیجه محموله ها از اروپا دور می شوند.
از تقاضای ال ان جی در ماه ژوئیه ۷۴.۶ درصد بود و این  سهم آسیا 
قاره در این ماه 22 میلیون و ۶۰۰ هزار تن ال ان جی وارد کرد، در مقابل، 
اروپا تنها ۴ میلیون و ۴3۰ هزار تن ال ان جی واردات کرد که نسبت به ۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن واردشده در مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

دارد  امکان  و  است  افزایش  حال  در  اروپا  در  هم  ال ان جی  قیمت 
محموله های بیشتری در هفته های آینده وارد این منطقه شود، زیرا قیمت 
پایه ای که معامله گران را جذب بازار آسیا کرده بود، اکنون مشاهده نمی شود 
و قیمت پایه ال ان جی در اروپا و ژاپن برای ماه سپتامبر به بیش از ۱۵ دالر 

برای هر یک میلیون بی تی یو رسیده است.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو:
علت اصلی تالطم بازار خودرو، قیمت گذاری 

دستوری است
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از تالش این شرکت برای صفر کردن تعداد 
خودروهای کف کارخانه خبر داد و میزان خودروهای ناقص فعلی این خودروسازی 
را ۷۰ هزار دستگاه به سبب مشکل در تامین قطعات الکترونیکی و قطعات وارداتی 

وابسته به آن ها اعالم کرد.
بابک رحمانی، عمده مشکالت خودروهای ناقص را وجود یک مشکل در صنعت 
خودروسازی تمام دنیا به سبب عدم تامین به موقع تراشه ها )قطعات( الکترونیکی به سبب 
مشکالت ناشی از همه گیری ویروس کرونا در دنیا و تعطیلی های ناشی از آن دانست. 
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو از ایجاد حدود ۱۰ هزار تعهد 
)تاکنون( برای خودرو تارا )دستی و اتوماتیک( و آغاز تحویل ۹۰۰ دستگاه از این خودرو 
در اولین سری از تحویل مدل دستی آن خبر و اطمینان خاطر داد که قطعا به تمامی 
تعهدات این خودرو عمل خواهد شد؛ ضمن اینکه پس از ایفای تعهدات ایجادشده در 
مقطع اولیه که طی یک دوره پیش فروش شکل گرفته است، در آینده برنامه های جدید 

فروش تارا اعالم خواهد شد.
رحمانی در رابطه با بازگشت محصول هایما به سبد محصوالت ایران خودرو، 
ضمن یادآوری اینکه حدود دوسال هیچ تعهد جدیدی برای هایما به سبب تحریم ها و 
قطع همکاری شریک خارجی ایجاد نشده بود، اعالم کرد که با پیگیری های صورت 
گرفته و اخذ مجوزها برای به روزرسانی قیمت ها، تعهدات معوق این خودرو به روز شد و 
تمامی  تعهدات S۵ها تحویل شده و S۷ ها هم در مرحله صدور دعوتنامه ها و تکمیل 

وجه مشتریان است.
طبق گمانه زنی های این مقام مسئول ایران خودرو، احتمال بازگشت پژو به ایران 

و آغاز همکاری های مجدد، بسیار کم و احتماال بعید است.
با بابک رحمانی- معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو- گفتگویی 

انجام داده ایم که می خوانید.
-  اخیرا حواشی ای با موضوع افزایش خودروهای ناقص متوقف در پارکینگ  
خودروسازان و تاخیر در تحویل خودروهای متعهد شده در طرح های فروش پیشین 
مطرح شده که ضمن آن به توقف فعلی طرح های فروش خودروسازان تا زمان ایفای 
تعهدات قبلی اشاره شد. ضمن تشریح حقیقت امر، بفرمایید که موضوع از کجا آغاز شد؟
 اجرای بیستمین مرحله از فروش فوق العاده ایران خودرو از سال گذشته و ششمین 
مرحله از پیش فروش یکساله این خودروساز در سال جاری، بیانگر کذب بودن این ادعا 
بود. به راحتی و با یک بررسی، کامال مشخص خواهد شد که این موضوع حداقل در 

رابطه با ایران خودرو حقیقت نداشت.
به دلیل ضرورت تامین بخشی از نقدینگی از طریق برنامه های فروش فوق العاده، 
از  اعم  فروش  طرح های  شود.  می  اجرا  برنامه  طبق  مرتبا  طریق  بدین  فروش ها 
پیش فروش های یکساله، فروش های فوق العاده و طرح های مشارکت در تولید، طبق 
روال و به صورت منظم در حال برگزاری هستند و امسال نیز همچون سال گذشته، 

در هر ماه برنامه های فروش اجرایی شده و می شود.
از زمان آغاز اجرای طرح فروش خودرو و عرضه به روش قرعه کشی )خردادماه 
۱3۹۹( تاکنون، بالغ بر 2۶۰ هزار دستگاه خودرو تنها در فروش فوق العاده عرضه شده 
که از این میزان، برای حدود 2۰۶ هزار دستگاه تعهد ایجاد شده و مشتریان منتخب 

واریز وجه داشته اند؛ حدود ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو هم تحویل مشتریان شده است.
طبق مصوبه کمیته خودرو، خودروسازان سه ماه برای تحویل خودروها در طرح 
های فروش فوق العاده فرصت دارند که ایران خودرو این بازه را به طور میانگین به 
۴۵ روز رسانده است. براین اساس، اکثریت خودروهای تعهد شده زودتر از موعد مقرر، 
آماده بوده و تحویل مشتری شده است. این ارقام فارغ از خودروهای تحویلی طرح های 
پیش فروش و مشارکت در تولید بوده است اما تاثیر اصلی بر بازار را فروش های فوق العاده 

می گذارد و طرح های ایران خودرو به صورت مستمر اجرا شده است.
- از میزان تولیدات گروه صنعتی ایران خودرو، وضعیت آماری خودروهایی که 
امکان عرضه به بازار را ندارند و تحت عنوان خودروهای ناقص )کسری قطعه( شناخته 
می شوند، در حال حاضر در این زمینه وضعیت ایران خودرو چگونه است و با توجه به 
اینکه گام های موثری طی یکی- دو سال  اخیر در رابطه با افزایش عمق داخلی سازی 
و خودکفایی در تامین قطعات خودرو صورت گرفته است، علت کسری قطعات چیست؟
برای  مالی  مشکالت  زمینه ساز  که  دستوری  قیمت گذاری  همچون  مواردی 
شرکت های خودروساز شده است، بی تاثیر بر شکل گیری خوروهای دارای کسری نبوده 
است؛ اما عدم امکان تجاری سازی تمامی تولیدات خودرو، عمدتا ناشی از تحریم ها و 
مسائلی است که در صنعت خودرو جهانی نیز حادث شده است. در حال حاضر در صنعت 
خودروسازی تمام دنیا، تامین تراشه های الکترونیکی با توجه به محدودیت تامین کننده ها، 
دچار مشکل شده و نیاز به این تراشه ها با کاربردهای غیر از صنعت خودرو در شرایط کرونا 
افزایش یافته است؛ چراکه این تراشه ها در سایر صنایع نیز  کاربرد دارند و تعطیلی های 
ناشی از کرونا در سراسر دنیا، بر میزان تامین مکفی آن ها تاثیر گذاشته است. متعاقب 
این شرایط جهانی، ایران خودرو نیز تا حدودی در تامین این قطعه با مشکل مواجه شده 

که منجر به کسری قطعه در تعدادی از خودروها شده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ ایران خودرو 

موجود است که آمار آن شفاف اعالم می شود. اما همه سعی ما براین است که این تعداد 
خودروی کف که عمده ناقصی آن ها مربوط به قطعات الکترونیکی و قطعات وارداتی 
وابسته به آن هاست، تاثیری بر میزان عرضه به بازار نگذارد. تالش ما براین است که 
عرضه ها طبق برنامه انجام شوند و مسلما با حل مشکالت تامین قطعات مورد نیاز، 

عرضه نیز افزایش خواهد یافت.
- تعهدات خودروهای دنا که شنیده می شود به سبب عدم تامین ECU  به حالت 

معوق در آمده  نیز به علت همین مشکالت تامین قطعات الکترونیکی وارداتی است؟
خیر. تعهد معوقی به علت مشکل عدم تامین ECU  یا ACU  خودروی دنا وجود 
ندارد و در حال حاضر نیز بر روی محصوالت دنا، تعهد معوق قابل توجهی نداریم. به 

طور کلی تعدادی خودروی کف وجود دارد که ناشی از وجود این مشکل نیست.
ایجاد  ایران خودرو  کدام محصوالت  برای  بیشتر  الکترونیکی  قطعات  تامین   +

مشکل کرده است؟
می توان گفت برای اکثریت خودروها؛ حال برخی خودروها به سبب میزان نیاز کمتر 
به قطعات الکترونیک )به ویژه در خودروهایی با پلتفرم قدیمی تر( کمتر تاثیر پذیرفته اند و 
باتوجه به اینکه همه خودروها بایستی از استاندارهای ۸۵ گانه تبیعیت کنند و براساس آن ها 
بطور مثال در همه خودروها موضوع ABS اجباری است یا اجزای قطعات الکترونیکی 
که با مشکل مواجه اند، قطعات استاندارد و ضروری برای همه خودروها هستند، برخی 
خودروها بیشتر به سبب عدم تامین به موقع قطعات الکترونیکی دچار مشکل شده اند؛ 
البته این مشکل تامین قطعات الکترونیک تنها مختص خودرو نیست و حتی در سایر 
وسائل الکترونیکی همچون تبلت ها و گوشی های موبایل و... که استفاده می شوند، برای 

آن ها نیز آن هم در تمام دنیا مشکل ایجاد کرده است.
- خودروهای هایما به سبد محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو مجدد بازگشته 
و حتی پایشان به طرح های فروش هم باز شده است، در مورد این موضوع توضیح 
بفرمایید که شرایط به چه صورت است و این خودرو از تولیدات پیشین هستند یا تولیدات 

جدید هم دارند؟
تعداد زیادی تعهد هایما طی سال های گذشته ایجاد شده بود که به سبب تحریم ها، 
قطع همکاری شریک خارجی و موانع بانکی و... به صورت معوق در آمده بود. از همین 
روی از ایجاد تعهد جدید برای خودرو جلوگیری کردیم و قریب به دوسال بود که هیچ 
تعهد جدیدی برای هایما ایجاد نشده بود. خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته، 
تعهدات قبلی محقق شد و در حال حاضر هیچ تعهد معوقی چه برای هایما S۵  و چه 
هایما S۷ وجود ندارد. تمامی  تعهدات S۵ها تحویل شده و برای S۷  ها نیز دعوتنامه ها 

ارسال شده و مشتریان تکمیل وجه کرده و آماده تحویل اند.
- باتوجه به اینکه قیمت این خودروها نسبت به دو سال گذشته تغییر کرده است، 

موضوع قیمت را چگونه مدیریت کرده اید؟
در تمامی این دوسال قیمت هایما به روز نشده بود. در این زمینه با اخذ مجوزها از 
مراجع ذی ربط، قیمت این محصوالت از ساز وکار شورای رقابت خارج و با تعیین قیمت 
جدید، وارد برنامه فروش شد. در آینده ای نزدیک برنامه فروش جدیدی برای هایما
 S۵ بدون محدودیت های قرعه کشی اجرا خواهد شد و سپس این روش برای هایماS۷
برگزار خواهد شد. خوشبختانه ارتباط با شریک تجاری برقرار است و برای تامین قطعات 
هم مشکلی وجود ندارد. بر همین اساس مجوز فروش صادر شد و مطمئن هستیم در 

تعهداتی که ایجاد خواهد شد، مشکلی در تامین قطعات نخواهیم داشت.
- همانطور که مستحضرید، گروه سایپا به سبب نزدیک شدن قیمت کارخانه ای 
محصوالت به قیمت در بازار آزاد، طرح فروش محصوالت با این ویژگی را بدون محدودیت 
قرعه کشی اجرا کرده است، امکان دارد برای برخی محصوالت ایران خودرو )به جز هایما 

که اشاره شد(، این موضوع اتفاق بیفتد و برای چه خودروهایی؟
این امکان وجود دارد اما بستگی زیادی به این دارد که در آن محصوالت فاصله 
دو قیمت کارخانه و بازار کمتر شود. درواقع قرعه کشی ابزاری برای آرامش  بخشیدن به 
وضعیت موجود در بازار خودرو بود که تا حدودی به هدف خود رسید و موفقیت آمیز بود. 
البته که علت اصلی تالطم بازار خودرو، موضوع قیمت گذاری دستوری خودروها است که 
باید برای آن فکری شود. چنانچه در این زمینه اقدامی اساسی صورت گیرد، دیگر نیازی به 
اتخاذ راهکارهای این چنینی نخواهد بود. در سایر محصوالت ایران خودرو به جز هایما، هنوز 
اختالف قیمت قابل توجه میان کارخانه تا بازار وجود دارد و این فاصله قیمت، ارایه مجوز 
حذف قرعه کشی را سخت خواهد کرد، لذا در ابتدا باید اصالح نحوه قیمت گذاری صورت 
گیرد، پس از آن به صورت خودبه خود، قرعه کشی و برخی دیگر از محدودیت ها حذف شود.

- حدود دوماه پیش بود که کمیته خودرو برای خودروسازان تصویب کرد که دو 
شرط الزام یکساله سند خودرو در رهن شرکت خودروساز و فاصله زمانی ۴۸ ماهه از 
خرید محصوالت ایران خودرو وسایپا حذف شود؛ این مصوبه برای محصوالت سایپا اعمال 

شده اما برای ایران خودرو هنوز به اجرا گذاشته نشده است چرا؟
برای دو محصول ایران خودرو حذف دو شرط اتفاق افتاد، اما با توجه به اینکه 
صورت جلسه این موضوع هنوز به ایران خودرو ابالغ نشده است، این شرط از طرح های 
ایران خودرو حذف نشده اسا اما  به محض ابالغ، طبق توافقات مندرج در صورت جلسه 

عمل اقدام خواهیم کرد.
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سمیه  س  مقد مشهد
اعالم  تعطیلی  وجود  باقرزاده-با 
سالمت  کمیته  نشست  شده 
شرکت گاز خراسان رضوی با هدف بررسی 
اقدامات و فعالیت های در حال انجام برای 
مدیریت پاندمی کرونا و پیگیری فوری ادامه 

واکسیناسیون کارکنان برگزار شد.
 حسن افتخاری در نشست  با حضور 
کلینیک تخصصی  پلی  رییس  و  سرپرست 
بهداشت و درمان صنعت نفت شمالشرق در 
امام رضا)ع( مشهدکه  محل سالن ورزشی 
با رعایت کامل بهداشتی برگزار شد اظهار 
کرد: اقدامات خوب و ارزشمندی توسط حوزه 
های بهره برداری، منابع انسانی و HSE و 
همکاری سایر واحدها برای حفظ سالمت 
و  تقدیر  شایسته  که  شده  انجام  همکاران 

تشکر است.
وی افزود: شرکت گاز خراسان رضوی 
استانی   گاز  های  شرکت  اولین  از  یکی 
واکسیناسیون  شروع  زمینه  در  که  است 
نیروهای شاغل در گروه های  برای  کرونا 
حساس و پرخطر حوزه گازرسانی با اولویت 
هم  است.   نموده  اقدام  پیمانکاری  بخش 
اکنون مرحله اول واکسن کرونا برای تمام 
برداری  بهره  خدمات  و  امداد  نیروهای 

مشهد تزریق شده و با پیگیری های انجام 
شده واکسیناسیون سایر مشاغل و از جمله 
کنتور خوان و وصول مطالبات نیز در برخی 
شهرها آغاز گردیده و بتدریج در حال انجام 
بررسی  جلسه ضمن  این  در  که  باشد  می 
آخرین اقدامات ، تصمیماتی در زمینه تسریع 
واکسیناسیون افراد باقی مانده اتخاذ گردید . 
ن  سا ا خر ز  گا شرکت  مل  مدیرعا
رضوی به پیگیری های بعمل  آمده برای 
واکسیناسیون همکاران رسمی  نیزاشاره کرد 
و افزود: درهمین راستا شرکت گاز خراسان 
خود  تجهیزات  و  امکانات  بسیج  با  رضوی 

آماده همکاری با بهداشت و درمان صنعت 
نفت می باشد. 

افتخاری از خدمات کادر درمان مرکز 
شمالشرق  نفت  صنعت  درمان  و  بهداشت 
نیز تشکر کرد و گفت: به همت این عزیزان 
امکانات و تمهیدات ویژه ای برای خدمت 
رسانی به همکاران تحت پوشش و خانواده 
های آنان در زمینه مقابله و درمان بیماری 

کرونا فراهم گردیده است.
در ادامه این نشست دکتر وحید مالکی 
ارائه  به  نیز  پیرونذیری   غالمرضا  دکتر  و 
گزارشی از اقدامات گسنرده در حال انجام 

این مرکز به همکاران پرداختند.راه اندازی 
بخش اورژانس عفونی ، استفاده از خدمات 
متخصص عفونی ، ارائه خدمات دارویی در 
روزهای تعطیل به بیماران، لغو مرخصی تمام 
کارکنان بخش بهداشت و درمان، راه اندازی 
مشاوره های پزشکی تلفنی و غیرحضوری و 
... از اقداماتی است که به گفته مسئوالن در 
مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت شمال 
است.بازدید  انجام  حال  در  کشور  شرق 
تجهیزات  و  امکانات  از  جلسه  حاضرین  
شرکت گاز استان خراسان رضوی  از دیگر 

برنامه های امروز بود.

شرکت گاز خراسان رضوی با موضوع کرونا تشکیل جلسه داد 
واکسیناسیون در شرکت گاز خراسان رضوی شتاب می گیرد

با توجه به شیوع کرونا؛
رعایت  خواستار  پیامی  در  شاهرود  شهرداری  سرپرست 

دستورالعمل های بهداشتی توسط شهروندان شد

سهیال دهقانی : سرپرست شهرداری شاهرود در پیامی با توجه به 
شیوع موج پنجم ویروس کرونا از شهروندان خواست که برای همراهی 
با کادر درمان و محافظت از یکدیگر، دستورالعمل های بهداشتی را بیش 

از گذشته رعایت کنند.
ویروس  شیوع  باالی  میزان  از  حتما  شاهرودی  عزیز  »شهروندان 
کرونا در کشور و موج پنجم آن که اغلب استان ها و شهرها را درگیر 
زمینه  در  مردم  غنی  فرهنگ  دلیل  به  شاهرود  دارید.  خبر  است،  کرده 
رعایت پروتکل های بهداشت فردی و به ویژه استفاده از ماسک از سایر 
استانها و شهرستانها باید پیشتاز باشد اما طی روزهای اخیر متاسفانه آمار 
ابتالی روزانه و فوت همشهریان و هم استانی ها به طرز نگران کننده 

ای افزایش یافته است.
بهداشت  های  پروتکل  و  محافظت  یکدیگر  از  باید  شرایط  این  در 
فردی را به صورت دقیق رعایت کنیم. اگر همکاری در اداره یا شهروندی 
سایر  که  شود  باعث  و  نکند  رعایت  را  ها  پروتکل  عمومی  فضای  در 
همکاران، خانواده ها و شهروندان به این ویروس مبتال شوند در گرفتاری 

آنها، شریک است.
خواهش می کنم از امروز برای همراهی با کادر درمان که این روزها 
خسته شده و تحت فشار روحی و جسمی هستند و به دلیل محافظت از 
یکدیگر، با هم عهد ببندیم که پروتکل ها را رعایت کنیم تا بتوانیم بر 

موج پنجم کرونا غلبه یابیم.«

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:
فرهنگ سازی استفاده بهینه و ایمن ازگازطبیعی با تکیه بر 

روشهای مختلف ارتباط جمعی بسیارموثراست

مرکزی - حامد نوروزی : مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: 
گازمحورتوسعه وبه عنوان یکی ازپاکترین منابع انرژی است وضمن اینکه 
وبهره  استخراج،تصفیه،انتقال  ازمرحله  ولی  است  دردسترس  آن  منابع 
برداری وتوزیع آن مراحل بسیاری را سپری می کند تابه دست مشترکین 
ازوظایف  بهینه وایمن مصرف  استفاده  نیازبه فرهنگ سازی  برسد واین 

تولیدکنندگان این انرژی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی 
حفظ  وضمن  است  جهان  ذخایرگازی  کشورازلحاظ  دومین  افزود:ایران 
ونگهداری و نظارت براندازه مصرف آن نیازبه فرهنگ سازی ریشه ای 

داردتااین نعمت عظیم خدادادی برای نسلهای آینده نیزذخیره گردد.
ازبزرگان  بسیاری  وروایات  درآیات  اینکه  به  افزود:باتوجه  سمیعی 
توصیه  کردن  مصرف  اندازه  وبه  اصراف  تاکیدبرعدم  اسالم  مبین  دین 
می  جمعی  ارتباط  گسترده  وسایل  بر  وباتکیه  مناسب  شده،ایجادفضای 
توان استفاده ازبهینه وایمن ازمنابع انرژی رادرزندگی روزمره همه مصرف 

کنندگان ومشترکین به اجرا درآورد.

درحال   ۲ فاز  قالب  در  ایالم  گاز  پاالیشگاه  توسعه  طرح 
اجراست

ایالم_مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه طرح فاز 
دو این پاالیشگاه در حال حاضر در حال اجراست و با انجام این موضوع 
این پاالیشگاه گازی توسعه می یابد، گفت: قرارداد اجرای فاز دوم این 
پاالیشگاه با شرکت پیمانکار در اول اردیبهشت سال جاری منعقد شده و 

هم اکنون در مراحل پایانی تکمیلی تجهیز کارگاه قرار دارد.
روح اله نوریان با اعالم این خبر اظهار داشت: با پیگیری های انجام 
شده، در ماه های پایانی سال گذشته با اختصاص بودجه الزم از سوی 
شرکت ملی گازبرای فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم و برگزاری مناقصه پیمان 
ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  سوی  از   EPC بصورت  سپاری 
بعنوان مجری پروژه،پیمانکار اجرایی پروژه انتخاب و قرارداد مربوطه با 
شرکت برنده مناقصه که شرکت جهان پارس می باشد، منعقد شده است.

وی با بیان اینکه از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون پیمانکار تجهیز 
کارگاه خود را در سایت این پاالیشگاه آغاز نموده و در مراحل پایانی آن 
می باشد، افزود: در حال حاضر و همزمان با این فعالیت مباحث تکمیل 
اسناد فنی مهندسی جهت نهایی شدن مشخصات فنی مورد نیازاز جمله 
اتمام صحه گذاری مهندسی پایه و بخش از مهندسی تفضیلی و به تبع 
آن شروع پروسه خرید تجهیزات، اقالم، لوله و اتصاالت، شیرآالت، ظروف 
تحت فشار و مخازن و سایر ملزومات مورد نیاز در پروژه احداث فاز 2 ، 
با پیگیری و نظارت واحد طرح های پاالیشی شرکت مهندسی و توسعه 

گاز ایران از سوی پیمانکار مذکور در دست اقدام است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم ابراز امیدواری کرد که فرآیند 
از پایان بخش  خرید تجهیزات و به تبع آن عملیات اجرایی پروژه پس 

مهندسی پروژه در ماههای پایانی سال، آغاز شود.
وی با اشاره به اینکه خوراک فعلی این پاالیشگاه به ظرفیت اسمی 
۶.۸ میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، توسط شرکت بهره برداری نفت و 
گاز غرب از میدان گازی تنگ بیجار به پاالیشگاه ارسال می شود، تصریح 
با عملیات توسعه  این میدان  از  ارسال خوراک  کرد: مقرر است ظرفیت 
آن که توسط شرکت نفت مناطق مرکزی بعنوان باالدستی شرکت نفت 
و گاز غرب در دست اقدام است، به رقم ۱۰.2 میلیون متر مکعب برسد.

نوریان اظهار داشت: با اجرایی شدن این برنامه به موازات تکمیل 
عملیات اجرایی و راه اندازی فاز دوم، محصوالت پاالیشگاه اعم از گاز 
اتان،  محصول  سه  و  گوگرد  صنعتی،  و  شهری  مصارف  برای  طبیعی 
میعانات گازی و گاز مایع )LPG(، که خوراک مجتمع پتروشیمی ایالم 
انتظار می رود  داد:  ادامه  برابر خواهند شد. وی   ۱.۵ محسوب می شود 
پایان  در  نیاز  منابع مورد  فراهم شدن  و  اندرکاران  با تالش همه دست 
سال ۱۴۰3 با به ثمر رسیدن این پروژه شاهد افزایش ۵۰ درصدی کلیه 
محصوالت تولیدی پاالیشگاه باشیم.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
با بیان اینکه یکی از اهداف مسئوالن این شرکت توسعه پاالیشگاه در 
قالب فاز دو می باشد، تصریح کرد: مسئولیت توسعه میدان تنگ بیجار 
با هدف تضمین خوراک پاالیشگاه و به تبع آن پتروشیمی ایالم با نفت 
مناطق مرکزی بوده و ضمن پیگیری تحقق این مهم، تالش می شود با 
رفع موانع و مشکالت پروسه عملیاتی و اجرایی شدن فاز دوم که مجری 
آن مهندسی و توسعه شرکت ملی گاز است از روال قانونی و جاری، شاهد 

افزایش تولید ۵۰ درصدی محصوالت باشیم.

همایش مجازی همیار دانشجو در دانشگاه معارف قرآن و 
عترت )ع( اصفهان برگزار شد

ــرت  ــرآن و عت ــارف ق ــگاه مع ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــجویان در  ــتر دانش ــه بیش ــر چ ــارکت ه ــور مش ــه منظ ــان ب )ع( اصفه
ــارغ التحصیــل در فضاهــای آموزشــی  ــل و دانشــجویان ف حــال تحصی
ــجویی و  ــای دانش ــدی ه ــتفاده از توانمن ــی و اس ــی فرهنگ و کارآفرین
همچنیــن ایجــاد حــس مشــارکت،  جلســه همیــار دانشــجو بــا حضــور 

ــد. ــزار گردی ــه شــیوه برخــط برگ ــد ب ــه من دانشــجویان عالق
در ایــن جلســه معــاون فرهنگــی دانشــگاه بــه بیــان اهــداف اصلــی 
ــس  ــان رئی ــاج کاظمی ــر ح ــای دکت ــپس آق ــت؛ س ــرح پرداخ ــن ط ای
ــرم و  ــاه مح ــت م ــا گرامیداش ــرت )ع( ب ــرآن و عت ــارف ق ــگاه مع دانش
ــه بیــان قابلیــت هــا و  تعزیــت حضــرت ســید الشــهدا علیــه الســالم ب
ظرفیــت هــای دانشــجویان و لــزوم مشــارکت هــر چــه بیشــتر آنــان در 

فضاهــای فرهنگــی اشــاره نمــوده.
وی افــزود: رســالت مهــم دانشــجویان - ایــن افســران جنــگ نرم- 
را  ارتقــاء ســواد رســانه ای و مجــازی دانســته و مهــارت و کارآفرینــی 
فرهنگــی را رکــن مهــم حرکــت دانشــجویی در جنــب دانــش افزایــی 

دانشــجو قلمــداد نمــود.
دکتــر حــاج کاظمیــان اظهــار داشــت در بحــث ســواد رســانه ای 
یکــی از ارکان مهــم، تولیــد محتــوا در شــبکه هــای اجتماعــی اســت و از 
دانشــجویان عالقــه منــد نیــز درخواســت همــکاری در ایــن زمینــه نمود.

ــال  ــجویان در ح ــجو، دانش ــار دانش ــرح همی ــه داد: در ط وی ادام
تحصیــل و همچنیــن فــارغ التحصیــل عالقــه منــد میتواننــد در زمینــه 
هــای صمعــی بصــری، خبرنــگاری و شــبکه هــای اجتماعــی همــکاری 
هــای الزم را داشــته باشــند.در پایــان بــه پرســش هــای دانشــجویان و 

تبییــن کامــل طــرح همیــار دانشــجو پرداختــه شــد.

مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
استان ایالم:

مسجد قلب تپنده جامعه اسالمی است
لزوم تبیین جایگاه رفیع مساجد برای نسل جوان

حجــت االســالم چراغــی پــور بــا بیــان اینکــه بــرای دســتیابی بــه 
شــناخت فرایندهــا و کارکردهــای مســاجد، بایــد برنامــه هــا و امکانــات 
ــی اختصــاص  ــم فرهنگــی و دین ــای مه ــگاه ه ــن پای ــه ای ــژه ای ب وی
یابــد، گفــت: حضــور جوانــان در مســاجد بــا اجــرای برنامــه هــای متنــوع 

و جــذاب پررنــگ مــی شــود.
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 
ــا اشــاره گرامیداشــت  اســتان ایــالم در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران   ب
بــه 3۱ مــرداد روز جهانــی مســاجد، اظهــار کــرد: مســجد قلــب تپنــده 
ــرای ایجــاد ارتبــاط  بیــن بنــده و معبــود و اعــالم  جامعــه اســالمی  ب

بندگــی و عبودیــت انســان در برابــر خداونــد متعــال اســت.
ــان اینکــه مســجد  ــا بی ــور« ب ــی چراغــی پ حجــت االســالم» عل
مــکان مقدســی اســت کــه محــل اجتماع ســالم دینــی و الگویی مناســب 
بــرای جامعــه دینــی و فرهنــگ اســالمی اســت، افــزود: مســجد، محــل 
وحــدت و اجتمــاع مســلمین جهــان اســالم اســت، جایــگاه مســجد در 
دیــن مبیــن اســالم، نظــام مقــدس اســالمی و جامعــه مــا بســیار مهــم 

و بــی بدیــل اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســجد دارای نقــش هــا و کارکردهــای 
ــر و   ــچ نظی ــد: هی ــادآور ش ــت، ی ــوده و هس ــخ ب ــول تاری ــدد در ط متع
جایگزینــی در نظــام خلفــت بــرای ایــن مــکان مقــدس وجــود نــدارد، 
بــا پیشــینه ای کــه مســجد در تاریــخ و فرهنــگ اســالمی دارد، گــزاره 
ــای  ــه دارای کارکرده ــرد ک ــدا  ک ــوان پی ــی ت ــرای آن نم ــر ب ای دیگ

مســجد باشــد.
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 
ــد  ــواره پیون ــم هم ــرآن کری ــجد و ق ــرد: مس ــح ک ــالم تصری ــتان ای اس
ــا هــم دارنــد و بــر همیــن اســاس اســت کــه مســلمانان  ناگسســتنی ب
بــه مســجد روی آورده انــد و امــروز در سراســر کشــور  شــاهد هســتیم 

کــه مســاجد محــل حضــور گســترده  اقشــار مختلــف مــردم اســت.
ــی و  ــه علم ــرای جامع ــزود: ب ــور اف ــی پ ــالم چراغ ــت االس حج
ــادالت  ــن اســت کــه در دادســتدها و تب مذهبــی آنچــه مهــم اســت ای
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر را م ــی بش ــن خواه ــت دی ــم نهض ــی بتوانی فرهنگ
دهیــم، بــی شــک بــرای دســتیابی بــه شــناخت فرایندهــا و کارکردهــای 
مســاجد، بایــد برنامــه هــا و امکانــات ویــژه ای بــه ایــن پایــگاه هــای 

ــد. ــی اختصــاص یاب ــی و دین ــم فرهنگ مه
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد جایــگاه رفیــع مســاجد بــرای جوانــان 
و نوجوانــان تبییــن شــود، یــادآور شــد: شناســاندن نقــش واقعــی مســاجد 
ــه روشــنی  و  کارکردهــای ایــن پایــگاه عظیــم در آحــاد مــردم بایــد ب
آشــکار شــود، مســجد بــه دلیــل زیرســاخت هــای فرهنگــی، اجتماعــی 
و دینــی در رفتــار و عمــل افــراد جامعــه بســیار تاثیرگــذار اســت و بایــد 

گفــت کــه مســجد مــی توانــد راه بــرای همــه مــا روشــن کنــد.
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 
اســتان ایــالم تصریــح کــرد: در ایــران اســالمی و ســایر نقــاط جهــان، 
مســلمانان در مناســبت هــای مختلــف جمــع مــی شــوند و  در  مســاجد 
ــی و  ــای دین ــه ه ــن هســتند برنام ــدا در روی زمی ــای خ ــه ه ــه خان ک

فرهنگــی را اجــرای مــی کننــد.
چراغــی پــور بیــان کــرد: در حــوزه مســاجد برنامــه هــای فعالیــت 
ــور  ــتیم حض ــالش هس ــواره در ت ــم هم ــته و داری ــترده داش ــای گس ه
ــوع و  ــای متن ــه ه ــرای برنام ــا اج ــاجد ب ــان در مس ــان و نوجوان جوان

ــگ باشــد. جــذاب پررن
ــن  ــگاه مهــم دی ــون پای ــوان کان ــه عن ــراز کــرد: مســجد ب وی اب
ــوده اس و  مســجد  مبیــن اســالم دارای ۴ نقــش و کارکــرد اصلــی ب
تــراز اســالمی ایــن  ۴ نقــش را  همزمــان ایفــا کــرده اســت، مســاجد  
ــوان   ــه عن ــال و  ب ــد متع ــاد خداون ــادت و ی ــگاه عب ــوان پای ــه عن ب
ــی در  ــش مهم ــالمی نق ــارف اس ــم مع ــری و تعلی ــاد فک ــگاه جه پای

ــه داشــته اســت. جامع
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 
اســتان ایــالم گفــت: تجمــع نیروهــای جبهــه هــای جهــاد اســالمی و 
ــه  ــی ب ــدت و یکپارچگ ــش روح وح ــلمین و نمای ــدت مس ــگاه وح پای
دشــمنان پیــدا و پنهــان جامعــه اســالمی از دیگــر کارکردهــای مســجد 
ــرار  ــالم  ق ــن اس ــن مبی ــد دی ــورد تاکی ــواره م ــه هم ــت ک ــوده اس ب

ــه اســت. گرفت

رئیس سازمان صمت خبر داد: 
استمرار نظارت ها بر بازار فروش و توزیع مرغ در ایالم

ــر  ــالم از تشــدید نظــارت هــا ب ایالم_رئیــس ســازمان صمــت ای
ــر داد. ــع مــرغ در ایــالم خب ــازار فــروش و توزی ب

رضــا محمــد رحیمــی بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: در راســتای 
نظــارت بــر عرضــه و توزیــع مــرغ گــرم کشــتار روز و بــا پیگیری هــای 
دادســتان مرکــز اســتان و بازرســی کل اســتان ایــالم، گشــت مشــترک 
نظــارت بــر بــازار مــرغ بــا حضــور معــاون بازرســی ونظــارت ســازمان 
ــد  ــزار وبازدی ــکی برگ ــی ودامپزش ــدگان اداره کل بازرس ــت ،نماین صم
میدانــی از واحدهــای عمــده فــروش و خــرده فــروش مــرغ در ســطح 

شــهر بــه عمــل آمــد.
ــه  ــی، قطع ــم گران فروش ــی اع ــن بازدیدتخلفات ــزود: در ای وی اف
بنــدی غیــر مجــاز یــا امتنــاع ازعرضــه بررســی گردید.رئیــس ســازمان 
صمــت ایــالم در ادامــه ضمــن تشــکر از نهادهــای نظارتــی بــر اســتمرار 
گشــت های بازرســی و نظــارت بــه خصــوص در روزهــای آتــی تاکیــد و 
اضافــه کــرد: بــه منظــور افزایــش نظارت هــاو جلوگیــری هــر چــه بیشــتر 

از تخلفــات صنفــی تدابیــرالزم اتخــاذ گردیــده اســت.
ــا  ــتارگاه ب ــی از کش ــرغ تحویل ــزان م ــت: می ــی گف ــد رحیم محم
ــده مــرغ  نظــارت بازرســان ســازمان صمــت در واحدهــای عرضــه کنن

ــردد . ــی گ ــع م کشــتارروز توزی

استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
 2 در  روز  استان  این  جاده های  در  تردد  گفت:  مرکزی 
درصد   3۰ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  اخیر  روز 

کاهش یافت.
هزار   ۷۰۶ و  میلیون  افزود: یک  »مهرداد جهانی«  
و ۷2۷ دستگاه وسیله نقلیه بر اساس تحلیل تردد در ۶۸ 
در  مدت  این  در  برخط  شمار  تردد  به  مجهز  اصلی  جاده 
مدت  به  نسبت  که  کردند  تردد  مرکزی  استان  جاده های 

مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته  است.

وی ادامه داد: وسایل نقلیه سنگین 2۸ درصد تردد در 
جاده های استان مرکزی در این مدت را به خود اختصاص 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  خودروها  این  تردد  که  دادند 

گذشته، ۹ درصد کاهش یافته است.
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
در  نقلیه  وسیله  دستگاه   ۵۸۷ و  هزار   33۱ مرکزی گفت: 
این مدت به این استان وارد و 33۰ هزار و 2۷۱ دستگاه 

وسیله نقلیه از استان خارج شده  است.
جهانی افزود: ورود و خروج وسایل نقلیه از جاده های 

سال  مشابه  مدت  به  نسبت  مدت  این  در  مرکزی  استان 
گذشته به ترتیب ۴۱ و 3۹ درصد کاهش یافته است.

اتوبوس در  داد: 2۰ هزار و ۴۷۴ دستگاه  ادامه  وی 
این مدت در جاده های استان مرکزی تردد کردند که تردد 
این خودروها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 3۷ درصد 

کاهش یافته  است.
۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه 
روستایی در استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر 

آن را راه های روستایی تشکیل داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

تردد در جاده های استان مرکزی ۳0 درصد کاهش یافت

توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
وجود  تائید  با  اصفهان  شهرستان  برق 
اصفهان  در  برنامه  از  خارج  خاموشی های 
پایداری  حفظ  منظور  به  مسئله  این  گفت: 
شبکه و برقراری توازن در تولید و مصرف 
حال  این  با  می شود.  انجام  کشور  در  برق 
پرداخت  خسارت  دیده،  زیان  مشترکان 

می شود.
برنامه   : گفت  کبری  علی ا محمد 
اصفهان  مختلف  مناطق  خاموشی های 
»سپام«  سامانه  در  مشخص  صورت  به 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان قرار 
خاموشی ها  معیار  و  مالک  که  شده  داده 

محسوب می شود.
وی افزود: متاسفانه به دلیل افزایش 
مصرف و کاهش تولید برق با کمبود منابع 
آبی الزم، پایداری شبکه برق از بین می رود 
گاهی  هستیم.  خاموشی  اعمال  به  ناچار  و 
اوقات به دلیل افزایش قابل توجه مصرف 
فرکانس شبکه به مقادیر پایین تر از ۵۰ هرتز 

مثل ۴۹.۷ هرتز کاهش می یابد.
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
در  کرد:  تصریح  اصفهان  شهرستان  برق 
توزیع  شرکت  تعهد  دلیل  به  شرایط  این 
فرکانس  )با  کیفیت  با  برق  ارائه  بر  مبنی 
۵۰ هرتز( کلیدهای حفاظتی که روی پست 
های انتقال و پست های فوق توزیع برق قرار 
دارد )رله های فرکانسی( به صورت خودکار 
به  از مشترکان متصل  برق بخشی  اتصال 
این  غیر  در  کند  می  قطع  را  مذکور  پست 
صورت به وسایل برقی آسیب وارد می شود.
عمل  از  پس  کرد:  خاطرنشان  وی 
کردن این رله فرکانسی، کارشناسان شرکت 
توزیع برق تالش می کنند تا به سرعت برق 
داشت  توجه  باید  اما  کنند  را وصل  منطقه 
که در صورتی که عمل کردن رله فرکانسی 
سطح یِک پسِت توزیع برق یک منطقه از 
شهر برای تنظیم میزان مصرف کافی نباشد، 
رله فرکانسی سطوح دو و سه به ترتیب وارد 
از  بزرگتری  بخش  برق  که  می شود  عمل 

مشترکان را قطع می کند.
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
بیان  به  داد:  ادامه  برق شهرستان اصفهان 
 ۱۰ با  اول  سطح  فرکانسی  رله  اگر  دیگر 
رله  باشد،  مرتبط  برق  مشترکان  درصد 
فرکانسی سطوح دو و سه به ترتیب با 23 
و 3۷ درصد از مشترکان در ارتباط است. به 
رله های  عملکرد  داشت  توجه  باید  عالوه 
اختیار  در  و  بوده  خودکار  کامال  فرکانسی 

شرکت توزیع برق نیست.
بیان شده  از مسائل  فارغ  افزود:  وی 
برق  توزیع  شرکت  تجهیزات  گاهی  فوق، 
تا  که  می شود  حادثه  و  آسیب  دچار  نیز 
پایان زمان تعمیرات تجهیزات قطعی برق 

مشترکان ادامه خواهد داشت.
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
کرد:  خاطرنشان  اصفهان  شهرستان  برق 
قطعی  با  که  مشترکانی  که  صورتی  در 
به دنبال آن  برق و خاموشی های شبکه و 
آسیب دیدن وسایل برقی دچار زیان شده اند 

می توانند با شماره ۱2۱ تماس گرفته و ضمن 
گزارش این زیان، خسارت دریافت کنند.

برق  پنل های  درباره  کبری  علی ا
خورشیدی به عنوان راهکاری جهت افزایش 
تولید برق بدون ایجاد نیروگاه جدید نیز اظهار 
کرد: این اقدام باید توسط بخش خصوصی 
انجام شود اما شرکت برق به منظور تشویق 
برق  پروژه ای،  اجرای چنین  به  این بخش 
تولیدی را به مدت 2۰ سال و با نرخ پایه )در 
سال جاری( ۱2۰۰ تومان خریداری می کند 
که این نرخ نیز در هر سال با توجه به دو 

نرخ تورم و ارز تعدیل می شود.
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
کرد:  خاطرنشان  اصفهان  شهرستان  برق 
اگرچه این نرخ بازگشت سرمایه باال است 
اما وزارت نیرو جز قیمت خریداری شده و 
تضمین خرید کار دیگری انجام نمی دهد. در 
اینجا سیستم بانکی باید پا به میدان گذاشته 
و وام های کم بهره درازمدت فراهم کند تا 

این مسئله حل شود.

شرکت توزیع برق اصفهان متعهد به ارائه برق با کیفیت )با فرکانس۵0 هرتز(است

های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر 
روز  مناسبت  به  اردبیل  استان  صنعتی 
ملی صنایع کوچک و در جریان مصاحبه 
با خبرنگاران گفت: 2۱ مرداد در تقویم 
کشور به نام روز حمایت از صنایع کوچک 
نامگذاری شده که جا دارد به فعاالن عرصه 
تولید و صنایع، این مناسبت و روز ملی را 

تبریک بگوئیم.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد 
اهلی در جریان برگزاری تور خبری ویژه 
بازدید اصحاب رسانه از چند واحد تولیدی 
شهرک صنعتی اردبیل)2( ، ضمن اعالم 
این مطلب گفت: نقش واحدهای صنعتی 
کوچک و متوسط در ارتقاء تولید ناخالص 
و ارزش افزوده بسیار گسترده و شاخص 
بوده که بر این مبنا با حمایت همه جانبه 
سعی بر این است تا واحدهای صنعتی در 
شهرک ها و نواحی دولتی و خصوصی مورد 

حمایت قرار گیرند.
اشتغال  افزایش  داد:  ادامه  وی 
و  ها  پشتیبانی  تولید،  شعار  تحقق  و 
برنامه های  و  حمایت  از  ها،  موانع زدایی 
این شرکت برای بازفعال سازی واحدهای 
صنعتی راکد و نیمه فعال در شهرک های 
صنعتی است که در این راستا تاکنون ۱۵ 
واحد تولیدی و صنعتی استان به چرخه 
تولید بازگشته و امید است تا پایان سال 

بقیه واحدهای راکد فعال شوند.
های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر 
صنعتی استان اردبیل ادامه داد: کلینیک 
کسب و کار استان برای اولین بار در استان 
در سال ۹۸ از سوی شرکت شهرک های 
صنعتی تشکیل شد که هدف از تشکیل 
این کلینیک، عارضه یابی و رفع موانع تولید 

واحدهای مشکل دار بوده است.
با اشاره به ضرورت شناسایی  وی 
زمین های راکد و بال استفاده در شهرک 
تمام  کرد:  عنوان  اردبیل  صنعتی  های 
سعی و تالش بر این است تا زمین های 
بال استفاده، راکد و یارانه دار را شناسایی 
و در اختیار متقاضیان واحدهای تولیدی 

قرار دهیم.
درصد   ۷۵ اینکه  بیان  با  اهلی 
واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل 
فعال و 2۵ درصد دیگر راکد و یا نیمه فعال 
هستند، خاطر نشان کرد: بازدید و بررسی 
زمینه ساز  صنعتی،  واحدهای  مشکالت 
واحدهای  مشکالت  با  مدیران  آشنایی 

تولیدی است که تالش می شود با حل 
با همراهی دستگاه های  موانع موجود و 
اجرایی مربوطه،  واحدهای صنعتی راکد  

احیا و به چرخه تولید بازگردند.
وی با بیان اینکه در 2۰ شهرک و 
ناحیه صنعتی دولتی مصوب استان بیش از 
یک هزار و ۵۰۰ قرارداد راه اندازی واحدهای 
کوچک به امضا رسیده است، افزود: از این 
دارای  تولیدی  از ۶۵۰ واحد  تعداد بیش 
پروانه بهره برداری بوده و در حال تولید و 

کارآفرینی هستند.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
خود خاطر نشان کرد: ما در طول سال، 
حمایت همه جانبه را از واحدهای تولیدی 
برگزاری  آن  نمونه  که  می دهیم  انجام 
تورهای رایگان داخلی و خارجی و حضور 
فعاالن این حوزه در نمایشگاه های عرضه 
محصوالت متنوع در داخل کشور و یا خارج 
آموزشی  برگزاری دوره های  و  ایران  از 
رایگان برای شاغلین واحدهای تولیدی و 

ده ها خدمت دیگر است.
وی در ادامه سخنان خود به تأمین 
و  شهرک ها  در  الزم  زیرساخت های 
گاز،  برق،  آب،  از  اعم  صنعتی  نواحی 
تصفیه خانه  و  ارتباطی  زیرساخت های 
اشاره کرد و گفت:  در برخی از شهرک های 
صنعتی با توجه به عمر طوالنی، آسفالت 
معابر و خیابان ها فرسوده و تخریب شده 

که ما سعی می کنیم نسبت به بهسازی و 
آسفالت ریزی مجدد آنها اقدام کنیم.

اهلی اظهار کرد: در دو سال اخیر 
تعداد ۱۱  اردبیل)2(  در شهرک  صنعتی 
خیابان آسفالت ریزی مجدد شده و مرمت 
و بازسازی سایر خیابان ها و معابر نیز در 

حال انجام است.
صنعتی  شهرک  مورد  در  وی 
خیابان های  در  کرد:  تصریح  اردبیل)۱( 
عملیات  نیز  اردبیل)۱(  صنعتی  شهرک 
انجام  حال  در  آسفالت ریزی  و  بهسازی 
به  سریعتر  چه  هر  امیدواریم  که  است 
تناسب جذب اعتبارات و فصل کاری این 
پروژه ها به سرانجام برسد.اهلی در مورد 
فاضالب  تصفیه خانه  دوم  مدول  احداث 
این  افزود:  اردبیل)2(  صنعتی  شهرک 
پروژه با 3۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
و با پیشرفت ۷۰ درصد در حال اجراست 
که جزو بزرگترین پروژه های شهرک های 
می  امید  که  می رود  شمار  به  صنعتی 
رود تا پایان پائیز امسال به مرحله بهره 

برداری برسد.
مالکان  از  تخلف  پرونده  ثبت ۷۶ 

کارتهاي سوخت در منطقه شاهرود
سهیال دهقانی: در ۴ ماهه اول امسال 
۷۶ پرونده تخلف مربوط مالکان کارتهاي 
سوخت تشکیل و جهت بررسی به اداره 
ارسال  استان سمنان  تعزیرات حکومتی 

شده است . 
اکبر عربعامری مدیر شرکت  علی 
منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی 
شاهرود گفت : در راستاي اجراي  تکالیف 
ابالغي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و ضوابط اختصاصي فرآورده هاي نفتي ، 
با انجام بازدید و کنترلهاي سیستمي و 
میداني از مجاري عرضه سوخت  استان 
سمنان  در ۴ ماه نخست سال جاري ، با 
تالش همکاران این شرکت 2۷۸ نفر از 
مالکان کارتهاي سوخت اعم از بنزین و 
نفت گاز که نسبت به واگذاري سهمیه  
کارت سوخت خود به اشخاص  غیر اقدام 
نموده بودند شناسائي و پرونده ایشان به 
ادارات  تعزیرات حکومتي جهت اعمال 

قانون ارسال شده است . 
سال  ابتدای  از   : افزود  عربعامری 
جاری ۴ جلسه رسیدگی به تخلفات در 
سطح منطقه برگزار شده است و  با توجه 
به اینکه طبق مقررات  سهمیه سوخت 
هر وسیله نقلیه متعلق به همان وسیله مي 
باشد و واگذاري سهمیه کارت سوخت به 
خودروي دیگر و اشخاص دیگر تخلف 
محسوب مي شود ،  بر همین اساس از 
مجموع کارتهای هوشمند بررسی شده ، 
۷۶ پرونده تشکیل و جهت بررسی به اداره 
استان سمنان جهت  تعزیرات حکومتی 

بررسی ارجاع داده شده است .

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل در تور خبری ویژه بازدید اصحاب رسانه از شهرک صنعتی اردبیل)2(:

ضرورت حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی
  واحدهای راکد و نیمه تعطیل، فعال و به چرخه تولید باز می گردند
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متولــد یکــم نوامبــر ۱۹۶۰ 
آمریــکا،  آالبامــای  ایالــت  در 
کارشــناس مهندســی صنایــع از 
دانشــگاه آوبرن و کارشــناس ارشد 
MBA از دانشــگاه دوک؛ اولیــن 
ــه اســتخدام IBM درآمــد  ــار ب ب
مانــد.  همانجــا  ســال  دوازده  و 
ســپس در ســال ۱۹۹۴ بــه عنــوان 
ــش  ــی در بخ ــد اجرای ــر ارش مدی
ــه شــرکت »اینتلیجنــت  فــروش ب
 Intelligent( الکترونیکــس« 
 . فــت ر  )E l e c t ro n i c s
»کامپــک«  شــرکت  در  بعدهــا 
)Compaq( ســمت معاونــت 
ــد.  ــده دار ش ــواد را عه ــش م بخ
ــروع  ــاه از ش ــش م ــط ش ــا فق ام
بــه کارش در کامپــک گذشــته بود 

کــه در تصمیمــی پرریســک، اپــِل 
ــا  ــکالت آن روزه ــار در مش گرفت
ــی  ــر جای ــرد و دیگ ــاب ک را انتخ
ــت  ــت در آگوس ــا درنهای ــت ت نرف
2۰۱۱ بعــد از درگذشــت اســتیو 
جابــز )مدیــر عامــل وقــت و یکــی 
ــه جانشــینی  ــل(، ب از مؤسســان اپ
ــد  او منصــوب شــد. آنچــه خواندی
ــه ی  ــود از زندگینام ــه ای ب خالص
 )Tim Cook( »ــوک ــم ک »تی
ــل  ــی اپ ــل کنون ــر عام ــه مدی ک
ــه  ــهاِم رو ب ــواه س ــه گ ــت و ب اس
رشــد ایــن شــرکت، توانســته نــاو 
به خوبــی  را  جابــز  پرزرق وبــرق 
بــا  ادامــه  در  کنــد.  هدایــت 
بیوگرافــی تیــم کــوک همــراه 

ــید. ــگ باش ــی کاال م دیج

»تیموثــی دونالــد کــوک« 
 Ti m o t h y  D o n a l d (
ــر ۱۹۶۰ در  ــم نوامب Cook(، یک
 Robertsdale شــهر کوچــک
در آالبامــای آمریــکا بــه دنیــا آمده 
و دومیــن فرزنــد در خانــواده ای 
ــادر او در  ــت. م ــر اس ــه پس ــا س ب
زمینــه ی ســاخت مســکن فعالیــت 
داشــت و پــدرش کارگــر یــک 
کارخانــه ی کشتی ســازی بــود.

ــالت متوســطه  کــوک تحصی
را در دبیرســتان زادگاهش در ســال 
ــا رتبــه ی دوم در میــان  ۱۹۷۸ و ب
ــاند.  ــام رس ــه اتم ــی ها ب هم کالس
 Auburn( »ــرن »دانشــگاه آوب
ــد  ــا مقص University( آالبام
ــانس  ــدرک لیس ــود. م ــدی او ب بع

ــع  ــی صنای ــته ی مهندس را در رش
ــگاه  ــن دانش ــال ۱۹۸2 از ای در س

گرفــت.
تحصیــالت  بــرای  تیــم 
تکمیلــی، مهندســی را ادامــه نــداد. 
بــه جــای آن، در آموزشــکده ی 
»دانشــگاه  فوکــوای  تجــارت 
 )Duke University( »دوک
رشــته ی MBA خواند و در ســال 
۱۹۸۸ در میــان ده دانشــجوی برتر 

فارغ التحصیــل شــد.
محــض  بــه  کــوک  تیــم 
فراغــت از تحصیــل وارد زمینــه ی 
کامپیوتــر شــد و بــه اســتخدام 
IBM درآمــد. او تــا مدیریــت 
و  شــمالی  آمریــکای  بخــش 
کامپیوترهــای  توزیــع  و  تولیــد 

ه ی  ر قــا کل  ر  د شــخصی 
ــد از ۱2  ــت. بع ــش رف ــکا پی آمری
ســال IBM را تــرک کــرد و 
»اینتلیجنــت  شــرکت  کارمنــد 
 Intelligent( الکترونیکــس« 

شــد.  )Electronics
ســه ســال در ســمت مســؤول 
بخــش اجرایــی خدمــت کــرد. 
ســپس راهــی شــرکت »کامپــک« 
معاونــت  و  )Compaq( شــد 
ــده  ــه عه ــال آن را ب ــش متری بخ
در شــرکت  او  گرفــت. حضــور 
کامپــک دیــری نپاییــد و پــس 
ــه  ــم ب ــا را ه ــاه آنج ــش م از ش
مقصــد شــرکت اپــل تــرک کــرد. 
ــوک در  ــم ک ــن، تی ــر ای ــالوه ب ع
ــره ی شــرکت نایکــی  ــأت مدی هی

تیم کوک؛ جانشین استیو جابز بزرگ

و بنیــاد ملــی فوتبــال آمریــکا 
عضویــت دارد.

دوران حضور در اپل
تیــم کــوک ســال ها بعــد 
اپــل در یــک  از پیوســتن بــه 
آوبــرن  دانشــگاه  در  ســخنرانی 
دســتاورد  »بزرگ تریــن  گفــت: 
ــه ی  ــا نتیج ــی، تنه ــن در زندگ م
یــک تصمیــم بــود؛ ایــن کــه بــه 
اپــل بــروم.« امــا ایــن تصمیــم آن 
ــود. ــاده نب ــم س ــدان ه ــع چن موق
ــل  ــال ۱۹۹۸ اپ ــل س او اوای
کــرد.  انتخــاب  کار  بــرای  را 
قبــل از آن کــه ایــن شــرکت 
آی مــک،  ماننــد  دســتگاه هایی 
ــی  ــازد؛ یعن ــد را بس ــون و آیپ آیف
درســت وقتــی کــه اوضــاع مالــی 
اپــل وخیــم بــود. آنطــور کــه خــود 
ــاب  ــرای انتخ ــد، ب ــوک می گوی ک
حرف هــای  بــا  شــغل  یــن  ا
مواجــه  زیــادی  ناامید کننــده ی 
پــل  ا »وقتــی  اســت:  شــده 
تولیــد  را  مــک  کامپیوترهــای 
متمــادی  ســال های  می کــرد، 
آمــار فــروش نزولــی بود و شــرکت 
در مــرز ورشکســتگی قرار داشــت. 
ــرش  ــل از پذی ــاه قب ــد م تنهــا چن
ــر  ــکل دل، مدی ــغل، مای ــن ش ای
عامــل و مؤســس شــرکت دل 
ــود  ــه ب ــخنانی گفت )Dell(، در س
اگــر مــن جــای مدیــران اپــل بودم 
ــول  ــردم و پ ــه می ک درش را تخت
ســهام داران را پــس مــی دادم.«

کمــی بعــد از ورود کــوک، 
اوضــاع اندکــی بهتــر شــد. او 
بــه عنــوان مدیــر ارشــد اجرایــی، 
فــروش،  مدیریــت  وظیفــه ی 
ــی  ــتیبانی بین الملل ــات و پش خدم
محصــوالت اپــل را بــر عهــده 
داشــت. افــزون بــر ایــن، راهبــری 
بخــش مکینتــاش شــرکت را نیــز 
انجــام مــی داد و بــه امــور فروش و 
تأمیــن قطعــات رســیدگی می کرد. 
کمتــر از یــک ســال پــس از آمدن 
ــید و  ــوددهی رس ــه س ــل ب او، اپ
ســال  آن  مالــی  گزارش هــای 

امیدوار کننــده شــد.
ســرانجام در آگوســت 2۰۱۱ 
تیــم کــوک بــه مدیــر عاملــی اپــل 
ــه  ــز ک ــتیو جاب ــای اس ــید و ج رس
پــس از یــک ســال تحمل ســرطان 
فــوت کــرده بــود را گرفــت تــا راه 
رشــد ایــن شــرکت ادامــه پیــدا کند. 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــن ب او همچنی
ــت  ــه عضوی ــده ب ــهام داران عم س

هیــأت مدیــره ی اپــل درآمــد.

خرید بیتس اپل
و  ا یــت  یر مد تحــت 
ــل  ــخ اپ ــد تاری ــن خری بزرگ تری
ــاه مــی 2۰۱۴ انجــام شــد و  در م
اپــل »بیتــس میوزیــک« و »بیتس 
الکترونیکــس« را بــا 3 میلیارد دالر 
بــه تملــک خــود درآورد. مؤسســان 
ــه  ــت گرفت ــه خدم ــم ب ــس ه بیت
ــه  ــه ای ب ــوک در نام ــدند و ک ش
کارمنــدان شــرکت نوشــت: »امروز 
بعدازظهــر خبــر خریــد بیتــس 
ــس  ــس الکترونیک ــک و بیت میوزی
را اعــالم کردیــم. تجــارت ایــن دو 
به ســرعت در حــال رشــد اســت و 

بــه مــا در تکمیــل اکوسیســتم اپل 
دســتگاه های  توســعه ی  بــرای 
می کنــد.  کمــک  شــگفت انگیز 
ــد  مشــتریان عاشــق آن هــا خواهن

ــد.« ش
از آن موقــع، اپــل بــا مدیریت 
داده  توســعه  را  آیفــون  کــوک 
و تــالش کــرده بــرای عقــب 
الگوهــای  از  رقبــا  از  نمانــدن 
یکنواخــت و ایســتا فاصلــه بگیــرد. 
ــت  ــری او توانس ــت رهب ــل تح اپ
ــاره  ــه دوب ــازد ک ــای بس آیفون ه
رقیــب  شــرکت های  سرمشــق 
ــل  ــون، اپ ــر آیف ــالوه ب ــوند. ع ش
در ایــن مــدت مدل هــای متنوعــی 
ــت و  ــرده اس ــی ک ــد معرف از آیپ
تــا پایــان ســال 2۰۱۹ عمــال 
ــوده.  ــا ب ــوزه ی تبلت ه ــاز ح یکه ت
و   iOS عامــل  سیســتم های 
فت  پیشــر نیــز   m a c O S
کــرده و طراحــی متفاوتــی بــه 
خــود دیده انــد. تیــم کــوک در 
دوران مدیریتــش نشــان داده کــه 
ریســک پذیر اســت و هیــچ اِبایــی 
و  جدیــد  محصــوالت  خلــق  از 
ســوق دادن مــردم بــه محصوالت 
ــای  ــن گجت ه ــدارد. اولی ــوآور ن ن
پوشــیدنی )اپــل واچ( بــرای اولیــن 
ــد و  ــه ش ــان او عرض ــار در زم ب
ــعه ی  ــرای توس ــدی ب ــیر جدی مس
ــرد. ــاز ک ــابه ب ــتگاه های مش دس

نوامبــر 2۰۱۱، مجلــه ی  در 
»فوربــز« )Forbes( تیــم کوک 
را جــزو قدرتمندتریــن افــراد جهان 
قــرار داد. بــر اســاس گــزارش 
نیویــورک تایمز در ســال 2۰۱2، او 
باالتریــن دریافتــی در میــان دیگــر 
شــرکت های  عامــل  مدیــران 

ســهامی عــام را داشــته اســت.

مدیر عامل اپل
حقــوق کــوک چیــزی حــدود 
ــت،  ــال اس ــزار دالر در س ۹۰۰ ه
ــرق  ــی اش از ط ــد حقیق ــا درآم ام
مختلــف ازجملــه ســهام و پــاداش 

خیلــی بیشــتر از این هاســت. او 
ــدی 3۷۸  ــا عای ــال 2۰۱۱ را ب س
میلیــون دالر بــه پایــان رســاند. بــا 
ــه  ــد ک ــوک می گوی ــه ک ــن هم ای
ــات نیســت و اعــالم  ــد مادی در بن
کــرده تمــام دارایــی خــود را صرف 

امــور خیــر خواهــد کــرد.
تیــم کــوک در دوران ترامپ و 

ســرمایه گذاری در ایــاالت متحده
بعــد از رســیدن دونالــد ترامپ 
ــاالت  ــوری ای ــت جمه ــه ریاس ب
در  هــم  کــوک  تیــم  متحــده، 
ــود کــه  میــان مدیــران ارشــدی ب
بــرای مشــورت دادن بــه او دعوت 

شــدند.
بــه  دادن  اولیــت  سیاســت 
کارآفرینــی در آمریــکا کــه توســط 
دولــت ترامــپ دنبــال می شــد 
ــوک را  ــم ک ــل و تی ــت اپ در نهای
مجبــور کــرد در اویل ســال 2۰۱۸ 
ــهم  ــال س ــج س ــی پن ــرد ط بپذی
ــر  ــن ام ــق ای ــرای تحق ــود را ب خ
ادا و 3۵۰ میلیــارد دالر ســرمایه 
بــه اقتصــاد آمریــکا تزریــق کنــد.
برآورد شــده اســت کــه در این 
مــدت اپــل بتوانــد 2۰ هــزار شــغل 
جدیــد ایجــاد کنــد. در همین راســتا 
و در همــان ســال اول، ۵۵ میلیــارد 
دالر بــرای ســاخت امکانــات جدیــد 
انرژی هــای  از  بهره گیــری  بــا 

ــد. ــرمایه گذاری ش ــر س تجدیدپذی
ــر ایــن اپــل و تیــم  عــالوه ب
کــوک متعهــد شــده اند بــرای 
آمــوزش مهارت هــای رایانــه ای 
معلمــان  و  دانش آمــوزان  بــه 
آمریکایــی از انــواع کمک هــای 
ــی و انســانی فروگــذار نکننــد. مال
تمرکــز  مــدت  یــن  ا در 
شــرکت اپــل روی آمریــکا باعــث 
وال   2۰۱۹ فوریــه ی  در  شــد 
ــد  ــزارش ده ــال گ ــتریت ژورن اس
ــک«  ــل میوزی ــول »اپ ــه محص ک
ــا پشــت ســر گذاشــتن  توانســته ب
»اســپاتیفای« بیشــترین ثبــت نــام 
را در ایــن کشــور را داشــته باشــد. 
البتــه طبــق آخریــن آمارهــا هنــوز 
ــل در  ــیقی اپ ــرویس موس ــم س ه
ــپاتیفای  ــی از اس ــطح بین الملل س

بــا اختــالف عقب تــر اســت.

زندگی شخصی تیم کوک
ــق تناســب  ــوک عاش ــم ک تی
ــوردی اســت  ــل کوهن ــدام و اه ان
می زنــد؛  رکاب  هــم  گاهــی  و 
مرتــب بــه باشــگاه مــی رود و 
ــه  زندگــی ســالمی دارد.تعهــد او ب
ــر  ــت. ه ــان زد اس ــحرخیزی زب س
ــح کارش را  ــم صب ــار و نی روز چه
بــا چــک کــردن ایمیل هــا شــروع 
د،  فــرا »ا کــوک  تیــم  می کند.
ــل  ــه اص ــرا« را س ــرد و اج راهب
ــد  ــود می دان ــت خ ــم در مدیری مه
را  ایــن ســه  اگــر  و می گویــد 
داشــته  هــم  کنــار  به درســتی 
ــوید. ــق می ش ــا موف ــید، حتم باش
بــه نظــر شــما بعــد از گذشــت 
چندیــن ســال و رشــد مالــی عالــی 
اپــل، تیــم کــوک توانســته خــود را 
ــز  ــتیو جاب ــنگین اس ــایه ی س از س
ــه  ــی ک ــه جایگاه ــد و ب ــا کن ره
ــا او  ــد؟ آی ــت برس ــل داش او در اپ
ــود  ــتقل خ ــده راه مس ــق ش موف
ــه  ــن وج ــد؟ اصلی تری ــدا کن را پی
تمایــز شــیوه ی مدیریــت کــوک و 

ــد؟ ــه می دانی ــز را در چ جاب
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سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال:
از سطح هندبال ایران شگفت زده شدم!

سرمربی تیم ملی هندبال مردان گفت: خوشحالم و افتخار می کنم 
که در میان خانواده هندبال ایران هستم.

به گزارش دنیای جوانان، مانوئل مونتایا فرناندز، سرمربی اسپانیایی 
نشست  در  )یکشنبه(  گذشته  روز  صبح  ایران  مردان  هندبال  ملی  تیم 
اول  کرد:  اظهار  ایرانی  زبان  با  بخیر  و صبح  با عرض سالم  خبری اش 
از همه احساس خوشحالی و افتخار می کنم که در میان جامعه هندبال 
ایران هستم. در چند روزی که آمدم رفتار مهربانانه زیادی دیده ام و از 

این بابت خوشحالم.
سرمربی تیم ملی هندبال مردان درباره عملکرد و شرایط ملی پوشان 
دعوت شده به تیم ملی گفت: امیدوارم که از همه ظرفیت های هندبال بتوانم 
استفاده کنم. بازی های کمی را در این مدت حضورم در ایران دیدم. لیگ 
ایران سطح خوبی دارد و بازیکنان جوان خوبی دارد. باید بتوانم فاز دوم 
لیگ را ببینم تا اطالعاتم کامل شود. باید بگویم که من واقعا سورپرایز 

شدم از سطحی که هندبال ایران و بازیکنان آن دارند.
او در ادامه گفت: قطعا وقتی یک مربی خارجی ۶ هزار کیلومتر از 
را دیده است و من می دانم که  پتانسیل  خانه خودش دور می شود یک 
ایران شرایطش را دارد. من بازیکنان ایرانی را خصوصا آن ها که در خارج 
بازی می کنند میشناسم. برای من مهم نیست که بازیکن در لیگ داخلی 
و یا خارجی بازی می کند؛ مهم این است که او را با بهترین عملکرد و 
توانش قبل از مسابقات در اختیار داشته باشم. همه بازیکنان یک هدف 
رافائل صحبت  با  برسند. من  به یک هدف  دارند و می خواهند  مشترک 
کردم و در مورد هندبال ایران حرف زدیم. در مورد نقاط قوت و ضعف 
صحبت کردیم و امیدوارم با همراهی او کمک خوبی به ایران داشته باشیم.

فرناندز در مورد اخالق بازیکنان ایرانی گفت: گفت: من بازی های 
کمی را دیدم و نمی توانم قضاوت زیادی در مورد حاشیه و رفتار بازیکنان 
داشته باشم. اما این ها مرا نگران نمی کند چون من باید بتوانم بازیکنانم 
را در مسابقات کنترل کنم. مطمئن باشید که هیچ گاه این موضوعات در 
تیم ملی من رخ نخواهد داد. این ها بحثی نیست که بخواهیم روی آن 
تمرکز کنیم. نظرم این است که باید در هندبال کنترل شده پیش رفت.

سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال مردان درباره شناختش از ایران و 
لژیونرها گفت: واقعیت این است که من تیم ملی ایران را خوب می شناسم 
از سال 2۰۱3 که در تیم قطر بودم دوست داشتم حریفان را خوب بشناسم. 
با اطمینان می گویم تیم ملی ایران را خوب می شناسم. من قرارم این است 
که با  بهترین های کار کنم. اگر این نیاز وجود داشته باشد که لژیونرها 
می توانند به تیم ملی کمک کنند از آن ها استفاده خواهم کرد. من قبل 
از این هم با لژیونرها در ارتباط بودم و می دانم که می خواهند به ایران 
کمک کنند. زمانی که به تورنمنت آسیا نزدیک شویم اگر لژیونرها فرم 

بدنی الرم را داشته باشند قطعا از آن ها هم استفاده خواهم  کرد.
فرناندز گفت: البته باید بگویم که اطالعات من از بازیکنانی که در 
لیگ ایران بازی می کنند کم است. هدف من هم اول برای حضور در ایران 
این بود که لیگ ایران را ببینم تا بازیکنان را بشناسم. در این شرایط هم 
بازیکنان با روش هندبال من آشنا شوند و من نیز از آن ها شناخت پیدا کنم.

او درباره موضوع بازیکن ساالری در تیم ملی هندبال ایران گفت: 
آن  به  و  نمی دانم  نمی کنم.  گذشته  خصوص  در  قضاوتی  نمی دانم  من 
ورود نمی کنم. من قوانین خاصی دارم و مطمئنم نیمکتی که من مربی 

آن باشم این گونه نخواهد بود.
این مربی اسپانیایی درباره شرایط مالی و مبلغ قراردادش گفت: چون 
خیلی رک از من سوال این سوال شد من هم می خواهم صریح بگویم 
که من در کشور خودم شرایط مالی خوبی دارم و استاد تمام هستم. هیچ 
کاری را برای پول و بحث مالی قبول نکردم. اگر بحث مالی برای من 
مالی  بحث  مربی  هیچ  برای  معتقدم  من  نبودم.  اینجا  اکنون  بود  مهم 

اهمیت زیادی ندارد.
وی در ادامه درباره برنامه تیم ملی و بازی های تدارکاتی گفت: اولین 
اردوی ما در آگوست برگزار شد که بیش تر برای شناخت بازیکنان بود. 
تعطیالت  که  بعدی  ماه  در  باشد.  سمپاتمبر  در  بعدی  اردوی  است  قرار 
فدراسیون جهانی است می توانیم از همه بازیکنان استفاده کنیم و می توانیم 
آمادگی  زمان  بیش ترین  اما  داریم  دوستانه  بازی  چند  ما  ببندیم.  را  تیم 

ما در ایران خواهد بود.
لژیونر  بازیکنان  از  استفاده  تیم ملی و  بازی  نوع و روش  او درباره 
گفت: اگر یک سیستم و روشی درست بوده باید همان را ادامه داد اگر 
نقاط ضعفی وجود داشته باید رفع شود. اگر بخواهیم از لحاظ دفاع بگویم 
دنبال بازیکنی هستم که بجنگد و ابتکار عمل داشته باشد. باید در عین 
تیمی  کار  به  هم  حمله  فاز  در  باشد.  داشته  کنترل  حرکاتش  روی  حال 
اعتقاد دارم همه بازیکنان مهم هستند. شاید بازیکنی که روی آن حساب 
بازیکن حضور داند و من می خواهم  نباشد. در هندبال ۷  کردیم روزش 
همه بدانند که در تیم مهم هستند. نقطه قوت بازیکن ایرانی انگیزه باالی 

او است و از نظر کارهای تاکتیکی در ضد حمله بازیکنان خوبی دارد.
سرمربی تیم ملی هندبال ایران درباره انتخاب کادر اسپانیایی گفت: 
به  مربیان ایرانی  از  لیستی  فدراسیون  بود.  خواهند  ایرانی  من  کادر  تمام 
من داد که من از میان آن ها انتخاب کردم. همه آن ها در تیم های شناخته 

شده هستند و خیلی خوب بازیکنان ایرانی را می شناسند.
المپیک  المپیک 2۰2۴ گفت:  ایران در  امکان حضور  وی در مورد 
هدف بزرگی است چون کار سختی است. نمی توان از اکنون به المپیک 
فکر کرد باید قدم به قدم پیش رفت. اکنون باید به آسیا و جهانی شدن 
فکر کنیم. المپیک رویای بزرگی است که باید به آن  نگاه کرد. من دو 
تجربه در المپیک دارم. اسپانیا با آن پتانسیل نتوانست به المپیک برسد. 
المپیک هدف بزرگی است باید رویا پردازی کرد اما هدف گذاری برای 
المپیک دور دست است. باید اکنون همه تمرکز روی اهداف پیش رو باشد. 
اگر قدم به قدم پیش رویم شاید اهداف بلند مدت هم قابل دسترس باشد.

دارم.  تشکر  از حضور تک تک شما کمال  پایان گفت:  در  فرناندز 
همیشه من در دسترس هستم هم در شرایط خوب و هم در شرایط سخت 
این است که هندبال در  ارتباط هستم. مسوولیت بزرگ شما  با شما در 
ارتباط  در  ما  با  فدراسیون  از طریق  پیشرفت کند. می توانید  دنیا  سراسر 
سالن  در  خبری  نشست  که  بودند  مجبور  سخت  شرایط  این  در  باشید. 

هندبال برگزار شود.

بیل، بنزما، هازاد؛
بازگشت مثلث BBH رئال!

مثلث BBH رئال مادرید دوباره 
کریم  بیل،  گرت  می آید؛  صحنه  به 
عملکرد  از  پس  هازارد  ادن  و  بنزما 
چشمگیر در آخرین بازی رئال، امشب 

دوباره به میدان خواهند رفت.
به گزارش دنیای جوانان، پس از 
پیروزی در اولین دیدار فصل از اللیگا 
رئال  گذشته،  هفته  در  آالوس  برابر 
مادرید با درخشش مثلث BBH خود 
به دنبال کسب سه امتیاز دیگر و شش 

امتیازی شدن در هفته دوم این رقابت ها برابر لوانته است.
سفیدها فصل جدید خود را با پیروزی چشمگیر ۴-۱ خارج از خانه مقابل 
آالوس در هفته گذشته آغاز کردند، در حالی که لوانته در اولین بازی خود در 

این فصل با کادیز به تساوی ۱-۱ دست یافت.
شاگردان پاکو لوپز در فصل گذشته کوپا دل ری به نیمه نهایی رسیدند، 
اما در لیگ برای رسیدن به ثبات به مشکل بر خوردند و در پایان رقابت ها 

تنها هفت امتیاز از سه تیم سقوط کرده به دسته پایین تر، فاصله داشتند.
لوانته جمعه گذشته در آستانه پیروزی مقابل کادیز قرار داشت و گل 3۹ 
دقیقه ای خوزه لوییس مورالس باعث برتری آنها در بیشتر دقایق بازی شد، اما 
کادیز در دقیقه ۹۷ با زدن گل تساوی توانست یک امتیاز از این مسابقه بگیرد.

تیم لوپز در آخرین دیدار دو تیم در ماه ژانویه موفق شد پیروزی 2-۱ را 
مقابل رئال مادرید ثبت کند. آنها همچنین در فصل 2۰-2۰۱۹ نیز توانستند 

رئال را ۱-۰ شکست دهند.
رئال مادرید شنبه هفته گذشته فصل جدید اللیگا خود را با بردی پر گل 
آغاز کرد و کریم بنزما با دو گل، ناچو و وینیسیوس جونیور از بین شاگردان 
کارلو آنچلوتی نام خود را در فهرست گلزنان ثبت کردند. سفیدها که فصل 
گذشته به نیمه نهایی چمپیونزلیگ رسیدند، در اللیگا نیز دوم شدند و تنها 
دو امتیاز از اتلتیکو مادرید عقب بود. به نظر می رسد که این فصل نیز قرار 
است شاهد نبرد جذاب دیگری برای قهرمانی در اللیگا باشیم، مخصوصا 
که هر سه تیم مدعی قهرمانی، اتلتیکو مادرید، رئال مادرید و بارسلونا، فصل 

22-2۰2۱ را با برد آغاز کرده اند.
رئال مادرید تنها چهار بازی لیگ را در فصل گذشته باخت، اما سه تا 
از این باخت ها قبل از پایان ماه نوامبر رخ داد که در نهایت برای آنها به 
قیمت قهرمانی تمام شد. در تابستان تغییرات گسترده ای در رئال رخ داده 
است؛ چهره های کلیدی مانند رافائل واران، زین الدین زیدان و سرخیو 
راموس باشگاه را ترک کرده اند، اما هنوز هم یک تیم بسیار با استعداد در 

برنابئو جوالن می دهد.
برای  از شانس خوبی  این تیم، حداقل روی کاغذ،  در شروع فصل 
قهرمانی برخوردار است و باید پیش از بازی خانگی مقابل وبارئال در پایان 
ماه سپتامبر، مقابل رئال بتیس، سلتاویگو ، والنسیا و مایورکا به میدان برود. 
در همین حال در ماه اکتبر اولین ال کالسیکوی فصل را شاهد خواهیم بود 

و رئالی ها در نوکمپ میهمان بارسلونا خواهند شد.
رئال مادرید فصل گذشته در دیدارهای خارج از خانه عالی بود و ۴2 
امتیاز را از ۱۹ بازی کسب کرد. عملکرد آنها در بازی قبل مقابل آالوس 

مطمئناً اعتماد به نفس را در اردوی رئال باال خواهد برد.
برای رئال مادرید فرالن مندی، دنی سبایوس، تونی کروس و دنی 
کارواخال باز هم به دلیل مصدومیت غایب هستند، در حالی که لوکا مودریچ 
در تمرین روز جمعه دچار مشکل از ناحیه ران شد و قرار است او هم در 

این بازی غایب باشد.
تکلیف مارسلو همچنان مشخص نیست، بدین معنا که داوید آالبا می 
تواند در پست دفاع چپ به کار خود ادامه دهد و ادر میلیتائو و ناچو به عنوان 

دو مدافع میانی عمل خواهند کرد.
به نظر می رسد گرت بیل در این دوره نقش مهمی برای غول های 
پایتخت اسپانیا داشته باشد و انتظار می رود ملی پوش ولزی جلوتر از کریم 

بنزما و ادن هازارد در نوک حمله رئال بازی کند.
همکاری این سه در بازی قبلی خیره کننده بود و انتظار می رود شاهد 

نمایش چشمگیر دیگری از این مثلث کشنده مادریدی ها باشیم.
خواهند  هافبک حضور  خط  در  مطمئناً  والورده  فدریکو  و  کاسمیرو 
داشت و غیبت مودریچ و کروس می تواند راه را برای حضور ایسکو برای 

در ترکیب اصلی باز کند.

پاسخ سولسشر به گالیه های یورگن کلوپ:
ما باشگاه بزرگ و خوبی هستیم که سالم کار می کند!

سرمربی آلمانی لیورپول اخیرا به ریخت و پاش ها و خریدهای گران 
قیمیت منچستریونایتد و دیگر رقبای تیمش اعتراض کرده بود.

لیورپول در نقل و انتقاالت تابستانی امسال هم فعالیت چندانی نداشته 
در حالی که رقبای این تیم یعنی سیتی، چلسی و منچستریونایتد ستاره های 

گرانقیمتی را جذب کرده اند.
سیتی برای مثال ۱۰۰ میلیون پوند برای جک گریلیش هزینه کرد. 
یونایتد جیدون سانچو و رافا واران را با مبالغی باال خرید و چلسی نیز ۱۱۵ 

میلیون یورو برای جذب روملو لوکاکو به اینتر پرداخت کرد.
یورگن کلوپ در نشست خبری هفته گذشته خود و در مورد فعالیت 
زیاد چلسی، سیتی و یونایتد در بازار نقل و انتقاالت گفته بود:» این برای 
من یک سورپرایز نیست. همه شرایط سیتی، چلسی و پی اس جی را می 
دانیم ولی یونایتد را نمی دانم که چطور این همه هزینه کرده است. در 
نهایت ما راه خودمان را می رویم و از زمان حضورم در لیورپول شرایط 

یکسان بوده است.
ما تنها پولی که به دست می آوریم را برای خریدها هزینه میکنیم و 
از جایی به ما تزریق نمی شود. فصل قبل ریسک هزینه کردن باال بود ولی 
امسال توانستیم کوناته را جذب کنیم. آنقدر در انگلیس بوده ام که بدانم 
چگونه می توان برابر تیم هایی چون سیتی و چلسی مقابله کرد و به راه 

حل مناسبی دست خواهیم یافت.«
اوله گنار سولسشر سرمربی یونایتد در پاسخ به گالیه یورگن کلوپ 
گفت:» ما باشگاه بزرگ و خوبی هستیم که سالم کار می کند. هواداران و 
حامیان مالی زیادی هم داریم و من به عنوان مربی نیز همیشه، بیشتر و 
بیشتر می خواهم که البته چندین بار نیز از سران باشگاه پاسخ منفی شنیده 

ام. اینطور نیست که به هر درخواست من پاسخ مثبت داده شود.
ببینید، برای اداره یک باشگاه، روش های مختلفی وجود دارد. مثال من 
شروع به خرید خودروهای الکتریکی کرده ام و این همه آن چیزی است که 

می توانم به شما بگویم.«

کارشناس فوتبال در مورد 
باز شدن درهای لیگ امارات به 
روی بازیکنان ایرانی و موارد 

دیگر صحبت کرد.
مجید  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
دوباره  همکاری  خصوص  در  جاللی 
تغییر  امارات به واسطه  ایران و  فوتبال 
نام لیگ فوتبال این کشور اظهار داشت: 
ارتباط در هر زمینه ای پیش برنده است 
و دنیا روز به روز در حال رفتن به این 
سمت است که ارتباطات را گسترش دهد 
می توان  میان  این  در  خللی  هرگونه  و 
گفت زیان به همراه دارد. در مورد انتقال 
بازیکنان ایرانی به امارات هم سوای مفید 
یا غیر مفید بودن این انتقال برای فوتبال 
ما و بازیکنان ما، اینکه چنین فرصتی را 
در اختیار نداشتیم اتفاق خوبی نبود و من 
فکر می کنم یکی از دالیل تغییر نام لیگ 
فوتبال این کشور برقراری دوباره ارتباط 
با فوتبال ایران بود و باید آن را به فال 

نیک گرفت.
وی در مورد ثمره حضور بازیکنان 
این  در  گفت:  امارات  در  ایران  فوتبال 
مورد اختالف نظر وجود دارد و خیلی ها 
حضور در فوتبال امارات را از لحاظ فنی 
زیان بار می دانند و عقیده دارند فقط از 
لحاظ مالی موقعیت خوبی برای بازیکنان 
ایجاد می کند. اینکه سطح فوتبال امارات 
در  و  ندارم  قبول  اصال  را  است  پایین 
گذشته هم دیدیم که خیلی از بازیکنان 
هم  خیلی ها  و  بودند  موفق  امارات  در 
باید  دلیلش  که  شوند  موفق  نتوانستند 
مثل  بازیکنانی  مثال  شود.  یابی  ریشه 
کریمی و مجیدی سال ها عملکرد خوبی 
در لیگ امارات داشتند و از طرفی خیلی ها 

هم از مسیر فوتبال امارات به لیگ های 
معتبر جهانی رسیدند و نمی توان از لحاظ 
گرفت،  ایرادی  امارات  لیگ  به  فنی 
خصوصا که در سال های اخیر در زمینه 
خیلی  زیرساخت ها  روی  سرمایه گذاری 

خوب عمل کردند.
انتقال  مورد  در  فوتبال  کارشناس 
انتقال قایدی به  نوراللهی و صحبت از 
جهت  هر  به  کرد:  عنوان  امارات  لیگ 
طبق آن چیزی که در فوتبال امارات دیده 
می شود این است که با مطالعه بازیکن 
انتخاب می کنند و فردی را جذب می کنند 
که به درد سیستم بازی تیم و تفکرات 

سرمربی بخورد و از همین رو دید منفی 
به این اتفاق ندارم. اینکه گفته می شود 
بازیکنان به خاطر پول به امارات می روند 

را قبول ندارم.
جاللی در مورد وضعیت سه نماینده 
ایران در آسیا گفت: شرایط پرسپولیس را 
سازی  آماده  تیم  این  و  می بینم  خوب 
خوبی در پیش گرفته و نفرات خوبی هم 
جای جدا شده ها جذب کرده یا می شنوم 
در حال جذب کردن است. به طور خاص 
می خواهم به علیرضا ابراهیمی اشاره کنم 
که با او کار کردم و می دانم چه مدافع 
فوق العاده و توانمندی است و به نظرم 

برای کنعانی زادگان  جایگزین مناسبی 
جذب شد و در سایر پست ها هم به خوبی 

تقویت می شوند. 
وی افزود: اوضاع استقالل دشوارتر 
است چرا که نفرات مهمی از دست دادند 
و جایگزین کردن آنها هم کار دشواری 
است و باید دید در نقل و انتقاالت چطور 
عمل می کنند. در این خصوص زمان هم 
مهم است و این تیم هنوز تمریناتش را 
شروع نکرده است و نباید هم فراموش 
کرد که استقالل باید به مصاف الهالل 
برود که نسبت به حریف پرسپولیس به 

مراتب حریف سرسخت تری است.
کارشناس فوتبال در مورد تراکتور 
هم توضیح داد: تراکتور مشکالت زیادی 
حاضر  حال  در  ترینش  عمده  که  دارد 
بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت است 
و تا زمانی که این مشکل رفع نشود هم 
هم  و  است  غیرممکن  بازیکن  جذب 
تمدید با بازیکنان حال حاضر در شرایط 
بسته بودن پنجره سخت است و امیدوارم 
مشکالت آنها به زودی حل شود و بتوانند 
به خوبی مقابل النصر ایستادگی کنند.  

انتخاب  مورد  در  پایان  در  وی 
عربستان به عنوان میزبان متمرکز مراحل 
بعدی لیگ قهرمانان آسیا گفت: فوتبال 
همیشه بهانه خوبی برای پایان دادن به 
مناقشات بوده و زمانی که ایران و عراق 
قصد صلح داشتند این اتفاق با یک بازی 
این  فکر می کنم  و من  داد  رخ  فوتبال 
که  بود   AFC سوی  از  پیامی  موضوع 
از  و عربستان  ایران  میزبانی  مشکالت 
هم قرار است برطرف شود و این اتفاق 
باید به فال نیک گرفته شود و میزبانی در 
زمین بی طرف به زیان هر دو طرف بود.

کارشناس فوتبال ایران:

وضعیت پرسپولیس در حال حاضر بهتر از استقالل است

پرسپولیس  فوتبال  تیم  دروازه بان 
گفت: نمی دانم برخی صحبت ها در مورد 
من از کجا مطرح می شود؛ من بازیکن 

پرسپولیس هستم و از سه شنبه در تمرین 
رادوشوویچ  بود.بوژیدار  خواهم  حاضر 
دروازه بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس 

کرواسی  راهی  لیگ  تعطیالت  از  پس 
شد تا چند صباحی را در کنار خانواده اش 
سپری کند. تاخیر وی در بازگشت موجب 

شد تا برخی کانال ها در فضای مجازی از 
رفتن این دروازه بان کروات خبر بدهند.

ضمن  رادوشوویچ،  حال،  این  با 
واقعا  داشت:  اظهار  خبر  این  تکذیب 
این مسائل خنده دار است. من بازیکن 
پرسپولیس هستم و به زودی در تمرینات 
حاضر می شوم. نمی دانم بر چه اساسی این 
حرف ها مطرح می شود. وی در خصوص 
دلیل تاخیرش در حضور در تمرینات گفت: 
همه چیز با هماهنگی باشگاه و کادر فنی 
است. فردا هم مرخصی من تمام می شود 
و به تهران باز خواهم گشت و از سه شنبه 

نیز در تمرینات حضور خواهم یافت.
پرسپولیس  کروات  بان  دروازه 
خاطرنشان کرد: چند وقتی کنار خانواده ام 
بودم اما تمریناتم را انجام دادم و با آمادگی 
کامل به تهران باز خواهم گشت. می دانم 
مشتاق  و  باشم  آماده  باید  همیشه  که 
پرسپولیس  به  زودتر  چه  هر  تا  هستم 

بازگردم و در تمرینات حضور پیدا کنم.
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رادوشوویچ: از سه شنبه در تمرین پرسپولیس خواهم بود

پرسپولیس  باشگاه  اجرایی  معاون 
گفت: هیچ منعی در نقل و انتقاالت نداریم 
اما متناسب با نیاز تیم و در راستای حفظ 

تعادل تیم بازیکن می گیریم.
ابراهیم  به گزارش دنیای جوانان، 
امید  قرارداد  تمدید  از  پس  شکوری 
نیاز  راستای  در  داشت:  اظهار  عالیشاه 
با کاپیتان دوم  تیم و خواسته هواداران 
تیم امید عالیشاه دو ساله تمدید کردیم و 
امیدوارم در این مدت این روند موفقیت 
آمیز ادامه داشته باشد و عالیشاه پس از 
آن نیز در پرسپولیس بماند و افتخارات 

بزرگ تر را کسب کند.
وی افزود: در مورد قراردادها و ارقام 
باید بگویم که تعادل تیمی پرسپولیس 
حفظ شده و مانند خیلی از باشگاه های 
خبری  غریب  و  عجیب  ارقام  از  دیگر 
نیست. بازیکنان ما در شایستگی کامل 
این مبالغ را می گیرند و ارتباطی که بین 
بازیکنان، کادر فنی و باشگاه برقرار شده، 

کامال حرفه ای است.
سخنگوی باشگاه پرسپولیس اضافه 
کرد: با توجه به فاصله سنی که بین ما 
وجود دارد، رابطه ما، مدیرعامل باشگاه، 
سرمربی تیم و بازیکنان صمیمی است 
چنین  آرزوی  ها  تیم  از  خیلی  شاید  و 

شرایطی را داشته باشند.
شکوری اضافه کرد: رقم قراردادها 

شفاف است و مانند قبل حاضر هستیم 
همچنان رقم قراردادها را منتشر کنیم. 
غریبی  و  عجیب  بودجه  ها  تیم  برخی 
دارند.  تعصب  ما  بازیکنان  اما  دارند 
بازیکنان ما توانستند افتخار آفرینی کنند. 
امید ما به آینده است تا این موفقیت ها 
دامه پیدا کند.وی در واکنش به صحبت 
های یحیی گل محمدی اضافه کرد: اگر 
ویدئو را دیده باشید یحیی آن صحبت 
ها را با خنده مطرح کرد. ارتباط نزدیکی 
بین ما وجود دارد. منطقی است که تیمی 
که پنج قهرمانی متوالی و 2 فینال آسیا 
قهرمانی ششم  برای  باید  کرده  تجربه 

کند.  تالش  آسیا  فینال  در  موفقیت  و 
ارتباط ما نزدیک صمیمانه و دوستانه و 
حرفه ای است. رفتار ما حرفه ای است و 
در یکسال گذشته این موضوع را دیدید. 
به خاطر بازیکنان و کادر فنی توانمند این 

موفقیت ها بدست آمده است.
پرسپولیس  باشگاه  اجرایی  معاون 
قانونی  روند  با کارگزار  رابطه  در  گفت: 
تا  مزایده طی شود  باید  که  دارد  وجود 
حرف و حدیثی وجود نداشته باشد. همه 
کامال می توانند نظارت کنند. این بهترین 
و قشنگ ترین راه برای شفافیت است. 
اتفاقات  این  سریعتر  چه  هر  امیدوارم 

رخ بدهد.
که  بازیکنی  کرد:  اضافه  شکوری 
تیمی که دو  و  پنج دوره قهرمان شده 
دوره فینال آسیا در کارنامه داشته باشد 
طبیعی است که همه تیم ها خواهان او 
باشند. مهم این است که بازیکن با کدام 

باشگاه قرارداد می بندد.
وی در مورد اینکه گفته می شود 
بازیکنی  استقالل  از  ها  پرسپولیسی 
نخواهند گرفت، گفت: در نقل و انتقاالت 
بر  اما  ندارد  وجود  ما  برای  منعی  هیچ 
اساس نیاز کادر فنی بازیکن می گیریم. 

این سواالت تکراری است.

از ارقام عجیب و غریب خبری نیست؛

شکوری: برای قهرمانی ششم و موفقیت در آسیا تالش می کنیم

باالخره  بیستم  فصل  گل  آقای 
سکوت خود را شکست و درباره شایعاتی 
واکنش  گرفته  شکل  نامش  حول  که 

نشان داد.
دنیای جوانانف سجاد  گزارش  به 
قامت  در  گذشته  فصل  شهباززاده 
شد  ظاهر  سپاهان  یک  شماره  ستاره 
روز  تا  توانست  خود  گلزنی های  با  و 
یکی  در  را  طالیی پوشان  لیگ  پایانی 
از ماراتن های جالب در مسیر قهرمانی، 
در کورس با پرسپولیس نگه دارد و در 
گلی  آقای  فردی  عنوان  به  اما  نهایت 

رضایت داد.
قامت  در  شد  باعث  که  نمایشی 
و  بیست  فصل  انتقاالت  و  نقل  ستاره 
یکم ظاهر شود و تیم های زیادی را از 

را  مغانلو  پرسپولیسی که شهریار  جمله 
از دست داده و این بازیکن را در اردوگاه 
از  شایعات  گیرد.  قرار  می بیند،  رقیب 
شهریار  انتقال  بحث  که  روزی  همان 
مغانلو به سپاهان شکل گرفت، اطراف 
ابتدا  گرفت.  اوج  نیز  شهباززاده  سجاد 
بحث مربوط به ناراحتی او بابت جذب 
به  تمایل  و  پرسپولیس  توسط  مغانلو 
پایان همکاری و عدم تمدید قرارداد و 
در ادامه ارقام نجومی درخواستی اش از 
پرسپولیس و دیگر تیم های خواهانش. 
او به پرسپولیس لینک شد و هر  بارها 
بار شایعات بیشتری مبنی بر اینکه پای 
مذاکره بابت بحث مالی این انتقال شکل 

نگرفته افزایش یافت.
یحیی  وعده  از  بعد  بار  آخرین 

قریب  انتقال  خصوص  در  گل محمدی 
طی  پرسپولیس  به  ستاره  یک  الوقوع 
با  مذاکره  و  جذب  بحث  آتی،  ساعات 
زبان ها  سر  بر  دوباره  شهباززاده  سجاد 
افتاد. سجاد شهباززاده اما مثل هر بار با 
سکوت خود ناخواسته به رشد این شایعات 

بیشتر کمک می کرد.
او اما اکنون خود را خسته و دلگیر 
جمالتی  در  و  می داند  ماجراها  این  از 
کوتاه به آن واکنش نشان داد و وعده 
روزهای آتی درباره آینده اش را می دهد: 
ایران  از  آنها  همه  و  دارم  پیشنهاداتی 
که  نیست  اینطور  موضوع  اما  نیست. 
طی روزهای اخیر در صفحات مجازی و 
رسانه ها می بینم. راستش را بگویم خیلی 
از این بابت ناراحت و دلگیرم بابت این 

شایعات. اصال دنبال بازارگرمی نیستم و 
شاید با هر تیمی دو سه بار حرف زده باشم 
اما اینطور نبوده که دنبال بازارگرمی باشم 
و طبیعی است که به دنبال این هستم تا 
بهترین تصمیم را برای آینده ام از جهات 
مختلف بگیرم. اینکه بگویم چه زمانی 
به طور دقیق درباره تیم آینده ام تصمیم 
بگیرم مشخص نیست و در حال حاضر 
در حال جمع بندی شرایط هستم تا به 

نتیجه برسم.
از  بعد  این  از  شهباززاده که پیش 
ترک استقالل نیز تجربه حضور در فوتبال 
خارج از ایران را با حضور در لیگ قطر 
و ترکیه پشت سر گذاشته، اکنون نیز با 
پیشنهاداتی مواجه شده و باید دید طی 
روزهای آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.

دنبال بازارگرمی نیستم؛
شهباززاده: در حال جمع بندی شرایط هستم!
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به دنبال تحوالت اخیر در افغانستان، سازمان یونسکو حفاظت 
آسیب های  برابر  در  را  کشور  این  فرهنگی  و  تاریخی  میراث  از 

احتمالی خواستار شد.
به گزارش دنیای جوانان از مجله آرت نیوز، سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( با انتشار بیانیه ای بر لزوم حفظ 
میراث فرهنگی افغانستان در جریان قدرت گرفتن نیروهای طالبان در 
این کشور تاکید کرد و خواستار آن شد تا تدابیر الزم جهت حراست از 
آثار باستانی و تاریخی منطقه در برابر آسیب و غارت اندیشیده شود.

رسیدن  قدرت  به  از  که  خاطره ای  به  توجه  با  کارشناسان 
در  افغانستان  فرهنگی  میراث  سرنوشت  به  نسبت  دارند،  طالبان 
در  طالبان  نیروهای  اند؛  کرده  نگرانی  ابراز  اخیر  تحوالت  جریان 
سال 2۰۰۱ دو تندیس معروف بودا را که در قرن ششم میالدی 
در دل کوهی در دره بامیان واقع در ارتفاعات مرکزی افغانستان 
کنده کاری شده و جزئی از میراث تاریخی این کشور بودند، تخریب 
این هفته  کردند. یک رئیس موزه که خواست نامش فاش نشود 
در گفت وگو با روزنامه هنر لندن هشدار داد این بار ممکن است 
و  فرهنگی  اماکن  به  بیشتری  خسارت  پیش  دفعه  با  مقایسه  در 

تاریخی افغانستان وارد شود.

به استناد بیانیه سازمان یونسکو، میراث فرهنگی و اماکن 
بخشی  و  کشور  این  متنوع  تاریخ  از  جزئی  افغانستان  تاریخی 
بنابراین هرگونه آسیب  از هویت ملی آن هستند.  ناپذیر  جذایی 
یا تخریب به این میراث فرهنگی، تبعات سوئی برای چشم انداز 
به  افغانستان  مردم  به  بشردوستانه  کمک های  و  پایدار  صلح 

داشت. خواهد  همراه 
موزه ملی کابل در تاریخ ۱۵ اوت )2۴ مرداد( از تهدید غارت 
اشیاء خود ابراز نگرانی کرد. متولیان این موزه با انتشار بیانیه ای در 
شبکه های اجتماعی هشدار دادند: شهر کابل با هرج و مرجی بی سابقه 
روبه رو شده است. تداوم این اوضاع آشفته، نگرانی  بزرگی نسبت به 

امنیت آثار و اشیاء موجود در موزه ایجاد می کند.
به دنبال تخریب دو مجسمه بامیان که دو دهه پیش به دست 
امور  با وزارت  افتاد، سازمان یونسکو در سال 2۰۰۴  اتفاق  طالبان 
داخله دولت افغانستان برسر برنامه ای به تفاهم رسید که به موجب آن 
قرار شد از اماکن تاریخی و فرهنگی در والیت های لوگر و کاپیسا در 
نزدیکی کابل حفاظت کند. به عالوه خاک افغانستان همچنین میزبان 
مناره و بقایای باستانی جم هم هست که در فهرست میراث جهانی 

یونسکو و تحت حمایت این نهاد بین المللی قرار دارد.

تاکید یونسکو بر حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان

 ابوالقاسم حسین جانی شاعر 
ادبیات  مطرح  پژوهشگران  از  و 
عاشورایی در دفتر شعر »جغرافیای 
رازها«، تالش کرده تا با دعوت از مخاطبانش 
به دیگرگونه نگریستن به قیام اباعبداهلل، او را 
مسافر زمانی سازد از کربالی ۶۱ هجری تا 
امروز و عصر معاصر که هنوز تمنای وصال 

حسینی ورد زبان هر انسان آزاده ای است.
ادبیات در هر سرزمینی با در نظر گرفتن 
اقلیم و بافت اجتماع و ساختار هر جامعه ای 
و  باورها  افکار،  آیینه  عنوان  به  شک  بی 
گرایش های آن زبان و گویای هنر و اندیشه 
آن سرزمین مطرح است. در نگاهی کالن تر 
ادبیات بستری ست برای ماندگارسازی بخشی 
از دغدغه های بشر که شایستگی ماندگاری و 

حضور دائم اجتماعی دارند.
از میان گونه های رایج ادبیات، زبان شعر 
صریح ترین؛ خوش آهنگ ترین و در بسیاری از 
موارد ماندگارترین حضور ادبی در بطن و ذهن 

مردم هر کشوری به شمار می رود.
اوغانی  شادکام  مهدی  که  آنگونه 
پژوهشگر و منتقد ادبی در مقاله ای مطول با 
عنوان عاشورا در آینه شعر کهن فارسی آورده: 
حضور شعر در بافت ذهنی مردم، نشانه بارزی  
از حضور مداوم و بی واسطه ادبیات - حال 
در   - مکتوب  چه  شفاهی  صورت  به  چه 
درون مایه ها و ساختار زندگی فردی-اجتماعی 

افراد یک عصر و جامعه است.

شعر سرخ پیوند دهنده دل های 
سوخته و باعث اعتالی جریان شعر 

ایران است
با در نظر گرفتن همین مقدمه؛ علت 
ادبیات  در  عاشورا«  »قیام  حضور  چرایی 
فارسی - خصوصا شعر فارسی - و پرداخت 
نزدیک به هزار ساله به آن در شعر فارسی 
تا جایی که شعر عاشورایی که از آن به شعر 
از  یکی  به  به  خود  می کنند  یاد  نیز  سرخ 
منظوم  ادبیات  مکاتب  و  گونه ها  مهمترین 
ایران در این سیر و گذار بیش از هزار ساله 

بدل شده است.
بنا به متن مقاله عاشورا در آینه شعر 
به حیطه  فارسی: ورود حماسه کربال  کهن 
شعر، یقینا یکی از عوامل ماندگاری و پایایی 
نهضت عاشوراست. چرا که حضور پر رنگ 
از  مرثیه  نافذ  قالب  و  ماجرا  روایت  در  شعر 
سویی پیوند دهنده عواطف، دل های سوخته 
و حقیقت ماجرای ظهر عاشوراست و از سوی 
دیگر به نوبه خود باعث غنا و اعتالی اشعار 

و مراثی ست.
و  ترین  غنی  از  عاشورایی،  ادبیات 
حماسی ترین ذخایر فکری و احساسی شیعی 
است و برخی از شاعران نیز تمام شهرت خود 
احساسی   - فکری  ذخیره  مدیون همین  را 
نام  و  مشخص ترین  که  هستند  شیعی 
آشناترین شان محتشم کاشانی و ترکیب بند 
درخشان »باز این چه شورش است...« اوست 
که با تصویر کشیدن و توصیف واقعه عاشورا به 
شاخص ترین شاعر عاشورایی از ابتدا تا زمان 

حال بدل شده است.

تقسیم یندی اشعار عاشورایی از دو 
دیدگاه درون مایه و ساختار

از  عاشورایی  اشعار  و  مراثی  اغلب 
دودسته  به  ساختاری  و  درون مایه  دیدگاه 
مشخص قابل تقسیم هستند، دسته اول با 
پرداختن به جنبه تاریخی؛ روحی و عاطفی 
ماجرا با سرایش سوزناک ترین مراثی به ویژه 
با محوریت ظهر عاشورا، عواطف خویش را 
نگاری  مقتل  و  نویسی  سوگواره  قالب  در 

منظوم کردند.
که  هستند  گروهی  م  و د دسته 
عمل  حماسی تر  و  اجتماعی تر  کاربردی تر، 
کرده اند.این دسته یقینا با در نظر گرفتن ظلم 
حسین)ع(  امام  حضرت  مظلومیت  و  ناحق 
ماجرا را بیشتر از زاویه ظلم ستیزی، حرکت 
نهایت  در  و  اباعبداهلل  انقالبی  و  مصلحانه 

عاقبت کار نگریسته و سروده اند.
 این زاویه که بیشتر در میان شعرای 
متاخر به ویژه بعد از انقالب شکوهمند اسالمی 
دیده می شود تمام تالش خود را به کار بسته تا 
فراتر از به شعر کشیدن در کربال چه شد؟ به 
چرایی وقوع ماجرا یا چرایی ختم ظلم ستیزی 

به حادثه کربال بپردازند.
به بیانی دیگر این دسته از شعرا، شعر 
خود را با نشان روشن واقعه کربال و نهضت 
حسینی به برهانی برای حرکت های انقالبی 
و ظلم ستیزی بدل کرده اند. اتفاق و جریانی 
که میان شاعران عاشورایی چهار دهه اخیر 

کشورمان به وضوح قابل رصد است.
تجربه  حال  در  روزها  این  که  حال 
نیمه نخست محرم ۱۴۰۰ خورشیدی )۱۴۴3 
قمری( بر آن شدیم تا در کنار تعزیت بر مقام 
شامخ حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران 
باوفای ایشان در دشت کربال، به معرفی آثاری 
از حوزه ادبیات منظوم به عنوان کهن ترین 
که  زمین  ایران  فرهنگی  هویت  شناسنامه 
محملی برای روایت و استمرار نهضت حسینی 

شده اند بپردازیم.
سلسله  از  گزارش  آخرین  و  هفتمین 
شاعران  شاخص  آثار  معرفی  گزارش های 
دفتر  به  کشورمان  عاشورایی  و  سرخ گو 
سروده  رازها«  »جغرافیای  عاشورایی  شعر 
و  مطرح  شاعر  ابوالقاسم حسین جانی  استاد 
پژوهشگر ماندگار ادبیات سرخ و عاشورایی 

کشورمان اختصاص دارد.

عاشورا همه حیثیت و شرافت 
انسانی - الهی ماست

»عاشورا، تنها یک مناسبت نیست. آن 
پتانسیل و ظرفیت بالنده و رهاننده انسان و 
جهان، که در عملیات آزاد سازی عاشوراست، 
در هیچ کجای دیگر نیست. عاشورا - اصال- 
همه حیثیت و شرافت انسانی- الهی ماست..
شیعه، با شناسنامه تناور )غدیر( است، 
که هویت پیدا می کند؛ و با حرکت و حیات و 
بازآفرینی عاشوراست، که به بلوغ و بالندگی 
می رسد. هر خبری هست، در عاشوراست: و 
»انتظار« هم، اگر که از »عاشورا« عبور نکند، 

هرگز به »ظهور« نمی تواند رسید!...

استاد  دیدگاه  سالله  و  خالصه  این 
دهه  پنج  به  قریب  از  پس  حسین جانی 
سرودن، نوشتن و پژوهش در  ادبیات سرخ 
کشورمان است که امروز جایگاهی ارزنده و 
واال چه در مقام شاعر و چه در عرصه نقد 
ادبی و پژوهش شعر وادب عاشواریی برای 

خود دست و پا کرده است.
ابوالقاسم  ادبی  آثار  مخاطبان  بیشتر 
حسین جانی را با غزل »جاده و اسب مهیاست 
بیا تا برویم...« در ذهن به یاد می آورند هر چند 
که آثار درخشان و منظومه های متعددی در 

عرصه ادبیات سرخ و عاشورایی دارد.

نامگذاری متفاوت بخش های کتاب 
»جغرافیای رازها«

مجموعه  رازها«  »جغرافیای  کتاب 
اشعار عاشورایی ابوالقاسم حسین جانی، شاعر 

معاصر است.
غزل،  بخش  چهار  شامل  کتاب  این 
نوسروده ها، مثنوی و همچنین دوبیتی و رباعی 
است که هر بخش به شیوه ای زیبا و بر اساس 

محتوای اشعار آن نامگذاری شده است.
حسین جانی برای بخش غزل نام »کوفه 
این تردیدی ست، که شمایان دارید« را انتخاب 
کرده و »نبودن؛ نه این و نه آن بودن« اسم 
بخش نوسروده ها است. همچنین شاعر عنوان 
»زبان شورش کوالک« را برای دوبیتی ها و 
رباعی ها و »کربال؛ جفرافیای رازها« را برای 

بخش مثنوی ها انتخاب کرده است.
دست  آن  ز  ا رازها«  فیای  »جغرا
کتاب هایی است که بخشی از حافظه ادبیات 

معاصر و خاصه سه دهه اخیر را در خود جای 
داده است و به عبارتی همانند »گنجشک و 
جبرئیل« زنده نام سیدحسن حسینی، به ندرت 

می توان شاهد انتشار چنین کتاب هایی بود.
که  کتابی ست  رازها«،  »جغرافیای 
کلیشه  وارد  آیینی  آثار  از  بسیاری  برخالف 
کنار  در  و  نمی شود  تکراری  نمادهای  و 
و  اثر هنری  زیبایی شناسی خاصی که یک 
ادبی باید داشته باشد به دنبال بازتعریفی از 
زندگی است و همان طور که در مقدمه این 
اثر آمده است مولف سعی می کند »با کیمیای 
کربال راهبردی ترین راهکاری را که می توان 
به واسطه آن از شر تردید و تکرار و تقالهای 
باتالقی رهایی پیدا کرد« اینبار با زبان شیوا و 

صریح شعر به مخاطب عرضه کند.

راه حل عاشورا هم خود انسان 
است نه چیز دیگری

شعر  فنر  د ه  یند ا سر نی  حسین جا
عاشورایی »جغرافیای رزاها« درباره نگاهش 
به واقعه عاشورا و حماسه کربال گفته است: 
وقتی به عاشورا و حسین)ع( می رسم، گویی 
به قرآن رسیده ام. برای این که ساالر شهیدان 
و  گفتن  برای  حرفی  دو  هر  کربال  واقعه  و 
از  را  آن ها  دارند،  آموختن  برای  درس هایی 

جنس قرآن می دانم.
هم  و  قرآن  تحلیل  در  هم  متاسفانه 
در بسیاری از مسایل دیگرمان به نوعی به 
معماگونگی دچار شده ایم. برخی صاحبنظران 
می گویند  می رسند،  عاشورا  مقوله  به  وقتی 
را  آن  فردی  است،  راز  و  رمز  پر  قصه ای 
عاشقانه و فرد دیگری آن را عارفانه معرفی 
می کند، دیگری معتقد است که این واقعه قبل 

از خلقت مشخص بوده است!
و  ادیبان  درباره رسالت  وی همچنین 
ادبیات عاشورایی با اشاره به آنکه باید بدانیم 
اگر عاشورا طرح مساله و معماست چه دردی از 
دردهای ما را دوا خواهد کرد؟ مگر فرستادگان 
دهند؟  قرار  معما  در  را  ما  تا  آمده اند  الهی 
خاطرنشان کرده: هم قرآن قابل ساده سازی 
است و می توان با آن زندگی کرد و هم واقعه 
بیانات  عاشورا. در واقع مخاطب سواالت و 
قرآن ما هستیم همان گونه که جواب هم خود 
ماییم. راه حل عاشورا هم خود انسان است 
نه چیز دیگری. از این رو معتقدم نویسندگان 
و محققان این حوزه نباید مانند معمایی حل 

ناشدنی از این واقعه یاد کنند.
حسین جانی همچنین با اشاره به نحوه 
سخن  گفتن آفریدگار با انسان در قرآن کریم 
گفت:  خداوند مخاطبان خود را در بسیاری از 
مردم  الناس«، همه  ایها  »یا  گفتن  با  آیات 
افراد  همه  دنیا،  افراد  تمامی  می دهد،  قرار 
هر  با  ایمانی،  بی  یا  ایمان  از  میزان  هر  با 
تخصص و دانش یا حتی بی دانشی! از اینجا 
نتیجه می گیریم این مفاهیم برای همه مردم 
در تمامی نقاط جهان و همه زمان ها عنوان 
می توانیم  چگونه  صورت  این  در  شده اند 
کتابی بنویسیم و مفاهیمش را تا حدی دشوار 
و پیچیده کنیم که آدمی از مطالعه آن سیر 

شود؟ این مانع اصلی فهم عاشوراست.

ادبیات در هر سرزمینی آیینه افکار آن سرزمین است

معرفتی  بنیان های  بازخوانی  شناسی؛  معرفت  »نظام 
فارابی« منتشر شد

شناسی؛  معرفت  »نظام  کتاب   
بازخوانی بنیان های معرفتی فارابی« تألیف 
قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه عالمه 
به  عالقه مندان  دسترس  در  طباطبایی 
شناخت اندیشه معرفتی یکی از بزرگ ترین 
فالسفه و دانشمندان ایرانی عصر طالیی 

اسالم قرار گرفت.
به گزارش دنیای جوانان از انتشارات 
بازار  روانه  و  را منتشر  اثر  این  صراط که 
و  منتقدان  بسیاری  است،  کرده  کتاب 
باورند  این  بر  اسالمی  فلسفه  مفسران 
که سنت فلسفه اسالمی باید با تمرکز بر 
هستی شناسی مطالعه و بررسی شود. غلبه 
این اندیشه غالب فلسفی، باعث شده فلسفه 
اسالمی تا حد یک متافیزیک نظری صرف 

فروکاسته شود. این در حالی است که مباحث معرفتی، عملی و اخالقی بخش قابل 
توجهی از نوآوری های فیلسوفان بزرگ اسالمی کالسیک و مدرن را در بر می گیرد 
و طبیعتاً تأکید افراطی بر مباحث وجودشناسی، می تواند منجر به غفلت از بسیاری 

وجوه مهم تفکر فلسفی در عالم اسالم شود.
قاسم پورحسن در این اثر سعی دارد این تفسیر نادرست را طی یک بحث آسیب 
شناختی و بنیادین و از طریق بازخوانی نظام فلسفی بنیانگذار فلسفه اسالمی یعنی 
فارابی نقد کند. به این ترتیب این اثر به عنوان نخستین کوشش نظام مند در خوانش 
اندیشه معرفتی فارابی و فیلسوفان اسالمی در پی آن است تا نشان دهد التفات به 

عقل و بنیان های معرفتی جایگاهی مهم در فلسفه اسالمی دارد.
پورحسن معتقد است کتاب نظام معرفت شناسی کنکاشی تازه در نگره ها و 
اندیشه های انضمامی و ارزش یگانه عقل است. فیلسوفان اسالمی از فارابی تا عالمه 
طباطبایی به نحوی بنیادین به معرفت شناسی توجه نشان داده و فارابی با تدوین اثری 
درباره معانی عقل، بنیادی مهم در التفات به عقل شناسی را فراهم آورد، متاسفانه توجه 
اندکی به اهمیت اساسی بحث های معرفت شناسی شکل گرفته است. وی برای رفع 

این نقیصه کتاب یادشده را نوشته است.
به زعم مولف، معرفت شناسی فلسفه اسالمی بخش مغفول در مطالعات متفکران 
اسالمی است. هیمنه تحقیقات هستی شناسانه بر دو قلمرو معرفت شناسی و عقل 
شناسی سایه افکنده و بیشترین اقبال نسبت به مباحث هستی شناسی رخ داده است. 
فیلسوفان اسالمی از فارابی تا عالمه طباطبایی بنحوی بنیادین به معرفت شناسی توجه 
نشان داده و فارابی با تدوین اثری در باره معانی عقل، بنیادی مهم در التفات به عقل 
شناسی را فراهم آورد. همین امر در اعتباریات عالمه طباطبایی از منظری متفاوت و 
با رویکرد معرفت شناسی اجتماعی )فلسفه اجتماعی( ظهور می یابد. متاسفانه توجه 

اندکی به اهمیت اساسی بحث های معرفت شناسی شکل گرفته است.
کتاب نظام معرفت شناسی؛ بازخوانی بنیان های معرفتی فارابی کوششی برای 
بازخوانی دیدگاه متفکران اسالمی و به طور خاص فارابی در موضوعاتی همچون 
چیستی معرفت، چگونگی سازوکار ادرک، ارزش و اعتبار عقل، مسئله باور و صدق، 
رویکردهای گوناگون در باب توجیه و دالیل باورها، کنکاشی در باب نفس و ادراکات، 
تفاوت ها و تمایزات سنخ های علم، معرفت یقینی، فرایند ظهور دانش ها و نحوه 
پیدایش تفکر فلسفی، مسئله خیال و رؤیا و نبی است. در این اثر به نحوی عام به 
مسائل اساسی معرفت شناسی توجه شده و در پرتو آراء فارابی و فیلسوفان اسالمی، 
تبینی درخور از موضوعات به دست داده شود.این اثر عالوه بر مقدمه و پیشگفتار، ۱۵ 
فصل دارد: باب نخست؛ حقیقت معرفت و سرشت ادراک، باب دوم؛ داللت و حاکمیت، 
باب سوم؛ معرفت و شکاکیت، باب چهارم؛ تصور و تصدیق، باب پنجم؛ ادراک، باب 
ششم؛ نفس و معرفت، باب هفتم؛ عقل و ادراک، باب هشتم؛ معقوالت نخستین و 
دومین، باب نهم؛ علم حضوری، باب دهم؛ یقین و گونه های آن، باب یازدهم؛ توجیه، 
باب دوازدهم؛ بدیهیات و معرفت، باب سیزدهم؛ فرآیند ظهور دانشها، باب چهاردهم؛ 

عقل و دین؛ فلسفه و شریعت و باب پانزدهم؛ خیال، رؤیا، وحی.
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پروانه رسولی خوشبخت

تاالر وحدت میزبان نمایشگاه کتاب های معاونت هنری وزارت فرهنگ

 نمایشگاه انتشارات و کتاب های معاونت هنری در پنج محور به مناسبت هفته 
دولت از 3۱ مرداد تا پنجم شهریور در تاالر وحدت برگزار می شود. 

نمایشگاه کتاب ها و انتشارات معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با 323 عنوان در محورهای مطالعات راهبردی، پژوهش های کاربردی، کتب هنری، 
مکتوبات رویدادها و گزارش فعالیت ها ۱۹ مرداد آغاز ولی به دلیل تعطیلی شش روزه 

متوقف و از 3۱ مرداد تا پنجم شهریو تمدید شد. 
 این نمایشگاه شامل کتبی است که با هماهنگی و مدیریت ستاد معاونت امور 
هنری در ادارات کل هنرهای نمایشی، اداره کل موسیقی، اداره کل هنرهای تجسمی، 
اداره کل برنامه ریزی و آموزش های هنری، دبیرخانه کارگروه ساماندهی مدو لباس 
کشور، ستاد معاونت هنری و بنیاد فرهنگی و هنری رودکی تولید، چاپ و منتشر شده 
است.این نمایشگاه شامل کارنامه چهارساله )از سال ۱3۹۶ الی ۱۴۰۰ ( معاونت هنری 
و در پنج محور: مطالعات راهبردی، پژوهش های کاربردی، کتب هنری، مکتوبات 

رویدادها و گزارش عملکرد است.
مطالعات راهبردی شامل 2۵ عنوان کتاب است و منظور از مطالعات راهبردی 
عمدتا مطالعات استراتژیک با موضوع هنر و فرهنگ و یا پژوهش های مدیریتی برای 

بهبود عملکرد در مدیریت کالن فرهنگ و هنر است. 
مطالعات مستند سازی و بهبود فرآیندهای معاونت امور هنری، سند توسعه هنر 
با تاکید بر رونق اقتصاد هنر، مطالعات اجمالی آسیب شناسی مدیریت هنری، شبکه 
شهرهای خالق فرهنگ و هنر )چند جلدی(، اقتصاد موسیقی، رویکردهای نوین به  
نمایش خالق، دفتر مطالعات تاتر ۱ و 2، سند برنامه ریزی استراتژیک بنیاد فرهنگی 

هنری رودکی و غیره ارائه شده است. 
بخش دوم شامل پژوهش های کاربردی است که ۷۹ عنوان کتاب در این محور 
تولید شده است. منظور از پژوهش های کاربردی عمدتا مطالعاتی است که یا شناخت 
دقیق تر و علمی تر از هنرهای قلمروی معاونت امور هنری ارایه می دهد یا به شناخت 

وضعیت موجود با هدف و نگاه اصالح و بهبود عملکرد منجر می شود. 
 بخش پژوهش های کاربردی کتاب هایی مانند کتاب مهارت آموزی کار و دانش 
در حوزه فرهنگ و هنر )چندجلدی(، خالقیت و هنرهای تجسمی، مبانی فنی و هنری 
سالن های تاتر، استانداردهای مهارتی کار و دانش حوزه فرهنگ و هنر ، بررسی رویه 
ای محتوایی و فضایی آموزشگاههای هنری ایران، دانشنامه جهانی عروسکی، بیست 

و شش جلد فرهنگ جامع تماشاخانه های ایران و غیره را شامل می شود. 

از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف  ابالغ مفاد رای صادره  آگهی 
سال  مصوب  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  امالک  اراضی  ثبتی  وضعیت 

  ۱3۹۰/۹/2۰
از  برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۵۷۰۰2۱۵۹ مورخ۱۴۰۰/۰3/2۴ صادره 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/2۰ مستقردراداره ثبت اسناد وامالک شهریارتصرفات 
مالکانه آقای عاقل عابدی نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 
۱۹۱مترمربع قسمتی ازپالک ۶2/2۰3واقع درشهریارمحرزگردیده و برابر محتویات 
از۶2  فرعی  پالک2۰3  ششدانگ  از  2۹2/2۰مترمربع  مساحت  ثبتی  پرونده 
شماره ۷۸22۷مورخه۱3۸2/۱/3۱دفترخانه 2۰شهریاربه  انتقال  سند  اصلی طبق 
محمداسماعیل دائی قصاب انتقال یافته است که نسبت به آن سندمالکیت مجزی 
صادرنگردیده است وبه واسطه قولنامه ای به متقاضی آقای عاقل عبادی منتقل 
گردیده است وهیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور ونیزماده ۱3 آئین 
نامه اجرائی آن مصوب ۱3۹۱/۴/2۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف 
اشخاص  وبه  نامبرده  به  صادره  رای  مفاد  بدینوسیله  لذا  شود  اقدام  الذکر  فوق 
ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهی میگردد که چنانچه به 
مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند و در 
صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت 
برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.م.الف:۸۹۴۹
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار-بشیرنعیم زاده

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/۵/۱۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۵/2۵

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای ابراهیم روحانی به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا 
شده دفتر اسناد رسمی یک مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
وی به علت سرقت مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک 
و سوابق پرونده ثبتی مشخص ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3۰۰ متر 
مربع به شماره پالک ۱۵۸3 فرعی از ۱۹2- اصلی بخش ۱۰ مشهد به شماره دفتر 
امالک الکترونیکی ۱۴۰۰2۰3۰۶2۶۷۰۰3۴۱3 به نام آقای ابراهیم روحانی ثبت 
و سند مالکیت با شماره ۰۶۹۶۵۸/ج۹۹ به نامش صادر و تسلیم گردیده سامانه 
جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب 

یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

محمد مقدسی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
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تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  بندرگناوه  اسنادوامالک  ثبت  اداره 
وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقدسندرسمي اگهي موضوع ماده 3قانون 
ماده ۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتي ثبتي واراضي وساختمان هاي 
فاقدسندرسمي برابرراي شماره ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰۱۰۰۱22۱مورخ ۱۴۰۰/3/2۷هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقدسندرسمي 
مستقردرواحدثبتي حوزه ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
۵2۹۰۰22۸۰۵کدملي  شناسنامه  شماره  فرزندمحمدرضابه  یگانه  مهدي  اقاي 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  رانسبت  ازدیلم  ۵2۹۰۰22۸۰۸صادره 
2۱۱/۹3مترمربع درقسمتي ازپالک ۹۱۷اصلي واقع درامامزاده گناوه خریداري مع 
الواسطه ازاقاي غالمرضاخلفي وشرکامحرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزاگهي مي شوددرصورتي که اشخاص نسبت به 
صدورسندمالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشندمي توانندازتاریخ انتشاراولین اگهي 
به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است 
انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت  درصورت 
صادرخواهدشدصدورسندمالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجعه ذیصالح قضایي نمي 
باشد-محمدچهابداررئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان گناوه-تاریخ انتشارنوبت 

اول ۱۴۰۰/۶/۱تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۰/۶/۱۶-م الف 233 
اگهي-مورخ۹۹/۰۹/3۰  پرونده کالسه ۹۹/۷۷   شماره دادنامه ۹۹/3۴۷

خواهان ابراهیم اسالمي فرزندعلي اکبرادرس:خوزستان –بهبهان –سردشت 
روستاي سالمه وسطي به وکالت خانم طیبه اسفندیارپوربه نشاني دیلم روبروي 
دادگستري دفتروکالت خوانده :منصورلجمیري  فرزندعبدالحسین ادرس:خوزستان 
–مسجدسلیمان -۸بنگله روبروي فاز۱جنب مصالح فروشي خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت شش فقره چک بانضمام تمامي خسارات وارده 
اوراق  بابررسي  تعالي تصمیم شورا ،شورا  وتاخیرتادیه بسمه  الوکاله وکیل  وحق 
پرونده ختم رسیدگي رااعالم وبااستعانت ازخداوندمتعال به شرح ذیل مبادرت به 

صدورراي مي  نماید))راي شورا((درخصوص دعوي خواهان اقاي ابراهیم اسالمي 
بخواسته  منصورلجمیري  اقاي  خوانده  اسفندیارپوربطرفیت  طیبه  خانم  باوکالت 
مطالبه مبلغ یکصدوچهارده میلیون بابت شش فقره چک عهده بانک سپه به انضمام 
کلیه خسارات دادرسي شورادرمقام رسیدگي باعنایت به عرضحال تقدیمي خواهان 
ومالحظه مستندات خواهان)گواهي عدم پرداخت بانک محال علیه –تصویرمصدق 
چک –امضاي خوانده درذیل چک که توسط بانک مربوطه نیزگواهي گردیده (
واینکه اصول مستندات مذکوردریدخواهان داللت بربقاي دین واشتغال ذمه خوانده 
واستحقاق خواهان درمطالبه وجه ان داشته وخوانده نیزعلیرغم ابالغ  وقت رسیدگي 
وبدون اعالم عذرموجه درجلسه شورا حضورنیافته ودلیلي که خالف ادعاي خواهان 
وبیانگرپرداخت دین وبري الذمه نمودن خودباشدبه شورا ارائه ننموده لذاشورادعوي 
خواهان رامقرون به صحت دانسته به استنادمواد3۱3و32۰قانون تجارت وتبصره 
دادرسي  ائین  ومواد۱۹۸-۵۱۵-۵22قانون  صدورچک  ماده2قانون  به  الحاقي 
مدني حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوچهارده میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته وپرداخت خسارات دادرسي ازباب قاعده تسبیب وهمچنین 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت اجراي حکم برمبناي نرخ اعالمي 
تورم بانک مرکزي وپس ازکسرهزینه دادرسي که توسط اجراي احکام محاسبه 
ووصول خواهدشد درحق خواهان صادرواعالم مي نمایدراي صادره غیابي وظرف 
مهلت بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهي درهمین شورا وپس ازان ظرف مهلت 
بیست روزقابل تجدیدنظرخواهي درمحاکم عمومي شهرستان دیلم مي باشد-م 

الف۷۷شوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان دیلم

آگهی دعوت از مالکین مجاورین پالک 2۹ فرعی از 2۸۴۸ بخش 3 مهدیشهر 
با عنایت به درخواست خانم فاطمه کسائیان مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 2۹ فرعی از 2۸۴۸ بخش 3 مهدیشهر مبنی بر صدور سند مالکیت متراژدار 
پالک ثبتی مذکور و با توجه به اینکه نامبرده ا عالم نموده به مالکین مجاورین 
از یک مالکین  پرونده آدرسی  بررسی سوابق  با  نداشته و  پالک فوق دسترسی 
مجاور در پرونده ثبتی مشاهده نگردیده است لذا با توجه به موارد مذکور پالک 
های 2۸ فرعی از 2۸۴۸ به نام مرحوم علی اصغر اسالمی و 3۱ فرعی از 2۸۴۸ 
به نام مالئیان و 3۰ فرعی از 2۸۴۸ به نام مرحوم علی بخش کسائیان مجاورین 
بوده که جهت بازدید از ملک مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ تعیین وقت گردیده 
است لذا چنانچه مجاورین مذکور مدعی تجاوز و تعارض و تضییع حقی می باشند 
در تاریخ مذکور ساعت ۱۰ صبح به این اداره مراجعه نمایید در غیر این صورت 

عملیات ثبتی وفق مقررات ادامه خواهد یافت. شناسه آگهی :۱۱۷۸۷۱۹
حسین فزونی تلوکی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر

صورت جلسه افراز پالک 2۹۹۷ اصلی واقع در بخش 3 مهدیشهر به موضع درجزین 
بازگشت بدرخواست وارده ۱3۹۹۰۰۰۱3۹2 مورخ ۱3۹۹/۰2/2۵ شرکت تعاونی مرغداری 
گروه ۵ به نمایندگی آقای حسین حسن نو احدی از مالکین مشاعی پالک 2۹۹۷ اصلی واقع در 
افراز سهم مشاعی پالک  بر  به عنوان خواهان و مبنی  به موضع در جزین  بخش 2 مهدیشهر 
از   ۱3۹۹/۰۴/۱۷ مورخ   ۹۸۰۶ شماره  به  رسالت  روزنامه  در  مندرج  افراز  آگهی  و حسب  مذکور 
مالکین مشاعی در تاریخ ۱3۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱۰ صبح جهت انجام عملیات افراز دعوت به عمل 
آمده اینجانبان مجید عبدالهیان و مجید عصار در وقت مقرر مورخ در معیت متقاضی افراز به محل 
وقوع ملک مراجعه و بازدید از ملک به عمل آمد عملیات نقشه برداری انجام و نقشه افراز با در 
نظر گرفتن میزان مالکیت و یا نمایش سهام متقاضی افراز و بر اساس حدود و ابعاد سند مالکیت به 
اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر جهت کسب تکلیف ارسال و که اداره مذکور نیز طی جوابیه شماره 

۱۴۰۰/3/۷/ص – ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ با تفکیک و افراز پالک مذکور موافقت نمود. 
نماینده ثبت      

نقشه بردار ثبت 
مجید عبداللهیان     

مجید عصار 
تصمیم واحد ثبتی 

حسب موارد مذکور و با عنایت به جوابیه شماره ۱۴۰۰/3/۷/ص- ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ اداره جهت 
کشاورزی مهدیشهر که ضمن تایید نقشه افرازی با افراز پالک مذکور موافقت نموده و نظر به 
اینکه با بررسی به عمل آمده حقوق خواهان و خواندگان با توجه به میزان مالکیت آنها محفوظ و 
تضییع حقی صورت نمی گیرد. این اداره برابر صورتجلسه ۱۴۰۰۰۰2۱3۷ – ۱۴۰۰/3/2۹ رای به 
افراز پالک فوق بر اساس نقشه افرازی داده که تصمیم مذکور از تاریخ ابالغ به مدت ده روز قابل 

اعتراض در دادگاه ذیصالح خواهد بود. 
مراتب به انضمام تصویر نقشه افراز و صورتجلسه به خواهان و خواندگان افراز ابالغ می گردد. 

حسین فزونی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مهدیشهر 

ش آگهی: ۱۱۷۸۶۸۶
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از راست شمس آل احمد و غالمرضا امامی - سال ۱3۸۷
اختصاصی دنیای جوانان

در ازدحام خیابان
شبي تو را دیدم

بهروز یاسمي

به جست و جوي تو در چارراه رهگذران
نگاه دوخته ام در نگاه رهگذران

تمام رهگذران، چیزي از تو کم دارند
نظارۀ تو کجا و نگاه رهگذران؟

در ازدحام خیابان، شبي تو را دیدم
که ناپدید شدي در پناه رهگذران

مرا به یاد تو و بخت خود مي اندازد
لباس هاي سفید و سیاه رهگذران

بدون بودن تو، میله هاي زندان است
خطوط پیرهن راه راه رهگذران

تو نیستي که ببیني براي یافتنت
چگونه ُزل زده ام در نگاه رهگذران

ولي بپرس از این مردم غریب بپرس
که من چه مي کشم از قاه قاه رهگذران
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تغییر زمان حشنواره نمایش هاي سنتي

با توجه به تغییر زمان برگزاری 
بیستمین جشنواره نمایش های آئینی 
و سنتی، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 
دلیل  به  شد.  تمدید  نیز  رویداد  این 
در  کرونا  ویروس  شیوع  اوج گیری 
سطح کشور و برگزاری این رویداد در 

نیمه آذر ماه سال جاری، مهلت ارسال آثار 
به دبیرخانه این جشنواره تمدید شد. بر این اساس مهلت ارسال نسخه 
تصویری بخش مجالس شبیه خوانی تا ۱۰ مهر ماه، زمان ارسال آثار به 
بخش سمینار تا ۱۵ مهر ماه، مهلت ارسال نسخه تصویری آثار بخش 
نمایش های تخت حوضی تا 2۰ مهر ماه و زمان ارسال آثار به بخش های 
معرکه ها،آیین ها و بازی های نمایشی، نمایش های عروسکی سنتی، نقالی 
و روایت   های ملی و جوانه های نمایش ایرانی ویژه کودک و نوجوان تا 

2۵ مهرماه تمدید شد.

سریال اسپینجر به پخش نزدیک شد

اسپینجر،  تصویربرداری سریال 
به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا 
 ۱۴۰۰ فروردین  از  که  کریم زاده 
و  تهران  مختلف  لوکیشن های  در 
به  روزها  این  خورده،  کلید  شهریار 

اسپینجر  می شود.  نزدیک  پایانی  مراحل 
و  محسنی  آزاده  مشترک  نویسندگی  به 
الهه میرباقری، یک مجموعه طنز فانتزی سیاسی است که تالش دارد 
تا روایتی از ۱۰۰ سال آینده ایران را که از سال ۱۵۰۰ آغاز می شود، به 
مخاطبان ارائه دهد. ماجرای اصلی این سریال با گره خوردن در حوادث 
عجیب و جالب سال ۱۴۰۰ و بازگشت به آن ادامه پیدا می کند. یوسف 
مرادیان، محمد نادری و بیتا بیگی بازیگران اصلی این مجموعه هستند 
و آزیتا ترکاشوند، یوسف صیادی، مهران رجبی، نیما شاهرخ شاهی دیگر 

بازیگران این سریال هستند.

تکذیب حضور فاطمه معتمدآریا در پدر

فاطمه معتمدآریا، بازیگر باسابقه 
و شناخته شده سینماي کشور، ضمن 
تکذیب همکاری با جواد نوروزبیگی و 
سعید نعمت اهلل، انتشار این اخبار جعلی 
را نشانه بی اخالقی دانست. سریال پدر 

به کارگردانی سعید نعمت اهلل و تهیه کنندگی 
جواد نوروزبیگی، قرار است برای پخش در 
این چند رسانه  از  تولید شود. در حالی که پیش  نمایش خانگی  شبکه 
غیررسمی و کانال تلگرامی، حضور فاطمه معتمدآریا در سریال پدر به 
منتشر  را  نوروزبیگی  جواد  تهیه کنندگی  و  نعمت اهلل  سعید  کارگردانی 
کرده بودند، این بازیگر با سابقه، این خبر را تکذیب کرد و نوشت: خبر 
نوروزبیگی و  آقای جواد  با  اینجانب  با همکاری  ارتباط  در  منتشر شده 
سعید نعمت اهلل را قویا تکذیب می کنم. انتشار اینگونه اخبار جعلی، نشانه 

بی اخالقی و بی خردی است.
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اهمیت سریال هاي تاریخي و مذهبي
محمدرضا شریفي نیا: وظیفه ماست که کارهاي 

تاریخي را به بهترین شکل ممکن تولید کنیم

سریال هاي  بازي  و  تولید  در  ثابت  پاي  یک  شریفی نیا  محمدرضا 
تاریخي در تمام سال هایي است که سریال سازان در تلویزیون این آثار را 
مقابل دوربین برده اند. از سریال هاي مذهبي تاریخي گرفته تا سریال هایي با 
تاریخ معاصر. شریفي نیا که یکي از موفق ترین چهره ها در چینش و انتخاب 
بازیگران در سریال ها و فیلم هاي سینمایي است، شب گذشته در برنامه 
پیدا کرد و درباره اهمیت ساخت و تولید سریال هاي  سریالیست حضور 
تاریخي و مذهبي صحبت کرد و از نقش ها و بازي هاي خود در این دست 

آثار سخن گفت.
ثابت  اخیر سریال مختارنامه همواره پاي  در حالي که در سال هاي 
سریال هاي محرم از شبکه هاي مختلف بوده تا جایي که صداي برخي از 
بازیگرانش را نیز درآورده، شریفي نیا مي گوید: مختارنامه، سریالي بسیار 
برایش تالش کردند. من حس  زیادی  آدم های  است.  و جذاب  باارزش 
می کنم هر بار که پخش می شود می توانیم ببینیمش و چه اشکالی دارد 

این سریال را یکی دو شبکه نشان دهند؟!
او در این برنامه درباره اهمیت ساخت سریال های تاریخی مذهبی 
که  کسی  کرد.  نگاه  سبک  نمی توان  را  اعتقادی  و  تاریخی  کار  گفت: 
انتخاب می کند. در ساخت  می خواهد نذری درست کند بهترین مواد را 
یک سریال اعتقادی همه چیز باید درست باشد. اساس یک فیلم و سریال 
متن است، بعد عوامل، ساختار، جزییات، تحقیقات پیرامون لباس و تیکه 
کالم و در نهایت انتخاب بازیگران. وقتی در قامت یک شخصیت تاریخی، 
بازیگر درجه چندم می گذاریم، نشان می دهد برایمان اهمیتی ندارد. در فیلم 
محمد رسول اهلل برای نقش عموی حضرت محمد بازیگر بزرگی گذاشتند تا 
دیده شود. باید همه چیز با دقت انتخاب شود. این وظیفه ماست وقتی کار 
تاریخی و به ویژه اعتقادی می کنیم همه چیز را به بهترین شکل انجام دهیم.

و  تاریخی  شخصیت های  به  پرداختن  درباره  شریفی نیا  محمدرضا 
داد:  توضیح  نیز  تاریخی  کارهای  در  تخیل  عنصر  از  استفاده  و  مذهبی 
گاهی چند مستند با نگاه های متفاوت درباره یک واقعه ساخته می شود 
به  را  تاریخ تحقیق کردند و آن  با  ارتباط  نگاه هایی که در  بین  از  ما  و 
به  نمی توانیم  اینکه  دلیل  می کنیم.  کشف  را  حقیقت  کشیدند،  تصویر 
خیلی از چیزها نزدیک شویم، این است که وقتی به سمت شخصیت هایی 
می رویم که نشان دادن تصویرشان هم ممنوع است، کار سخت می شود. 
به  ندادیم  و  نداریم  اجازه  که  است  آن  تخیل  عنصر  شکل گیری  دلیل 
جامعه  امروز  درباره  مستندی  بخواهیم  اگر  شویم.  نزدیک  چیزها  برخی 
بسازیم نگاه های مختلفی از جمله نگاه مردم، مسئوالن و... است که باید 
از زوایای مختلف جامعه را تصویر کرد تا تماشاگر خودش تصمیم بگیرد. 
وقتی به سمت تاریخ می رویم که از نظر ما نمی توان به آن  نزدیک شد، 
ماجرا عوض می شود زیرا اگر عنصر تخیل را هم به کار ببریم باز دستمان 
بسته است چرا که باید براساس مستنداتی باشد. فیلم های مختلفی درباره 
حضرت عیسی مسیح)ع( ساخته شده است که نگاه های مختلفی هم دارد 
اما برای ما همواره سدی وجود دارد که شاید هم درست باشد و نباید به 

ساحت این شخصیت ها خیلی نزدیک شد.
برنامه  همین  در  که  کوثری  فریبا  نظر  برخالف  که  بازیگر  این 
سریالیست، از پخش چندین باره سریال مختارنامه ابراز نارضایتی کرده و 
گفته بود کاش به جای آن، چندین مختارنامه ساخته بودیم، این تکرار را 
بالمانع دانست و گفت: سریال مختارنامه سریال بسیار باارزش و جذابی 
است. آدم های زیادی برایش تالش کردند. من حس می کنم هر بار که 
پخش می شود می توانیم ببینیمش، زیرا هر بار نگاه مان عوض می شود. 
کتابی را در 2۰ سالگی می خوانیم، بعد در 3۰ سالگی همان را می خوانیم اما 
انگار کتاب جدیدی است. مختارنامه ای که امسال می بینیم با ۵سال پیش 
متفاوت است، زیرا نگاه ما عوض می شود. چه اشکالی دارد این سریال را 
یکی دو شبکه نشان دهند. همه ما فیلم محمد رسول اهلل را بارها دیده ایم 
ولی امسال اگر پخش شود باز نگاه می کنیم. چون کار ثابت است اما ما 
از مختارنامه می گیرم متفاوت است.  تغییر می کنیم. مفاهیمی که امروز 
توصیه می کنم سریال های ارزشمند را چندباره ببینید. هر چه سن تان بیشتر 

می شود، بیشتر از سریال ها خوش تان می آید.
او در پاسخ به این سوال که کدام نقش تاریخی مذهبی که تاکنون 
ایفا کرده است را بیشتر دوست دارد؟ گفت: به لحاظ بازیگری کامل ترین 
نقشی که بازی کردم نقش ولید در سریال امام علی)ع( است. من همه 
کردم،  بازی  سریال  این  در  را  منفی  شخصیت  یک  زندگی  لحظه های 
جنگ آوری، شجاعت، عاشق شدن، نامردی و همه چیز بود. بخشی از آن 

شخصیت در متوکل عباسی هم بود آن را هم دوست دارم.
محمدرضا شریفی نیا که ابتدا قرار بود در سریال مختارنامه به جای 
رضا کیانیان نقش عبداهلل بن زبیر را بازی کند، در این زمینه توضیح داد: 
ابتدا درباره نقش زبیر صحبت کرده بودیم اما من سر کار کاله پهلوی 
بودم و برای همین قرار شد نقشی کوتاه کار کنم که نقش محمد حنفیه 
را بازی کردم. این کاراکتر گریم سختی داشت. ۷ساعت گریم می شدم. 
آقای اسکندری خیلی زحمت کشیدند. رضا کیانیان در نقش زبیر بازی 

درخشانی داشت.

مریالت زارعي هم به نوبت لیلي پیوست

مریال زارعی که این روزها به 
است،  شده  تبدیل  پرکار  چهره اي 
به  ثری  ا در  ر  با نخستین  برای 
جلوی  حجازی  روح اهلل  کارگردانی 
گذشته  روز  او  رفت.  خواهد  دوربین 
به جمع بازیگران سریال نوبت لیلي 

با  خود  همکاري  تجربه  اولین  تا  پیوست 
به  جیران  سریال  در  بازي  تازگي  به  او  کند.  تجربه  حجازي  روح اهلل 
کارگرداني حسن فتحي را به پایان رسانده که به زودي از شبکه خانگي 
پخش خواهد شد. فیلمبرداری نوبت لیلی این روزها در شمال کشور در 
حال پیگیری است و نویسندگان این مجموعه مهدی شیرزاد، سروش 
چیت ساز و روح اهلل حجازی هستند. امین شعرباف و الله مرزبان دیگر 
بازیگراني هستند که مقابل دوربین این سریال رفته اند و سایر بازیگران 

آن به زودي معرفي خواهند شد.
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مجید  که  د  بو گذشته  هفته 
سینماي  شاخص  فیلمساز  محیدي، 
فیلم های  سوگواره  مدیریت  که  کشور 
پیاپی  سال  دومین  برای  را  عاشورایی 
نسبت  در صحبت هایي  است،  پذیرفته 
و  عاشورا  درباره  اندک  تولیدات  به 
اعالم  حتي  و  داشت  گالیه  محرم 
تا  شود  فراهم  شرایطي  باید  که  کرد 
رستاخیز،  مانند  تحسین شده اي  فیلم 
به اکران عمومي برسد. فیلم سینمایی 
با  درویش  احمدرضا  ساخته  رستاخیز، 
وجود درخشش در جشنواره فیلم فجر 
ندارد  سینماها  پرده  به  راهی  همچنان 
در  است  قرار  می شود  گفته  حاال  و 

سامانه ای تازه اکران آنالین شود!
در  تاریخی  یتی  روا رستاخیز، 
شهادت  تا  معاویه  مرگ  حدفاصل 
که  عاشوراست  روز  در  امام حسین)ع( 
فجر  فیلم  جشنواره  دومین  و  سی  در 
داوران  تحسین  با  و  درآمد  نمایش  به 

بلورین  سیمرغ   ۹ دریافت  به  موفق 
رستاخیز  شد.  عقاد  مصطفی  جایزه  و 
اولین حضور جهانی خود  در  همچنین 
موفق به دریافت جایزه بزرگ و تندیس 
تماشاگران جشنواره فیلم بغداد شد اما 
هیچکدام از این جوایز سبب نشد فیلم 
در سینماهای ایران اکران شود. این فیلم 
اعضای  برخی  با حضور  2 دی ۱3۹2 
اکران  فرهنگ  سینما  در  دولت  هیات 
خصوصی شد و ۱۶ بهمن همان سال 
نمایش  به  فیلم فجر  در کاخ جشنواره 
درآمد. به این ترتیب فیلم روز 2۴ تیر 
۱3۹۴ با مجوز قانونی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به اکران عمومی درآمد 
اما ساعاتی پس از آن در پی انتقاد برخی 
علما و اعتراض برخی افراد به محتوای 
به تصویر کشیدن  چهره  از جمله  آن 
سینماها  پرده  از  ابوالفضل)ع(  حضرت 

پایین کشیده شد.
 ۹۵ شهریور  درویش  احمدرضا 

شد  حاضر  سه  شبکه  هفت  برنامه  در 
بعد  ماجرای  گفت:  رستاخیز  درباره  و 
فرامتنی  فیلم  شدن  کشیده  پایین  از 
است و بسیاری از مسائل آن ربطی به 
زیرزمینی  فیلم  ندارد. مگر  ماجرا  اصل 
ساخته شده است؟ فیلمی که طی ۱۰ 
با  نهایتا  و  گرفته  ساخت  پروانه  سال 
آن  است.  شده  اکران  نمایش  پروانه 
هم درباره موضوعی به مهمی عاشورا. 
من از مسئوالن سینمایی کشور گالیه 
دارم. به هر صورت با اتفاقی که افتاد، 
و  رفت  سوال  زیر  سینما  قوانین  شان 
هسته ای  جشن  دلیل  به  گفتند  آقایان 
فیلم  این  اکران  مقطع  کردیم.  توقیف 
چون  شد.  همزمان  هسته ای  توافق  با 
جشن هسته ای در پیش بود آقایان گفتند 
نمی خواستیم حواشی  که برای فیلم پیش 
آمده این جشن را تحت الشعاع قرار دهد. 
اما باالخره رای دادگاه صادر شد و دولت 
را مقصر اعالم کرد. امیدوارم این فیلم 

اکران شود و به قول آقای ایوبی محرم 
خیلی  باشیم.  داشته  عاشورایی تری 
در  فخیم زاده  آقای  که  شدم  ناراحت 
همین برنامه هفت گفت بعد از رستاخیز 
من پشت دستم را داغ می کنم که دیگر 

سمت فیلم تاریخی بروم.
اکنون از ابراز امیدواری احمدرضا 
درویش در برنامه هفت نزدیک ۵ سال 
به  را  خود  اعتراض  بارها  او  و  گذشته 
است  کرده  اعالم  فیلم  نشدن  اکران 
اما گویا دولت حسن روحانی در ایجاد 
ناموفق  فیلم  این  اکران  برای  شرایط 
بود و حاال باید دید در دولت جدید چه 

اتفاق هایی می افتد!؟
به  مربوط  مورد  تازه ترین  در 
رستاخیز، همانطور که اشاره شد مجید 
جشنواره  خبری  نشست  در  مجیدی 
کرد  درخواست  عاشورایی  فیلم های 
شود.  اکران  محرم  ماه  در  فیلم  این 
تهیه کننده  علیقلی زاده،  تقی  همچنین 

فیلم در گفتگوی اینستاگرامی شرایطی 
رستاخیز  اکران  مانع  که  داد  توضیح  را 
کلی صحبت های  مضمون  است.  شده 
فیلم  اکران  مانع  دولت  که  بود  این  او 
به عنوان  فارابی  بنیاد سینمایی  و  بوده 
ترمز در کنار رستاخیز است. او در بخش 
آنالین  اکران  از  صحبت هایش  دیگر 
فیلم در پلتفرمی متفاوت خبر داد که قرار 
است همزمان با اکران فیلم افتتاح شود. 
علیقلی زاده در پایان با بیان اینکه آقای 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، فیلم 
رستاخیز را دیده است، ابراز امیدواری کرد 
در دولت تازه اتفاق هایی رخ دهد که در 

راستای مطالبات به حق آنها باشد.
د  بنیا حبه  مصا ین  ا ل  نبا د به 
سینمایی فارابی با انتشار بیانیه ای نسبت 
به موضوع های مطرح شده واکنش نشان 
است:  آمده  فارابی  بیانیه  متن  در  داد. 
نمایش فیلم رستاخیز توسط سامانه های 
نمایش آنالین فیلم در داخل کشور و در 

پلتفرم های جهانی، همواره مطالبه بنیاد 
سینمایی فارابی بوده است، در حالی که 
به رغم سرقت فیلم و گذشت چند سال، 
اقدامی درخور از سوی تهیه کننده فیلم 
انجام نشده است. اظهارات تهیه کننده 
فیلم، مغایر مذاکرات و مکاتباتی است 
که برخی از آنها )به عنوان سند( در این 
است  بدیهی  می گردد.  منتشر  مجال 
مطالعه ادعاها و اظهارات وی و مقایسه 
تناقض  مکتوب،  اسناد  محتوای  با  آن 
در ادعاهای مطروحه را روشن می سازد.

شد  منتشر  اسنادی  نیز  ادامه  در 
تابش  علیرضا  نامه نگاری  آنها  در  که 
با  فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
از  جلوگیری  برای  مختلف  نهادهای 
آنالین  اکران  و  رستاخیز  فیلم  پخش 
فیلم در وی اُدی است. حال باید دید با 
این جواشي جدید، آیا رستاخیز مي تواند 
به شکل آنالین اکران شود یا بار دیگر 

جلوي این کار گرفته مي شود؟

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

روزها  این  گورکن  سینمایي  فیلم 
است  گرفته  قرار  موردتوجه  شدت  به 
و شبکه  سینما  مخاطبان  از  بسیاري  و 
خانگي حاال به طرفدار پروپاقرص این 
که  چرا  شده اند  تبدیل  سینمایي  اثر 
فیلمي ساده ولي در عین حال جذاب و 
پرگره از اتفاقاتي است که ممکن است 
رضا  دهد.  رخ  ما  اطراف  در  روزه  همه 
بهبودی را با نقش های مکمل و تاثیرگذار 
نقش  از  گاهی  که  آنقدر  می شناسیم 
اصلی جلو می زند. این را منتقدان درباره 
بازی های این بازیگر تئاتر اذعان کرده اند. 
سیروس  شخصیت  بازیگر  بهبودی 
شریف زادگان در فیلم سینمایی گورکن، 
به کارگردانی کاظم مالیی و تهیه کنندگی 
سینا سعیدیان است که این روزها آنالین 
اکران می شود. او همچنین چندي پیش 
در سریال ملکه گدایان نقشي جذاب و 
متفاوت داشت که اخیرا به پایان رسیده 
رضا  فعالیت  تازه ترین  درباره  است. 
بهبودی در سینما با او گفتگویی داشتیم 

که در ادامه می خوانید...

-مي توانیم شما را به عنوان یکی 
از معدود بازیگران تئاتر و سینمای ایران 
پذیرفتن نقش های  از  معرفی کنیم که 

متفاوت استقبال می کنید!
*از آنجا که در مبحث هنر آنچه 

و  محتوا  ارائه   چگونگی  دارد  اهمیت 
مضمون است و قرار نیست فقط به محتوا 
نظر داشته باشیم که طبعا در جای خود 
مهم است، بنده سعی کرده ام با توجه به 
بضاعت خودم و بضاعت سینمای ایران، 
انتخاب هایی از این دست داشته باشم. 
ممکن است همیشه موفق نبوده باشم 
ولی به سهم خود، کوششم در این جهت 

بوده است.

در  شما  تئاتری  سابقه  -چقدر 
تصمیم گیری جسورانه تان برای انتخاب 

نقش ها در سینما تاثیرگذار بوده است؟
بوده  موثر  تئاتر  در  فعالیت  *یقینا 
ساله    2۵۰۰ زمینه   حال،  هر  به  است. 
نمایشنامه نویسی، پشتوانه  فیلمنامه نویسی 
در این تاریخ بیش از ۱۰۰ ساله  آن است. 
متون  با  بنده  اندک  چند  هر  آشنایی 
نمایشی که ژانرها و سبک های گوناگونی 
را در بر می گیرد، طبعا در حساس شدن 
روایت،  شیوه های  و  فیلمنامه  متن  به 

تاثیرگذار بوده است.

-فیلمنامه  گورکن که اکنون در حال 
اکران است، چه ویژگی هایی داشت که 

آن را پذیرفتید؟
*از لحاظ محتوایی، توجه به شرایط 
یک زن و بررسی وجوه درونی شخصیت 
قابل توجه است. واقعیت این است که در 
سینما و تئاتر و حتی ادبیات ما، به مسائل 
اصطالحا  و  شده  پرداخته  کمتر  زنان 

صدای زنان شنیده نمی شود. هنر ما، در 
کنار دیگر مسائل، مردانه بوده و همین 
موضوع این فیلم را قابل توجه می کند. 
من نیز درباره فیلم گورگن از لحاظ فرم، 
فکر می کنم با وجود سوژه ای که دارد، 
کاری  به  دست  کارگردان،  و  نویسنده 
سخت زده تا از پرداخت کلیشه ای چنین 
موقعیت هایی دوری کند. او راه نپیموده 
یا کمترپیموده ای را انتخاب کرده که در 
خور توجه است. در ضمن، توجه فیلمساز 
فیلم در  به الیه های متعدد سبب شده 

سطحی متفاوت قرار گیرد.

-با اینکه نقش شما در فیلم  کوتاه 
فکر  دارد.  خاصی  تاثیرگذاری  اما  است 
بازی تان  بخش  پرچالش ترین  می کنید 

چه بود؟
من  و  شماست  لطف  نظر  *این 
هم امیدوارم همینطور باشد. همیشه باور 
پذیر بودن یا باورشدنِ نقش، دغدغه  هر 
بازیگری است. این نقش با وجود کوتاه 
بودنش و مخصوصا به همین دلیل، بسیار 
سخت تر از نقش های دیگرم بود. جدا از 
این نیز، این نقش مختصاتی داشت که 
با کمک کارگردان محترم به انجام رسید.

اشاره  کارگردان  با  تعامل  -به 
کردید... به طور کلی همکاری با کاظم 
مالیی چطور بود؟ عالوه بر اینکه فیلم 
محصول یک تهیه کننده  مستقل است که 
شما در برخی تولیدهای قبلی ایشان هم 

حضور داشته اید!
ویژگی  مالیی  خوب.  *بسیار 
موارد  درباره  و  دارد  نکته سنجانه ای 
واقع  در  داشت.  تحلیل  فیلم  از  مهمی 
مسائل  این  درباره  صحبتش  و  توجه 
بسیار راهگشا بود. باید بگویم حساسیت 
در  است.  مثال زدنی  ایشان،  وسواس  و 
که  سعیدیان  آقای  با  همکاری  مورد 
دارد  عهده  بر  را  اثر  این  تهیه کنندگی 
نیز باید بگویم این خوشحالی و افتخار 
را دارم که تا اینجا در 3 کار قابل توجه 
و متفاوت با ایشان همکاری داشته ام. آن 
2 کار قبلی، اینجا کسی نمی میرد و فیلم 
آقای  کارگردانی  به  دو  )هر  بود  َشنِل 
حسین کندری( که هر 2 برکات زیادی 
برای من داشته است. این خوشحالی و 
افتخار با فیلم گورکن، بعد تازه ای به خود 

گرفته است.

-در پایان بفرمایید که فیلم گورکن 
چه جایگاهی در کارنامه کاری تان دارد 
و فکر می کنید مخاطب چه بازخوردی 

نسبت به آن داشته باشد؟
*در مقام بازیگر کوچک این فیلم 
باید بگویم فیلم گورکن باعث خوشحالی 
مخاطب  نظرم  به  است.  من  افتخار  و 
جدی )نه الزاما خاص( در این اثر با فیلمی 
متفاوت و دغدغه مند، با زیباشناسی که 
امضای کارگردان را دارد، مواجه خواهد 
شد و در کنار لذت و سرگرمی، به مسائل 

تازه ای می اندیشد.

تاثیرگذاري نقش هاي مکمل در سینما

رضا بهبودي: در سینما و هنر ما کمتر به زنان پرداخته شده است


