
خوش بینی رئیس اوپک
یـک عضـو کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکه بعـد از شـیوع کرونا سـاختار قدرت 
در نظام جهانی دسـتخوش تغییر شده است، گــفت: وضعیت آمریکا 
بعـد از کرونـا تغییـر کـرده بـه طـوری که مقامـات این کشـور برای 
پوشـاندن ضعـف خـود در مبـارزه بـا کرونـا دسـت بـه هـر اقدامـی 
مـی زننـد کـه آخریـن نمونـه آن تهدیـد توخالـی شـناورهای ایران 

در خلیـج فـارس بود. 
شـهروز برزگر در تحلیلی از اتفاقات اخیر در منطقه و تهدیدات 
رییـس جمهـور آمریـکا گفت: برای بررسـی این مـوارد باید به زمان 
تصویـب برجـام و صـدور قطعنامـه ۲۲۳۱ برگردیـم کـه بر اسـاس 
آن قطعنامـه هـای قبلـی علیـه ایـران لغـو شـد و تمـام برنامه های 
هسـته ای صلـح آمیز ایران به رسـمیت شـناخته شـد. بعـد از خروج 

آمریـکا از برجـام سـنگ انـدازی هـای زیـادی صـورت گرفـت که 
نمونـه آن صحبـت از فعـال کـردن مکانیزم ماشـه بـود. در این باره 
هـم سـه کشـور فرانسـه، انگلیـس و آلمـان تـا مهـر ماه بـرای این 
کار فرصـت دارنـد و در غیـر ایـن صـورت عمـا مکانیزم ماشـه بی 

اعتبار می شـود.
صفحه ۳

وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

هدف از انتقال مالکیت شرکت های دولتی
مردمی کردن اقتصاد است

کرونا  اقتصاد کتابفروشی های خرد جهان را رونق داد
ایران  نشر  کماکان  کرونا  ویروس  حالی که  در 
را مقابل استفاده از ظرفیت های فروش مجازی نرم 
اتفاقات  نشر  جهان  در  پدیده  این  نکرده،  راضی  و 

اقتصادی تازه ای و جالبی را رقم زده است.
به  را  جهان  فضای  کرونا  که  را  این جمله 
قالب  در  این روزها  کرده،  تعریف  از خود  بعد  و  قبل 
مراودات کامی مختلفی می توان شنید. کرونا فارغ 
از این که چنین توانی در خود داشته یا نداشته باشد، 
فرصتی تازه و بکر پیش روی بسیاری از صنایع مولد 
آن،  دریچه  از  بتوانند  تا  داده  قرار  غیرمولد جهان  و 
نوعی بازنگری در ادامه حیات خود داشته، با جهان 
ارتباط برقرار کرده و هماهنگ  اتفاقات آن بیشتر  و 

شوند و خود را به روز و برخط کنند.
صفحه 7

استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد؛

ایجاد »اشتغال پایدار«
 از اولویت های سال جاری خواهد بود

صفحه 63
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
چكناواريان: 

مهمترين موضوع در 
بازسازی يک کشور، 

فرهنگ آن است

5ورزش
فنايی: حرف های 

آنهايی که به زمین 
نیامدند ارزشی ندارد

هنگ 7فر

كميسيون ملي يونسكو اين روزها و همزمان با ايام قرنطينه 
سعي كرده تا برنامه هايي جذاب را به صورت آنالين و اينترنتي 
تدارك ببيند تا درواقع كمكي به بحث مهم در خانه ماندن مردم 
داشته باشد. شب گذشته يكي از جذاب ترين گفتگوهاي اين 
برنامه پخش شد كه از سوي مخاطبان به شكلي فوق العاده مورد 

استقبال قرار گرفت.

مربی دروازه بانان تيم فوتبال پرسپوليس در واكنش به برخی 
ادعاها مبنی بر اينكه مسووالن ورزش از قهرمانی اين تيم 
حمايت می كنند، گفت: كاری به حواشی نداريم و حرف های 
آنهايی كه به زمين نيامدند برايمان ارزشی ندارد.داود فنايی، 
در خصوص اينكه مشخص شده بعضی تيم ها در شرايط فعلی 

تمرين می كنند....

الدن حيدری معاون مديريت توسعه و منابع وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی درباره حمايت دولت برای جبران خسارت های 
مالی از كسب وكارهای فرهنگی گفت: در راستای حمايت از 
كسب و كارهای آسيب ديده حوزه فرهنگ و هنر در بحران 
كرونا سه دسته اقدام از اسفند سال گذشته در دستور كار 

قرار گرفت 

حمايت وزارت 
ارشاد از کسب  و 
کارهای فرهنگی

ساختار قدرت در نظام جهانی در حال تغییر است

WWW.YOUTHWORLD.IR

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید
 )دو مرحله ای(

نوبت اول
به شماره درخواست )9700079( شماره مناقصه ۱08/ج ن/99

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد ثبت کننده حرارتی توربین ورکسپور مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری 
نماید.  لذا مناقصه گران می توانند با رعایت نکات درج شده در سایت های HTTP//IETS.MPORG.IR )پایگاه ملی مناقصات( و پرتال شرکت بهره 
برداری نفت و گاز گچساران – بخش مزایده و مناقصات )gsogpc.nisoc.ir( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق برنامه زمانبندی 

شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس: گچساران – شرکت بهره برداری نفت و گاز – دبیرخانه کمیسیون مناقصات – اتاق ۲4 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 99/03/21

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی 99/03/25
الزم به ذکر است برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکت هایی که حداقل نمره اعام شده را کسب نمایند 
طی دعوت نامه اطاع رسانی خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان تغییرات امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی 

الزامی بوده و امکان ارائه ۲5% پیش پرداخت مقدور نمی باشد.
به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، در صورت وجود سازندگان/ تولیدکنندگان داخلی، مشروط به تأیید فنی کاالی پیشنهادی اولویت خرید با 
آنها بوده و مناقصه گران الزامًا می بایست نسبت به تکمیل اطاعات اسناد ارزیابی کیفی در خصوص معرفی سازنده کاال )داخلی/ خارجی( اقدام نمایند، 

در غیراینصورت مناقصه گزار مختار به رد مناقصه گر از روند مناقصه خواهد بود.
شماره مجوز :۱۳99.498

فراخوان
 مزایده عمومی

نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مزایدات به شرح ذیل را از طریق سامانه 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مزایدات از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه الکترونیکی 
دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 99/02/11 می باشد.

شماره 
مبلغ تضمین شرکت محل بازدیدموضوع مزایدهمزایده

در مزایده )ریال(

۱5.500.000کارگاه جدید – جنب اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهدفروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 99/۳۱/۳84

۱7.000.000کارگاه جدید – جنب اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهدفروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 99/۳۱/486

۱6.000.000کارگاه جدید – جنب اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهدفروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 99/۳۱/586
تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز در وجه اداره کل واریز گردد.

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت ۱4 روز پنجشنبه تاریخ ۱۳99/0۲/۱8
مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت ۱4:00 روز یکشنبه تاریخ ۱۳99/0۲/۲8

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 9 صبح روز دوشنبه ۱۳99/0۲/۲9
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در زمان مشخص شده در اسناد نسبت به بازدید اقدام نمایند.

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار: مشهد - انتهای خیابان فدائیان اسام - کد پستی 9۱7۳6956۳6 - تلفن تماس 8-۳۳4۱۲0۲4-05۱ و نمابر: 05۱-۳۳4۳5888
اطاعات تکمیلی در اسناد می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: 0۲۱-4۱9۳4
جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید:
www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

موفقیت و هدفمندی

تمرين کردن آيا کاِر لذت بخشی است؟!

بله
نه

صفحه 4

پرتاب ماهواره نور در چارچوب برجام
 و مقررات بین المللی است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با تاکید 
بر این که پرتاب ماهواره نور در چارچوب کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی است، گفت: 
پرتاب ماهواره نور در چارچوب برجام هم بوده؛ لذا آمریکا به هیچ وجه نمی تواند با استناد به 

برجام از ما ایراد گیرد چون از این توافق نامه خارج شده  است. 
پرتاب  از  بعد  آمریکا  مقامات  اخیر  اقدامات  به  واکنش  در  نقوی حسینی  سیدحسین 
موفقیت آمیز ماهواره نور اظهار کرد: پرتاب ماهواره نور در چارچوب کنوانسیون ها و قراردادهای 
بین المللی و حتی برجام بوده است؛ لذا آمریکا به هیچ وجه نمی تواند به استناد برجام علیه 
جمهوری اسامی اقدامی انجام دهد. اگر آمریکا برجام را قبول داشت از آن خارج نمی شد 

که االن بخواهد مدعی آن باشد. 
صفحه ۳

پیش بینی مرکز پژوهش ها از کسری بودجه
 در سال جاری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی با پیش بینی کسری بودجه در سال جاری با 
شیوع کرونا و تاثیرات آن براقتصاد پیشنهاد کرده که دولت ضمن استفاده از ظرفیت بخش 
بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی تمرکزش را بر حمایت از خانواده ها به 
خصوص خانوارهای نیازمند قرار دهد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در ادامه 
جلسه گزارش های خود درباره راهکارهای مواجه با شیوع ویروس کرونا به ارزیابی ابعاد 
اقتصاد کان شیوع این ویروس پرداخته است.در این گزارش ضمن بررسی وضعیت اقتصاد 
ایران قبل از کرونا و تاثیرات بعد از کرونا بر اشتغال، فقر و توزیع درآمد مدل تاثیر کرونا 
بر تولید اشتغال را بررسی کرده و در نهایت به ارائه ی توصیه هایی پرداخته است.طبق این 
گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل کرونا مواجه شد که دو سال سخت۱۳97 – ۱۳98  
به  جاری  سال  در  ایران  اقتصاد  کرونا  بدون  می شد  بینی  بود.پیش  گذاشته  سر  پشت  را 
رشد مثبت غیرنفتی برسد که با شیوع کرونا اقتصاد ایران در وضعیت رکود همراه با نبود 
اطمینان قرار گیرد.بررسی ها نشان می دهد بین ۲870 تا 64۳۱ نفر از شاغان فعلی متاثر 
از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص 

در دهک های پایین بدتر شده است.
صفحه ۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1445- چهارشنبه 10 اردیبهشت 21399 معه جا
زمان و  شیوه و امتحانات پايان سال دانش آموزان اعالم شد

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای 
پایه دوازدهم طبق روال هر سال، آخر 
اردیبهشت پایان سال تحصیلی خواهد 
بود و امتحانات از ۱0 یا ۱7 خرداد آغاز 
و تا یک هفته از تیر ادامه خواهد داشت. 
محسن حاجی میرزایی با اعاماین 
خبر افزود: چون بواسطه بیماری فراگیر 
باید  ما  کشید  طول  تعطیات  کرونا 
سراغ  به  ابتدا  لذا  می کردیم  کاری 
و  تلویزیون  طریق  از  آموزش ها  ارائه 
فضای  در  آموزش ها  ارائه  همچنین 
نهایتًا  و  رفتیم  پیام رسان ها  و  مجازی 
به ایجاد شبکه آموزشی دانش آموزان 

)شاد( اقدام کردیم.
اندازی  راه  گفت:  میرزایی  حاجی 
شبکه آموزشی با این حجم و گستردگی 
را  دانش آموز  میلیون  است ۱5  قرار  که 
بسیار  کوتاه  زمان  این  در  دهد  پوشش 
سخت و نیازمند تاش مضاعف است لذا 
با تاش های شبانه روزی که بدون وقفه 
در دو ماه اخیر صورت گرفت سعی ما بر این 
بود تا برخی از مشکات کامًا رفع شود.

و  آموزان  دانش  استقبال  وی 
فرهنگیان از این شبکه را بسیار خوب 
اهداف  از  یکی  کرد:  عنوان  و  اعام 

مصون  شاد  شبکه  ایجاد  از  ما  اصلی 
برابر  در  کشور  آموزشی  فرایند  سازی 
تعطیلی  باعث  که  است  بحران هایی 
مدارس می شود. البته در این فرصت کم 
سعی کردیم این شبکه به آموزش های 

سال تحصیلی جاری برسد.
هدف  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اصلی ایجاد این شبکه را آموزش دانش 
آموزان دانست و ادامه داد: در مناطق کم 
جمعیت و دور افتاده که دانش آموزان 
فضای  امکانات  از  ناشی  مشکات  با 
را  آموزش ها  هستند  روبه رو  مجازی 
از طریق راهبران آموزشی پیش بردیم 

جمعیت  کم  مناطق  برخی  در  حتی  و 
با  و  باز  فضای  در  حضوری  آموزش 
چینش پراکنده دانش آموز انجام می شود.

وی ادامه داد: برای پایه دوازدهم 
اردیبهشت  آخر  ساله  هر  روال  طبق 
پایان سال تحصیلی خواهد بود و پس 
از تعطیات عید فطر، امتحانات از ۱0 
هفته  یک  تا  و  آغاز  ماه  خرداد   ۱7 یا 
آزمون  داشت  خواهد  ادامه  تیرماه  از 
آخرین  از  پس  روز   ۲0 نیز  سراسری 

امتحان نهایی برگزار خواهد شد.
وی همچنین در خصوص تدوین 
مجازی  فضای  در  درسی  محتواهای 

برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  گفت: 
معلمان  برای  را  محتواهایی  درسی، 
داده،  قرار  آنان  اختیار  در  و  تدوین 
همچنین مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشان نیز محتواهای آموزشی را آماده 

و به استان ها ارسال کرده است.
در  کرد:  تصریح  میرزایی  حاجی 
امتحانات  برگزاری  امکان  که  صورتی 
دوازدهم  از  غیر  پایه های  برای  پایانی 
وجود نداشته باشد فعالیت دانش آموزان 
در کاس های آناین و انجام تکالیف 
از شاخص های ارزشیابی توسط معلمان 

خواهد بود.
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زیر نظر: علی هوشمند

لزوم حفظ و تقویت ظرفیتهای ایجاد شده در دانشگاهها 
برای آموزش مجازی

در  شده  ایجاد  ظرفیت های  تقویت  و  حفظ  لزوم  بر  علوم  وزیر 
شرایط  در  گفت:  و  کرد  تاکید  مجازی  آموزش های  برای  دانشگاه ها 

اجباری کرونا اکثر دانشگاه ها در زمینه آموزش  مجازی ورود کردند.
نخستین جلسه شورای هماهنگی سازمان ها و مجامع بین المللی 

با حضور دکتر غامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد.
اهمیت  اینکه  به  اشاره  با  نشست  این  در  غامی  منصور  دکتر 
درک  قابل  و  محسوس  پیش  از  بیش  امروز  مجازی  دانشگاه های 
اکثر  کرونا  اجباری  شرایط  در  داشت:  اظهار  است،  شده  جامعه  برای 
از  بایستی  و  کرده اند  ورود  مجازی  آموزش های  زمینه  در  دانشگاه ها 
استفاده شود و  بهترین نحو  به  ایجاد شده در دانشگاه ها  این ظرفیت 

آن را تقویت کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم حفظ و تقویت ظرفیت های 
ایجاد شده در دانشگاه ها برای آموزش های مجازی تاکید کرد و گفت: با 
توجه به اهمیت حضور ایران در مجامع بین المللی علمی و محوریت آن 
در میان بسیاری از کشورهای اسامی، بایستی به سوی اشتراک گذاری 
تجربه ها، محتواهای علمی، دوره های آموزشی و تبادل استاد و دانشجو 

با دیگر کشورها حرکت کنیم.

تکلیف دروس عملی تا ۲ هفته آینده روشن می شود
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم گفت:طی دو 
هفته آینده درباره راهکارهای اجرای دروس عملی توصیه و راهکارهای 

ممکن اعام خواهد شد.
علی اکبر صفوی درباره اینکه اگر دانشگاه ها ناگزیر باشند به دلیل 
آیا  ادامه دهند،  را هم به صورت مجازی  بحران موجود ترم مهر ماه 
زیرساخت های الزم در دانشگاه ها فراهم است یا خیر گفت: دانشگاه های 
تقاضای  دلیل حجم  به  ساختی  زیر  نسبی  بسیار ضعیف  شرایط  از  ما 
به  را  خود  ماه  دو  تا  یک  در طول  توانستند  داشت،  وجود  که  باالیی 

شرایط ایده آل نزدیک کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه های ما هر روز بهتر از روز 
گذشته هستند، اکثر دانشگاه ها زیرساخت های الزم را فراهم کرده اند، 
آموزش  زیرساخت  برای  مشکلی  ما  دانشگاه های  بعد  به  این  از  لذا 

مجازی نخواهند داشت.
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم یادآورشد: 
محسوب  تحصیلی  ترم  اوج  ماه  آبان  و  اردیبهشت  همیشه  که  چرا 
لذا  است،  ماه  دو  این  در  دانشگاه ها  فعالیت های  ماکزیمم  و  می شود 
چون اردیبهشت ماه را با زیرساخت های آموزش مجازی طی می کنیم 
پس ما اوج زیر ساخت مورد نیاز دانشگاه ها را فراهم کرده ایم و از این 

به بعد دیگر چیزی بیشتر از این نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد: اگر ستاد ملی کرونا اعام کند که شرایط برای 
با قدرت فعالیت های  بازگشایی دانشگاه ها در هفته های آتی مهیاست 
حضوری شروع می شوند و اگر این ستاد اعام کند شرایط برای ترم 
آینده هم فراهم نیست، امکان ادامه آموزش مجازی برای ترم آینده 
را نیز دانشگاه ها خواهند داشت. اما بسیار امیدواریم شرایط زودتر برای 
فعالیت حضوری دانشگاه ها فراهم شود تا ابزارهای الکترونیکی بعنوان 
انعطاف پذیری و ابزارهای کمکی و نیز برای آموزش ترکیبی )حضوری 

و الکترونیکی( استفاده شوند.
* برای ترم آینده امکان ادامه روند آموزش مجازی را داریم

را  ادامه شرایط موجود  امکان  نیز  آینده  ترم  برای  افزود:  صفوی 
داریم فقط یک مسئله ای که وجود دارد درباره دروس عملی است، به 
طور متوسط اکثر درس های عملی اجرایی نشده است و ما به این امید 
هستیم که این دروس عملی را که دانشجویان نیاز دارند در تابستان 
به صورت فشرده و یا حداکثر ترم آینده به صورت جبرانی ارائه شود.

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم خاطرنشان 
کرد: اگر شرایط ادامه یافت تنها دغدغه جدید من به عنوان هماهنگ 
کننده آموزش های مجازی این است که کمک کنیم برای دروس عملی 

راهکارهای جدید را زودتر اجرایی کنیم.
* ارائه راهکارهای اجرای دروس عملی طی دو هفته آینده

راهکارهای  درباره  آینده  هفته  دو  طی  بزودی  کرد:  تاکید  وی 
اجرای دروس عملی توصیه و راهکارهای ممکن را اعام خواهیم کرد.

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم خاطرنشان 
کرد: البته اگر روند آموزش مجازی ادامه یابد باید درباره بحث هزینه 
اینترنت رایگان نیز که بر دانشجو فشار می آورد راهکارهایی پیش بینی 
شود، دولت باید با همکاری وزارت ارتباطات بتواند نگاه بلند مدت تری 

در این خصوص داشته باشد.

بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  امتحانات  برگزاری  احتمال 
به صورت مجازی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ترجیح 
می دهیم که آزمون های پایان ترم به صورت مجازی برگزار شود. 

دکتر محمد مهدی صدوقی با اشاره به شرایط آموزش مجازی در 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: می دانیم ترم تحصیلی که 
در حال حاضر در آن قرار داریم طوالنی تر از حالت معمول خواهد بود 

و ممکن است این ترم تا پایان تابستان طول بکشد.
وی افزود: زمانی که آموزش های مجازی دانشگاه به پایان برسد 
برای آزمون های پایان ترم هم برنامه های متعددی داریم. البته در این 
سامانه های  و  شده  برگزار  اساتید  توسط  ترم  میان  آزمون های  میان 
متعددی برای اجرای آزمون ها وجود دارد و جای نگرانی نیست. این 
سامانه ها، سامانه های استاندارد آزمون هستند و در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی وجود دارد.معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی اظهار داشت: در این شرایط برای ارزیابی دانشجو می تواند فقط 
اساتید، دانشجویان و  نباشد و در طول ترم  پایان ترم ماک  امتحان 

فراگیران را به شیوه های مختلف ارزیابی می کنند.
وی گفت: می توانیم امتحانات پایان ترم را هم به صورت مجازی 
اگر در تعداد کم هم  نباشد.  به آزمون حضوری  نیازی  برگزار کنیم و 
نیاز به آزمون های حضوری باشد و اگر مجبور شدیم می توانیم آزمون 

را در سالن های بزرگ و با فاصله گذاری برگزار کنیم. 

بیش از ۱۴ هزار نفر در آزمون دستیاری پزشکی
 ثبت نام کردند

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به پایان مهلت مجدد 
ثبت نام برای چهل و هفتمین دوره آزمون دستیاری پزشکی از ثبت نام 

بیش از ۱4 هزار نفر در این آزمون خبر داد.
و  برای چهل  نام  ثبت  مهلت مجدد  آبتین حیدرزاده گفت:  دکتر 
هشتم  تا  ششم  روزهای  در  پزشکی  دستیاری  آزمون  دوره  هفتمین 
اردیبهشت ماه 99 تعیین شد و داوطلبان در این فرصت جدید نسبت 

به ثبت نام و ویرایش اطاعات اقدام کردند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: پیش از این تعداد 
۱۳ هزار و ۲58 نفر ثبت نام کرده بودند که با توجه به مهلت جدید ۱4 

هزار و 47۱ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کردند.

 

قاتل ۳۰ سال بعد از جنایت  به دار آویخته 
مردی که مرتکب دو قتل شده است، بعد از گذشت ۳0 

سال از اولین جنایت به دار آویخته شد. 
از روز ۱9 دی سال 69 گشوده شد.  پرونده این مرد 
ساعت سه بعدازظهر آن روز به شهربانی گنبدکاووس خبر 
دادند مردی مغازه دار به قتل رسیده است. وقتی مأموران در 
را  مردی مسن  جنازه  موردنظر حاضر شدند،  فرش فروشی 
مشاهده کردند که هدف ضربات چاقو قرار گرفته و جانش 
مرد  کشتن  از  بعد  قاتان  یا  قاتل  بود.  داده  دست  از  را 
فرش فروش، پول نقد، دالر و سایر اموال باارزش موجود در 

مغازه را غارت کرده بودند.
آنها  کردند.  معرفی  را  جنایت  عامل  عینی  شاهدان 
از  یکی  وارد فرش فروشی شدند.  مرد  دو  دیدیم  ما  گفتند: 
بعد  دقایقی  است.  مجید  نام  به  مردی  را می شناسیم.  آنها 
از حضور آنها در مغازه صدای دادوفریاد بلند شد و بعد هر 
دو فرار کردند. ما که نگران شده بودیم، داخل فرش فروشی 

رفتیم و با جسد مرد مسن مواجه شدیم.
تاش  پرونده  در  اطاعات  این  ثبت  از  بعد  مأموران 
خود را برای ردیابی و دستگیری مجید آغاز کردند، اما هیچ 
اردیبهشت  اینکه باالخره او ۲9 روز  تا  از متهم نبود  اثری 

سال  7۳در تهران بازداشت شد.
مجید وقتی پشت میز بازجویی نشست، نه تنها به قتل 
مرد فرش فروش اعتراف کرد، بلکه گفت فردی دیگر را نیز 
کشته است. این مرد درباره جنایت های خود چنین توضیح 
داد: در گنبدکاووس با مردی افغان به نام محمد آشنا شدم. 
محمد به من گفت چندبار برای این فرش فروشی بار برده و 
می داند مرد مغازه دار اموال باارزش زیادی در مغازه اش دارد. 
او پیشنهاد داد از آنجا سرقت کنیم. من هم قبول کردم. روز 
حادثه به عنوان مشتری وارد مغازه شدیم و چند سؤال معمولی 

پرسیدیم. بعد من به مرد مسن حمله کردم و پس از زدن او 
با چاقو اموالش را دزدیدیم و فرار کردیم.

با هم  ادامه داد: پول و دالرها را من و محمد  متهم 
تقسیم کردیم. بعد من به شهر دیگری رفتم و یک شب در 
خانه خواهرم ماندم. بعد از آن مدتی مرتب شهر محل سکونتم 
را تغییر می دادم تا اینکه وارد استان خوزستان شدم. مدتی 
در اهواز بودم و بعد به شوشتر رفتم. در آنجا در یک کارگاه 
آجرپزی مشغول به کار شدم. پول هایی که از راه سرقت به  
دست آورده بودم تمام شده بود و برای امرار معاش مشکل 
افراد  از  یکی  کردم،  کار  کوره  در  که  مدتی  از  داشتم.بعد 
آنجا به من پیشنهاد داد به تهران بیاییم و کارگر پیدا کنیم. 
کارگران محلی دستمزد زیادی می خواستند و دوستم گفت 
چون  من  می کنیم.  پیدا  کمتر  دستمزد  با  کارگر  تهران  در 
عاشق پیکان جوانان بودم، به او گفتم برای رفتن به تهران 
یک پیکان کرایه کند. او هم خودرویی را به مبلغ ۱۱ هزار 
تومان دربست گرفت و راهی تهران شدیم. نزدیک بهشت 
زهرا من و دوستم تصمیم گرفتیم راننده را به قتل برسانیم 

و خودرواش را سرقت کنیم.
مجید در ادامه اعترافاتش گفت: برای اینکه نقشه مان 
را اجرا کنیم، پارچه ای را دور گردن راننده انداختیم و هرکدام 
از یک طرف کشیدیم. وقتی راننده فوت شد، جسدش را در 
بهشت زهرا انداختیم، پیکانش را دزدیدیم و آن را به مبلغ 
۲00 هزار تومان فروختیم و پولش را تقسیم کرد. مدتی بعد 

از این قتل من دستگیر شدم.
متهم بعد از اعتراف به جرمش، به دادگاه جنایی وقت 
معرفی شد و پای میز محاکمه رفت. او بعد از برگزاری جلسات 
دادگاه به دوبار قصاص محکوم شد، اما ۲6 سال در زندان 

ماند تا اینکه سرانجام حکم او به اجرا درآمد

نیکوکار کالهبردار در دام پلیس افتاد 
رئیس پلیس آگاهی لرستان گفت: فردی که به عنوان 
یک نیکوکار اقدام به ۱80 میلیون تومان کاهبرداری کرده 

بود در شهرستان خرم آباد به دام پلیس افتاد. 
سرهنگ عباس نظری اعام کرد: در پی وصول یک 
اینکه فردی با  فقره پرونده حاوی شکایت فردی مبنی بر 

عنوان  به  خود  معرفی  و  متقلبانه  های  روش  به  تمسک 
از  را  کانی  مبالغ  مستمندان،  به  مالی  کمک  و  نیکوکار 
به  آوری کرده است، رسیدگی  از شهروندان جمع  تعدادی 
با  مبارزه  کارآگاهان  کار  در دستور  ویژه  به صورت  پرونده 

جعل و کاهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان مبارزه با جعل و کاهبرداری با 
تحقیقات و بررسی های الزم صحت گفتار شاکی را تأیید و 

پس از اقدام به شناسایی و دستگیری متهم  کردند.
وی گفت: متهم در بازجویی های بعمل آمده به بزه 
ارتکابی و کاهبرداری به ارزش ۱80 میلیون تومان اعتراف 

کرد و در اختیار مرجع ذی صاح قرار گرفت.

گاو دختربچه ۷ساله را کشت 
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از مرگ دختر هفت 

ساله ایوانی بر اثر حمله گاو وحشی خبر داد .
 سرهنگ سعید عالی پور اظهار کرد: غروب روز دوشنبه 
در یکی از روستاهای تابعه شهرستان ایوان حنا دختر بچه 
7 ساله که همیشه به پدر و مادرش کمک می کرد، در حال 
انتقال گاو به زمین های کشاورزی اطراف روستا به خانه بود 
که افسار گاو به دور کمرش پیچیده  و بر اثر رم کردن دچار 
حادثه  شد.وی گفت: این گاو رم کرده مسافتی دختر 7 ساله 
را روی سنگاخ و آسفالت جاده  کشید و در اثر ضربات وارده 

به سر و بدنش اهالی روستا به کمکش آمدند.
به  این دختر 7 ساله  اینکه  بیان  با  سرهنگ عالی پور 
کما رفته بود و تاش پزشکان برای بازگشت او به زندگی 

بی نتیجه ماند.

تصادف مرگبار تریلی با اتوبوس در خراسان جنوبی 
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد اتوبوس 
با تریلی در محور ماهیرود به سربیشه ۱۲ کشته و هشت 

مصدوم برجای گذاشت. 
در  روز دوشنبه  این حادثه صبح ساعت  هفت صبح 
یک  و   افتاد  اتفاق  سربیشه«   - »درح  محور   ۱0 کیلومتر 
دستگاه کشنده ولوو حامل پیاز با یک دستگاه اتوبوس بنز 

که از النو به سمت سربیشه در حرکت بود برخورد کرد. 

با اعام  راه خراسان جنوبی مطرح کرد:  پلیس  رئیس 
آمبوالنس،  دستگاه   ۱۲ بافاصله   ۱۱5 اورژانس  به  حادثه 
یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و یک فروند بالگرد اورژانس 

هوایی جهت امدادرسانی به محل اعزام شدند.
رضایی اعام کرد: در این حادثه ۱۲ نفر جان باختند و 

هشت نفر مصدوم شدند.

مرگ مرد ۷۰ساله بذ اثر سقوط در آب انبار 
مرد 70 ساله به یک آب انبار در روستای کره موچی 

المردسقوط کرد و جان باخت. 
رئیس هال احمر المرد تصریح کرد: طی تماسی که با 
مرکز جمعیت هال احمر استان فارس مبنی بر غرق شدن 
یک فرد در آب انباری در روستای کره موچی بخش مرکزی 
المرد گرفته شد که نیروهای غواص به عنوان تیم پشتیبان 

سریعًا خود را به محل رساندند.
محمود قادری تصریح کرد: با همت تیم غواصی، پیکر 
فرد غرق شده از آب انبار بیرون آورده شد اما تاش  نیروهای 

امداد و نجات برای زنده ماندن وی بی نتیجه ماند.

قتل زن توسط برادرش در نیشابور 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نیشابور از قتل زنی 

توسط برادرش در بخش زبرخان نیشابور خبر داد. 
سرهنگ دهقانپور گفت: در یکی از روستاهای بخش 
زبرخان برادر ۳۱ ساله خواهر ۳8 ساله خود را به قتل رساند .

گفتنی است فرد قاتل پس از اقدام به قتل خواهرش، 
از مقتول عکس گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده بود. 

مرگ یک کودک در سقوط به گودال فاضالب 
کودک سه ونیم ساله در روستای رامشه )استان اصفهان( 
بر اثر غفلت همراهانش به گودال فاضاب کارگاه بازیافت 

سقوط کرد و بر اثر خفگی جان باخت. 
مجتبی حاتمی، رئیس شورای اسامی روستای رامشه 
جرقویه علیا گفت: این پسر بچه همراه خانواده به مرغداری 
رفته بود و در گودال پسماندهای شستشوی ضایعات کارگاه 

بازیافت مجاور مرغداری افتاد.
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روحی الهی

وام ۵۰ میلیونی ازدواج
 تا ۱۸ میلیون خرید و فروش می شود!

تسهیات 50 میلیونی ازدواج در غیبت نظارت های قانونی از 8 تا ۱8 
میلیون خرید و فروش می شود. 

خریدار وام ازدواج به 8 میلیون تومان، وام ازدواج فروشی و خریدار 
آگهی  از صدها  آگهی  چند  عناوین  فقط  اینها  واسطه  بدون  ازدواج  وام 
خرید و فروش وام ازدواج در سایت دیوار است. با یک جست وجوی ساده 
و  آگهی خرید  با صدها  دیوار،  آگهی همچون  و سایت های  اینترنت  در 
فروش وام های 50 میلیونی ازدواج مواجه می شوید؛ وام هایی که متعلق 
به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزوهای خود بسازند اما 
حاال به جیب دیگران می رود. هم اکنون هر یک از زوجین می تواند 50 
میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 
84 ماهه دریافت کند؛ یعنی در مجموع ۱00 میلیون تومان، تا مقدمه ای 
برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد. 
در سایت دیوار جست وجویی می کنم. عنوان یکی از این آگهی ها خریدار 
وام ازدواج به 8 میلیون تومان است و در متن آن نوشته: وام ازدواج 50 
میلیون تومانی شما را به 8 میلیون تومان خریدارم، یکی خریدم و یکی 

دیگه الزم دارم. لطفا اطاع بدین
با صاحب آگهی دیگری که عنوان آن فروش و خرید وام ازدواج بود، 

تماس گرفتم تا جزئیات را از او بپرسم.
در متن آگهی نوشته بود: خرید وام ازدواج با قیمت باال، فروش وام 
ازدواج با قیمت مناسب وقتی قیمت را از او جویا شدم گفت که برای یک 
وام 50 میلیونی باید ۱8 میلیون تومان بپردازم، یک ضامن هم باید برای 

دریافت با خودم بیاورم.
بررسی آگهی های دیگر خرید و فروش وام ازدواج نشان داد که نرخ 

فروش این وام ها معموال باالست. به متن چند آگهی توجه کنید:
جمع  سر  که   تومانی  میلیون   50 ازدواج  وام  عدد  سه  فروش    -
می شه ۱50 میلیون تومان، قیمت 4۲میلیون؛ دوستانی که ضامن دارن 

تماس بگیرن
-  وام ازدواج 50 میلیونی به فروش می رسد. وام با 4 درصد سود به 

قیمت ۱7 میلیون. قیمت مقطوع.
-  وام ازدواج دو تا به مبلغ ۱00میلیون تومان به فروش می رسد، هر 
کدام  ۱6 میلیون تومان هزینه محضر بر عهده  خریدار است. به مبلغ وام 

هم سفته می گیرم توی محضر اون جا قرارداد می بندیم.
* نظارت کجاست؟

با این قیمت ها شاید به صرفه نباشد که ۳۲ میلیون دریافت کنی و 
55 تا 60 میلیون بازپرداخت داشته باشی. اما آن چه بیش از همه به چشم 
می آید، نبود نظارت و تخلف در تبلیغات خرید و فروش وام ازدواج است. 
اما این موضوع مورد اعتراض معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز 
بوده است. محمدمهدی تندگویان روز یکشنبه درباره این آگهی ها به مهر 
گفته است: ما در این باره تذکرات الزم را به نهادهای مسئول داده ایم اما 
تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است. از پلیس فتا و نهادهای 
قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم. به تازگی با پلیس 
فتا نیز مکاتباتی درباره  برخورد با آگهی های تبلیغاتی فروش وام ازدواج 
منجر  قانونی  برخورد  امیدواریم  و  داشتیم  دیوار  در سایت هایی همچون 
به پایان یافتن این موضوع شود. به عاوه در پیام رسان ها و برنامه های 
متعدد نیز آگهی های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی 
وام در حال انتشار است که با دریافت مبالغی، اقدام به کاهبرداری در 

این زمینه می کنند.
* چرا خرید و فروش می شود؟

ازدواج،  وام  فروش  آگهی های  افزایش  علل  به  اشاره  با  تندگویان 
معتقد است: متأسفانه یکی از دالیل این موضوع بی توجهی قانونگذار به 
اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش 
مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف 
واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا از سوءاستفاده در این موضوع 
جلوگیری شود. از مجلس بعدی درخواست داریم به شرایط دریافت وام 

ازدواج و اعمال محدودیت برای دریافت کنندگان رسیدگی کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
های  برنامه  گفت:  پرورش  و  آموزش 
ملی  سطح  در  معلم  هفته  بزرگداشت 
و استانی غیرحضوری برگزار می شود.

علی الهیار ترکمن قائم مقام وزیر 
در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم 
وجود  با  گفت:  پرورش  و  آموزش  در 
شرایط خاصی که کشور به دلیل شیوع 
کرونا دارد مقام معلم را گرامی می داریم. 
یک  فقط  معلم  هفته  افزود:  وی 
معلم،  گرامیداشت  برای  است  بهانه 
هفته  و  روز  سال  ایام  همه  وگرنه 

معلم است.
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
در  معلم  هر  گفت:  پرورش  و  آموزش 
طول خدمت خود به طور میانگین هزار 
دانش آموز را آموزش می دهد و در یاد 
و  فردی  نفوذ  ضریب  و  می ماند  آنها 

اجتماعی باالیی دارد.
وی ادامه داد: ما از دی ماه گذشته 
که کار بزرگداشت مقام معلم را شروع 
حضوری  برنامه های  به  بنا  کردیم 
داشتیم اما حاال قرار است ظرفیت های 
فعال  را  غیرحضوری  و  ویدئوکنفرانس 
با  استانی  و  ملی  سطح  در  و  کنیم 
ظرفیت های غیرحضوری برگزار می شود.

برنامه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
دوازدهم  روز  گفت:  معلم  هفته  های 
اردیبهشت ماه به نام روز شهید مطهری 
اسوه معلمی نامگذاری شده که در این 
روز قرار است برنامه هایی برای معلمان 
تدارک دیده شودکه با تأسی به اندیشه 
های این بزرگوار مسیر معلمی را پیش 

بیرنند. اردیبهشت ماه روز نقش و جایگاه 
معلم در گام دوم انقاب نامگذاری شده 
پیگیری  زمینه  این  در  هایی  بحث  و 
می شود. ۱4 اردیبهشت به نام معلم و 
مرجعیت علمی او نامگذاری شده و روز 
۱5 اردیبهشت روز معلم و نقش او در 
تحول نظام آموزش و پرورشی خواهد 

بود. توضیح اینکه علیرغم آنکه امروزه 
شکل های جدیدی از آموزش و پرورش 
پررنگ شده است، نقش و حضور معلمان 
همین  بر  ما  تأکید  و  نشده  کمرنگ 
ماه  اردیبهشت   ۱6 روز  است.  نقش 
روز تجلیل پیشکسوتان و گنجینه های 
تعلیم و تربیت است و بنا داریم در این 
روز از کسانی که در امر معلمی صاحب 
الگو هستند و تأثیر گذار بودند، تجلیل 
کرده و قدردان زحمات آنها باشیم. ۱7 
اردیبهشت ماه روز معلم، جهاد آموزش 
و سامت خانواده نامگذاری شده و ۱8 
اردیبهشت روز نقش معلم در جهت تولید 
علم و فناوری نامگذاری شده است. و 
معتقدیم اگر امروز در عرصه های علم 
و فناوری به جایگاه خوبی رسیده ایم، 
قطعًا معلمان در دوران مدرسه در شکل 
گیری این روحیه نقش زیادی داشته اند.

توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه 
برنامه های هفته معلم به دو صورت ملی 
و استانی برنامه ریزی شده است، بیان 
کرد: برنامه های استانی به صورت کامل 
تفویض اختیار شده است که برخی از آن 
برنامه های ملی  برنامه ها در راستای 
است و برخی کامًا استانی خواهد بود.

برنامه های هفته معلم غیرحضوری برگزار می شود
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صمد جعفری

بـرای  مجـوز  صـدور  سـامانه 
مـدارس غیردولتـی در اسـتان تهران با 
حضـور معاونان وزیر آموزش و پرورش 
رونمایی شـد. به گزارش ایسـنا، بر این 
اسـاس صـدور هرگونـه مجـوز بـرای 
فعالیت مـدارس غیردولتی در مجموعه 
شـهر تهران و شهرسـتان های اسـتان 
تهـران فقـط از طریق »سـامانه صدور 
مجـوز مـدارس غیردولتی« به نشـانی 
www.dresteh.ir امکانپذیـر شـد.

در این راسـتا این سامانه عملیاتی 
و موسسـان مـدارس غیردولتـی نیازی 
بـه مراجعه حضـوری به ایـن اداره کل 
درخواسـت های  و  داشـت  نخواهنـد 
موسسـان در مناطـق تابعـه آمـوزش و 
پـرورش از طریـق سـامانه ثبـت و بـه 

ایـن اداره کل ارسـال خواهد شـد.

از  ایـن فعالیـت  تمامـی مراحـل 
از  بازدیـد  تاریـخ  نامـه،  ثبـت  جملـه 
تاریـخ صـدور  و  نظـر  مـورد  مدرسـه 
پاسـخ نامـه از طریق پیامـک به اطاع 
موسسـان مـدارس غیردولتـی رسـانده 

خواهـد شـد. در فـاز دوم ایـن سـامانه 
و  فعالیت هـا  رهگیـری  امـکان  نیـز 
فراینـد انجـام امور با مشـاهده وضعیت 

درخواسـت ها فراهـم خواهـد شـد.
ایـن سـامانه بـه منظـور تسـهیل 

در ارتباطـات بـا بیش از ۲700 مدرسـه 
تهـران،  اسـتان  در سـطح  غیردولتـی 
مبحـث سـاماندهی  در  ارائـه خدمـت 
مـدارس غیردولتـی و نیـز بهره منـدی 
شـده  ئـه  را ا جدیـد  روش هـای  از 
اربـاب  رضایـت  جلـب  راسـتای  در 
رجـوع، کاهـش تصدی گـری، کاهـش 
در  نـوآوری  عملیاتـی،  هزینه هـای 
راسـتای ارتقـا سـامت اداری، توسـعه 
دولت الکترونیک و کاهش بروکراسـی 
اداری تهیـه و راه انـدازی شـده اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره 
کل نوسـازی، توسـعه و تجهیز مدارس 
اسـتان تهـران، »سـامانه صـدور مجوز 
مدارس غیردولتی« روز سه شـنبه )نهم 
اردیبهشـت مـاه( بـه صـورت رسـمی 

رونمایی شـد.

»سامانه صدور مجوز مدارس غیردولتی« رونمایی شد
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موفقیت و هدفمندی-2

تمرين کردن آيا کاِر لذت بخشی است؟!
علی اکبر قزوینی

مدرس و نویسنده

تمریـن کـردن آیا قرار اسـت که لذت بخش 
باشـد؟ خیلـی وقت ها مـا این تصـور را داریم که 
تمریـن بایـد بـرای مـا لذت بخـش و خوشـایند 
و  می دهیـم  انجـام  را  تمریـن  چـون  و  باشـد، 
می بینیـم کـه بیشـتر عـرق ریختـن و زحمـت 
دارد تـا لـذت، می گویییـم اینکه اصا نشـد ــ و 

ولـش می کنیـم.
یادگیـری  حـال  در  کـه  هنرجویـی  مثـا 
نواختـن گیتار اسـت، سـاعت هـا باید بنشـیند و 
گیتار را به شـکل خاصی دسـتش بگیرد و تمرین 
کنـد. ممکـن اسـت اصـا کمـرش تیر بکشـد و 
بدنش اذیت شـود، و ممکن اسـت برای گذاشتن 

و  سـیم ها  روی  نگشـت هایش  ا
آکـورد گرفتـن، بـه زحمت فـراوان 
بیفتـد. ممکـن اسـت یـک نـت را 
بارهـا و بارهـا غلـط و بدصدل بزند 
تا در نهایت درسـت دربیاید. و همه 
اینها ممکن اسـت موجب شـود کا 
عطـای تمریـن کـردن را به لقایش 
ببخشـد و گیتارش را گوشـه اتاقش 
بـه عنـوان دکـور بگذارد کـه خاک 

بخورد.
ی  بـرا یو  ر سـنا یـن  ا گـر  ا
شـما هـم ـــ نـه لزومـا در زمینه 
هـزاران  بلکـه  گیتـار،  یادگیـری 

زمینـه دیگـر، مثـا یادگیـری فـروش، ایمیـل 
مارکتنیگ، زبان جدید، برنامه نویسـی، نوشـتن 
کتاب، راه اندازی کسـب وکار و... ــ آشناسـت، 
بایـد بدانیـد کـه هـدف از تمریـن، »سـنجِش 
پیشـرفِت شـما« هسـت؛ یعنـی اینکـه چقـدر 
مهارت هایتـان در حـال بهبـود و بهتـر شـدن 
اسـت. پـس بایـد بـه تمریـن اینگونـه و از این 
دیـد، یعنـی یـک »معیار سـنجش« نـگاه کرد.

امـا اگـر برعکـس، به تمریـن از این دیـد نگاه 
بکنیـم کـه »چـه احساسـی بـه مـا می دهـد«، 
اصـا ممکن اسـت کـه کا از تمریـن گریزان 
بشـویم. و بایـد بدانیـم کـه کسـب مهـارت و 
تخصـص در هـر کاری و در هـر زمینـه ای، 
سـخت و هزینه بـر اسـت؛ هزینـه بـه معنـای 
اینکـه بایـد وقـت بگذاریـم، زحمـت بکشـیم، 
تـا  کنیـم  پـول صـرف  بریزیـم، حتـی  عـرق 

پیشـرفت کنیـم.

تمرین، نتیجه بخش است نه لزوما 
لذت بخش

 » کـز تمر بـا  و  نـه  ها گا آ یـن  تمر «
کـه  شـکلی  بـه   )deliberate practice(
شـرح دادم، عمومـا کاری اسـت پـر زحمـت که 
»لذت بخـش« نیسـت اما »نتیجه بخش« اسـت، 
و ایـن مـا را به جای مهمی می رسـاند: به همین 
دلیـل، یعنی بـه دلیِل پرزحمت بـودن و انرژی بر 
بودنـش، حتـی قهرمان هـای سـخت جانی که در 
جهانـی  کاس  در  حرفه ای شـان  مهـارت  اوج 
هسـتند، حداکثـر یک سـاعت می توانند پیوسـته 
تمریـن آگاهانـه انجـام بدهنـد. بعـد از ایـن یک 
سـاعت تمریـن فشـرده و پیوسـته، نیـاز دارنـد 
کـه یـک اسـتراحت داشـته باشـند؛ و در طـول 
روز کا ۳ تـا 5 سـاعت می تواننـد ایـن شـکلی 

کنند. تمریـن 
پـس اگر مـا تصور کنیم کـه روزی 8 یا ۱0 
سـاعت ایـن شـکلی تمرین کنیم اصـا خودمان 
رو فرسـوده خواهیـم کـرد. خیلی از ورزشـکارها 
و نوازندههـا بعـد از این جلسـات تمرینی شـدید، 
چرتـی می زننـد یـا اسـتراحتی می کنند تـا اینکه 

خستگی شـان در بـرود. چون در بعضـی از کارها 
جسـم خسـته می شـود اما ایـن تمرین بـا تمرکز 
۱00 درصـدی کـه گفتـم، ذهـن را هـم خسـته 
می کنـد و ایـن خسـتگی ذهنـی بیشـتر از مـا 
انـرژی می گیـرد و بیشـتر مـا را خسـته می کند. 
و در واقـع همیـن خسـتگی ذهنـی هسـت کـه 
تمریـن آگاهانـه و عامدانـه را خیلـی پرفشـار و 

خسـته کننـده مـی کند.
ایـن خسـتگی ذهنـی را ممکن اسـت شـما 
هـم تجربـه کـرده باشـید. من یـک زمانـی این 
را خیلـی شـدید تجربـه اش کـردم. دبیرسـتان 
بـودم، فکـر مـی کنـم سـوم دبیرسـتان بـودم و 
امتحـان المپیـاد کامپیوتـر بـود. دقیـق خاطـرم 
نیسـت چنـد سـاعت بـود کـه مـا سـر امتحـان 
بودیـم، ۳-4 سـاعت یا بیشـتر؛ اما بعـد از آن که 
مـن برگشـتم خانه، تا شـب یک بنـد خوابیدم! در 
واقـع انـرژی ذهنـی که من گذاشـتم بـرای فکر 

کـردن بـه آن مسـائل و حـل کردن آنهـا، چنان 
مرا خسـته کرده بود که ۱0-۱۲ سـاعت خوابیدم 
تـا خسـتگی اش رفـع شـود. پس ذهن ما خسـته 
انجـام می دهیـم،  می شـود و تمرینـی کـه مـا 
بیشـتر از جسـْم ذهن ما را خسـته می کند و این 
خسـتگی ذهنـی نیاز به اسـتراحت بـرای بازیابی 
انـرژی دارد تـا بتوانیـم دوبـاره حرکـت کنیـم. و 
طبق تعبیری که در دوره سـخت جان ها اسـتفاده 
کـرده ام، نیازمنـد تجدید انرژی هسـتیم تا دوباره 
سـوار تردمیل بشـویم و بخواهیم کـه دوباره این 

فراینـد را انجـام بدهیم.

تمرین در بازه های کوتاه و مشخص
بـه  رسـیدن  ماجـرای  در  را  موضـوع  ایـن 
قطـب شـمال هم می توانیـم ببینیم کـه در کتاب 
رایـگان »تنها سـخت جان ها به هدف می رسـند« 
دربـاره اش نوشـته ام و آنجـا به تفصیـل می توانیـد 
بخوانیـد. خاصـه اش اینکـه دو گـروه بودنـد که 
می خواسـتند به قطب شـمال برسـند، یک گروه 
هـر روز فقـط یـک تعـداد کیلومتـر مشـخصی را 
حرکـت می کردنـد و بعـد از آن حتمـا اسـتراحت 
می کردنـد، امـا گـروه دیگـر تا حدی 
کـه می توانسـت بـه خـودش فشـار 
مـی آورد کـه بـرود. و در نهایت گروه 
اول به قطب شـمال رسید و توانست 
برگردد اما گروه دوم هرگز نتوانسـت 
برگردد و در راه برگشـت تلف شـدند، 
چون خسـتگی و فرسـودگِی بیش از 
حـد دیگـر تـوان ادامـه حرکـت را از 
آنهـا گرفتـه بـود. پـس طـی دوزهـا 
و بازه هـای مشـخص و پیوسـته کار 
بکنیـم و بیشـتر از آن مقـداری کـه 
تـوان داریـم، از خودمان کار نکشـیم 
تـا ایـن امر بتوانـد به طور پیوسـته و 

مسـتمر ادامه داشـته باشـد.
یـک نکتـه جالـب دیگر هـم این اسـت که 
اجراکننـدگان سـطح جهانـی مثـا بازیگـری در 
سـطح جهان یـا بازیکن یـا نوازنده ای در سـطح 
جهانـی، وقتـی که بازنشسـته می شـوند دیگر به 
آن شـکل قبلـی و بـه آن شـدت و زمـان قبلـی 
تمریـن نمی کننـد. و ایـن موضوع باز هم نشـان 
می دهـد کـه اگـر تمریـن کـردن به این شـکل 
بازنشسـتگِی  از  بعـد  آنهـا  بـود  خوشـایند  ذاتـا 
ادامـه  بازهـم بـه آن شـکل تمریـن  حرفـه ای 

می دادنـد.
بنابرایـن خاطرمان باشـد کـه تمرین کردن 
قـرار نیسـت ذاتـا لذت بخـش باشـد بلکـه قـرار 
اسـت نتیجه بخـش باشـد؛ و اهمیـِت تمریـن و 
آن کیفیـِت تمریـن با میزان نتیجه اش سـنجیده 
می شـود نـه بـا اینکـه چـه احساسـی نسـبت به 

داریم. تمریـن 

رزمایش کمک مؤمنانه گره های زیادی را از امور مردم 
باز می کند

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ماه رمضان را فرصتی برای 
با مردم دانست و  با پروردگار و مردم  استحکام میان رابطه میان مردم 
نیازمندان در این  از  بر لزوم تحقق موضوع کمک مومنانه و دستگیری 

ماه تاکید کرد. 
اصغر مسعودی در خصوص آثار معنوی ماه رمضان بر فضای کشور 
به خصوص فضای سیاسی و اجتماعی در شرایط کنونی گفت: ماه مبارک 
رمضان ماه مهمانی خدا و ضیافت الهی است، این ماه فرصت استحکام 
رابطه بین بنده و خداست، افراد با کمک به نیازمندان هم رابطه خود را با 

خدا و هم رابطه خود را با بندگان خدا محکم می سازند.
ایجاد کرد  برای جامعه ما  افزود:کرونا علی رغم مشکاتی که  وی 
توجه به توان داخلی و همدلی و همراهی را میان مردم افزود،  اکنون در 
این شرایط، کمک مومنانه می تواند گره های زیادی را از امور مردم باز 
کند، ثروت جهان در دست درصد خاصی از جمعیت جهان است اگر همین 
اغنیاء نسبت به مستمندان نگاه حمایتی داشته باشند شاید دیگر شاهد فقر 

فرد دیگری نباشیم.
مسعودی عنوان کرد: بنی آدم اعضای یک پیکر هستند بر همین 
اساس اگر یک ویروس در کشوری باشد و کشورهای دیگر بخواهند آن 
کشور را تحریم کنند و تجهیزات پزشکی در اختیارش قرار ندهند ویروس 
به  کمک  اساس  همین  بر  کند،  می  پیدا  شیوع  هم  کشورها  همان  در 

کشورهای دیگر می تواند کمک به کشور خودشان باشد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: اگر به این گونه 
نگاه ها توجه بشود می توانیم شاهد آن باشیم که در شرایط شیوع ویروس 
کرونا در ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی، همدلی میان افراد غنی و 
افراد فقیر تقویت می شود تا با امید به خدا موضوع کمک مومنانه فرموده 

شده از سوی مقام معظم رهبری، به خوبی محقق شود.

ساختار قدرت در نظام جهانی در حال تغییر است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه بعد از شیوع کرونا ساختار قدرت در نظام جهانی 
دستخوش تغییر شده است، گـفت: وضعیت آمریکا بعد از کرونا تغییر کرده 
به طوری که مقامات این کشور برای پوشاندن ضعف خود در مبارزه با 
کرونا دست به هر اقدامی می زنند که آخرین نمونه آن تهدید توخالی 

شناورهای ایران در خلیج فارس بود. 
تهدیدات  و  منطقه  در  اخیر  اتفاقات  از  تحلیلی  در  برزگر  شهروز 
زمان  به  باید  موارد  این  بررسی  برای  گفت:  آمریکا  جمهور  رییس 
آن  اساس  بر  که  برگردیم   ۲۲۳۱ قطعنامه  صدور  و  برجام  تصویب 
برنامه های هسته ای  لغو شد و تمام  ایران  قطعنامه های قبلی علیه 
صلح آمیز ایران به رسمیت شناخته شد. بعد از خروج آمریکا از برجام 
سنگ اندازی های زیادی صورت گرفت که نمونه آن صحبت از فعال 
کردن مکانیزم ماشه بود. در این باره هم سه کشور فرانسه، انگلیس 
و آلمان تا مهر ماه برای این کار فرصت دارند و در غیر این صورت 

عما مکانیزم ماشه بی اعتبار می شود.
برجام  از  شدن  خارج  خاطر  به  آمریکا  بین  این  در  افزود:  وی 
به  موشکی  بحث  و  برجام  موضوع  در  ایران  علیه  توانست  نمی  دیگر 
و  ها  شیطنت  به  دست  دلیل  همین  به  کند.  شکایت  امنیت  شورای 
این  که  دهد  انجام  را  اقدامی  تا  زند  می  اروپایی  کشورهای  تحریک 

اتفاق هم رخ نداده است.
از بیماری کرونا  برزگر افزود: ساختار قدرت در نظام جهانی بعد 
تغییر کرده، به همین دلیل باید بازتعریف دیگری از شرایط داشت. در 
این بین آمریکا در خلیج فارس تهدیدهایی را مطرح کرده که توخالی 
است. بهتر است به مقامات آمریکایی سیلی که بعد از شهادت سردار 
سلیمانی خوردند را یادآوری کنیم که اگر باز هم دست از پا خطا کنند 

تبعات آن را خواهند دید.

پیش بینی مرکز پژوهش ها از کسری بودجه
 در سال جاری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی با پیش بینی کسری بودجه 
در سال جاری با شیوع کرونا و تاثیرات آن براقتصاد پیشنهاد کرده که 
دولت ضمن استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی 
و رشد اقتصادی تمرکزش را بر حمایت از خانواده ها به خصوص خانوارهای 

نیازمند قرار دهد. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در ادامه جلسه گزارش های 
خود درباره راهکارهای مواجه با شیوع ویروس کرونا به ارزیابی ابعاد اقتصاد 
کان شیوع این ویروس پرداخته است.در این گزارش ضمن بررسی وضعیت 
اقتصاد ایران قبل از کرونا و تاثیرات بعد از کرونا بر اشتغال، فقر و توزیع 
به  بر تولید اشتغال را بررسی کرده و در نهایت  تاثیر کرونا  درآمد مدل 

ارائه ی توصیه هایی پرداخته است.
طبق این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل کرونا مواجه شد که 
دو سال سخت۱۳97 – ۱۳98  را پشت سر گذاشته بود.پیش بینی می شد 
بدون کرونا اقتصاد ایران در سال جاری به رشد مثبت غیرنفتی برسد که با 
شیوع کرونا اقتصاد ایران در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان قرار گیرد.

بررسی ها نشان می دهد بین ۲870 تا 64۳۱ نفر از شاغان فعلی متاثر از 
شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده اند و وضعیت معیشت خانوار 

به خصوص در دهک های پایین بدتر شده است.
در این گزارش توضیح داده شده که اقتصاد ایران در سال جاری از 
ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود، با کاهش شدید 
درآمدها، هزینه ها هم نمی تواند متناسب با آن کم شود که این منجر به 
کسری بودجه پایدار و یکی از مهم ترین معضات اقتصادی در سال های 

بعدی خواهد بود.

پرتاب ماهواره نور در چارچوب برجام
 و مقررات بین المللی است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسامی با تاکید بر این که پرتاب ماهواره نور در چارچوب کنوانسیون ها و 
قراردادهای بین المللی است، گفت: پرتاب ماهواره نور در چارچوب برجام 
هم بوده؛ لذا آمریکا به هیچ وجه نمی تواند با استناد به برجام از ما ایراد 

گیرد چون از این توافق نامه خارج شده  است. 
سیدحسین نقوی حسینی در واکنش به اقدامات اخیر مقامات آمریکا 
بعد از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور اظهار کرد: پرتاب ماهواره نور در 
چارچوب کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی و حتی برجام بوده است؛ 
لذا آمریکا به هیچ وجه نمی تواند به استناد برجام علیه جمهوری اسامی 
اقدامی انجام دهد. اگر آمریکا برجام را قبول داشت از آن خارج نمی شد 

که االن بخواهد مدعی آن باشد.
وی ادامه داد: آمریکا با خروج از برجام نمی تواند مدعی اجرای آن 
باشد و درباره نقض برجام صحبت کند، تنها کشورهایی می توانند در این 
باره اظهارنظر کنند که عضو برجام باشند؛ کما این که دو کشور چین و 
روسیه به عنوان اعضای برجام هم تاکید داشتند که ایران اقدامی خاف 

برجام انجام نداده و از پرتاب ماهواره نور هم حمایت کردند.
آن  نقض  و  برجام  درباره  موضوع  آمریکا  اخیر  اقدامات  افزود:  وی 
توسط ایران به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد، چون در وهله اول ما 
کار خافی دربرجام انجام نداده ایم و بعد از آن ترامپ که برجام را پاره 

کرده نمی تواند مدعی نقض آن باشد.

ابراز نگرانی ایران از وضعیت ۱۵۰۰ مهاجر 
در بازداشتگاه های آمریکا

وزارت خارجه جمهوری اسامی ایران از شرایط نگهداری ۱500 
مهاجر در بازداشتگاه های آمریکا ابراز نگرانی کرد. 

وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران در صفحه توییتر خود 
در این ارتباط نوشت: »نسبت به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد مبنی بر آنکه همزمان با نگهداری ۱500 مهاجر در بازداشتگاه بیش 
از حد پرتراکم و غیربهداشتی در آمریکا، جان آن ها در خطر است، نگرانی 
عمیق خود را ابراز می نماییم. رژیم آمریکا باید پاسخگوی برخورد ضعیف 

خود با این مهاجران باشد. آن ها مجرم نیستند. آن ها را آزاد کنید!«

بازگشایی یکی از مرزهای عراق با ایران
عراق یکی از مرزهای خود با ایران را باز خواهد کرد. 

اداره کل گمرک اقلیم کردستان عراق اعام کرد که با بازگشایی 
مرز طویله )شوشمی( میان اقلیم کردستان و جمهوری اسامی ایران از 

روز سه شنبه موافقت شده است.
بر اساس این گزارش، اداره کل گمرک اقلیم کردستان عراق در 
نامه ای رسمی به اداره گمرک سلیمانیه اعام کرد که بنا به درخواست 
وزیر اقتصاد و دارایی دولت کردستان، مرز طویله )شوشمی( از روز سه 
شنبه بازگشایی شد و تبادل تجاری میان ایران و عراق از طریق این 

گذرگاه مرزی از سرگرفته می شود.

تحریم های  تمدید  بر  آمریکا  پافشاری  از  رویترز  تحلیل 
تسلیحاتی ایران

»دیپلمات های سازمان ملل اعام کردند، اگر آمریکا تهدیدی برای 
بازگشت همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران محسوب شود و از 
آن به عنوان اهرم فشار برای وادار کردن ۱5 عضور شورای امنیت به 
تحریم تسلیحاتی ایران استفاده کند، ایاالت متحده با یک جنگ سخت 

و نابسامان روبرو خواهد شد.« 
خبرگزاری رویترز در ادامه بخشی از گزارشی که خواندید ، آورده 
است: براساس توافق نامه  موجود تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر 
به پایان می رسد. یک مقام آمریکایی تأیید کرده است که پیش نویس 
قطعنامه ی تمدید تحریم های آمریکا به انگلیس، فرانسه و آلمان ارائه 
شده است، اما دیپلمات های آمریکا اظهار می کنند که آن را به ۱۱ عضو 

دیگر شورای امنیت از جمله روسیه و چین ارائه نکرده اند.
نشدن  وتو  و  موافق  رای   9 بودن  دارا  صورت  در  قطعنامه  این 
فرانسه  یا  انگلیس  متحده،  ایاالت  چین،  روسیه،  کشورهای  طرف  از 
ایاالت متحده  اظهار کرده اند که  دیپلمات ها  به تصویب خواهد رسید. 
احتمااًل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، می بایست روسیه و چین 

مجبور به این کار کند.
هیات های اعزامی روسیه و چین به سازمان ملل بافاصله به این 
اظهارات پاسخی نداده اند. کشورهای روسیه و چین نیز طرفین توافق 

هسته ای ایران هستند.
اگر شورا امنیت تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید نکند، طرح بعدی 
ایاالت متحده تاش برای اعمال به اصطاح فوری همه تحریم ها علیه 

ایران خواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از برجام در سال ۲0۱8 خارج 
شد و این توافقنامه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را »بدترین 

توافق« توصیف کرد.
یک مقام اروپایی به شرط ناشناس بودن اظهار کرد که این مسئله از 
منظر شورای امنیت باعث بروز هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد؛ زیرا 
صرف نظر از آنچه انگلیس، آلمان و فرانسه فکر می کنند، روسیه و چین 
قرار نیست در این توافقنامه )تمدید تحریم های تسلیحاتی( مشارکت کنند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه طرح و 
برنامه ایاالت متحده مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را رد 

کرد و به واشنگتن گفت »رویاپردازی را تمام کند.«
یک  تحریم های  بازگرداندن  و  آمریکا  خروج  به  پاسخ  در  ایران 
طرفه که باعث کاهش صادرات نفت ایران شده است، محدودیت های 
توافقنامه ی هسته ای از جمله غنی سازی اورانیوم را نادیده گرفته است. 
اروپایی ها و سازمان ملل در تاش است تا این توافقنامه را نجات دهد، 

اما با پیشرفت کمی روبرو بوده است.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا مدت ها است که به شورای 
اقدامات  انجام  و  تسلیحاتی  تحریم های  افزایش  و  تمدید  برای  امنیت 
نظارتی و بازرسی در بنادر و آب های آزاد، اصرار می کند تا به هر شکلی 
ایران برای دور زدن تحریم های تسلیحاتی  که شده است تاش های 
ظالمانه را خنثی کند. وی در صدد آن است که از آزمایش موشک های 

بالستیک ایران جلوگیری به عمل آورد.

افزایش تحریم ها علیه ایران غیرانسانی است
تحریم ها  افزایش  روحانی:  با  گفت وگو  در  کرواسی  رئیس جمهور 

علیه ایران غیرانسانی است
روسای جمهور ایران و کرواسی در گفت و گوی تلفنی بر توسعه 
همه  همکاری  بر ضرورت  و  تاکید  ها  همکاری  و  مناسبات  تعمیق  و 
کشورها برای مقابله با ویروس کرونا که تقریبا همه کشورهای دنیا را 

درگیر کرده است، تاکید کردند.
روسای جمهور ایران و کرواسی همچنین ضرورت همراهی و یاری 
همه کشورهای جهان در شرایط سخت امروز و مقابله با رفتارهای یک 

جانبه گرایانه برخی کشورها را مورد تاکید قرار دادند.
حسن روحانی با اشاره به رفتار غیرقانونی، غیرمنطقی و غیر انسانی 
آمریکا در خروج از برجام و وضع تحریم ها و فشار حداکثری علیه ملت 
ایران، گفت: تداوم این رفتار اقدامی ضد بشری است و ایران انتظار دارد 
کشورهای اروپایی با اینگونه رفتارها مقابله کرده و مواضع جدی اتخاذ 
کنند.رئیس جمهور کرواسی نیز در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به روابط 
خوب دو کشور و اهمیت توسعه و تعمیق مناسبات با ایران، گفت: ایران 
به عنوان کشوری با تمدن دیرینه و جایگاه ممتاز در منطقه از اهمیت 

ویژه ای برای کرواسی برخوردار است.
رئیس جمهور کرواسی اقدام آمریکا در افزایش تحریم و فشار علیه 

ایران در این شرایط سخت را  غیر انسانی و نادرست خواند.

پمپئو جهان را نا امن تر کرده است
وزارت امورخارجه کشورمان در پیامی تاکید کرد که مایک پمپئو در 
دوران وزارت خود هیچ دستاوردی در دیپلماسی نداشته و در این مدت، 
حتی جهان به جایی ناامن تر تبدیل شده است. وزارت امورخارجه جمهوری 
اسامی ایران طی پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر تصریح کرد: 
مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا، وزیر نفرت در طول دو سال و نیم 
فعالیت خود به معنای واقعی هیچ دستاوردی در دیپلماسی نداشته است.

در ادامه این توئیت آمده است: در دوران وزارت او جهان ناامن تر 
شده، آمریکا بیش از پیش مورد تنفر واقع شده، بیشتر تحقیر شده، هیچ 
صلحی به دست نیامده و هیچ ثباتی به هیچ جای دنیا بازنگشته است.
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شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد ))پروژه اجراء و راه اندازي ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهي )CPS( میدان معلم دامغان(( را با مشخصات 

ذیل به مناقصه بگذارد.
شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1445- چهارشنبه 10 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

در  دولتی  اموال  عرضه  به  توجه  با 
معتقد  اقتصادی  کارشناس  یک  بورس، 
اقتصادی،  امر موجب توسعه  این  است که 
جهش تولید، کارآمدی بازار سرمایه، حرکت 
نقدینگی  تامین  سرمایه به سمت بورس و 

شرکت های توسعه محور خواهد شد.
علی قنبری درباره تاثیر عرضه سهام 
اموال دولتی در بورس، اظهار کرد: با توجه 
به تحریم های اقتصادی، شیوع ویروس کرونا 
و خسارات اقتصادی آن، کاهش درآمدهای 
دولت و کسری بودجه یکی از اقدامات موثر 
و مناسب در این زمینه خصوصی سازی و 
دولتی  شرکت های  سهام  و  اموال  فروش 
کسری  جبران  برای  می تواند  که  است 
بودجه، نقدینگی شرکت های دولتی و توسعه 

اقتصادی کشور موثر باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، اگر به دنبال 
باید یک  اقتصادی هستیم،  تولید و جهش 
و  کنیم  تقویت  را  کارآمد  بخش خصوصی 
دولت به یک دولت کوچک تبدیل شود و 
تنها وظیفه نظارت داشته باشد. هرچه بخش 
کنیم،  تقویت  زمینه  این  در  را  خصوصی 

موجب توسعه اقتصادی خواهد شد به شرط 
اینکه دولت بر واگذاری اموال خود نظارت 

داشته باشد تا موجب فساد و رانت نشود.
تامین نقدینگی شرکت های توسعه 

محور با عرضه اموال دولتی
با  اقتصادی،  کارشناس  این  گفته  به 
بورس  در  دولتی  عرضه سهام شرکت های 
یک بازار کارآمدی تشکیل می شود به شرط 
و  باشد  خالی  حباب  حالت  از  بورس  اینکه 
سرمایه  بازار  کند.  رشد  واقعی  دالیل  به 

از  مردم  سرمایه های  جذب  با  می تواند 
سرگردانی سرمایه ها در بازارهای ارز، طا، 
سکه و ... جلوگیری کند و نقدینگی را برای 

شرکت های توسعه ای فراهم کند.
گفتنی است که از زمان ورود به سال 
در  دولتی  شرکت های  سهام  عرضه  جدید 
برخودار  زیادی  توجه  و  اهمیت  از  بورس 
شده و رئیس جمهور در این زمینه در نخستین 
جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه 
در  را  خود  سهام  باید  دولتی  دستگاه های 
بورس عرضه کنند و در تماس هایی با وزیر 
اقتصاد بر تسریع در این امر تاکید کرده است.
عرضه سهم دولت در 9 شرکت 

دولتی در بورس
و  اقتصادی  امور  این، وزیر  بر  عاوه 
دارایی نیز اعام کرد که در آینده نزدیک، 
در  دولتی  شرکت   9 تعداد  در  دولت  سهام 
رسته های انرژی )پاالیشگاه و پتروشیمی(، 
بیمه ها( و صنایع فلزی و  )بانک ها و  مالی 

معدنی در بورس عرضه خواهند شد.
از  این مرحله  طبق گفته دژپسند، در 
واگذاری، تصمیم بر این است که به صورت 

فراگیر این سهام ها را عرضه کنیم تا همه مردم 
با اعمال تخفیف هایی )در مرحله اول و فقط 
برای یک بار( در دو گروه ۲0 و ۲5 درصدی 
با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر 
نفر بتوانند سهام عرضه شده را خریداری کنند.
درآمدزایی 30 هزار میلیاردتومانی 
از عرضه سهام شرکت های دولتی

دژپسند در پاسخ به این که چه مقدار 
دولتی  شرکت های  واگذاری  از  درآمدزایی 
که  داده  توضیح  اینگونه  داشت،  خواهیم 
مالکیت  انتقال  زمینه،  این  در  عمده  هدف 
برآوردها  است که  اقتصاد  و مردمی کردن 
طریق  این  از  که  است  این  نشان دهنده 
بودجه  برای  تومان  میلیارد  هزار  حدود ۳0 

تامین مالی داشته باشیم. 
همچنین دوره فراخوان تا عرضه ۱0 
روز است و گروه گروه این اتفاق رخ می دهد 
و تاش  بر این است که ۱5 اردیبهشت اولین 
فراخوان واگذاری شرکت های دولتی باشد. 
شرکت هایی  عرضه  دوم  مرحله  همچنین 
بورس  وارد  و  نیستند  بورسی  که  هستند 

می شوند.

حجت اله صیدی:
بانک  ذاتی  ارزش  از  آن  فاصله  دلیل  به  »وبصادر«  نرخ  رشد 

صادرات ایران است
رشد  علت  درباره  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
بانک صادرات  ارزش سهام  »وبصادر« در بورس گفت: 
اتفاق  اخیر  ارزش ذاتی فاصله دارد و رشدهای  با  ایران 

نیست. عجیبی 
به  ایران  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
حجت اله   ،»۲4 »بورس  تحلیلی  خبری  پایگاه  از  نقل 
صیدی در مراسم رونمایی از سامانه جامع ثبت اطاعات 

مشتریان )سجام(، در توضیح دلیل رشد ارزش سهام بانک صادرات گفت: ارزش 
اختیار و حدود ۳00  با توجه به ۲۳0 هزار میلیارد تومان سپرده در  بانک  سهام 
هزار میلیارد تومان دارایی با ارزش واقعی خود فاصله دارد. در واقع »وبصادر« با 
ارزش بازاری در حدود ۲۲ هزار میلیارد تومانی که دارد، با اقبال مواجه شده است.

او در حاشیه این مراسم در خصوص عملکرد سال مالی 98 بانک صادرات 
ایران و برنامه های سال مالی 99 به خبرنگار بورس ۲4 گفت: سال مالی98 را 
همان طور که پیشتر اعام کردیم با سود خواهیم بست، اما سال 99 قدری برای ما 
سخت خواهد بود اما برنامه ما همچنان تداوم سودآوری بانک و کاهش زیان است.

صیدی ادامه داد: در سال 99 باید دید دو سه ماه پیش رو شرایط به چه 
شکل رقم خواهد خورد؟ چرا که با توجه به شیوع بیماری برای بازپرداخت وام ها، 
بانکی در مجموع 75 هزار میلیارد  ۳ماه استمهال در نظر گرفته شده و سیستم 
تومان برای کمک به کسب و کارها باید پرداخت کنند که سهم ما در این بین 
پنج شنبه گذشته  تومان  میلیارد  هزار   ۳ است که  تومان  میلیارد  هزار   8 حداقل 
بابت وام یک میلیون تومانی پرداخت کردیم. البته بر اساس برنامه ای که برای 

سال 99 در نظر گرفتیم، حرکت خواهیم کرد.
رشد  و  سهام  بازار  به  اقبال  خصوص  در  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
ارزش بازار که منجر به انجام برخی اظهارنظرها در خصوص حبابی بودن بازار 
سهام شده است، گفت: من چنین نظری ندارم و حباب شامل کلیت بازار نیست 

و سهام ارزنده در بازار وجود دارد.
صیدی در خصوص »ای تی اف«های سهام دولتی که هفته آینده یکی از 
آنها پذیره نویسی خواهد شد نیز گفت: این »ای تی اف« شامل سه بانک و دو 
شرکت بیمه است که این شرکت ها دارایی های محکم و بنیادی برای این صندوق 
قابل معامله خواهند بود و سهام بانک ها به عنوان دارایی این صندوق خواهد بود.

وی افزود: با توجه به نوع دارایی های این صندوق این انتظار وجود دارد که 
بازدهی این صندوق ها باالتر از بازده بدون ریسک خواهد بود.

بانک  مازاد  دارایی های  واگذاری  درباره  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
صادرات ایران هم گفت: روند واگذاری اماک مازاد ما به طور مکرر در دست 
از پیش اعام کردیم، در  آنچه که  بر اساس  نیز  ما  اختیار  اجراست و سهام در 
حال طی مراحل واگذاری به گروه مالی سپهر صادرات است که روند عرضه آن 

در دست اجراست و امیدواریم تا ماه های آتی عرضه آن نهایی شود.
وی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: سود بانکی بر اساس 
آنچه که مصوب شورای پول اعتبار بوده است، معادل ۱5 درصد و اوراق نیز ۱8 
درصد است و در جلسه اخیر کانون بانک ها اجماع بین بانک ها در این خصوص 

برقرار شد، این اتفاق تاثیری بر عملکرد سود و زیان بانک ها ندارد.
ایران  بانک صادرات  5۱ شعبه  کرد:  ابراز  ایران  بانک صادرات  مدیرعامل 
شعب  این  تعداد  زودی  به  و  شده  تجهیز  هویت  احراز  انجام  برای  اول  گام  در 

افزایش خواهد داشت.

»کرونا« و یادآوری لزوم تقویت بانکداری غیرحضوری
»ویروس کرونا« همه جهانیان را در بهت فرو برد. 
پدیده ای که همه اجزای زندگی روزمره انسان ها را تحت 
با ماسک و  تنها  را  داد و حتی نفس کشیدن  قرار  تاثیر 

تجهیزات خاص امکان پذیر نمود.
چه کسی تصور می کرد انسان ریزبین امروزی با 
این همه پیشرفت در بخش های مختلف، گرفتار چنین 
دردی شود؟! گویا ویروس کرونا، همه نوع بشر را تکان 

داد و از خواب غفلت بیدار کرد.
شد.  آغاز  مدت  کوتاه  در  دیگری  پدیده شوم  هر  مانند  اما  کرونا  با  مقابله 
کشور ما نیز از این رویه عقب نماند و مقامات مسئول در باالترین سطوح، تصمیم 
های مقتضی را به منظور مقابله با شیوع کرونا اتخاذ کردند. بانک ملی ایران و 

بیمارستان بانک نیز در این زمینه همه توان خود را به کار بستند.
نظام بانکی البته از این با آسیب فراوان دید. متاسفانه تعدادی از همکاران 
شبکه بانکی پس از دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا، دار فانی را وداع 

گفتند و تعداد بیشتری نیز توانستند آن را شکست دهند.
جانبه  همه  تهاجمی  اقدامات  ابتدا  همان  از  کرد  تاش  ایران  ملی  بانک 
ای را برای شکست دادن این ویروس منحوس پیاده سازی کند. تهیه و ارسال 
اقام بهداشتی از قبیل مواد ضد عفونی کننده، ماسک و دستکش، لغو جلسات 
همکاران،  تعداد  کمترین  از  استفاده  کار،  ساعات  کردن  حداقل  ها،  همایش  و 
سازی  حداکثر  واحدها،  کردن  ضدعفونی  ضروری،   غیر  های  فعالیت  تعطیلی 
به  مردم  تشویق  »خودگردان«،  حوزه  در  ویژه  به  غیرحضوری  بانکی  عملیات 
تنها   ،... و  بله  و  بام  های  سامانه  تقویت  اینترنتی،  بانکی  خدمات  از  استفاده 

بخشی از این اقدامات بود.
این ویروس اگر چه زیان هایی را بر ما تحمیل کرد، اما دستاوردهایی هم 
داشت. رویداد اخیر نشان داد که تمرکز بانک ملی ایران بر توسعه خدمات بانکداری 
دیجیتال و اینترنتی و تکمیل ابزارهای بانکداری غیرحضوری طی سال های اخیر 

تا چه اندازه درست و به جا بوده است.
اگر خودگردان، نشان پرداخت، بام و بله نبودند، حجم تراکنش های انجام 
شده در این بسترها بدون شک به شعب هدایت می شد و می توانست فاجعه ای 

بزرگ در دوره شیوع ویروس کرونا را رقم بزند.
ارائه خدماتی تازه، شعب را به  با  باز هم در تاش است  ایران  بانک ملی 
واحدهای  به  مشتریان  مراجعه  میزان  تا  ببرد  مشتریان  کار  محل  و  خانه  درون 
بانک، حداقلی شود. کاهش تبادل اسکناس، کاهش تردد و کاهش انتقال انواع 

بیماری ها، تنها بخشی از مزایای توسعه بانکداری غیرحضوری است.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به آسیب دیدگان از این بیماری و آرزوی علو 
بیماران کرونایی  به  درجات برای درگذشتگان، به همه اعضای کادر درمان که 
رسیدگی کردند، همکاران فعال در شعب، همکارانی که در شعب کشیک فعالیت 
کردند و کسانی که شبکه و زیرساخت های بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران 
طی روزهای شیوع ویروس کرونا را پایدار نگه داشتند، خسته نباشید می گویم و از 
خدای متعال برای همه زحمتکشان نظام بانکی توفیق روز افزون طلب می کنم.

*محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران*

اف«  تی  »ای  صندوق  گذاري  سرمایه  هاي  واحد  نویسی  پذیره 
واسطه گری مالی یکم در بانک کشاورزی

صندوق  گذاري  سرمایه  هاي  واحد  نویسی  پذیره 
 ۱4 یکشنبه  از  یکم  مالی  گری  واسطه  اف«  تی  »ای 
اردیبهشت تا پایان ماه به صورت غیرحضوری و حضوری 

در بانک کشاورزی انجام می شود.
 به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، متقاضیان 
از  اعم  مذکور  گذاري  سرمایه  هاي  واحد  نویسی  پذیره 
مشتریان بانک کشاورزی و دارندگان کارت بانکی سایر 

بانک ها می توانند از روز یکشنبه ۱4 اردیبهشت به یکی از روش های ذیل برای 
شرکت در این پذیره نویسی تا سقف ۲0 میلیون ریال برای هر کد ملی اقدام کنند:

 مشتریان بانک کشاورزی بدون نیاز به در اختیار داشتن کد بورسی می توانند 
بانک  دیجیتالی   بانکداری  در  بدون الگین  خدمات  بخش  به  مراجعه  از طریق 
کشاورزی به نشانی ib.bki.ir و یا مراجعه حضوری به شعب بانک کشاورزی 
اقدام به پذیره نویسی کنند. همچنین دارندگان حساب در سایر بانک ها با مراجعه 
به نشانی opg.bki.ir می توانند از طریق کارت بانکی سایر بانک ها نیز در 

این پذیره نویسی شرکت  کنند.
و  کشاورزی  بانک  کارت  از  اعم  بانکی  کارت  دارندگان  آنکه  توجه  قابل 
کارت سایر بانک ها می توانند برای خود و  یا سایر افراد از طریق درج کد ملی 
اجتماعی،  گذاری  فاصله  رعایت  به  باتوجه  لذا  کنند.  اینترنتی  خرید  به  اقدام 
خودداری  شعب  به  مراجعه  از  ترجیحا  شود  می  درخواست  عزیز  هموطنان  از 
فرمایند و شرکت در پذیره نویسی را از طریق درگاه های غیرحضوری به روش 

دهند. انجام  اینترنتی 
 همچنین مشتریانی که دارای کد بورسی از کارگزاری بانک کشاورزی هستند 
از طریق سامانه آناین معاماتي  می توانند در این پذیره نویسی شرکت کنند .

کاهش تولید ۱9 درصدی نفت روسیه در ماه مه
روسیه تولید نفت خود را در ماه مه نسبت به مقدار عرضه این کشور در 

ماه های فوریه و مارس، تا ۱9 درصد کاهش می دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری اینترفکس روسیه از 
مسکو، الکساندر پالیوودا، رئیس بخش روابط سرمایه گذاری شرکت لوک اویل، 
اعام کرد که روسیه با کاهش عرضه ۱9 درصدی، نسبت به ماه های فوریه 
و مارس، مقدار تولید خود را از روزانه ۱0 میلیون و 400 هزار بشکه به روزانه 

8 میلیون و 500 هزار بشکه در ماه مه کاهش می دهد.
وی افزود: لوک اویل باید صادرات نفت خود را در ماه مه در مقایسه با 
فوریه به میزان ۳00 هزار بشکه در روز کاهش دهد، اما سهمیه کاهش تولید 

روسیه بر فعالیت های لوک اویل در دیگر کشورها تأثیری نخواهد گذاشت.
وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به اوپک پاس در دهمین نشست فوق العاده 
خود بر سر کاهش تولید روزانه 9 میلیون و 700 هزار بشکه ای در ماه های 

مه و ژوئن به توافق رسیدند.
وزارت انرژی روسیه به تولیدکنندگان داخلی این کشور اعام کرده بود که 
تولید خود را حدود ۲0 درصد از میانگین ماه فوریه کاهش دهند. این موضوع 
مسکو را همسو با تعهدهای این کشور برای کاهش عرضه نفت مطابق با 

توافق کاهش تولید اوپک پاس، قرار خواهد داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:
پتروشیمی صنعتی تأثیرگذار در بازار سرمایه و بورس کشور 

است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پتروشیمی یکی از 
مهم ترین صنایع کشور است که سهم ارزش افزوده باالیی در اقتصاد دارد، گفت: 

پتروشیمی صنعتی تاثیرگذار در بازار سرمایه و بورس کشور به شمار می آید.
در  گاز  و  نفت  غنی  منابع  وجود  اینکه  بیان  با  یوسفیان ما  عزت اهلل 
کشور گسترش صنعت پتروشیمی را در اولویت  سیاست های توسعه اقتصادی 
اولویت سیاست های راهبردی توسعه صنعت  قرار می دهد، گفت: مهم ترین 
پتروشیمی کشور افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی است. تحقق 
راهبردهای این صنعت و گسترش صنایع پایین دست پتروشیمی باید در اولویت  
باید  نامگذاری شده است  تولید  امسال که سال جهش  به ویژه  قرار گیرد و 
به سمت بومی سازی صنایع و تجهیزات صنعت پتروشیمی حرکت و حتی به 

صادرات آنها فکر کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی، پتروشیمی 
را یک منبع درآمدی بزرگ دانست که بیشترین صادرات غیرنفتی را به خود 

اختصاص داده است.
مدنظر  صادرات  افزایش  این  تولید  جهش  سال  در  باید  افزود:  وی 
مسئوالن صنعت پتروشیمی قرار گیرد، زیرا مناسب ترین راه توسعه اقتصادی 
جهش هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی و صادرات گسترده محصوالت این 

صنعت است.
نقش  و  گذشته  روز  چند  در  بورس  شاخص  رشد  به  یوسفیان ما 
می توان  کرد:  تصریح  و  اشاره  شاخص ها  افزایش  این  در  پتروشیمی ها 
همانند  شرکت ها  برخی  به  مربوط  بورس  شاخص  رشد  از  بخشی  گفت 

پتروشیمی هاست که پیش بینی می شود این رشد شاخص ها تداوم یابد.
وی صنعت پتروشیمی را از جمله صنایع بزرگ و تاثیرگذار بازار سرمایه 
در ایران دانست و گفت: پتروشیمی یکی از مهم ترین صنایع کشور است و 

سهم ارزش افزوده باالیی در اقتصاد دارد.
نماینده آمل در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی 
بازار سرمایه و صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل  از صنعت،  بخش زیادی 
می دهد، عنوان کرد: تغییرات و تحوالت این صنعت نقش مهمی در اقتصاد 
ایران است که  کشور دارد. صنعت پتروشیمی از  جمله صنایع اشتغال زا در 
اقتصاد  به عنوان تغذیه کننده سایر بخش های صنعت می تواند موتور حرکت 

کشور باشد.

خوش بینی رئیس اوپک به بهبود قیمت نفت
رئیس دوره ای اوپک اعام کرد که قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 

۲0۲0 به 40 دالر برای هر بشکه می رسد.
به گزارش به گزارش پایگاه خبری میدل ایست مانیتور، محمد عرقاب، 
اعام کرد که قیمت نفت خام تا نیمه دوم سال ۲0۲0 به 40 دالر برای هر 

بشکه خواهد رسید.
وی در مصاحبه ای اعام کرد که قیمت نفت در ماه مه و ژوئن همسو 
با اجرای توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش، موسوم به »اوپک پاس« روند صعودی خواهد داشت و به طور 

میانگین به ۳5 دالر برای هر بشکه خواهد رسید.
توافق اعضای ائتاف اوپک پاس برای مجموع کاهش تولید روزانه 9 
میلیون و 700 هزار بشکه ای کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ماه 
مه سال ۲0۲0 میادی )۱۲ اردیبهشت ماه 99( برای یک بازه زمانی اولیه 
به مدت دو ماه آغاز می شود که پایان این بازه ۳0 ژوئن امسال )۱0 تیرماه 
99( خواهد بود، سپس برای یک بازه زمانی 6 ماهه دیگر از یکم ژوئیه )۱۱ 
تیرماه 99( تا ۳۱ دسامبر سال ۲0۲0 )۱۱ دی ماه 99( کاهش عرضه روزانه 7 
میلیون و 700 هزار بشکه خواهد بود، سپس در بازه زمانی سوم از یکم ژانویه 
۲0۲۱ )۱۲ دی ماه 99( تا ۳0 آوریل ۲0۲۲ )۱0 اردیبهشت ماه ۱40۱( کاهش 

عرضه روزانه 5 میلیون و 800 هزار بشکه می شود.
رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و وزیر انرژی 
و معادن الجزایر توضیح داد که قیمت نفت با کم شدن محدودیت های اعمال 
شده در پی شیوع ویروس کرونا که سبب افزایش تقاضای بنزین می شود، 

بهبود می یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

هدف از انتقال مالکیت شرکت های دولتی، مردمی کردن اقتصاد است

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

و  سازی  بازشخصی  بانکداری  با 
برآورده شدن نیازهای خاص هر مشتری 
ایجاد  با  و  پذیر شده  امکان  راحتی  به 
بستر رقابتی در ارائه خدمات مبتنی بر 
سرویسهای بانکی، ارزش افزوده بالقوه 
باالیی برای موسسات پولی و بانک ها 

به همراه دارد.
بانک  اطاعات  و  فناوری  مرکز 
بانکداری  گزارشی  در  صادرات  توسعه 

باز را معرفی کرد.
باز  بانکداری  پژوهش  این  در 
بانکداری در  از گرایشهای جدید  یکی 
بسیاری  توجه  که  شده  معرفی  جهان 
از بانکهای بزرگ را به خود جلب کرده 
است .بانکداری باز به مفهوم به اشتراک 
گذاری سرویسهای بانکی شامل داده ها، 
شرکای  با  ها  الگوریتم  و  ها  تراکنش 
شامل  بانک  وکار  کسب  اکوسیستم 
مشتریان، بنگاه ها، فین تک ها و توسعه 

دهندگان است.
این گرایش جدید باعث تعامل هر 
بانکداری  امر  در  مشتریان  بیشتر  چه 
شود.  می  آن  کاربردی  های  برنامه  و 
برآورده  و  سازی  شخصی  همچنین 
به  مشتری  هر  خاص  نیازهای  شدن 
ایجاد  با  و  شده  پذیر  امکان  راحتی 

بستر رقابتی در ارائه خدمات مبتنی بر 
سرویسهای بانکی، ارزش افزوده بالقوه 
باالیی برای موسسات پولی و بانک ها 

به همراه خواهد داشت.
است:  آمده  بررسی  این  ادامه  در 
باز،  بانکداری  اکوسیستم  اصلی  بخش 
قالب  در  افزار  نرم  توسعه  های  واسط 
API است که سرویسهای بانکی را به 
صورت عمومی در پلتفورم های مختلف 
مانند موبایل و PC ارائه می دهد .این 
واسط به افرادی که در توسعه نرم افزار 
تخصص ویژه ای دارند امکان می دهد 
این تخصص را در تولید نرم افزارهای 
و در گسترش فضای  داده  قرار  بانکی 
 . شوند  سهیم  الکترونیکی  بانکداری 
صورت  و  مانده  مانند«  سرویسهایی 
حساب«،« پرداخت قبض و انتقال وجه« 
می تواند نمونه هایی از سرویسهای این 

واسط باشد .
صادرات  توسعه  بانک  فاوا  مرکز 
می  سرویسها  این  کرد:  اعام  ایران 
مثا  وب  تحت  های  برنامه  در  توانند 
های  برنامه  اینترنتی،  فروشگاه  یک 
تحت حسابداری یا امور مالی و یا برنامه 
های تحت موبایل مانند مدیریت مالی 
شخصی یا موبایل بانک به کار گرفته 

شوند.برای مدیریت توسعه دهندگان و 
با ثبت نام در این سیستم ارزیابی شده 
و  دریافت   AIP از  استفاده  مجوز  و 
سپس برنامه های تولیدی خود را در این 
سیستم عرضه می کنند .پس از بررسی 
برنامه توسط کارشناسان و اطمینان از 
درستی و امن بودن آن، برای استفاده 
عمومی در فروشگاه قرار داده می شود 
این  به  اعتمادی که  با  بانک  مشتریان 
سیستم مرکزی دارند با خاطری آسوده 

از این برنامه ها استفاده می کنند.
است:  آمده  تحقیق  این  ادامه  در 
امنیت یکی از ارکان اساسی بانکداری 
به  ارائه سرویس  به  توجه  .با  باز است 
صورت باز، الزم است اطمینان حاصل 
شود که امکان هیچ گونه سوء استفاده 
.برای  ندارد  وجود  نهایی  مشتریان  از 
شده  دیده  راهکار  چند  منظور  این 
است:سرویس صرفا به نهاد های ثالثی 
عقد  به  اقدام  که حضوراً  میگردد  ارائه 
قرارداد نمایند .ارزیابی و اعتبار سنجی 
آنها قبل از عقد قرارداد انجام خواهد شد 
و ضمانت های الزم نیز از آنها دریافت 
مجوز  بایستی  نهایی  میگردد.مشتری 
انجام  جهت  خود  حساب  به  دسترسی 
رأسا  را  ثالث  نهاد  هر  توسط  تراکنش 

با  نهایی  مشتری  هویت  بدهد.احراز 
تائید بانک انجام خواهد شد.

مجوزهای تائید شده توسط کاربر 
نوع  حساب،  شامل  مشخصاتی  دارای 
تراکنش، دوره زمانی اعتبار مجوز، سقف 
با  ...میباشند که  مبلغ و تعداد تراکنش 
توجه به ریسک تخمینی صادر خواهند 
شد.کلیه اطاعات هویتی توسط درگاه 
اطمینان  مورد  درگاه  یا  و  بانک  های 
شاهین از مشتری نهایی دریافت خواهد 
اطاعات  گونه  هیچ  ثالث  نهاد  و  شد 

هویتی دریافت نخواهد کرد.
در ادامه این بررسی به مهمترین 
سواالت این حوزه پاسخ داده شده است
ارتباطات سامانه شاهین چیست؟

بین  هاب  نقش  شاهین  پلتفورم 
به  مساله  .این  دارد  بر عهده  را  بانکی 
از  یکنواخت  واسط  یک  ارائه  معنای 
سرویس های بانک های مختلف می 
مسائلی  که  است  ذکر  به  .الزم  باشد 
... همانند  بانک و  از قبیل تسویه بین 
گذشته از سیستمهای ملی پرداخت مانند 
پایا و ساتنا انجام می گردند .هر بانک 
جهت اتصال الزم است؛ مجموعه ای 
قرار  شاهین  اختیار  در  را  سرویسها  از 
دهد .در مدل ایده آل، هر بانک طبق 

ارتباط  هاب  با  استاندارد  پروتکل  یک 
برقرار میکند؛ ولی در معماری شاهین 
به جهت کاهش زمان و هزینه اتصال 
فرمت  با  سرویس  ارائه  امکان  بانک، 
دلخواه بانک ها در نظر گرفته شده است 
.البته محتوای سرویس ها بایستی طبق 
نیازمندیها  باشد و کلیه  قوانین شاهین 

را پوشش دهد
کلیه  ند  ا میتو هین  شا سیستم 
دهد  پوشش  را  بانکی  سرویسهای 
.سرویسهای پیش بینی شده در 4 دسته 

به شرح زیر است.
سرویس های استعالمی

    احراز هویت
    دریافت اطاعات اولیه مشتری
    دریافت اطات کامل مشتری

    دریافت لیست حسابها
    دریافت لیست تسهیات

    دریافت لیست دسته چکها
    دریافت جزئیات حساب

    دریافت جزئیات تسهیات
    دریافت صورتحساب
    دریافت مانده حساب

    دریافت صورتحساب تسهیات
    دریافت وضعیت چک

    انتقال به مقصد مشخص

    انتقال وجه
    بررسی انتقال وجه

    استعام تراکنش

سرویس های ارزش افزوده
    پرداخت قبض با حساب

    ارائه مشخصات قبض
    سرویس بازپرداخت تسهیات

    مسدودی و رفع مسدودی مانده
    استعام شماره شبا
    انتقال وجه گروهی

    سرویس دستور پرداخت: ثبت ، لغو، 
تمدید وگزارش

    خرید شارژ تلفن همراه و اینترنت
    سرویس کار پوشه

    سرویس لیست چک های واگذار شده
    تعریف قبوض خاص

سرویس های کارتی
    مانده کارت

    صورت حساب کارت
    کارت به کارت

    دریافت لیست کارتها
    پرداخت قبض با کارت

    مسدودی کارت
    استعام دارنده کارت

مرکز فناوری و اطالعات بانک توسعه صادرات تشریح کرد:

بانکداری باز سفیر اعتماد، امنیت و سرعت برای مشتریان بانک

در  انسانی  نیروی  کارگیری  به  قانون  براساس 
دستگاه های اجرایی در سال جاری ضمن رعایت ضوابط 
تعیین شده صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی و با 
تایید سازمان برنامه و بودجه برای تامین مالی آن انجام 

خواهد شد.
همواره  اخیر  سال های  طی  دولتی  استخدام های 
به  توجه  مالی و همچنین  بار  از جمله  به دالیل مختلف 
کوچک سازی دولت و ممانعت از گسترش آن مورد توجه 
بوده است؛ به طوری که نسبت به گذشته محدود شده و 
تنها تحت ضوابط تعیین شده در قانون و با انجام آزمون های 
استخدامی انجام می شود.طبق آنچه که در قانون بودجه 
امسال تعیین و اخیرا به دستگاه های اجرایی اباغ شد، به 
کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل 
اعتباری  هرگونه  محل  از  اجرایی  دستگاه های  فعالیت  و 

صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی و با اخذ تاییدیه 
در  مالی  بار  پیش بینی  بر  مبنی  بودجه  و  برنامه  سازمان 
به  مربوط  مقررات  و  قوانین  می شود.رعایت  انجام  قانون 
مورد  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  جمله  از  استخدام 
توجه بوده و استخدام ها منوط به حرکت در چارچوب این 
افراد جدید  به کارگیری  ضوابط است. همچنین در مورد 
به صورت حق التدریس و با عناوین مشابه به هر شکل 
توسط وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل استان های 

آن ممنون اعام شده است.
اما از سال های گذشته با توجه به اختاف نظرهایی 
که در رابطه با استخدام های  دولتی و یا تبدیل وضعیت 
کارکنان از دولت دهم وجود داشت، هرگونه اقدامی مشروط 
شد؛ به گونه ای که در آن زمان براساس ماده )5۱( قانون 
برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در 

دستگاه های اجرایی را ممنوع بود، اما در تبصره ای تاکید 
شده بود که در بودجه های سنواتی امکان استخدام با شرط 
رعایت بند )ب( ماده )۲4(قانون مدیریت خدمات کشوری 
قابل انجام بود.این در حالی است که بنا بر بند )ب( ماده ۲4 
قانون مدیریت کشوری اگر دستگاه مشغول به کار حاکمیتی 
است، با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید 
را جذب کند، از سوی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی نیز 
به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی 
جدید استخدام کند. بر این اساس مبنای بکارگیری نیروی 

جدید در دستگاه  اجرایی همین قانون قرار گرفت.
و  داری  ا زمان  سا نصاری-رئیس  ا که  نطور  آ
اعامی  نیاز  به  توجه  با  است  کرده  اعام  استخدامی- 
دستگاه های اجرایی برای نیروی انسانی پیش بینی می شود 
امسال 40 هزار نیروی جدید از طریق آزمون استخدام شوند.

شرایط استخدام در سال 99 اعالم شد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها 
حمایت  سازمان  تشکل های  بر  نظارت  و 
گفت  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف 
مورد   94 و  هزار   89 گذشته  سال  در  که 
گزارش از ناظران افتخاری دریافت شده که 
پس از بررسی های انجام شده، 84 هزار و 
9۳6 مورد قابل پیگیری و از این تعداد 4۲ 
هزار و 4۱۳فقره، معادل 50 درصد متخلف 

شناخته شده است.
با  گفت وگو  در  پور  ارغنده  مجید 
ایسنا، با بیان اینکه طرح ناظران افتخاری، 
استفاده از افراد عاقمند در حوزه نظارت بر 
است  صاحیت  دارای  افراد  میان  از  بازار 
سازمان  با  مخصوص  شناسایی  کد  با  که 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اظهار  می کنند.  افتخاری  همکاری  استان 
کرد: از بین 84 هزار و 9۳6 مورد گزارش 
قابل پیگیری، ۳۱ هزار و ۳7۲ مورد گزارش، 
معادل ۳7 درصد، غیرمتخلف شناخته شده و 
همچنین ۱۱ هزار و ۱5۱ مورد، معادل ۱۳ 
درصد نیز به دلیل انجام مراحل دریافت نظر 
کارشناسی از نهادها و اتحادیه های ذیربط در 

دست بررسی است.
به گفته وی، متقاضیان همکاری در 
طرح ناظران می توانند با مراجعه به پورتال 
http://cppo. سازمان حمایت به نشانی

محل  استان  انتخاب  و    mimt.gov.ir
و  کنند  تکمیل  را  شناسایی  فرم  سکونت، 
با دریافت کد رهگیری پس از یک هفته از 

پورتال مطلع شوند. پس  نتیجه بررسی در 
انجام آموزش  از تخصیص کد شناسایی و 
های الزم، ناظران می توانند در زمینه نظارت 
بر عملکرد و رفتار بنگاه های اقتصادی، رصد 
بازار، ارزیابی شرایط بازار و احصای مشکات 
و نارسایی های آن، با بازرسان سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت و ستادهای خبری 

سازمان های یادشده همکاری کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها 
حمایت  سازمان  تشکل های  بر  نظارت  و 
درباره  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف 
برای  افتخاری  ناظران  ارتباطی  های  راه 
ارسال گزارش تخلفات اقتصادی گفت: ناظر 
افتخاری با توجه به کدهای شناسایی تعریف 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  می تواند  شده 
فروشی،  کم  گرانفروشی،  قبیل  از  تخلف 
تقلب و غیره یا موارد مرتبط از سوی برخی 
بنگاه های اقتصادی، از طریق سامانه تلفنی 
»آپ«،  پرداخت  آسان  اپلیکیشن   ،۱۲4
و  کنندگان  سایت سازمان حمایت مصرف 
تولیدکنندگان و سایت مرجع رسمی قیمت 
کاال و خدمات ) ir.۱۲4(، گزارش های خود 
را   به سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان منعکس کرده و با دریافت کد پیگیری، 
از نتیجه اقدامات سازمان های صنعت، معدن 

و تجارت اطاع یابند.
در  ناظر   6000 اکنون  وی،  گفته  به 
حوزه نظارت بر بازار با سازمان های صنعت، 
همکاری  کشور  سراسر  تجارت  و  معدن 

می کنند.

یک مقام مسئول:

50 درصد گزارشات ناظران افتخاری سازمان حمایت تخلف شناخته شد

وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست 
بخش  دالری  میلیارد   5.8 ارزآوری  از  کشاورزی  جهاد 

کشاورزی و غذا در سال ۱۳98 خبرداد.
وزارت جهاد کشاورزی،  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
تجارت  ساالنه  گزارش  به  اشاره  با  شجری«  »شاهرخ 
بخش کشاورزی و غذا در سال ۱۳98 افزود: سال گذشته، 
هفت  تقریبی  وزن  با  غذا  و  کشاورزی  بخش  محصوالت 
میلیون و ۱04 هزار تن، به ارزش پنج میلیارد و 8۲۱ میلیون 
دالر، صادر شده است. همچنین واردات محصوالت بخش 
کشاورزی و غذا با 6 میلیون و 94۱ هزار تن، به ارزش 6 

میلیارد و ۳9۲ میلیون دالر بوده است.
وی به اقام عمده صادراتی بخش کشاورزی اشاره کرد 
و اظهارداشت: هندوانه با 749 هزار تن، سیب با 740 هزار تن، 
گوجه فرنگی تازه با 57۳ هزار تن، سیب زمینی تازه با 480 
هزار تن، پیاز و موسیر با ۳95 هزار تن، پنج محصول مهم از 
نظر وزنی در صادرات محصوالت کشاورزی به شمار می روند.

وی تصریح کرد: از نظر ارزشی نیز پسته با پوست تازه یا 
خشک 7۲4 میلیون دالر، سیب تازه ۳6۲ میلیون دالر، گوجه 
فرنگی ۲59 میلیون دالر، مغز پسته تازه یا خشک ۲4۱ میلیون 

دالر و هندوانه با ۱76 میلیون دالر به عنوان پنج محصول 
عمده صادراتی در سال گذشته برای کشور ارزآوری داشته اند.

سهم صادراتی هر یک از زیربخش های کشاورزی 
سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به وزن هر یک از زیربخش های 
کشاورزی در صادرات بخش کشاورزی و غذا، افزود: زیربخش 
باغی با وزن یک میلیون و 954 هزار تن حدود دو میلیارد 
و 7۲7 میلیون دالر و زیربخش زراعی با وزن چهار میلیون 
و 4۱6 هزار تنی حدود دو میلیارد و 9۲ میلیون دالر برای 

کشور ارزآوری داشته اند.

شجری به صادرات محصوالت دام و طیور اشاره کرد 
و اظهارداشت: صادرات محصوالت دام و طیور با وزن 586 
هزار تنی، ارزآوری 7۱9 میلیون دالری را به همراه داشته 
است. همچنین زیربخش شیات با وزن ۱۲7 هزار تن، ۲49 

میلیون دالر ارزآوری داشته است.
مهم ترین محصوالت وارداتی بخش کشاورزی

بخش  وارداتی  عمده  قلم  پنج  اعام  با  شجری 
کشاورزی از لحاظ وزنی تا پایان سال ۱۳98 گفت: ذرت 
دامی به میزان هشت میلیون و 9۱9هزار تن، جو به میزان 
چهار میلیون تن، کنجاله سویا به میزان دو میلیون و ۱94 
هزار تن، لوبیای سویا به میزان دو میلیون و 85 هزار تن 
هزار   8۲0 و  میلیون  یک  میزان  به  نشده  تصفیه  شکر  و 
به منظور  ارزی  سهم  بیشترین  اما  شده،  کشور  وارد  تن 
واردات محصوالت موردنیاز و ضروری صنعت  کشاورزی 
دالر،  میلیون   ۱76 و  میلیارد  دو  ارزش  به  دامی  ذرت  به 
برنج نیمه سفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد 
و 680 میلیون دالر، جو به ارزش یک میلیارد و 9 میلیون 
دالر، کنجاله به ارزش 950 میلیون دالر و لوبیای سویا به 

ارزش 905 میلیون دالر تعلق یافته است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

ارزآوری 5.۸ میلیارد دالری بخش کشاورزی و غذا در سال 9۸
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خسارت ۱۵۰۰ میلیاردی کرونا به ورزش استان تهران
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تا 
االن ۱500 میلیارد تومان به خاطر تعطیلی اماکن ورزشی به ورزش استان تهران 

خسارت وارد شده است.
رضا گل محمدی اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت درباره واگذاری اماکن ورزشی، 
ورزشگاه مرغوب کار به باشگاه استقال و شهید درفشی فر به پرسپولیس واگذار شد 

و هم اکنون مراحل اداری آن در حال انجام است.
او گفت: کمپ مرحوم حجازی نیز که قبا در اختیار باشگاه استقال قرار گرفته 
بود چون زمینش متعلق به اداره کل ورزش جوانان استان تهران بود با هماهنگی وزیر 
ورزش و جوانان و با توجه به اقداماتی که باشگاه استقال در این زمینه انجام داده 
بود این کمپ به استقال تحویل داده شد که هم اکنون سند این ملک پس از انجام 

روال اداری و مالی در اختیار باشگاه استقال قرار خواهد گرفت.
وی درباره وضعیت ورزش استان تهران خاطرنشان کرد: از زمان شیوع ویروس 
کرونا تا به امروز که کلیه اماکن ورزشی تعطیل شده است ۱500 میلیارد تومان به 
ورزش استان تهران خسارت وارد شده است. هم چنین تعطیلی اماکن ورزشی به بیش 
از 4800 باشگاه خصوصی و دولتی خسارت زده که سعی داریم با اختصاص یک سری 
وام های کم بهره به این باشگاه ها بر اساس آمار و گزارش هایی که از میزان خسارت 

آن ها دریافت می کنیم بخشی از این زیان ها را با وام های کم بهره جبران کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: اگر مردم درباره این بیماری همکاری 
الزم را نداشته باشند و پروتکل های ستاد مقابله با کرونا رعایت نشود، جزو مکان هایی 
هستیم که متاسفانه زیان انباشته اماکن ورزشی بیش تر خواهد شد. من متاسفانه احساس 
می کنم تهران از حالت عادی شلوغ تر شده و این یعنی تداوم تعطیلی اماکن ورزشی.

را  زیادی  آسیب های  امروز  به  تا  اماکن ورزشی  تعطیلی  افزود:  گل محمدی 
به ورزش استان تهران وارد کرده و تداوم این تعطیلی ها می تواند میزان آسیب را 
افزایش دهد. به هر صورت این بستگی به همکاری مردم دارد که چقدر این موضوع 

را جدی بگیرند.

رییس اتحادیه پزشکان ژاپن خبر داد؛
برگزاری المپیک در سال ۲۰۲۱ در هاله ای از ابهام

رییس اتحادیه پزشکان ژاپن اعام کرد در 
صورتی که تا سال آینده تولید واکسن کرونا به 
تولید انبوه نرسد، برگزاری بازیهای المپیک خیلی 

دشوار است.
پزشکی  انجمن  رییس  رویترز،  به گزارش 
ژاپن گفت: میزبانی بازی های المپیک در سال آینده 
برای توکیو دشوار خواهد بود، مگر این که واکسن 

موثری علیه ویروس کرونا وجود داشته باشد.
یوشیتا یوکوکورا در جلسه مطبوعاتی خود 
گفت: من نمی گویم که ژاپن باید یا نباید میزبان 
المپیک باشد، اما انجام این کار دشوار خواهد بود.

که  خواست  ژاپن  از  هم چنین  یوکوکورا 
آزمایش ویروس کرونا را افزایش دهد. وی گفت 

که این آزمایش ها  آنقدر گسترده نیست که بتواند قضاوت کند که آیا میزان عفونت در 
این کشور کاهش می یابد یا خیر. وی هم چنین کمبود لباس و سایر لباس های محافظ 

را برای انتشار ویروس در بیمارستان ها مقصر دانست.
المپیک ۲0۲0 که ماه گذشته اعام شد، ضربه  بازی های  تأخیر یک ساله 
بزرگی به ژاپن زد که قبًا ۱۳ میلیارد دالر برای تهیه این رویداد هزینه کرده بود. 
شیوع این ویروس در سرتاسر جهان تقریباً سه میلیون نفر را آلوده کرده و بیش از 
۲00 هزار نفر جان شان را از دست دادند و متخصصان هشدار داده اند که مبارزه با 

ویروس می تواند طوالنی شود.

میراسماعیلی:  نگران آینده ورزش ایران هستم
رییس فدراسیون جودو، گفت: با لوایح جدیدی که دادگاه حکمیت ورزش برای 

ما ارسال کرده است، نگران آینده کل ورزش ایران هستم.
آرش میراسماعیلی، اظهار داشت: پس از تعلیق ناعادالنه جودوی ایران از سوی 
فدراسیون جهانی، به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کردیم و قرار بود جلسه رسیدگی 

به آن روز ۲0 فروردین ماه در سوئیس برگزار شود.
وی افزود: پس از شیوع ویروس کرونا، طرفین توافق کردند تا جلسه به تاریخ 
دیگری موکول شود، اما در چند روز گذشته لوایح تکمیلی برای ما ارسال شد و کار را 

به جایی کشانده اند که فراتر از ورزش است.
رییس فدراسیون جودو اظهار داشت: متاسفانه در این لوایح به مسائل داخلی 
کشور ما ورود کرده اند. این یک دخالت آشکار است و ربطی به پرونده دعوای ما و 
فدراسیون جهانی ندارد. موضع ما تنها نسبت به ادعاهای »سعید مایی« و تعلیقی 

است که برای فدراسیون جودوی ایران ایجاد شد.
میراسماعیلی با بیان اینکه لوایح جدید را به اطاع مسووالن ورزش ایران رسانده  
است، توضیح داد: به زودی نشستی با مسووالن ورزش خواهیم داشت تا تصمیم گیری 

شود. شرایط به گونه ای است که دیپلماسی ورزش باید به کمک ما بیاید.
رییس فدراسیون جودو ادامه داد: در این چند روز بسیار نگران شده ام که این 
ماجرا گریبان رشته های دیگر و کل ورزش ایران را نگیرد. باید به فکر باشیم و شرایط 

را تغییر بدهیم.

بارسا، آرتور را می فروشد 
نشریه موندو دپورتیوو ادعا کرد که باشگاه بارسلونا 
به یوونتوس چراغ سبز داد تا با آرتور، هافبک برزیلی آبی 

و اناری ها، مذاکره کند.
انتقالی  با  این هافبک ۲۳ ساله در تابستان ۲0۱8 
۳۱ میلیون یورویی از گرمیو به خدمت گرفته شد و در این 
فصل در ۲۳ بازی برای بارسا، 4 گل زد و 4 پاس گل داد.

او از مدت ها پیش به عنوان یکی از اهداف یوونتوس 
در بازار نقل و انتقاالت مطرح بوده اما گفته می شد آرتورو 

عاقه ای برای جدایی از بارسا نداشت.
به  بارسلونا  که  کرد  ادعا  دپورتیوو  موندو  اکنون 
یوونتوسی ها اجازه داده تا مستقیما با این هافبک برزیلی 

وارد مذاکره بشوند و امیدوارند که این مسئله، روند انتقال را تسهیل کند.این در حالی 
است که اینتر و تاتنهام هم به دنبال آرتور هستند اما اکنون با اطمینانی که بارسا 
به یوونتوس نشان داده، بیانکونری از شانس بیشتری در این رقابت برخوردار است.

داوید ویا: رئال دو سال به دنبال من بود ولی به بارسا رفتم
ستاره سابق بارسا و تیم ملی اسپانیا مدت ها رئال 

مادرید را خواهان خود می دید.
داوید ویا سال ۲0۱0 بود که از والنسیا به بارسلونا 
پیوست. او در حالی راهی بارسا شد که به مدت دو سال 
همه از او به عنوان گزینه جدی تقویت خط حمله رئال نام 
می بردند. ویا پس از درخشش در جام جهانی ۲0۱0 به 
بارسای پپ گواردیوال پیوست و با این تیم به تمامی جام 
های ممکن دست یافت. او سال ۲0۱۳ به اتلتیکو رفت و 

با این تیم نیز فاتح اللیگا شد.
ویا در مصاحبه جدید خود و در مورد دلیل عدم انتقالش به رئال گفت:» دو سال 
من سوژه خبری تمام رسانه های ملی و بین المللی بودم. رئال من را می خواست و در 
لیگ جزیره نیز چند تیم خواهان من بودند. همه چیز را به والنسیا سپرده بودم. باشگاه 
به من گفت که اگر به توافق برسیم، راهی رئال خواهم شد. در این بین توافق جمعی 
فاکتور اصلی بود ولی در نهایت دو باشگاه بر سر رقم انتقال به بن بست رسیدند و  
حضورم در رئال منتفی شد. سپس پیشنهاد بارسا رسید و دو باشگاه بر سر همه چیز 
توافق کردند.«ویا ادامه داد:» در والنسیا و حتی تیم ملی اسپانیا همیشه با سیستم 
۲-4-4 بازی می کردیم ولی در بارسا همه چیز متفاوت بود. من باید به سمت چپ 
متمایل می شدم و کارهای جدیدی انجام می دادم. برایم تطابق پذیری با سیستم 

جدید سخت بود ولی گواردیوال و هم تیمی ها به من کمک کردند.«

کومان نمی خواهد سرمربی بارسلونا شود
سرمربی هلندی قصد ندارد برای فصل آینده هدایت 

بارسلونا را بر عهده بگیرد.
به گزارش آس، رونالد کومان، قهرمان بارسلونا به 
خاطر گلی که در ومبلی به ثمر رساند و منجر به نخستین 
در  اروپا شد  باشگاه های  جام  در  ها  اناری  آبی  قهرمانی 
مصاحبه اخیر خود گفت که نمی خواهد هدایت تیم کاتاالنی 
را بر عهده بگیرد. سرمربی تیم ملی هلند گفت: مربیگری 

در بارسلونا در برنامه هایم نیست.
کومان که از سال های ۱989 تا ۱995 در بارسا 

حضور داشت می خواهد حداقل تا پایان یورو ۲0۲۱ در تیم ملی هلند بماند. او به 
باشگاه کاتاالنی یک توصیه کرد و گفت: بارسلونا باید برای بعد از لیونل مسی 

خود را آماده کند.
اظهارات کومان نشان می دهد که کیکه ستین بدون رقیب خواهد ماند و هدایت 
آبی اناری ها را در فصل آینده هم بر عهده خواهد داشت. حضور ژاوی ارناندس هم 
ژانویه گذشته در این تیم منتفی شد. کومان گزینه دوم بارسا پس از اخراج ارنستو 
والورده بود. خوسپ ماریا بارتومئو به سرمربی هلندی پیشنهاد داد اما او نپذیرفت و 
اعام کرد که تا پایان یورو در تیم ملی هلند می ماند. تعویق یک ساله این رقابت ها 
به خاطر بحران کرونا موجب شد ماندن ستین در بارسلونا تا تابستان ۲0۲۱ قطعی 
باشد. قرارداد سرمربی اسپانیایی تا ژوئن ۲0۲۲ بود اما رییس جدید باشگاه بارسا 

می توانست در این تابستان این قرارداد را فسخ کند.

خداحافظی دروازه بان باسابقه عراق از فوتبال 
نور صبری خداحافظی خودش را از میادین فوتبال اعام کرد.

به گزارش اهداف، نور صبری، دروازه بان با سابقه تیم ملی فوتبال عراق که 
۱00 بازی ملی در کارنامه خود داشت و با این تیم قهرمانی در جام ملت های آسیا 

را کسب کرده بود خداحافظی خودش را از فوتبال اعام کرد.
این دروازه بان ۳5 ساله که آخرین بار در نجف عراق بازی کرده بود، در جام 
ملت های آسیا ۲007 توانست با درخشش درون دروازه عراق قهرمانی در جام ملت های 
آسیا را به دست بیاورد. او در جام کنفدراسیون ها نیز بازی کرد و همین عملکرد 

خوب باعث شد که لقب امپراطور را از هواداران عراق بگیرد. 
تیم  و چندین  فوتبال عراق  ملی  تیم  دروازه  دروازه بان ۱8 سال درون  این 

باشگاهی کشورش بازی کرد و در نهایت تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفت.

دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال شایعه 
را  پرسپولیس  مدیره  هیات  در  حضورش 

تکذیب کرد.
روند  ادامه  مورد  در  شکوری  ابراهیم 
با فدراسیون و شایعه حضور  همکاری خود 
او در هیات مدیره پرسپولیس، اظهار داشت: 
امیدوارم اتفاقاتی رخ دهد که به نفع فوتبال 
شرایط  در  حاضر  حال  در  باشد.   ایران 
تعطیلی فوتبال در روزهای کرونایی هستیم 
و موقعیت خوبی است که نقاط ضعف فوتبال 

را درست کنیم.
وی ادامه داد: داشتن پست مدیریتی به 
دلیل لطفی که فدراسیون فوتبال و مسووالنش 
به جوان ها داشتند بود.  جزو خانواده فوتبال 
فوتبال خدمت  به  هر صورت  در  و  هستیم 
می کنیم و در روزهای آینده در پستی مناسب 

در فدراسیون حضور پیدا می کنم.
شکوری در مورد نحوه کنار گذاشتن او 
و انتقاداتی که به فدراسیون شد، گفت: من 
اضافه  فوتبال  مدیریت  بخش  به  تازگی  به 
شدم و اینکه مدیریت فدراسیون فوتبال به 
دارد.   تشکر  جای  است  داده   میدان  جوانان 
در ابتدای راه هستیم و به طور قطع در ادامه 
مسیر می توانیم به فوتبال کشور کمک کنیم 
و شکوری االن با شکوری ۲ سال پیش خیلی 
تفاوت دارد و امیدوارم که در هر جا که باشم 
بتوانم از تجربیاتی که بدست آوردم استفاده 

کنم و به فوتبال خدمت کنم.  
دبیر سابق فدراسیون فوتبال درباره ادامه 
لیگ برتر بیان داشت: فکر می کنم مسوولین 
مربوطه راجع به این موضوع صحبت کنند، 

بهتر است.
دبیر سابق فدراسیون فوتبال در واکنش 
به برخی شایعات مبنی بر حضور در هیات 
مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: نمی خواهم 
به  فضا  که  چرا  کنم  مورد صحبت  این  در 
گونه ای است که سکوت بیشتر می تواند به 

فوتبال ما کمک کند.
واعظ آشتیانی را در دادگاه می بینم؛

استرا  ندادند  اجازه  نفر  فتح اهلل زاده: دو 
را نگه داریم

دیگر  بار  استقال  سابق  مدیرعامل 
تاکید کرد دلیل جدایی اش از این تیم تنها 

بیماری بوده است.
باره گفت:  این  در  زاده  اهلل  فتح  علی 
آمده  باشگاه  به  که  موقع  هر  فتح اهلل زاده 
زمانی  چه  بوده،  همینطور  باشگاه  وضعیت 
اینطور نبوده؟ چه زمانی باشگاه پول داشته و 

به من گفتند بیا اینجا و کار کن؟
از  بعضی  می دانم  من  داد:  ادامه  او 
ناراحت  آوردند  را  هوادارانمان که آن ها من 
هستند، اما آنها باید قبول کنند در شرایطی 
که آمدم، نهایتاً یک هفته تا ده روز فرصت 

داشتیم تا شکایت ها را برطرف کنیم وگرنه 
محروم می شدیم. واقعاً مریض شدم. مریضی 
ذات الریه  بعد  آنفلوانزا  که  شد  اینطور  من 
یعنی ۱5  گرفتم!  کرونا  آن  از  بعد  و سپس 
روز آنتی بیوتیک مصرف کردم و بدنم افت 
شدیدی پیدا کرد. وقتی کرونا گرفتم ۲5 روز 
درگیر این موضوع بودم و ۱9 روز دقیقا در 
خانه قرنطینه بودم و نمی توانستم کاری کنم. 
اسناد پزشکی آن هست، دیدیم ۱0 روز بیشتر 
فرصت نداریم، چطور می توانم ۲5 روز خانه 
بمانم و نیایم، همه چیز به هم می خورد. با 
تمام عاقه ای که به این باشگاه دارم و همه 
هم می دانند که تنها کسی هستم که دوست 

دارم مدیرعامل باشگاه بشوم.
مدیرعامل سابق استقال در مورد اینکه 
گفته می شود او آن مدیر سابق نیست و در 
مورد ماجرای نگه داشتن استراماچونی بیشتر 
شعار داد هم گفت: هوادار ما فهیم است، اما 
عده ای به دنبال مغلطه هستند. وقتی آمدم 
استراماچونی رفته بود. ۱0 روز قبل از اینکه 
بیایم رفته بود. پرونده بازگشت او را چه کسی 
مطرح کرد؟ من مطرح کردم. بعد از اینکه رفته 
بود و باشگاه اطاعیه رسمی داد که یک ماه 
رابطه ما با استراماچونی قطع و کًا تمام شد، با 
رحمان رضایی صحبت کردم چون می دانستم 
وکیل استراماچونی وکیل رحمان رضایی هم 
بوده، از او خواهش کردم که جلسه ای بگذارد.

وی در مورد اینکه گفته می شود مدیران 
استقال برای مذاکره با یک مربی دیگر به 
دوحه سفر کرده بود هم گفت: نه، مراجعه به 
آنجا را نمی گویم. من آن زمان که رحمان 
رضایی و دوستان برای صحبت به قطر رفته 
بودند را نمی گویم، قبل از آن، با رحمان رضایی 
صحبت کردم که ارتباط بگیرد که ارتباط هم 
گرفت، منتهی در وسط کار متاسفانه یکی دو 
نفر دیگر آمدند و این ارتباط را قطع کردند و 

نگذاشتند که من بروم و صحبت کنم.
اگر  قرار  اینکه  مورد  در  زاده  فتح اهلل 
گفت:  هم  برود  هم  او  نیاید  استراماچونی 

همان زمان به دوستان گفتم اگر استراماچونی 
نیاید من هم نمی آیم. مگر من آمدم؟ رفتم. 
من آمدم اصا استراماچونی نبود، می خواستم 
تاش کنم او را بیاورم و وقتی نیامد، دیدم 
هواداران ناراحت هستند، رفتم. ضمن اینکه 
کرونا واقعیت بود. نمی دانستم کرونا می آید 
می دانستم  اگر  می شود.  تعطیل  فوتبال  و 
تعطیل می شود و بازی ها ادامه پیدا نمی کند، 

من هم می ماندم.
در  استقال  باشگاه  اسبق  مدیرعامل 
مورد چالش های ادامه دار او با واعظ آشتیانی 

هم گفت: تمام شد!
وی در مورد اینکه واعظ آشتیانی اعام 
کرده فتح اهلل زاده را در دادگاه می بیند، گفت: 

عیب ندارد، من گفتم که در دادگاه می بینم.
آشتیانی  اینکه  مورد  در  زاده  فتح اهلل 
اعام کرده از دیدار با فتح اهلل زاده استقبال 
می کند هم گفت: او از من نباید استقبال کند 
باید از دادگاه استقبال کند. تهمت زدن کار 
خوبی نیست. شما تا چیزی که به دادگاه نرفته 
و رأی محکومیت صادر نشده نمی توانید به 
دیگران تهمت بزنید، این قانون است و من 
نمی گویم. اگر من محکومیتی دارم ارائه کند 
و بگوید محکوم شدی، وقتی ندارم این  کارها 
استقال  اسبق  است.مدیرعامل  بی اخاقی 
نام  به  در مورد سند خوردن کمپ حجازی 
استقال گفت: بحث ما در مورد زمین بود. 
۱0 سال است؛ یک روز می گوید این زمین 
برای تربیت بدنی نیست که بتواند بدهد، یک 
روز می گوید این برای زمین شهری است،من 
نامه خود زمین درون شهری را نشان می دهم 
نه  او می گوید  را داده ام،  که می گوید زمین 
و  کرد  اذیت  را  ما  است  سال  ده  نداده اید. 
این همه گفت، دیروز مشخص شد و وزیر 

هم دستور داد این زمین برای باشگاه شود.
ای  مصاحبه  در  اینکه  در  فتح اهلل زاده 
است  مانده  دهه هشتاد  در  واعظ  بود  گفته 
بله، شما وقتی خانه ای می خرید  هم گفت: 
مراحلی دارد، اول قولنامه می کنید، بعد که پول 

را دادید سند را به نام شما می زنند. ما سال 
78 با تربیت بدنی قولنامه کردیم که الزاماتی 
داشت، باید چمن را درست می کردیم، دیوار 
درست می کردیم، حمام و دستشویی درست 
می کردیم تا سند را به ما بدهند. ما این کارها 
شد  تمام  ما  مدت  اینکه  از  بعد  کردیم،  را 
مدیرکل وقت خدا رحمت کند آقای  خطیب 
را، دو زمین داشت، یکی را می خواست به ما 
بدهد که همین کمپ بود که من گرفتم، یک 
زمین هم می خواست به پرسپولیس بدهد که 

مدیران وقت پرسپولیس  دنبال کار نیامدند.
او در مورد زمینی که قرار بود در اختیار 
پرسپولیس قرار بگیرد هم گفت: آن زمین را 
به کفاشیان داد که زمین آفتاب است و االن 
برای فدراسیون فوتبال است. او هم رفت برای 
گرفتند،  گرفت، سند هم  فوتبال  فدراسیون 
این  توانست  و  ماند  سال ها  کفاشیان  چون 
کار را کند، اما من می آمدم کار کنم، دیوار را 
درست کنم، می خواستم پایان کار بگیرم، من 
را عوض می کردند. می رفتم مدیر بعدی که 
یکی هم خود آقای واعظ بود اقدامی نمی کرد. 
چون اعتقادی نداشت و می گفت این زمین 
برای ما نیست که به دنبال آن برویم. دوباره 

من می آمدم و باید دوباره کار می کردم.
فتح اهلل زاده در مورد اینکه  اینکه آیا 
حاضر است مناظره ای با واعظ آشتیانی داشته 
باشد یا نه هم گفت: مناظره دیگر تمام شد. 
باید مناظره می کردیم که ثابت کنیم این زمین 
برای استقال است. آقای واعظ می تواند هر 
چه دلش می خواهد بگوید. دیروز وزیر دستور 
داد و سازمان خصوصی سازی هم دنبال کار 
است که این زمین برای جزو اموال باشگاه 
استقال است. تمام شده است. شما دستور 
ما  ببینید.  ورزش  وزارت  سایت  در  را  وزیر 
نباید دعواهای شخصی  را بیاوریم. شما اگر 
هم نیامدید به من کمک کنید تا این زمین 
را بگیرم، نباید جلویم می ایستادید، این زمین 
برای باشگاه استقال شد، آیا االن به من یک 
ریال می رسد؟ من منفعتی دارم؟ به دارایی های 
باشگاه استقال افزوده شد این هدف من بود 

و  خدا را شکر.
استقال  باشگاه  اسبق  مدیرعامل 
کرده  اعام  روشن  حسن  اینکه  مورد  در 
مدیرعاملی باشگاه استقال سرایداری است 
هم گفت: حسن روشن کامًا درست می گوید، 
این مشکل، مشکل کل فوتبال ما است. اگر 
واقعاً در آن باشگاه مدیریت بود؛ در سال 80 
زمین  به  نوشت  نامه  خطیب  خدابیامرز  که 
شهری که این سند را قطعی کنید، اگر من 
بودم تمام شده بود. من آمدم بیرون باز روی 
هوا رفت. بله واقعاً سرایداری است. مدیر اگر 
بود کارها ثبات پیدا می کرد و انجام می شد و 

به سرانجام می رسید

تکذیب حضور شکوری در هیات مدیره پرسپولیس

مربی دروازه بانان تیم فوتبال پرسپولیس 
اینکه  بر  مبنی  ادعاها  برخی  به  واکنش  در 
مسووالن ورزش از قهرمانی این تیم حمایت 
نداریم  حواشی  به  کاری  گفت:  می کنند، 
نیامدند  زمین  به  که  آنهایی  حرف های  و 
برایمان ارزشی ندارد.داود فنایی، در خصوص 
اینکه مشخص شده بعضی تیم ها در شرایط 
فعلی تمرین می کنند، رای کمیته استیناف 
پرسپولیس،  و  سپاهان  بازی  خصوص  در 

سرنوشت ادامه لیگ و ... صحبت کرد.
آنچه که در زیر می خوانید متن کامل 

این گفت وگو است:
بان های  دروازه  که  بگویید  بتدا  ا

پرسپولیس چطور تمرین می کنند؟ 
تمرین  شرایط  این  در  می شود  مگر 
تیم ها  بعصی  که  شنیدم  حاال  کرد؟  درست 
در خفا تمرین می کنند. اگر این طور است چرا 
کمیته انضباطی ورود نمی کند. نمی دانم چطور 
بعضی ها به راحتی قانون را نقض می کنند. 
اگر مشکلی است برای همه یکسان این و 
اینکه  نه  پیدا شود  یکسان  راه حل  یه  باید 
بعضی ها در این شرایط مخفیانه تمرین کنند.

کمیته استیناف هم رای کمیته انضباطی در 
خصوص بازی سپاهان و پرسپولیس را تایید 
کرد و بازی به طور رسمی ۳ بر صفر به سود 

پرسپولیس اعام شد. 
معلوم بود این اتفاق رخ می دهد. فکر 
می کنم کل ایران آقایان را شناختند. آقایان 

ترسیدند به زمین بیایند بعد در تلویزیون قسم 
جان خودشان و فرزندشان را می خورند! حق 
به حقدار رسید. همه باید قوانین را رعایت کنند 
و اگر تخلف کردند جریمه بشوند. فکر می کنم 

رفتار ما در روز بازی کاما حرفه ای بود. 
پرسپولیس االن با تیم دوم جدول ۱0 

امتیاز اختاف دارد، آیا باید از االن پرسپولیس 
را قهرمان این فصل نامید؟ 

اصا این طور نیست، 9 بازی و ۲7 امتیاز 
مانده و قهرمانی ما هم مسجل نیست. مثل 
قبل بازی به بازی پیش می رویم. هرکسی 
این نظر را دارد که قهرمانی ما مسجل شده 
چیزی از فوتبال نمی دانند. به خصوص اکنون 

که ما 50 روز است تمرین نکرده ایم.
وزیر  می گویند  پرسپولیس  منتقدان 
ورزش می خواهد این تیم قهرمان شود، این 

نظریه را قبول دارید؟ 
به  آقایان  ندارد.  ارزشی  حرف ها  این 
زمین نیامدند تا با پرسپولیس بازی کنند حاال 
حرف الکی می زنند! مگر می شود وزیر بخواهد 
پرسپولیس قهرمان شود؟ ما وارد حاشیه سازی 

آقایان نمی شویم و راه خودمان را می رویم.
به نظر شما سرنوشت این فصل لیگ 

چه باید باشد؟ 
باید  را  گرفت  فیفا  که  تصمیمی  هر 
اجابت کنیم. ما هم مثل کشورهای دیگر با 
کرونا مبارزه می کنیم پس هر تصمیمی که 

فیفا گرفت را اجرایی می کنیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان )سهامی خاص( به 
شماره ثبت ۱8۳5 و شناسه ملی ۱06۳00۱۲957

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳98/09/۲5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

پس از قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره به مجمع توسط نایب رئیس هیأت مدیره و 
گزارش بازرس قانونی شرکت مستند به گزارش حسابرس مستقل، صورت های مالی شرکت 
از جمله ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳97/۱۲/۲9 مورد تصویب قرار گرفت.۲( 
مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱0۱006۱76۳۲ به نمایندگی آقای اسفندیار 
گرشاسبی به سمت بازرس اصل و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی شاهدان 
با شناسه ملی ۱0۱00۱8۲550 به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی به سمت بازرس 
علی البدل انتخاب گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

 کارت راهنمایی و سند مالکیت یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 تیپ 405 
ایران 96، شماره موتور   – به شماره شهربانی ۲۲8 ب ۲۱  ای  نقره  به رنگ   GLXL
به مؤسسه  متعلق   9AK996895 NAAm۱۱CA و شماره شاسی   ۱۲488۳5599۲
کشاورزی و موقوفات استان سمنان )مرکز دامغان( مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

درزی  نیما  به  متعلق  روغنی  رنگ سفید   به  برگ سبز سواری سمند مدل ۱۳95 
بورخانی به شماره شاسی

شماره  NAACR۱HW۱GF۳40600و  موتور  شماره  و   ۱47H0۲05007
پاک8۲- ۲۳۳ س 54مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز و سند کمپانی سواری رنو ال 90 مدل ۱۳90به رنگ سفید متعلق به سید 
فاطمه صدر نیاکی به شماره پاک 

سی شا ه  ر شما و   W 0 9 9 ۲ 7 ۳ ر تو مو ه  ر شما 8و  8 س   8 8 5  -8 ۲
NAPLSRALD0۱۱46۱7۲مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سپیدان برف هامون سهامی خاص به شماره 
۱8۲۲ ثبت و شناسه ملی ۱4005487۳87 دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در ساعت 09:00 صبح در محل دفتر شرکت واقع در زابل 

شهرک صنعتی بنجار تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب مدیران
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

انتخاب بازرسین
سایر موارد 

مقام دعوت: مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
تاریخ مجمع: ۱۳99/0۲/۲5

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست پاک روژ کردستان درتاریخ 07/0۲/۱۳99 
به شماره ثبت 96۱ به شناسه ملی ۱4009۱00۱۱0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 

:بازیافت  که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
ضایعات پلی اتیلن یا ترفات وانواع پاستیک ، تولید گرانول وپرک وهاتواش ،صادرات 
وواردات کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کردستان ، شهرستان 
بانه ، بخش مرکزی ، شهر بانه، محله مسجدشیخ االسام ، میدان امام خمینی ، خیابان 
امام خمینی ، پاک 0 ، طبقه منفی ۱ کدپستی 669۱7۳8997 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۱000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
ظاهر رحمانی به شماره ملی ۳84907۳7۲6 دارنده 990000000 ریال سهم الشرکه آقای 
جمال رحمانی به شماره ملی ۳849889۲89 دارنده ۱0000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای ظاهر رحمانی به شماره ملی ۳84907۳7۲6 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای جمال رحمانی به شماره ملی ۳849889۲89 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای 
منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بانه )8۲7۲66(

آگهی اباغ اجراییه کاسه : 980۱565 
بدین وسیله به خانم فریبا غامی فرزند احمد شماره ملی 49۱۱4766۲۱ اباغ می 
شود که بانک ملی به استناد قرار داد بانکی شماره 96۱۲۲5۲7۱5 مورخ ۱۳96/۱۱/۱0 جهت 
وصول مبلغ 49/8۳۳/475 ریال تا تاریخ ۱۳98/۱۱/۲7 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کاسه 980۱565 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/۱۲/۱0 
مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده ۱8 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب 
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت . 

معاون اداره اجرای اسناد رسمی سنندج  - حسین ما میرزائی- م الف۱۳7۱۳

آگهی حصر وراثت 
کاسه  به  دادخواست  شرح   ۳70 شماره  شناسنامه  دارای  عزیزی  رمضان  آقای 
99000۳۳ در این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرحوم صادق عزیزی تسنن مذهب به شماره شناسنامه 6 در تاریخ ۱۳99/۱/8 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
پدر مرحوم به نام رمضان عزیزی به شماره شناسنامه ۳70 و به شماره ملی ۳8۳84488۳9 
متولد ۱۳۲5/4/۲ و مادر مرحوم به نام هامدم قیطاسی به شماره شناسنامه 8 و شماره 
شماره  به  رستمی  ثریا  نام  به  مرحوم  همسر  و   ۱۳۳۲/۲/۱ متولد   ۳8۳965095۱ ملی 
شناسنامه 5 و به شماره ملی ۳8۳968780۲ متولد ۱۳6۳/۲/۲6 می باشند و بجز اینها 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  با  اینک  ندارد  ورثه دیگری 
آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختاف شماره یک کامیاران تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد .
 شعبه ۱ شورای حل اختاف شهرستان کامیاران   م الف ۱9

اسناد مالکیت و برگ سبز و کارت خودرو سمند LX-EF7  مدل ۱۳94 به رنگ 
سفید شماره شاسی NAACR۱HE5FF609۱55  موتور ۱47H0۱6۳446 شماره پاک 
6۱- 67۳ ص 57 شناسه IRFC94۱VXGF609۱55  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . مریوان

آگهی حصر وراثت 
آقای اشرف شهبازی به شماره ملی / شناسنامه ۳8۲0566597 به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 990005۲ تقدیم این شورا نموده 
و چنین اشعار داشته که شادروان معتصم شهبازی به شماره ملی / شناسنامه ۳8۲۱۱۳8645 

در تاریخ 99/۱/۲4 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱- ثنا شهبازی فرزند معتصم به شماره شناسنامه / ملی ۳8۱۱09457۲ دختر متوفی 

۲- سعدیه رحمانی نژاد فرزند ممصطفی شماره شناسنامه / ملی 64698۲0980 همسر متوفی 
۳- اشرف شهبازی فرزند محمود به شماره شناسنامه / ملی ۳8۲0566597 پدر متوفی 

4- معصومه تبیره فرزند سید رحمن به شماره شناسنامه / ملی ۳7۳0۱77۱84 مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختاف شهرستان مریوان   م الف ۱0 

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و اماک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات اماک 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطاع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل 
اداره ثبت نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت طبق مقررات صار خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست 

رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد 
تاریخ انتشارنوبت اول 99/۱/۲7                                تاریخ انتشارنوبت دوم 99/۲/۱0 

بخش ۱۳ 
بنام محمود کوهی فرزند حسین شماره  ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
شناسنامه 459 صادره سنندج کد ملی ۳7۳09788۳7 تحت پاک ۱4۱ فرعی از ۲۲ 
اباد به مساحت ۳۲۲۳7 متر مربع که به صورت سهم االرث  اصلی بخش ۱۳ حسین 
مشهور  ماموق  روستای  سنندج  آدرس  به  است  رسیده  متقاضی  به  کوهی  حسین  از 

به موسم بگ 
شماره  حسین  فرزند  کوهی  محمود  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -۲
شناسنامه 459 صادره سنندج کد ملی ۳7۳09788۳7 تحت پاک ۱4۲ فرعی از ۲۲ اصلی 
بخش ۱۳ حسین اباد به مساحت 6۲49/50 متر مربع )پس از کسر مقدار ۱۳09/50 متر 
مربع حریم جاده ( که به صورت سهم االرث از حسین کوهی به متقاضی رسیده است به 

آدرس سنندج روستای ماموق مشهور به دیم گوره 
م –الف ۱۳66۳

آگهی اباغ اجرائیه مهریه به ورثه وفق ماده ۱8 و ۱9 آئین نامه اجرا
شماره  شناسنامه  گداعلی  فرزند  کیاده  حسن  پور  رضا  پروانه  خانم  به  بدینوسیله 
۱46 کد ملی ۲6496۳987۳ صادره از انزلی وخانم پرستو رضا پور حسن کیاده فرزند 
به  گداعلی  فرزند  کیاده  حسن  پور  رضا  پریسا  وخانم   ۲648676۳84 ملی  کد  گداعلی 
کدملی ۲7۳90۲8۱۳۱ و آقای پیمان رضاپور فرزند گداعلی به شماره ملی ۲7۳978۳566 
اباغ می شود که خانم هاجر امین سماک جهت وصول ۲0۱ عدد سکه بهارآزادی به 
استناد سند ازدواج ۱64۱6-۱۳79/09/۲۱ علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کاسه 9900009 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۱۳98/0۱/۳0 
مامور پست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده ۱8 و ۱9 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرانزلی-علی غامعلی زاده رودکلی

آگهي حصروراثت
این شورا  از  عباس  فرزند  به شماره شناسنامه 46   عربانی  فاطمه شهیدزاده  خانم 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه جعفری مذهب 
فرزند اشرف در تاریخ 98/9/۱6 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- امیر شهید زاده عربانی به ش ش 85۲ فرزند عباس نسبت 
پسر۲-باقر شهیدزاده عربانی به ش ش ۱409 فرزند عباس نسبت پسر۳-فاطمه شهید 
زاده عربانی به ش ش 46 فرزند عباس نسبت دختر 4- عباس شهیدزاده عربانی به ش 
ش 68۳۳ فرزند حسن نسبت زوج به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۲۱6 سیار مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱6 شوراي حل اختاف 

رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه ۱6 رشت- پروین انصاری

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   48۲4 شماره  شناسنامه  دارای  حقی  نسیم  خانم 
۱/99ش/۱74 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جیران نصری قره حاجلوئی به شناسنامه ۲5۳ در تاریخ 98/۱۱/۲۱ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نسیم حقی فرزند حیدر شماره شناسنامه 48۲4

رضا حقی فرزند حیدر شماره شناسنامه 00۱0759۲98
آرزو حقی فرزند حیدر شماره شناسنامه ۲0079

نسرین حقی فرزند حیدر شماره شناسنامه 44۱0
فرزانه حقی فرزند حیدر شماره شناسنامه ۳۱548

الهه حقی فرزند حیدر شماره شناسنامه 465۳
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف/خ ۱7
رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین

فنایی: حرف های آنهایی که به زمین نیامدند ارزشی ندارد



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1445- چهارشنبه 10 اردیبهشت 61399 زمین ایران 

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
با  مقابله  تبیانیان-مانور  رضا  سمنان 
سیل  شدن  جاری  مواقع  در  گاز  قطع 
در شهر کاته رودبار از توابع شهرستان 

دامغان برگزار شد.
گاز  اداره  رئیس  غامی  سعید 
خبر  این  اعام  با  دامغان  شهرستان 
گفت: این مانور به جهت آمادگي همه 
جانبه در برابر انواع بحرانها، باال بردن 
سرعت عمل و سنجش میزان توانمندي 
نیروها در مواجهه با تهدیدات در شهر 

کاته رودبار برگزار شد.
رئیس اداره گاز شهرستان دامغان 
در مورد نحوه برگزاری این مانور با اشاره 
به اینکه سناریوی مانور قطع جریان گاز 
به علت وقوع سیل بعد از بارش شدید 
باران و پس از تماس به ۱94 آغاز شد 
از  بعد  بافاصله  شیفت  مسئول  افزود: 
دریافت خبر سریعًا موضوع را به اکیپ 
سیار در سطح شهر گزارش داده و پس از 
هماهنگی با رئیس اداره گاز شهر کاته 
رودبار مهندس محمد خان بیگی، کلیه 
حادثه  به محل  را  امدادی  های  اکیپ 
اعزام می نمایند. در نهایت اکیپ امداد 
با توجه به آسیب دیدگی شبکه نسبت 

جریان  قطع  محوطه،  سازی  ایمن  به 
مورد  شبکه  شیرورودی  بستن  و  گاز 

نظر اقدام می نمایند.
غامی به بخشی از اهداف مهم 
برگزاری این مانور اشاره کرد و گفت: 
هدف از اجرای این مانور بیشتر ارزیابی 

امداد رسانی،  آمادگی گروه های  میزان 
کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات، 
با  مقابله  براي  بیشتر  آمادگي  ایجاد 
آنها،  کنترل  و  ها  بحران  و  حوادث 
همچنین ارزیابي نحوه مدیریت اجرایي 
تقویت  اضطراري،  درشرایط  حوادث 

نقاط قوت و مدیریت تهدیدات، ارزیابی 
موجود،  تجهیزات  و  امکانات  آمادگی 
افزایش توان اجرایی  و سطح آمادگی 
نیروها و تعمیرات در مقابله با حوادث، 
از تجهیزات  استفاده  نحوه و چگونگی 
قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی  ایمنی، 
نیروها، توانمند سازی نیروی انسانی و 
سنجش میزان اثر آموزشهاي پرسنل و 
ارزیابي عملکرد آنها در مواجه با شرایط 

اضطراري و ... است.
رئیس اداره گاز شهرستان دامغان 
اشاره  مانور  این  اجرایی  عملیات  به 
کرد و گفت: آشنایي کامل گازبانان به 
منطقه و تسلط و شناخت کامل شبکه 
و خطوط انتقال همچنین نقاط حساس 
که احتمال خطر در آنها بیشتر است و 
متعاقبا« عکس العمل سریع و به موقع 
و جلوگیري از هدر رفت وقت، سرعت 
عمل پیمانکار در رسیدن به محل وقوع 
حادثه از جمله نقاط قوت برگزاری این 

مانور می باشد.
شرایط  به  توجه  با  است  گفتنی 
کرونا،  ویروس  شیوع  و  کشور  خاص 
انجام این مانور با تجهیزات حفاظتي و 

بهداشتي انجام گردید. 

آمادگی همه جانبه براي مقابله با تهدیدات قبل از وقوع حادثه ضروری است مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خبر داد :
ملی  اقدام  طرح  در  متقاضیان  و  سازندگان  منافع  تامین 

مسکن
دنیای جوانان گروه شهرستان مازندران محمد درخشنده-مدیرکل 
راه و شهرسازی استان مازندران بر ایجاد هم افزایی بین سرمایه گذاران و 
بخش های دولتی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تاکید کرد و گفت: 
در اجرای مسکن ملی، منافع متقاضیان و سرمایه گذاران توامان تامین 
تحت نظارت  واحدهای  که  باشند  داشته  اطمینان  متقاضیان  و  می شود 

دولت احداث خواهد شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی راه و شهرسازی استان 
راهکارهای  مازندران،  استان  راه و شهرسازی  مهندس نظری مدیرکل 
دولت را برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح 

اقدام ملی مسکن، اعام کرد.
مهندس نظری با اشاره به شعار سال؛ جهش تولید، گفت: وزارت راه 
و شهرسازی در بخش مسکن، به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت های 
بخش خصوصی اباغیه ای را به تمامی استان ها ارسال کرده است. بر 
تمامی سرمایه گذاران حقیقی و  راه و شهرسازی،  اباغ وزارت  اساس 
حقوقی که دارای زمین در محدوده شهرها هستند، یا دارای واحدهای 
آماده  شده  تکمیل  مسکونی  واحدهای  یا  و  بوده  تمام  نیمه  مسکونی 
فروش دارند می توانند در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری کنند.

مهندس نظری تصریح کرد: این دسته از سرمایه گذاران حقیقی و 
اعطای  تعیین شده همچون  از مشوق های  استفاده  با  حقوقی می توانند 
معرفی  مسکن،  خرید  تسهیات  یا  سپرده  بدون  ساخت  تسهیات 
متقاضی خریِد واحد مسکونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط 
از امکان  از موارد  متقاضیان، امکان پیش فروش و همچنین در برخی 

کنند. استفاده  اراضی،  کاربری  تغییر 
مدیرکل راه و شهرسازی استان یادآور شد: آسیب شناسی سال های 
گذشته در خصوص اینکه چرا بخش خصوصی کمتر از نیاز، ساخت و ساز 
کرده، نشان می دهد که آینده بازار مسکن برای سازندگان و متقاضیان 
سازنده  و  سرمایه گذار  برای  نگرانی  این  همواره  بدین معنا  است.  مبهم 
وجود داشته که چنانچه واحدی احداث شود که بدون متقاضی بماند و 
نبودن  به دلیل  اجرا،  بوده که در حین  نیز  برای متقاضیان  این نگرانی 
واحد  مقرر  زمان  در  نتواند  متقاضی  و  بماند  ناتمام  کار  کافی،  سرمایه 

مسکونی خود را مورد بهره برداری قرار دهد.
مهندس نظری توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی تاش کرد تا 
با ابزارهای الزم این نگرانی را برطرف کند. به این ترتیب که از طریق 
سامانه، پروژه ها معرفی می شوند و از همان طریق نیز افراد و متقاضیان 

به سازندگان معرفی خواهند شد.

خدمات  استمرار  بر  اصفهان  استان  آبفا  مدیرعامل  تاکید 
با رعایت پروتکل های بهداشتی رسانی 

اصفهان مریم کربائی-مدیرعامل  دنیای جوانان گروه شهرستان 
آبفا استان اصفهان از مدیران و کارکنان این شرکت خواست با رعایت 
سازمانی،  شعارانسجام  تحقق  جهت  در  بهداشتی  های  پروتکل  تمام 

ارتقای خدمات تاش کنند. توانمندسازی و 
درآمدی  راهکارهای  بررسی  نشست  در  امینی  هاشم  مهندس   
بروز  باعث  کرونا  ویروس  شیوع  هرچند  کرد:  تصریح  مشترکین  بخش 
مشکات زیادی در جهان شده است، اما این مسئله باعث نمی شود تا 

ارائه خدمات خود به مشترکین کوتاهی کنیم. ما در 
وی با اشاره به این که باید به سبک زندگی همراه با کرونا عادت 
حفظ  ضمن  باید  افراد  که  آمده  کنار  موضوع  این  با  دنیا  افزود:  کنیم 

سامتی خود، به کارهای روزمره و وظایف شغلی شان بپردازند.
با  مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در عین حال 
با  گفت:  بهداشتی  ویژه  شرایط  علت  به  آب  مصرف  افزایش  به  اشاره 
مدار  وارد  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  دوم  سامانه  هنوز  که  این  به  توجه 
ریزی  برنامه  است،  پیش  در  نیز  تابستان  فصل  و  نشده  برداری  بهره 
در  پوشش  تحت  مشترکین  بهداشتی  و  سالم  شرب  آب  تامین  برای 
از سخنانش حوزه  دیگری  در بخش  است. وی  گرفته  قرار  کار  دستور 
خدمات مشترکین را خط مقدم جبهه خدمت رسانی به مردم دانست و 
از  باید  آبفای شهری و روستایی گفت:  ادغام شرکت های  به  اشاره  با 
ارتقایخدمات به مردم استان  بیشتر و  انسجام  برای  ایجاد شده  فرصت 

کرد. استفاده  اصفهان  پهناور 
نیز  ن  صفها ا ن  ستا ا بفا آ مد  آ ر د و  مشترکین  خدمات  ون  معا
شیوع  از  پس  حوزه  این  های  چالش  از  گزارشی  نشست  این  در 
ارزیابان و ماموران  ارائه کرد و گفت: فعالیت دوباره  ویروس کرونا 
اردیبهشت  ابتدای  از  بهداشتی  نکات  رعایت  با  آب،  کنتور  قرائت 

شد. آغاز  جاری  ماه 
و  و فاضاب  انشعابات آب  پیمایش  بر  در عین حال  رضا رضایی 
شناسایی انشعاب های غیر مجاز و همچنین ادامه سیاست فروش انشعاب 
فاضاب در مکان های دارای امکانات فنی با استفاده از تسهیات قرض 

الحسنه و تقسیطی  در سال ۱۳99تاکید کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:
9 واحد غیرمجاز در اراضی کشاورزی سنندج تخریب شد

محبـت  هرسـمالی-  سـنندج  شهرسـتان  گـروه  جوانـان  دنیـای 
هـرس مالی:رییس سـازمان جهاد کشـاورزی کردسـتان گفـت: 9 واحد 
تغییرکاربـری داده شـده غیرمجـاز در اراضـی روسـتای حسـن آبـاد از 

توابـع سـنندج بـا حکـم قضایـی تخریـب شـد.
فریـد سـپری در گفتگـو بـا خبرنگارما با اشـاره به احـداث 9 واحد 
اظهـار  سـنندج  حسـن آباد  روسـتای  کشـاورزی  اراضـی  در  غیرمجـاز 
داشـت: چندیـن بارگشـت حفاظت از اراضـی مدیریت جهاد کشـاورزی 
ایـن شهرسـتان بـه افـرادی کـه بـدون اخـذ مجوز اقـدام به سـاخت و 

سـاز در اراضـی کشـاورزی کردنـد، هشـدار داده بود.
وی اضافـه کـرد: بعـد از بی توجهـی بـه هشـدارهای داده شـده با 
حکـم قضایـی و نظـارت مسـتقیم ایـن مدیریـت و گشـت حفاظـت و 
همـکاری نیروهـای نظامـی و انتظامـی ایـن تعـداد واحـد روز یکشـنبه 

هفتـم اردیبهشـت سـال جـاری تخریب شـد.
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی کردسـتان افزود: تغییـر کاربری 
هـای غیرمجـاز در اراضـی کشـاورزی منجر به تخریـب منابع خدادادی 
و بـه هـدر رفتـن سـرمایه هـای ملـی می شـود لذا بشـدت بـا این نوع 

فعالیـت هـا برخـورد قانونی خواهد شـد.
سـپری بـر توجـه به هشـدارهای گشـت حفاظـت از اراضـی تاکید 
کـرد و یـادآور شـد: مـردم در اراضـی کشـاورزی خود بدون اخـذ مجوز 
حـق احـداث هیـچ نـوع بنایـی حتـی در مسـاحت هـای بسـیار کـم را 

رند. ندا
وی اظهـار داشـت: بنابرایـن می طلبـد در صـورت نیـاز به سـاخت 
بنایـی هـم چـون انباری یا خانـه کارگری و غیره در اراضی کشـاورزی 
ایـن کار بـا همکاهنگـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان و بعد از 

دریافـت مجوز انجام شـود.

معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرد:
از  به خوبی  تولید  جبهۀ  در  حضور  ضمن  مبارکه  فوالد   

سالمت کارکنان صیانت کرده است 
دنیــای جوانــان گروه شهرســتان اصفهــان مریــم کربائی-حمیدرضا 
عظیمیــان مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در جلســه ای کــه به صــورت 
ــاون اول  ــری، مع ــحاق جهانگی ــر اس ــور دکت ــا حض ــس ب ویدئوکنفران
ــزار  ــه برگ ــن وزارتخان ــان ای ــت و معاون ــر صم ــوری، وزی ــت جمه ریاس
ــد  ــداوم تولی ــه در حــوزۀ ت ــوالد مبارک شــد، گزارشــی از دســتاوردهای ف
و اقدامــات مدیریــت شــرکت بــرای حفــظ ســامت کارکنــان در مقابــل 

ویــروس کرونــا ارائــه کــرد.
 بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، در جریــان ایــن جلســه، معــاون اول 
رئیس جمهــوری پــس از اســتماع ایــن گــزارش، ضمــن ابــراز خرســندی 
ــرای حفــظ ســامت نیــروی انســانی تصریــح  ــر ایــن شــرکت ب از تدابی
کــرد: فــوالد مبارکــه ضمــن حضــور در جبهــۀ تولیــد به خوبــی از ســامت 

کارکنــان صیانــت کــرده اســت.
 وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت تولیــد بــرای کشــور، خاطرنشــان کــرد: 
ــک  ــوان ی ــه به عن ــوالد مبارک ــم ف ــه بدانی ــت داشــت ک ــا اهمی ــرای م ب
ــه در  ــی ک ــاد کارکنان ــداد زی ــه تع ــه ب ــا توج ــی و ب ــزرگ صنعت ــز ب مرک
آنجــا مشــغول بــه کار هســتند و نیــز ضــرورت حفــظ تولیــد، چــه تدابیــری 
اتخــاذ کــرده کــه در ایــن شــرایط ویــژه بــه جهــت جلوگیــری از شــیوع 
ــت.  ــده اس ــه رو نش ــران روب ــی و بح ــکل اساس ــا مش ــا، ب ــاری کرون بیم
اکنــون پــس از شــنیدن گــزارش اقدامــات خــوب صورت گرفتــه از آقــای 
مهنــدس عظیمیــان، جــا دارد از ایشــان و دیگــر همکارانشــان در فــوالد 
ــۀ  ــه و ادام ــا و مراقبت هــای صورت گرفت ــه جهــت پیش بینی ه ــه ب مبارک
حضــور در جبهــۀ تولیــد و کمــک بــه چــرخ اقتصــاد کشــور تشــکر کنــم. 
وی در ادامــه افــزود: ازجملــه مــوارد مهمــی کــه بــه نظــر مــن در 
ــا و کاهــش تبعــات ناشــی از  ــا شــیوع بیمــاری کرون خصــوص مقابلــه ب
ــت  ــی اس ــه گروه های ــی ب ــوری و اورژانس ــیدگی ف ــت دارد، رس آن اولوی
کــه آســیب پذیری بیشــتری دارنــد. در مــورد بیمــاری کرونــا هــم نبایــد 
ــن لحظــه در  ــا ای ــده ت ــه مشــخص ش ــور ک ــرد و آن ط ساده اندیشــی ک
ــا ایــن ویــروس، راهــکار قطعــی علمــی  ــرای مقابلــۀ قطعــی ب جهــان ب
پیــدا نشــده اســت؛ بنابرایــن تصــور اینکــه مثــا تــا یــک مــاه آینــده ایــن 

موضــوع خاتمــه پیــدا خواهــد کــرد، تصــور درســتی نیســت. 
ــردم و  ــت م ــۀ فعالی ــورد ادام ــرد: در م ــد ک ــری تأکی ــر جهانگی دکت
بخش هــای تولیــدی کــه می خواهنــد نیازهــای ضــروری مــردم را تأمیــن 
ــا آن هــا نیــز بتواننــد هم زمــان  کننــد بایــد راهــکاری اندیشــیده شــود ت
بــا وجــود کرونــا، ضمــن مراقبــت از ســامت کارکنــان، بــه فعالیت هــای 

خــود ادامــه دهنــد. 
ــه حاضــران در جلســه افــزود:  معــاون اول رئیس جمهــور خطــاب ب
ــه و  ــوالد مبارک ــل ف ــران عام ــا حساســیت از مدی ــده ب ــه بن ــل این ک دلی
ــارۀ تدابیــر آن هــا  ــزرگ تولیــدی درب ایران خــودرو به عنــوان واحدهــای ب
بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد کارکنــان و ضــرورت ادامــۀ تولیــد ســؤال کــردم 
ایــن اســت کــه بــه همــۀ مدیــران تولیــدی تأکیــد مضاعــف کنیــم کــه 
صیانــت و مراقبــت از ســامت کارگــران هم زمــان بــا تولیــد بــرای حفــظ 

تعــادل تولیــد کشــور مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــر از همــۀ  ــن بیمــاری هــر چــه زودت ــدواری کــرد ای ــراز امی وی اب
کشــورهای جهــان دور شــود. بنابرایــن گــزارش، در ایــن جلســه حمیدرضا 
عظیمیــان مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه ضمــن اشــاره بــه وســعت 
ــه اجــرای طــرح  حــوزۀ فعالیت هــای ایــن شــرکت در گســترۀ کشــور، ب
غربالگــری کارکنــان شــرکت فــوالد مبارکــه و انجــام تدریجــی آزمایــش 
ــات  ــی اقدام ــرح تمام ــه ش ــرد و ب ــاره ک ــان اش ــام کارکن ــون از تم خ
ــد  ــد تولی ــۀ فراین ــدف ادام ــا ه ــته، ب ــال گذش ــر س ــه از اواخ صورت گرفت
بــا در نظــر گرفتــن اولویــت ســامت کارکنــان پرداخــت و عــدم شــیوع 
گســتردۀ ایــن بیمــاری در میــان کارکنان این شــرکت را نشــان از موفقیت 

اقدامــات و تدابیــر اتخاذشــده در ایــن شــرکت دانســت. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم:
جهاد کشاورزی قم جهش تولید را با ارتقا بهره وری محقق 

می کند
قم - رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: ارتقا بهره وری و استفاده 
صحیح از نهاده ها، هدف اصلی جهاد کشاورزی قم برای تحقق راهبرد جهش 

تولید در این بخش است.
عباس پورمیدانی روز یکشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا،  بیان کرد:  
دربخش کشاورزی قم ظرفیت مناسب برای توسعه کمی مزارع و باغات وجود 
ندارد چراکه نهاده های پایه در این بخش همچون آب و زمین با محدودیت 
مواجه است، به همین دلیل سیاست ما برای تحقق راهبرد جهش تولید، 
افزایش کمی زمین های کشاورزی نیست،  بلکه به دنبال افزایش بهره وری 
نهاده ها برای ارتقا سطح تولید محصوالت و تحقق شعار سال با استفاده از 

این روش هستیم.
وی با اشاره به این که تصمیم های الزم برای اجرای برنامه های متنوع 
افزود:  است،   گرفته شده  قم  کشاورزی  بخش  در  تولید  جهش  موردنیاز  و 
تولید  روش های  کردن  اقتصادی  و  علمی  نوین  روش های  به کارگیری 
محصوالت ازجمله مهم ترین طرح های سازمان جهاد کشاورزی قم برای 

تحقق راهبرد جهش تولید است.
وی ادامه داد: دراین راستا برنامه های اجرایی گسترده ای موردتوجه قرار 
گرفته است که ازجمله آن می توان به توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار 
از  کرد؛ سال گذشته چهارهزار هکتار  اشاره  قم  باغات  و  مزارع  در سطح 
در سال جاری  و  این سیستم ها مجهز شد  به  استان  زمین های کشاورزی 
نیز این برنامه برای چهار هزار هکتار دیگر عملیاتی می شود که تاثیر بسیار 
قابل توجهی در افزایش بهره وری و جهش تولید دربخش کشاورزی خواهد 
داشت.پورمیدانی گفت:  برنامه دیگر سازمان جهاد کشاورزی قم برای تحقق 
جهش تولید،  توسعه گلخانه هاست، گلخانه سیستم  بسته ای است که امکان 
تولید انبوه محصوالت را در تمام طول سال دارد و این روش کشت می تواند 

بستر مهمی برای افزایش سطح تولید محصوالت کشاورزی استان باشد.
وی بیان کرد: سال گذشته ۱۲ هکتار گلخانه درسطح قم ایجاد شد که 
تاش داریم این میزان در سال جاری به بیش از ۱8 هکتار برسد و سطح 

تولید محصوالت گلخانه ای استان افزایش قابل توجهی پیدا کند.
وی ادامه داد:  برنامه مهم دیگری که سازمان جهاد کشاورزی قم در 
راستای جهش تولید دنبال می کند، اصاح نژاد دام های پرورشی استان و 
مدیریت بهتر میزان مصرف نهاده ها در دامداری و مرغداری های قم به منظور 
افزایش سطح تولید محصوالت دامی است.رییس سازمان جهاد کشاورزی قم 
گفت: همچنین یک برنامه توسعه ای برای پرورش ماهی تیاپیا در بخش 
تکثیر و فرآوری را به میزان هزار تن دنبال خواهیم که عاوه بر جهش 
تولید در حوزه شیات،  موجب ارتقا افزایش مصرف محصوالت دریایی در 

قم و سامت شهروندان نیز خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین برنامه گسترده را در موضوع تکمیل زنجیره 
تولید حوزه مرغ و تخم مرغ استان دنبال خواهیم کرد که نقش موثری در 

ارتقا بهره وری و افزایش سطح تولید این محصوالت خواهد داشت.
وی ادامه داد: در راستای تحقق مطلوب راهبرد جهش تولید، برنامه 
محصوالت  کیفی  سطح  بردن  باال  به منظور  نیز  را  کشت  الگوی  تغییر 
کشاورزی و ارتقا بهره وری از نهاده ها در سطح دو دشت بزرگ قم دنبال 
می کنیم که این طرح دارای دستاوردهای ملی و منطقه ای قابل توجه برای 

کشاورزی استان است.
استان تشکیل  را روستاییان  بهره برداران بخش کشاورزی قم  بیشتر 
اشتغال روستائیان در  به تنهایی 45 درصد  به نحوی که کشاورزی  می دهند 
بخش های مختلف استان را به خود اختصاص داده است. در بخش کشاورزی 
کل زمین های قابل کشت قم برابر ۱05 هزار و 7۳0 هکتار است که این رقم 
46 صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور هست؛ مجموع کشت سبز استان 

شامل ۲۱ هزار هکتار باغ و 44 هزار هکتار زراعت است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر 746 هزار 
تن شامل 4۲5 هزار تن محصوالت زراعی و باغی، یک هزار و 500 تن 

آبزیان و ۳۲0 هزار تن محصوالت دامی است.

رونق شهرکهای صنعتی، اهرم جهش تولید در شهرستان ساری
شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
-فرماندار  درخشنده  محمد  مازندران 
انجام  بر  تأکید  با  ساری،  شهرستان 
تمام پروتکل هاي مراقبی و بهداشتی 
ویروس  با  مقابله  و  پیشگیری  جهت 
کرونا در شهرستان ساری گفت: باید 
ساري  در شهرستان  ها  ظرفیت  تمام 
ر  بکا لید  تو جهش  و  ونق  ر ي  برا

شود. گرفته 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرکهاي صنعتي مازندران، عباسعلی 
و  معاونین  شورای  جلسه  در  رضایی 
بخشداران فرمانداری شهرستان ساری 
با اشاره به شعار سال و تحقق منویات 
مقام معظم رهبری اظهار داشت: برای 
تحقق شعار امسال و جهش تولید باید 

با برنامه ریزی و نقشه راه مشخص در 
همه دستگاه ها، نسبت به رفع موانع و 
مشکات مقابل روی واحدهای صنعتی 
اقدام شود تا اهداف شعار امسال محقق 

گردد.
شهرک  وجود4  به  اشاره  با  وی 
ساری  شهرستان  بخش  در4  صنعتی 
در  اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  افزود: 

ساری  شهرستان  در  گذشته  سالهای 
بین  هم افزایی  با  باید  و  بود  مطلوب 
این  اجرایی  دستگاه های  و  بخشداران 
روند ادامه یابد تا تمامی ظرفیت ها در 
خدمات  و  امور  رونق  برای  شهرستان 
شهرک های صنعتی بکار گرفته شود که 
عوامل تولید با تسهیل در امور بتوانند 

جهش تولید را رقم بزنند.

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
خراسان  باقرزاده-استاندار  سمیه  مشهد 
جنوبی گفت: تثبیت اشتغال و ایجاد شغل 
های پایدار از اولویت سال 99 می باشد.

محمد صادق معتمدیان در برنامه 
زنده تلویزیونی »گفتمان هفته« شبکه 
خاوران خاطر نشان کرد: مهمترین پیامد و 
نتیجه پروژه های عمرانی و اقدامات سال 
گذشته، کاهش نرخ بیکاری در استان بود 
به گونه ای که در سه فصل پیاپی رتبه 
اول کشور را در این زمینه کسب کردیم.

اولین سیاست، معرفی  افزود:  وی 
ارشد  مقامات  به  استان  های  ظرفیت 
مدیران  با حضور  و  بود  دولت  و  کشور 
های  گام  زمینه  این  در  کشوری  ارشد 

خوبی برداشته شد.
معتمدیان یکی از مهمترین اقدامات 
سال گذشته را تحقق یکی از مطالبات به 
حق مردم و اتصال استان به شبکه راه آهن 
اجرایی  عملیات  آغاز  گفت:  و  برشمرد 
قطعه ۱6 این پروژه برای اتصال چابهار 
به سرخس و برقراری ارتباط بین المللی 
کشور هند با آسیای میانه، وگذراندن دو 
مصوبه برای تأمین اعتبارات این پروژدر 

سال گذشته رقم خورد.
وی تأکید کرد: اگر چه روال این 
نیست که در انتهای دولت پروژه های 
کان کلنگ زنی شود، اما با همت دولت 
و با پی گیری های استان این اتفاق افتاد و 
پروژه راه آهن کلید خورد.استاندار خراسان 
جنوبی از تکمیل بزرگراه ها نیز گفت: از 
سال 80 تا 97 درمجموع 560 کیلومتر 
باند دوم در استان اجرا شده ولی در سال 
98 علیرغم همه محدودیت ها عملیات 
باند دوم  از  دیگر  کیلومتر  اجرایی 4۲0 
آغاز شد.معتمدیان افزود : اعتبارات حوزه 
از 60  راه استان که در سال 97 کمتر 
میلیارد بود در سال 98 به بیش از ۲۲0 
میلیارد تومان رسید و همین باعث فعال 

شدن پروژه ها شد.
اقداماتی در راستای مدیریت آب

 وی حفظ منابع آبی را با توجه به 
اقلیم منطقه و برداشت های بی رویه، از 
اولویت های استان عنوان کرد و گفت: 
ما اولین استانی بودیم که در سال گذشته 
با همکاری همه بخش ها، سند سازگاری 
با شرایط کم آبی را تدوین کردیم و به 

دنبال آن اتفاقات مهمی رقم خورد.
های  پروژه  مورد  در  معتمدیان 
این  تحقق  راستای  در  که  آبخیزداری 
سند اجرا شده گفت: اعتبارات این بخش 
که در سال 97 حدود ۱6 میلیارد تومان 
بود، تا پایان سال مالی 98 به رقم 45 
میلیارد تومان می رسد و در همین زمینه 
50 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش 
برنامه های آبخیزداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سال گذشته با حضور 
وزیر جهاد کشاورزی کلنگ احداث ۱00 
سازه خاکی در مناطق مختلف زده شد 
که اکثر پروژه ها به بهره برداری رسید 
و با عنایت پروردگار و به جهت افزایش 
بارش ها، اکثر این بندها آبگیری و باعث 
نشاط و خوشحالی کشاورزان شده است.

تصریح  معتمدیان  صادق  محمد 
کرد: با توجه به اقلیم منطقه طرح های 
مقابله با بیابان زایی هم در استان اجرا 
شده به نحوی که در سال گذشته 90 
از محل  راستا  تومان در همین  میلیارد 
اداره  و  است  ملی جذب شده  اعتبارات 
از 6 هزار  بیش  منابع طبیعی هم،  کل 

هکتار بیابان زدایی داشته است.
استاندار اظهار کرد: از دیگر طرح 

هایی که در این حوزه دنبال شد ایجاد 
امسال 5  مقرر شد  و  بود  ها  نهالستان 
میلیون اصل نهال تولید شود. این برنامه 

تا هفته دولت اجرایی خواهد شد.
که  جایی  آن  از  شد:  متذکر  وی 
به دلیل جمعیت کم در موضوع جذب 
اعتبارات استانی، متأسفانه توفیقی نداریم، 
لذا جهت گیری این است که در ردیف 
های ملی به دنبال اعتبارات ویژه باشیم. 
در همین راستا با پیگیری هایی که شد 
در جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی 

موفقیت هایی کسب شد.
 کسب موفقیت در واردات دام مولد

استاندار به اجرای پروژه های آبیاری 
نوین اشاره کرد و گفت : با توجه به اقلیم 
اصًا  غرقابی  شیوه  به  آبیاری  منطقه، 
عقانی نیست لذا اجرای سیستم های 
پرفشار در استان سرعت باالیی گرفت و 
در این زمینه جزو استان های برتر بودیم.

معتمدیان افزود : اعتبارات این حوزه 
در سال 98 به نسبت سال 97 دو برابر شد 
و از ۳0 میلیارد به 60 میلیارد تومان رسید.

احیاء،  بحث  :در  اظهارداشت  وی 
 97 سال  در  قنوات  بازسازی  و  مرمت 
جذب اعتبارات استانی و ملی در مجموع 
۱۱ میلیارد بود اما در سال 98 سه و نیم 
برابر این رقم و مبلغ ۳6 میلیارد تومان 
نهضت  اجرای  است.وی  شده  جذب 
گلخانه ای را نیز از اقدامات مطلوب سال 
گذشته برشمرد و گفت: سال گذشته با 
این  جمهور  رئیس  اول  معاون  حضور 
زیرساخت های  شد،  پیگیری  موضوع 
الزم در چند ماه گذشته ایجاد شده و آماده 
هستیم در سال جهش تولید فاز عملیاتی 

این پروژه را اجرایی کنیم.
معتمدیان متذکر شد: ایجاد اشتغال، 
درآمد زایی به جهت صادرات محور بودن 
تولیدات گلخانه ای و در نهایت کاهش 
مصرف آب خروجی این برنامه می باشد.

های  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
منطقه ای شتر نیز که با مشارکت جهاد 
کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( سال گذشته رقم خورد، با توجه به 
پیگیری هایی که صورت گرفت به زودی 
فاز اول آن افتتاح خواهد شد. در جهت 
تأمین دام مورد نیاز استان واردات شتر را 
خواهیم داشت که مجوزهای الزم اخذ 
شده و هماهنگی ها صورت گرفته است.

استاندار از موفقیت استان در تأمین 
علوفه هم گفت و خاطر نشان کرد: این 
افتخار را داریم که اولین استانی هستیم 
که به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( بیشترین مزرعه کاشت خار شتر 
را در سطح کشور عملیاتی کرده ایم. در 
سال 98 در سطح کشور اولین استان وارد 

کننده دام مولد بودیم.
 وی جاده های دسترسی بین مزارع 
را از نیازهای کشاورزان برشمرد و افزود: 
در سال 97 تنها سه کیلومتر بود اما در 

سال 98 به ۱۲8 کیلومتر رسیده است.
اظهار  معتمدیان  صادق  محمد 
داشت: در موضوع شیات هم وارد فاز 
جدیدی شدیم و طی تفاهم نامه ای که با 
استان های یزد و سیستان و بلوچستان 
داشتیم، سال گذشته بچه ماهی رایگان 
بین مردم توزیع شد.اکنون نیز در بحث 
پرورش تیاپیا، جزو چهار استانی هستیم 
که مجوز داریم و جهش خواهیم داشت.

هفته معلم، کلنگ احداث دانشگاه 
فرهنگیان نیز به زمین زده خواهد شد

از  دیگری  بخش  در  استاندار 
بنیاد مستضعفان  اقدامات  به  سخنانش 
تعیین  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در 
بند  طور  همین  و  مردم  اراضی  تکلیف 
دره با مساعدت بنیاد بود و با همراهی 
هایی که صورت گرفت در هفته معلم، 
کلنگ احداث دانشگاه فرهنگیان نیز به 

زمین زده خواهد شد.
 دو موفقیت شرکت گاز

 استاندار از دیگر اقدامات شاخص 
دولت، نهضت گازرسانی را نام برد و گفت: 
استان در اواخر سال 97 آخرین شهر خود 
نهبندان را به شبکه گاز شهری وصل کرد 
و لذا گازرسانی به روستاها در سال 98 
سرعت گرفت و بیش از ۳00 روستا از 
نعمت گاز برخوردار شدند که در این زمینه 
رکورد زده و رتبه دوم کشوری را در بحث 

نهضت گازرسانی اخذ کردیم.
 400 نیز  امسال  افزود:  معتمدیان 
تمام تاش  روستا گاز دار می شوند و 
استان بر این است که تا پایان دولت همه 
روستاهای باالی ۲0 خانوار به شبکه گاز 
داشت:  اظهار  متصل شوند.وی  شهری 
در بحث تأمین زیرساخت  گاز واحدهای 
تولیدی سال گذشته، رتبه اول کشوری 

را در زمینه گازرسانی داشتیم.
استاندار با اشاره به ساخت مسکن 
گفت: با عنایت دولت و همکاری بنیاد 
دکتر  حضور  با  امداد،  کمیته  و  مسکن 
 ۳ شد،  تحویل  واحد  هزار   ۲ نوبخت 
بود  تحویل  آماده  اسفند  در  واحد  هزار 
برداری  بهره  اجازه  کرونایی  اما شرایط 
با این وجود تا سه ماه آینده تمام  نداد 
اگر شرایط  و  تکمیل خواهد شد  پروژه 
عادی تر شود، حتماً برای افتتاح پروژه  
خواهیم  هم  را  ارشد  مقامات  حضور 
داشت.معتمدیان تصریح نمود: در بحث 
شده  هایی  گذاری  هدف  هم  مدارس 
برای مثال تا پایان شهریور همه مدارس 
روستایی و شهری از سیستم گرمایشی 
استاندارد برخوردار می شوند.وی ادامه داد: 
تا پایان شهریورماه همه مدارس کانکسی 
که بیش از ۱0 دانش آموز دارند حذف 
در  آموزشی  کاس  و۲40  شد  خواهند 
مقاطع مختلف در دست ساخت و احداث 
داریم که تا پایان سال به اتمام می رسد.

 انقاب دیجیتالی
از  دیگری  بخش  در  استاندار 

اشاره  دیجیتال  موضوع  به  سخنانش 
تعداد   ،97 سال  پایان  تا  گفت:  و  کرد 
44 ایستگاه در سطح استان داشتیم که 
با  اما  بود  در حوزه های شهری  عمدتاً 
گرفتن  سرعت  و  زیرساخت ها  تأمین 
کار در سال 98، تعداد50 ایستگاه اجرا و 
احداث شده که اغلب در مناطق روستایی 

و صعب العبور می باشند.
وی متذکر شد: در سال 97 متأسفانه 
پایین ترین  دیجیتال  نفوذ  لحاظ  به 
گذشته  در طول سال  اما  بودیم  استان 
شهریور  پایان  تا  و  رسیدیم  میانه  به 
رسید.در  خواهیم  کشوری  میانگین  به 
های  کانال  همه  به  دسترسی  موضوع 
تلویزیونی و راه اندازی فرستنده سوم هم 
فقط بیرجند از این موضوع برخوردار بود 
که در سال 99 تعداد دیگری از شهرستان 

ها بهره مند خواهند شد.
 توسعه شبکه ملی اطاعات

رابطه  در  داشت:  اظهار  استاندار   
در  خوبی  برنامه های  هم  مخابرات  با 
سال گذشته اجرایی شد و با حضور وزیر 
ارتباطات جهش جدی در زیرساخت های 
تحت  روستا   650 و  داشتیم  ارتباطی 

پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفت.
معتمدیان تأکید کرد: سال گذشته 
اتصال  بحث  کشور  در  بار  اولین  برای 
و  استان  از  اطاعات  ملی  شبکه  به 
به  و  شد  اجرا  روستا  ملی  همایش  در 
شبکه  به  کاس   ۱00 نمادین  صورت 
ملی متصل شد.وی ادامه داد: بر اساس 
 ۱۳5 گرفته  صورت  برنامه ریزی های 
ملی  شبکه  به  شهریور  تا  هم  روستا 
متصل می شوند و در واقع از نسل ۲ به 
ارتقا خواهیم داشت.اجرای  نسل 4 هم 
90 سایت جدید تلفن همراه هم در دست 
اقدام است و ۱00 روستا زیر پوشش قرار 

خواهند گرفت.
استاندار تغییر شاخص ها را از موارد 
در   : گفت  و  کرد  عنوان  شده  پیگیری 
موضوع مخابرات، شاخص کشور باالی 
۱00 خانوار و در صدا و سیما ۲00 نفر 
است اما با پیگیری هایی که انجام شد 
برای استان استانداردها کاهش یافت تا 

روستاهای بیشتری برخوردار شوند.
وی گفت: با حضور وزیر ارتباطات، 
توسعه فیبر نوری در روستاها دنبال شد 
در  نوری  فیبر  توسعه  کیلومتر   40۳ و 
در  جدی  تحول  که  خورد  رقم  مناطق 
بحث اطاعات و ارتباطات است. تا پایان 
خرداد 500 مدرسه دیگر به شبکه ملی 
اطاعات متصل خواهد شد و در فاز بعدی 
با همت مخابرات هزار روستای دیگر در 
هفته دولت از اینترنت برخوردار می شوند.

استاندار در پایان از اقدامات انجام 
شده برای مدیریت بیماری کرونا گفت و 
تأکید کرد: با همراهی و مشارکت مردم 
در بحث آمار ابتا از هفتم فروردین ماه تا 
به امروز روند ثابت و کاهشی داریم. این 
بدان معنا نیست که شرایط عادی است 
بلکه مراقبت ها همچنان باید ادامه یابد.

وی در پایان از همت جمعی مردم 
در لبیک به فرمایش رهبر معظم انقاب 
استان  مردم  کرد:  نشان  خاطر  و  گفت 
نیازمندان  به  کمک رسانی  در  همواره 
پیشقدم هستند و به همت سپاه رزمایش 
کمک مؤمنانه به خوبی اجرا شد. در سطح 
کان، با ایجاد شورای نهادهای حمایتی 
در استان  هماهنگی بین بخش ها بخوبی 
اجرا و ضمن شناسایی نیازمندان واقعی 
حمایتی  های  برنامه  شئونات،  حفظ  با 

دنبال می شود.

استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد؛

ایجاد »اشتغال پایدار« از اولویت های سال جاری خواهد بود
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برای روزه بی روضه
جایگاهی نیست

محسن حنیفی

مرا به خلوت و ذکر شبانه راهی نیست
چرا که سهمیه ام غیر روسیاهی نیست

همیشه غیر تو را کرده ام طلب از تو
ببخش! نیت و مقصود من الهی نیست

مرا به سوی خودش می کشد چنان نفسم
که یک دو گام دگر تا خود تباهی نیست

فقط تو مشتری دست خالی ام هستی
اگرچه پیش تو دل گاه هست و گاهی نیست

اگر مرا نخری ورشکست خواهم شد
کمک که وضعیتم ، وضع رو به راهی نیست

تو دست یخ زده ام را گرفتی و انگار
به نامه عملم اصًا اشتباهی نیست

دوباره بر سر سفره نشاندیم امسال
اگرچه بنده ی تو عبد دل بخواهی نیست

ادبی  دوماهنامه  از  یازدهمین شماره 
چامه ویژه اردیبهشت و خرداد 99 به تازگی 
شده  عرضه  مجازی  فضای  در  و  منتشر 

است.
در این شماره اشعار عبدالحسین فرزاد، 
مهدی  لنگرودی،  شمس  باباچاهی،  علی 
عبدالرحیم  روزبه،  محمدرضا  ریحانی، 
کورس  امام قلی زاده،  امیر  سعیدی راد، 
احمدی، مهدی رضازاده، رحمت حقی پور، 
سامان  سقایی،  فرح  ده،  رضازا مهسا 
رحیم  تقی دخت،  محمدرضا  ساردویی، 
منتشر  ده  مهرعلی زا حجت  و  چراغی 

شده است.
داستان هایی  همچنین  جدید  چامه 

مریم  اخوان،  مریم  هزاوه،  مهدوی  رضا  شاطر،  مهدی  از 
علی اکبری، مریم ساحلی و شها رضاسلطانی را شامل می شود.

یادشده  داستان های  و  اشعار  به جز 
این شماره  در  »آدونیس«،  ویژه  پرونده  و 
از مجله چامه مقاالتی چون »دو پرسش 
از  مصاحبه ای  شامل  آدونیس«  از  مهم 
من  به  »عشق  الکرخی،  محمداالمین 
از  »فراز  بیدج،  موسی  نوشته  می گوید« 
خلیل  میشل  نوشته  عربی«  سنت های 
جحا، »از جانب معنا به سمت صورت« از 
قیصر امین پور، »از اعماق کلمات« نوشته 
ساده،  »زبان  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا 
و  اسوار  موسی  نوشته  پیچیده«  معنای 
»من از آینده می آیم« نوشته عبدالحسین 

فرزاد نیز منتشر شده اند.
تومان  هزار   40 قیمت  با  این مجله 
به صورت الکترونیکی در اپلیکیشن فیدیبو و پایگاه اینترنتی 

جار منتشر شده است.

گشودن پرونده »آدونیس« در شماره جدید نشریه چامه

نا  و کر یروس  و لی که  حا ر  د
استفاده  مقابل  را  ایران  نشر  کماکان 
و  نرم  مجازی  فروش  ظرفیت های  از 
راضی نکرده، این پدیده در جهان نشر 
را  جالبی  و  تازه ای  اقتصادی  اتفاقات 

رقم زده است.
این جمله را که کرونا فضای جهان 
را به قبل و بعد از خود تعریف کرده، 
کامی  مراودات  قالب  در  این روزها 
فارغ  کرونا  شنید.  می توان  مختلفی 
داشته  خود  در  چنین توانی  این که  از 
بکر  و  تازه  فرصتی  باشد،  نداشته  یا 
و  مولد  صنایع  از  بسیاری  پیش روی 
از  بتوانند  تا  داده  قرار  جهان  غیرمولد 
ادامه  در  بازنگری  نوعی  آن،  دریچه 
حیات خود داشته، با جهان و اتفاقات آن 
برقرار کرده و هماهنگ  ارتباط  بیشتر 

شوند و خود را به روز و برخط کنند.
ورود کرونا در ایران همراه بود با 
تعطیلی کتابفروشی های سراسر کشور و 
نیز مؤسسات نشر، رونق نسبی در بازار 
فروش کتاب های الکترونیک و صوتی 
بر  متکی  و  انفرادی  نیز تاش های  و 
خاقیت فردی و نیز تخفیف هایی که 
وجود  با  می شد.  ارائه  آنها  سوی  از 
اینکه کرونا این فرصت را فراهم کرده 
بود و هنوز هم کرده تا ساختار سنتی 
به سوی  راهی  بتواند  ایران  در  نشر 
رونق  برای  تازه  تجربه های  کسب 
با  خود  سنتی  حتی  رهای  زوکا سا
استفاده از ظرفیت مجازی فراهم کند؛ 
ایران  در  نشر  فعاالن  می رسد  به نظر 
کماکان جدای از فعالیت های بازاریابی 
انفرادی خود، تصمیمی برای رقم زدن 
و  استفاده  برای  جمعی  یک حرکت 

برخورداری از سود بیشتر ندارند.
سایت  وب  اخیر،  روزهای  طی 
فعالیت  ز  ا گزارشی  ویکلی  بلیشر  پا

 »Bookshops« اینترنتی  پایگاه 
درخور  اتفاقی  که  است  کرده  منتشر 
ایام  در  نشر جهان  فضای  در  را  اعتنا 

کرونا فراهم ساخته است.
»Bookshops« یک فروشگاه 
است  عمومی  منفعت  برپایه  اینترنتی 
 ، کتاب فروشی ها تمام  آن،  در  که 
آثار  صاحبان  و  هنرمندان  مجات، 
خود،  مختص  صفحاتی  در  می توانند 
بپردازند.  محصوالت شان  عرضه  به 
خریدهای این فروشگاه به طور مستقیم 
انجام شده و  از عرضه کننده محصول 
بیش از 75 درصد سود حاصله از آن ها 
می شود.  بازگردانده  وی  به  مستقیم 
یا  یک اثر  به  عاقه مندان  نتیجه  در 
کتابفروشی خاص، می توانند با خرید از 
آن، به صورت مستقیم در تداوم چرخه 
اقتصادی آن به ایفای نقش بپردازند.

یی  لگو ا  »Bookshops «
اقتصادی  چرخه  احیای  و  حفظ  برای 
و  جهان  سراسر  در  بفروشی ها  کتا
آمازون  با سیستم عرضه کتاب  مقابله 
درباره  وب سایت  ین  ا است.  بوده 
فعالیت خود عنوان می کند:  استراتژی 

»ما معتقدیم وجود کتابفروشی ها برای 
داشتن یک فرهنگ در هر جامعه سالم 
ضروری هستند. آنها جایی هستند که 
نندگان  خوا با  نند  می توا نویسندگان 
ارتباط برقرار کنند، جایی هستند که ما 
می توانیم نویسندگان جدیدی را کشف 
می کنیم، جایی هستند که کودکان را با 
یک عمر  می تواند  که  خواندن  هیجان 
دوام آورد، آشنا می کند. آنها همچنین 
اجتماعات  و  شهرها  مرکز  ثقل  نقاط 

ما هستند.«
بر اساس گزارش پابلیشر ویکلی و 
به نقل از اندی هانتر مؤسس این پایگاه، 
ماه  بین المللی طی  این فروشگاه معتبر 
ژانویه گذشته و با شیوع کرونا بیش از 
۲ هزار درصد افزایش مراجعه کننده را 
اینترنتی  این پایگاه  است.  تجربه کرده 
عنوان  هزار   8 روزانه  حاضر  حال  در 
در  تنها  می رساند.  فروش  به  کتاب 
 ۲70 میادی  جاری  سال  مارس  ماه 
مختلف  شهرهای  از  تازه  کتابفروشی 
جهان به آن پیوند خورده و در آن به 
و  پرداخته اند.  خود  محصوالت  عرضه 
این وب سایت با توسعه دقت نقشه های 

اراده دهنده خود توانسته حجم بیشتری 
از کتاب فروشی های کوچک را در درون 

خود بیاورد.
با  ی  ز مجا ه  شگا و ین فر ا
ز  ا بسیاری  نسته  توا یده ای  ا چنین 
کوچک  و  مستقل  بفروشی های  کتا
محلی را ولو با کاهش اندکی از سود 
کماکان سرپا نگاه دارد و از تبدیل شدن 
دیگر  کاربری  با  محلی  به  آنها  مکان 

جلوگیری کند.
تجربه های  چنین  لی که  حا در 
نشر  دنیای  در  توجهی  قابل  و  متنوع 
ایران  در  است،  شکل گرفتن  حال  در 
اما کماکان درباره ظرفیت های فضای 
قالب  در  کتاب  عرضه  برای  مجازی 
یک اتفاق عمومی موافقان و مخالفان 
بر  که  موافقانی  دارد.  وجود  جدی 
این باورند می توان یک حرکت همگانی 
تهران  نمایشگاه کتاب  برگزاری  مانند 
ز  ا یکی  بسیاری  ور  با به  که   - را
در  موقت  کتاب  فروشگاه  بزرگترین 
جهان است- می توان در بستر فضای 
برخی  مقابل  در  و  داد  مجازی سامان 
حمایت  فکر  به  و  این رویداد  مخالف 
امکان  برقراری  نیز  و  مستقیم  مالی 
وزارت  توسط  کتاب  مستقیم  خرید 

فرهنگ و ارشاد اسامی هستند.
ی  ها بستر د  یجا ا بدون شک، 
عرضه  برای  مجازی  فضای  در  تازه 
خأل  ُپرکردن  و  فرهنگی  محصوالت 
پایانه های  نبود کتابفروشی و  از  ناشی 
فروش محصوالت فرهنگی با استفاده 
از ظرفیت های فضای مجازی، یکی از 
مهمترین گوشزدهای کرونا به جریان 
بوده  اخیر  سال های  طی  ایران  نشر 
کماکان،  می رسد  نظر  به  اما  است، 
بدنه  در  این تذکر  برای  گوش شنوایی 

نشر ایران وجود ندارد.

کرونا  اقتصاد کتابفروشی های خرد جهان را رونق داد

کتابفروش های  میز  روی  نوبل   برنده  ژاپنی  رمان  اولین   
ایران

سفید«  رؤیایی  »قلمرو  رمان 
ترجمه  با  کاواباتا  یاسوناری  نوشته 
نتشارات  ا توسط  اشرافی  مجتبی 
ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

سفید«  رؤیایی  »قلمرو  رمان 
به تازگی  کاواباتا  یاسوناری  نوشته 
توسط  اشرافی  مجتبی  ترجمه  با 
انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
سفید«  رؤیایی  »قلمرو  کتاب 
قالب  در   ۱۳6۳ سال  در  پیش تر   ،
»آوای  کتاب  داستان های  از  یکی 
هزار  و  برف  سرزمین  و  کوهستان 

درنا« توسط انتشارات رضا چاپ شده است.
یاسوناری کاواباتا نویسنده این کتاب، یکی از بزرگ ترین داستان نویسان 
ژاپن است. او اولین نویسنده ژاپنی است که برنده جایزه نوبل شد. او در 
سال ۱968 برنده این جایزه شد و ۳ رمان »قلمرو رؤیایی سپید«، »آوای 
کوهستان« و »هزار درنا« از مهم ترین آثارش هستند که تاثیر زیادی در 
نوبل گرفتنش داشتند. ویژگی اصلی قلم این نویسنده، ترسیم آداب و رسوم 
سال  به  درگذشته  و   ۱899 سال  متولد  او  است.  ژاپن  قدیمی  فرهنگ  و 

۱97۲ است.
بین ۳ رمان نامبرده، »قلمرو رؤیایی سپید« تاثیر بیشتری در شهرت 

کاواباتا داشته است. این رمان در ۲ فصل نوشته شده است.
در داستان این کتاب، قطاری در حال حرکت از تونلی طوالنی وارد یک 
قلمرو رویایی می شود که با برف سفید شده و تصاویر زیبایی از طبیعت ژاپن 

را پیش روی مخاطب می گذارد...
هزار   ۱9 قیمت  و  نسخه   770 شمارگان  صفحه،   ۱57 با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.

حمایت وزارت ارشاد از کسب  و 
کارهای فرهنگی

اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  منابع  و  توسعه  مدیریت  معاون 
کارهای  و  کسب  از  حمایت  باهدف  را  این وزارتخانه  اقدامات  مجموعه 

فرهنگی متاثر از ویروس کرونا تشریح کرد.
و  فرهنگ  وزارت  منابع  و  توسعه  مدیریت  معاون  حیدری  الدن 
از  مالی  خسارت های  جبران  برای  دولت  حمایت  درباره  اسامی  ارشاد 
کارهای  و  کسب  از  حمایت  راستای  در  گفت:  فرهنگی  کسب وکارهای 
آسیب دیده حوزه فرهنگ و هنر در بحران کرونا سه دسته اقدام از اسفند 
سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و پیگیری ها در این راستا تا حصول 

نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این اقدامات شامل تدوین و پیشنهاد بسته های حمایتی، 
برآورد میزان خسارت های وارده و رایزنی های الزم برای جلب حمایت ها 
و مصوبات دولتی در جبران خسارت کسب و کارهای بخش فرهنگ و 
هنر می شود. تدوین سیاست های حمایتی برای فعاالن اقتصادی و کسب 
اجرای  پیشتازان  زمره  در  که  رسانه ای  و  هنری  فرهنگی،  کارهای  و 
قرار  فعالیت هایشان  توقف  با  کرونا  بحران  ستاد  مصوب  محدودیت های 
دارند، از نخستین روزهای بحران در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد 
بخش  دیده  زیان  کارهای  و  کسب  درج  اول  گام  گرفت.  قرار  اسامی 
فرهنگ و هنر در شمار کسب و کارهای مشمول دریافت بسته های حمایتی 
مصوب هیأت دولت و بانک مرکزی در مصوبه یازدهم فروردین ماه سال 
جاری هیأت دولت بود، بافاصله پس از تصویب؛ برآورد اولیه خسارت، 

بسته های حمایتی، تدوین و به مراجع ذیربط پیشنهاد شد.
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  منابع  و  توسعه  مدیریت  معاون 
بخشودگی  ارشاد،  وزیر  پیگیری های  با  و  در همین راستا  ادامه گفت:  در 
اجاره بهای فضاهای فرهنگی وهنری واگذار شده به بخش خصوصی در 
هیأت  این مصوبه  برمبنای  شد.  اباغ  و  رسید  به تصویب  دولت،  هیأت 
به دستور وزیر محترم، فعاالن بخش غیردولتی که مجتمع های  دولت و 
فرهنگی و هنری را در اختیار دارند و با همه گیری بیماری کرونا، از ادامه 
فعالیت شان بازمانده اند، از پرداخت اجاره بهای فروردین و اردیبهشت ماه 
در  نیاز  مورد  اعتبار  تخصیص  با  امیدوارم  هستند.  معاف  جاری  سال  در 
قالب کمک های باعوض و اعطای تسهیات و بخشودگی ها، از میزان 

نگرانی ها و خسارت ها بکاهد.
حیدری درباره تهیه و در نظر گرفتن بسته های حمایتی هم گفت: 
)کم  بهره  تسهیات  قالب  در  وزارتخانه  پیشنهادی  حمایتی  بسته های 
برای  یارانه  قالب  در  باعوض  کمک های  همچنین  و  قرض  الحسنه(  و 
استمهال  یا  و  بخشودگی  نیز  و  حقوق  پرداخت  و  وارده  خسارت  جبران 
به مراجع ذیربط  اجاره بها،  بیمه، عوارض و هزینه هایی چون  تعرفه های 
ارسال شده که باتوجه به مصوبه هیأت دولت برای بخشودگی اجاره بهای 
فضاهای فرهنگی و هنری بخشی از تنگناهای موجود به دلیل اثرات زیان 
بار تحریم و تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری در روزهای مبتا به کرونا 

کاهش می یابد.
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فرناز میرزالو

آموزش و پروش عامل گرانی کتاب درسی 
و ورود آن به بازار سیاه است

رئیس اتحادیه صنف لوازم التحریر و کتابفروشـان شـهرری جزئیاتی 
از دیـدار نماینـدگان اصنـاف کتابفـروش بـا نماینـدگان وزارت آمـوزش 

آمـوزش و پـرورش بـر سـر توزیـع کتاب های درسـی بازگـو کرد.
بیسـت و پنجـم فروردیـن مـاه سـال جاری در گزارشـی که توسـط 
خبرگـزاری مهـر منتشـر شـد، از اقـدام وزارت آمـوزش و پـرورش درباره 
کوتاه کردن دسـت کتابفروشـان از فروش کتابهای درسـی پرده برداشـته 
شـد و عنـوان شـد کـه ایـن رویـداد در تکمیل پروسـه در اختیـار گرفتن 
ایـن مهم از سـوی این وزارتخانه طی سـال گذشـته انجـام می پذیرفت .

روابـط عمومـی وزارت آموزش و پرورش در پاسـخی به آن گزارش 
اعـام کـرد کـه هـدف ایـن وزارتخانـه از طراحـی و راه انـدازی سـامانه 
فـروش و توزیـع مواد آموزشـی نظارت نظام مند بر فرآینـد تولید و فروش 
و توزیـع بر اسـاس نیاز واقعـی، کاهش قیمت کتاب های درسـی، کاهش 
مصـرف کاغـذ، کاهـش نـرخ کتاب هـای منسـوخه، کاهـش هزینه های 
مرجوعـی و تسـهیل دسترسـی مخاطبـان اسـت و ایـن سـازمان به هیچ 
وجـه درصـدد تمرکـز زدایـی، تصدی گـری و کسـب منفعـت از فـروش 
کتاب هـای درسـی نبـوده و نیسـت. و در ادامـه از برگـزاری جلسـه بـا 
اصنـاف نشـر و کتاب فـروش خبـر داده و عنـوان کـرد که آنها جـز تاکید 
بـر سیسـتم فـروش قدیمی و سـنتی خـود حرفی بـرای ارائه نداشـته اند .

عبـاس اربابی نژاد رئیس اتحادیه صنف لوازم التحریر و کتابفروشـان 
شـهرری که از حاضران در جلسـه کتابفروشـان با برخی از مدیران بخش 
کتاب هـای درسـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـوده بـا اشـاره بـه اینکـه 
ایـن جلسـه نمایندگانـی از اتحادیه ناشـران تهـران، و نیـز اتحادیه لوازم 
التحریر و کتاب فروش کرج، قرچک، ورامین و شـهر قدس حضور داشـته 
اسـت، بیان داشـت: مسـئوالن وزارتخانه در این نشسـت اصرار داشـتند 
کـه کـه بـه دنبـال گران کردن قیمـت کتاب های درسـی نیسـتند و حتی 
می خواهنـد هزینه هـا را کـم کننـد و از مـا راهکارهایـی بـرای ایـن کار 
خواسـتند. مـا نیـز در این نشسـت بـه صراحت بیـان کردیم که سیسـتم 
توزیـع سـال قبـل آقایان بـرای کتاب های پایـه دهم تـا دوازدهم صدای 
بسـیاری از مردم را درآورد. بسـیاری از آنها به ما مراجعه و شـکل توزیع 
اعـام نارضایتـی می کردنـد. در حالـی کـه مـا با قـرارداد مشـخص و با 
پرداخـت پیـش پرداخت در تیر ماه و تسـویه کامل بـا آنها قبل از دریافت 
کتاب هـا، بـدون هـراس و اسـترس کتاب هـا را توزیـع می کردیـم. همـه 

نیز از شـکل آن راضـی بودند.
اربابی نـژاد عنـوان کـرد: سـال گذشـته آمـوزش و پـرورش بـرای 
فـروش کتاب هـای درسـی مبلـغ 6 درصـد هزینـه فروش در نظـر گرفته 
اسـت. اول اینکـه بایـد بگویند این هزینه دریافتی چه شـده اسـت و کجا 
رفتـه و دوم اینکـه پاسـخ بدهـد کـه چرا خـاف اصل 44 قانون اساسـی 
از وظیفـه نظارتـی خـود وارد حیطـه توزیـع و فـروش شـده اند. در همین 
زمینـه نماینـده مـردم نور در مجلس شـورای اسـامی به تازگـی به وزیر 
آمـوزش و پـرورش اخطار کتبی داده اسـت و کمیسـیون آموزش مجلس 
نیز پیگیر این مسـاله اسـت. ما هم در تاش هسـتیم حضور وزیر محترم 
برسـیم و توضیحاتی ارائه کنیم، شـاید ایشـان مطلع نیست در این بخش 

از وزارتخانـه تحـت مدیریتشـان چه اتفاقی در حال رخ دادن اسـت.
رئیـس اتحادیه صنف لوازم التحریر و کتاب فروش شـهرری در ادامه 
گفـت: مـا در نشسـتی که بـا همکارانمان در سـایر اتحادیه ها داشـتیم به 
ایـن نتیجـه رسـیدیم بـرای نمایـش حسـن نیت مـان بـه وزارت آموزش 
و پـرورش، درصـد هزینه هـای خودمـان را کـه از قیمت محصـول برای 
عرضـه بـه ما کم می شـود، از ۱8 درصـد به ۱5 درصد برای سـال جاری 
کاهـش دهیم. جالب اسـت که مـا اینگونه برخـورد می کنیم ولی آموزش 
و پـرورش کـه مدعی اسـت کتاب هـا را گران نمی کنـد و از محل فروش 
آن دنبـال کسـب درآمـد نیسـت ولی بـه گواهی نـرخ کتاب های درسـی 

در سـال جـاری، همـه آنها را گران کرده اسـت.
وی افـزود: بـه مـا می گوینـد هزینـه توزیـع را 8 درصـد در نظـر 
بگیریـد. مگـر فـروش ایـن کتاب هـا چقـدر سـود دارد؟ سـه درصـد از 
ایـن مبلـغ هزینه هـای جـاری توزیـع و نگاهداری اسـت. بـا پنج درصد 
چطـور می تـوان کتـاب فروخـت و کتابفروشـی را اداره کـرد؟ مـا بـه 
مسـئوالن محتـرم در ایـن زمینـه توضیـح دادیـم، نامـه زدیـم، راهکار 
ارائـه کردیـم. امـا حتـی دادن یـک جـواب بـه نامـه مـا را هـم از همه 

نماینـدگان اصنـاف دریـغ کردند.
اربابی نژاد همچنین گفت: آقایان می گویند سیسـتم کتاب فروشـی ها 
مرجوعـی دارد. مـا در کل شـهرری سـال قبـل زیر یک درصـد مرجوعی 
داشـتیم. بهترین سیسـتم فروش کتاب درسـی همین سیستم خودگردان 
کتاب فروشی هاسـت نـه سیسـتمی کـه آقایـان درسـت کردنـد و دو مـاه 
پـس از آغـاز سـال تحصیلـی قبل، هنـوز کتاب درسـی در مقاطعی داخل 
مـدارس نبـود. آقایانـی کـه بـه سیسـتم متمرکـز تاکیـد دارنـد بفرمایند 
چـرا مجموعـه کتاب هـای درسـی کـه قیمـت دوره اش سـی هزار تومان 
بـوده اسـت سـال قبـل در بسـاطی های کتاب میـدان انقـاب ۲00 هزار 
تومـان بـه فـروش می رفته اسـت. ایـن کتاب ها چطور سـر از بازار سـیاه 
در مـی آورد؟ بـه مـا کـه کتـاب نمی دهنـد پس جز از سیسـتم خودشـان 
چطـور سـر از بازار سـیاه می تواند در بیـاورد؟ من نمی گویـم آقایان دروغ 

می گوینـد امـا معتقدم راسـت هـم نمی گویند.
وی تصریـح کـرد: آقایـان می گوینـد مـا راهـکار ارائـه نکردیـم. 
سـه راهـکار مشـخص در نامـه مـا بـه دوسـتان مطرح بـود. امـا دریغ از 
یـک جـواب کـه بـه آن داده شـود. بـا ایـن همـه مـا در تدارک نوشـتن 
نامـه بـرای مسـئوالن عالی رتبـه نظـام و شـخص مقـام معظـم رهبری 
هسـتیم و درصددیـم دیـداری با شـخص آقای وزیر هم داشـته باشـیم و 

خواسـته هایمان را بیـان کنیـم. انشـا اهلل کـه پاسـخ بگیریـم.

امیررضا بیگدلی داستان نویس و پژوهشگر معتقد 
است جایزه ادبی جمال زاده به دلیل تصاحب حقوق مادی 
محمدعلی  نام  شان  در  شرکت کننده،  آثار  معنوی  و 

جمال زاده نیست. 
امیررضا بیگدلی 

دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی است و 
پنج مجموعه داستان در کارنامه دارد. او در نوشتاری که 
باعنوان »جایزه ای که در شان جمال زاده نیست«، در 
ادامه می آید، انتقاداتی را از جهت حقوق مادی و معنوی 
متوجه جایزه ادبی جمال زاده می داند که مشروح شان 

در ادامه مطلب قابل مطالعه است.
سازمان  که  است  سالی  یکی دو  نوشته:  وی 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان »در 
راستای ارتقای فرهنگ شهروندی و جایگاه اصفهان 
داستان  بخش های  در  نویسی،  داستان  ادبیات  در 
)ناداستان( و بخش ویژه  کوتاه و زندگی نگاره نویسی 
زندگی نگاره نویسی ... « مسابقه ای به نام جایزه ادبی 
جمال زاده برگزار می کند. محمدعلی جمالزاده )متولد 
۱۲70،  وفات ۱۲76(  که به لحاظ تاریخی، پدر داستان 
کوتاه ماست، در اصفهان به دنیا آمده و به طور حتم 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 

به این دلیل، بانی جایزه شده است.
در  شرکت  عمومی  شرایط  بندهای  از  یکی  در 
این جشنواره ذکر شده است: در صورت برگزیده شدن 
و  چاپ  برای  اثر  معنوی  و  مادی  حقوق  کلیه  اثر، 
اجتماعی و ورزشی  به سازمان فرهنگی  نشر، متعلق 
نیست  بد  به همین دلیل  می باشد.  اصفهان  شهرداری 

مختصری در این خصوص توضیح داده شود.
* تحلیل حقوقی مالکیت ادبی و هنری

در ایران از سال ۱۳48 با تصویب قانون حمایت 
حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، بحث مالکیت 
با  قانون گذار  و  به رسمیت شناخته شد  ادبی و هنری 
احترام به حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده اثر درصدد 
حمایت از او بر آمد. که بر اساس آن؛ کتاب، رساله، 
جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگر اعم از علمی، فنی، 

ادبی و هنری نمونه ای از آن است.
حق  همان  پدیدآورنده،  مادی  حقوق  از  منظور 
انحصاری نشر و پخش وفروش و بهره برداری مادی از 
اثر است. پدیدآورنده می تواند این قسمت از حقوق مادی 
خود را طی قراردادی به غیر واگذار کند. در این قرارداد 
بهره برداری و همچنین مدت زمان  چگونگی و نحوه 
استفاده از حق مادی قید می شود. مثا نویسنده ای حق 
چاپ کتاب خود را برای مدت 5سال با شرایط خاصی 
این مدت،  در  است  بدیهی  می کند.  واگذار  ناشری  به 
کلیه حقوق انتشار برابر قرارداد منعقده متعلق به ناشر 
است و نویسنده در این مدت نمی تواند قرارداد مشابهی 

با ناشر دیگر منعقد کند.
او  حیات  در طول  اثر،  پدیدآورنده  مادی  حقوق 
معتبر است و بعد از مرگ هم به ورثه او یا به کسی که 
به او وصّیت شده، منتقل می شود. پدیدآورنده اثر مادامی 

که زنده است، می تواند حقوق مادی خود را به دیگری 
انتقال دهد. همچنین الزم به ذکر است واگذاری حقوق 
مادی، باعث صلب حقوق شخص پدیدآورنده نخواهد 
شد. مگر آنکه استفاده از آن، منحصراً به انتقال گیرنده 
واگذار شده باشد. در این خصوص باید توضیح داد منظور 
این است که پدیدآورنده در عین حال می تواند حق مادی 
استفاده از اثر خود را به طرق مختلف به اشخاص متعدد 
واگذار کند. مگر آنکه کا حق انحصاری استفاده از اثر 
خود را به دیگری واگذار کرده باشد که در این حالت 
دیگر نمی تواند دخل و تصرفی در حقوق مادی خود 

داشته باشد.
همچنین پدید آورنده عاوه بر امتیازات و حقوق 
مادی دارای حقوق معنوی نیز هست. حقوق معنوی 
پدیدآورنده، محدود به مکان و زمان نیست و این حق، 
غیرقابل انتقال است. هنرمند در اثری که خلق می کند، 
قسمتی از فکر و اندیشه خود را به ودیعه می گذارد و 
درنتیجه، اثر برای همیشه و همه جا محصول فکر و 
اندیشه خاق پدید آورنده بوده و کسی حق ندارد از 
این اصل چندنتیجه  از  بنابراین  کند.  این اصل تخطی 
از  پدیدآورنده جدا  عنوان  و  نام  اواًل  حاصل می شود: 
پاداش و جایزه ای متعلق به  ثانیًا هرگونه  اثر نیست. 
پدیدآورنده است. ثالثًا حفظ اصالت اثر، یعنی اثر ناشی 

از اندیشه خاق پدید آورنده است.
در  شرکت  عمومی  یط  شرا  7 بند  حاال  و 
صورت  در  است:  این ترتیب  به  که  جمال زاده  جایزه 
برگزیده شدن اثر، کلیه حقوق مادی و معنوی اثر برای 
اجتماعی و  به سازمان فرهنگی  چاپ و نشر، متعلق 

ورزشی شهرداری اصفهان می باشد.
* تحلیل ساده حق مادی و معنوی

این بند در خصوص حقوق مادی،  تحلیل ساده 
داستان،  کتاب،  فیلم،  به  یک موسسه  که  است  این 
نقاشی و یا هر اثر هنری جایزه ای بدهد و از فردای 

از  حاصل  درآمد  بخواهد  همین بند  استناد  به  آن روز 
یا  کتاب  فروش  حق  فیلم،  یک  بلیت های  فروش 
داستان، تملک یک نقاشی یا اثر هنری دیگری را از 
بلکه  بوده،  غیرقانونی  نه تنها  این؛  که  کند  خود  آن 
بسیار خنده دار هم هست. هرچند این امکان هست که 
یک نویسنده با دریافت مبلغی، حق چاپ کتابی را به 
به دلیل  فقط  جایزه  دریافت  اما  کند،  واگذار  ناشری 
برتری اثر نسبت به دیگر آثار شرکت کننده در جایزه 

است. نه برای فروش حق مادی اثر.
تحلیل ساده این بند درباره حقوق معنوی هم، این 
است که یک موسسه به فیلم، کتاب، داستان، نقاشی و 
یا هر اثر هنری جایزه ای بدهد و از فردای آن روز به 
استناد همین بند، اسم خالق اثر را برداشته و هر اسمی 
بخواهد، برای پدیدآورنده انتخاب کند؛ که چنین حکمی 
نه تنها شدنی نیست، بلکه خنده دار نیز هست چون جایزه 
به خالق اثر داده شده است. پس چه طور می توان حق 
معنوی آن را، از آِن خود کرد؟ نویسنده ای می تواند با 
این  و  بنویسد  کتابی  فرد دیگری  برای  پول  دریافت 
وقتی  اما  شود.  چاپ  آن خریدار  نام  به  ابتدا  از  کتاب 
موسسه ای به نویسنده ای جایزه می دهد، به خاطر خلق 
از آن به بعد، حق تغییر اسم  اثرش چه طور می تواند 

خالق را برای خود داشته باشد؟
ابتدا این طور به نظر می رسید که سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و عوامل آن یا 
نمی دانند چنین بندی در شرایط جایزه وجود دارد؛ یا از 
وجود آن باخبر هستند اما معنا و مفهومش را نمی دانند 
که در هر دوصورت، این برای موسسه ای و متولیانی که 
ادعا می کنند این جشنواره را در راستای ارتقای فرهنگ 
شهروندی و جایگاه اصفهان در ادبیات داستان نویسی، 
برگزار می کنند، بسیار ناپسند و زشت است. اما متاسفانه 
وجود  از  آنان  آگاهی  بنده،  گفتگوهای  با  که  بعدها 
چنین بندی مشخص شد، نه تنها لزومی به اصاح آن 

ندیدند، بلکه بر بودنش هم اصرار می ورزند.
اگر داستان نویسان جوان، به دلیل عدم آگاهی و 
آشنایی از چنین موضوعی یا به دلیل شوق وذوق، آثار خود 
را چشم بسته برای این جشنواره می فرستند، شاید قابل 
توجیه باشد! اما سخت در عجبم که چه طور بزرگان 
داستان نویسی معاصر ما، بدون هیچ گونه واکنشی به 
داور  و  دبیر  چون  عناوینی  تحت  نهتنها  این موضوع، 
از  چه بسیاری  بلکه  دارند،  نقش  این جایزه  اجرای  در 
این عزیزان _ حتی آنان که بنده از وجود چنین بندی 
حمایت  این جشنواره  برگزاری  از   _ کردم  آگاهشان 

هم کرده اند.
آیا چنین جشنواره ادبی و هنری ای که بانیان آن، 
نقش تصاحب کنندگان غیرقانونی حقوق مادی و معنوی 
یک اثر خاقه را بازی می کنند، ارزش داوری، دبیری، 
شرکت، حمایت و برگزاری دارد؟ آیا چنین جایزه ای در 
شان کسی چون محمدعلی جمال زاده است؟ امیدوارم 
بانیان این جشنواره به این نکته پی برده و متن بند هفت 

را به گونه ای دیگر اصاح کنند!

جایزه ای که در شان جمال زاده نیست
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روایتی تازه از داستان ضحاک نمایش می شود

هم زمان با تعطیلی سالن های 
تئاتر  و  تئاتر  تولید  مرکز  نمایش 
فکری،  پرورش  کانون  عروسکی 
مقدمات تولید چندین اثر نمایشی 
ن  نا ا جو نو و  ن  کا د کو ی  ا بر

فراهم شده که داستان ضحاک یکی از 
فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  داستان های 
با روایتی جدید به کارگردانی فهیمه باروتچی در مرحله پیش تولید 
است.باروتچی در مورد عوامل نمایش »ضحاک ماردوش« یادآور 
شد: هنرمندانی همچون علی محمدی و صبا قدیمی ساخت صحنه 
و عروسک و بهنوش کاظم زاده نوازنده و سازنده موسیقی به صورت 

جداگانه مشغول آماده سازی بخش های پیش تولید کار هستند.

آنتن شبکه  امشب روی  تاریکی«  »خانه ای در 
تماشا

مجموعه تلویزیونی »خانه ای 
و  نویسندگی  به  تاریکی«  در 
 ۱0 از  سلطانی  سعید  کارگردانی 
اردیبهشت روی آنتن شبکه تماشا 

به  تاریکی«  در  ای  »خانه  می رود. 
تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه حکایت دختری به نام ماه تابان است 
که در ایل بختیاری بزرگ شده و الدن مستوفی، محمدعلی کشاورز، 
اصانی،  فرهاد  قاسمی،  ثریا  پاک  نیت،  محمود  مظفری،  مجید 
فخری خوروش، سیما تیرانداز، اسماعیل شنگله، جلیل فرجاد، محرم 
زینال زاده، آتش تقی پور و فریده سپاه منصور از جمله بازیگرانی هستند 

که در سریال »خانه ای در تاریکی« به ایفای نقش پرداخته اند.

قطعه »ساقی« با صدای حمید هیراد منتشر شد

حمید هیراد خواننده موسیقی 
پاپ در روزهای آغازین ماه مبارک 
منتشر  را  »ساقی«  قطعه  رمضان 

ساخت.
با  ترانه ای  قطعه  که  این 

مضمونی عرفانی دارد نخستین فعالیت 
هنری حمید هیراد در سال جدید است 

و تنظیم آن را مهرشاد خنج برعهده داشته است.
هیراد در صفحه شخصی اش درباره این قطعه نوشته: »انسان 
وقتی تنها میشه، وقتی امیدش از غیر خودش بریده میشه، دلش یه 
دفعه می ریزه. احساس می کنه خیلی بهت نزدیکه. حتی نزدیک تر از 
رگ گردن. اون وقته که دوس داری یه دنیا براش حرف بزنی و ...
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»کوسه« پژمان جمشیدی  را جذب کرد

عنوان  به  جمشیدی  پژمان 
سینمایی  فیلم  بازیگران  از  یکی 
علی  نی  کارگردا به  »کوسه« 
سید  تهیه کنندگی  و  نی  عطشا

محمد احمدی معرفی شد.
فیلم »کوسه« بر اساس فیلمنامه ای 
علی  اثر  جدیدترین  عباسی،  پیمان  از 
عطشانی است که پروانه ساخت آن بهمن ماه سال گذشته صادر 
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محمد حسین زاده

ایـن  یونسـکو  ملـي  کمیسـیون 
قرنطینـه  ایـام  بـا  و همزمـان  روزهـا 
سـعي کـرده تـا برنامه هایـي جـذاب را 
به صـورت آنایـن و اینترنتـي تدارک 
ببینـد تـا درواقع کمکي بـه بحث مهم 
در خانه ماندن مردم داشـته باشـد. شب 
گذشـته یکي از جذاب ترین گفتگوهاي 
ایـن برنامـه پخـش شـد کـه از سـوي 
مخاطبـان بـه شـکلي فوق العـاده مورد 
اسـتقبال قـرار گرفـت. هفتمیـن شـب 
از نت گپ هـای یونسـکویی بـا حضـور 
لوریس چکناواریان، آهنگسـاز شاخص 
و رهبر ارکسـتر بین المللي کشـورمان و 
بـا اجرای آرش امینی اسـتاد موسـیقی 
و رهبـر ارکسـتر در صفحه اینسـتاگرام 
بـه  ایـران  یونسـکو  ملـی  کمیسـیون 
صـورت زنـده برگـزار شـد کـه در این 
برنامـه بیشـتر به خاطـرات این اسـتاد 

ارزنـده موسـیقي پرداخت شـد.
در ابتـدای ایـن برنامـه لوریـس 
چکناواریـان دربـاره شـروع کار خود به 
صـورت حرفـه اي در عرصـه موسـیقي 
گفت: من عاشـق موسـیقی زورخانه ای 
بودم بـه همین جهت بـه زورخانه های 
مختلـف رفتم و در جریان این بازدیدها 
ورزش  ایـن  و  سـنت  ایـن  عاشـق 
شـدم ضمـن اینکـه در همـان حیـن با 
فردوسـی و داسـتان رسـتم و سـهراب 
آشـنا شـدم. در همان هنـگام به خودم 
اُپـرای رسـتم و  قـول دادم یـک روز 
نمی دانسـتم  امـا  بنویسـم  را  سـهراب 
یـک سـنگ بـزرگ اسـت. در دوران 
جوانـی ام مخالف هایـی هم داشـتم که 
دوسـت نداشـتند ایـن اپـرا را بنویسـم 
بـا ایـن وجـود ارکسـتر سـمفونیک را 
تشـکیل دادم  یـادم اسـت بـرای ادامه 
تحصیـات بـه اتریـش رفتـم. در آنجا 
بـا یکی از موزیسـین های بزرگ آشـنا 
شـدم می خواسـتم بـا او دیـدار کنم که 
چنـد بـار این اتفـاق نیفتاد امـا باالخره 
او را دیـدم و در همـان دیـدار او بـه 
مـن گفـت بنشـین و پیانـو بـزن وقتی 

را اجـرا  از رسـتم و سـهراب  بخشـی 
کردم بسـیار پسـندید و از من خواسـت 
گفتـم  او  بـه  امـا  بمانـم،  اتریـش  در 
مـن از ایـران آمـدم و بایـد به کشـورم 
برگـردم. یـک بـار دیگـر وقتـی او را 
دیـدم بـه مـن گفـت بـرای تـو اتاقـی 
اجـاره می کنـم تا بمانی و اپرای رسـتم 
و سـهراب را کامـل بنویسـی، بغضـم 
گرفـت چـون در وطـن خـودم بـه من 
می گفتنـد نت هـای آن را ننویـس ولی 
در اتریـش بـه مـن می گویند ایـن اپرا 
را کامـل کـن! با همه ایـن اوصاف ۲5 
سـال طـول کشـید تا این اپـرا را کامل 
کنم سـپس به شـکل معجزه آسـایی از 
مـن دعـوت کردنـد تـا آن را در تهران 
اجـرا کنـم. وقتـی قرار شـد ایـن اپرا را 
اجـرا کنـم دسـت اندرکاران وقت از من 
پرسـیدند ایـن اپـرا چقدر زمـان می برد 
کـه گفتـم ۲ سـاعت و ۲0 دقیقـه. آنها 
تعجـب کردنـد و بـه مـن گفتنـد بـا 
ایـن زمـان طوالنـی کسـی در سـالن 
اینکـه نمی خواهـی  به ویـژه  نمی مانـد 
در میانـش آنتـراک بدهـی. مـن قبول 
نکـردم کـه آن را کوتـاه کنـم. شـب 
اجـرا فـرا رسـید و سـالن ُپر شـده بود. 
مشـغول رهبری اپرای رستم و سهراب 
شـدم، امـا در میانه هـای اجـرا دیگـر 
صدایی نمی شـنیدم. احسـاس می کردم 
رفته انـد  خانه هایشـان  بـه  جمعیـت 
دادم،  ادامـه  کارم  بـه  ایـن وجـود  بـا 
وقتـی تمام شـد دسـتم را پاییـن آوردم 
همچنـان سـکوت مطلـق حاکـم بـود 
امـا به یکبـاره دیدم سـالن منفجر شـد. 
آنـگاه متوجـه شـدم که کسـی نرفته و 
همـه تـا آخریـن لحظـه اجـرا را دنبال 
کرده انـد، ایـن بزرگترین هدیـه ای بود 
کـه دریافـت کـردم . البتـه همان شـب 
وقتـی اجـرا تمـام شـد می خواسـتم به 
هتـل برگـردم امـا دیـدم بیـرون ۳00 
نفـر منتظـر مانده اند که امضـاء بگیرند. 
ایـن اسـتقبال به گونـه ای بـود که فکر 
کـردم خـدا می خواهـد بـه مـن بگوید 

نباشید! خسـته 
چکناواریـان در بخـش دیگـر از 

صحبت هایـش بـا اشـاره بـه زلزلـه بم 
در  ایـن  از  پیـش  مـن  کـرد:  عنـوان 
ارمنسـتان از ایروان یک مسیر طوالنی 
را بـرای کمک پیـاده روی کرده و برای 
آنجـا پـول جمـع کـرده بـودم وقتـی 
زلزلـه بـم پیـش آمـد خواسـتم دوباره 
ایـن کار را تکـرار کنـم و بـا پیاده روی 
بـرای بازسـازی فرهنـگ پـول جمـع 
کنـم که کسـی بـا مـن همراه نشـد و 
نتوانسـتم ایـن کار را بکنم اما بعدها در 
پاریـس کنسـرتی بـرای کمـک برگزار 
کردیـم. وقتـی می گویـم می خواسـتم 
بـرای بازسـازی فرهنـگ پیـاده روی و 
کمـک جمـع کنم بـه این دلیل اسـت 
کـه فرهنـگ مهمترین مقولـه در یک 
کشـور اسـت بـه هـر حـال بچه هایـی 
کـه از آن زلزله جان سـالم بـه در برده 
بودنـد باید با فرهنگ بزرگ می شـدند.

این آهنگسـاز در پاسـخ به سوالی 
سـازهای  بـا  آهنـگ  اجـرای  دربـاره 
ایرانـی گفت: وقتی از اتریش بازگشـتم 
آن زمـان مسـئولیتی گرفتـم و عاقـه 
داشـتم  ایرانـی  سـازهای  بـه  زیـادی 
بـه همیـن دلیـل رفتـم و ایـن سـازها 
را یـاد گرفتـم چـون دوسـت داشـتم 
آهنگـی بسـازم کـه چنـد صدا داشـته 
باشـد. ایـن موضـوع را بـا دوسـتان در 
میـان گذاشـتم کـه اسـتقبال کردنـد و 
بـه مـن گفتنـد نت هایـش را بنویـس. 
نت هـای ایـن آهنـگ را نوشـتم و بـا 
سـازهای ایرانـی اجـرا کردیـم، بعدهـا 
همیـن قطعه در انگلیـس، هنگ کنگ 
و چنـد کشـور دیگـر اجـرا شـد. بعد از 

اتریـش، به آمریکا دعوت شـدم و آنجا 
حدود 6سـال اسـتاد دانشـگاه بـودم اما 
بعدهـا بـه ایـران دعـوت شـدم. به طور 
کلـی من ایـران را دوسـت دارم، اینجا 
کشـور مـن اسـت کـه هرچنـد ازنظـر 
اسـت  عقب مانـده  موسـیقی  قوانیـن 
امـا بـه لحـاظ فرهنگ و ادبیات بسـیار 

اسـت. غنی 
وی با اشـاره به اپرای عاشـورا، در 
بخش دیگـري از صحبت هایش گفت: 
مـن از کودکـی بـه موسـیقی محـرم 
عاقمنـد بـودم و آنهـا را جمـع آوری 
می کـردم بـه همیـن دلیـل توانسـتم 
داسـتان عاشورا را پیگیری و این قطعه 
را بسـازم البته گویا تلویزیون قصد دارد 
ایـن اپـرا را اجـرا کنـد و بایـد ببینیـم 
سـرانجام کار چـه می شـود. همانطـور 
کـه گفتـم ایـران فرهنگ غنـی دارد و 

بـرای مـن الهام بخش اسـت.
لوریـس چکناواریـان در ادامه این 
برنامه در پاسـخ بـه صحبت مجری که 
گفـت هنرمنـدان اصـوال معتقدنـد در 
هفت آسـمان یـک سـتاره هـم ندارند، 
اظهـار کـرد: یـک بـار در شـصتمین 
سـالگرد تولـدم در ارمنسـتان مشـغول 
اجـرای یـک قطعـه بـودم که بـه ناگاه 
یـک آمریکایی برخاسـت و بـه صحنه 
آمـد، همـه ما تعجـب کـرده بودیم که 

چـرا او بـه صحنـه آمـده اسـت، امـا او 
گفت از سـوی موسسـه ستاره شناسـی 
آمریکا یک سـتاره در همـان جایی که 
همـه هنرمنـدان، کارگردان و... سـتاره 
دارنـد، بـه نام من کرده انـد. از این نظر 

مـن یـک سـتاره دارم )خنده(!
اسـتاد ارزنده موسـیقي کشـورمان 
در بخـش دیگـري از ایـن گفتگـو بـا 
اپـرا آمـاده اجـرا دارد،  بیـان اینکـه 7 
گفـت: مـن 7 اپـرا نوشـته ام کـه به جـز 
پردیـس و پریسـا، هیچکـدام به صحنه 
نرفته انـد چـون مـا اپـرا نداریـم البتـه 
شـاید وقتـی مـن از دنیـا رفتـم ایـن 
اتفـاق بیفتـد بـا ایـن وجود مـن یکی از 
آهنگسـازان خوشبخت هستم که برخی 
از قطعاتم اجرا شـده اند چون بسـیاری از 
آهنگسـازان این اقبـال را ندارند. بعضی 
از آثـار من ضبط شـده اند، امـا ای کاش 
اسپانسـری داشـتم تـا دیگـر آثـارم هم 
ضبـط می شـدند. بـرای مثـال قطعه ای 
بـرای غامرضـا تختـی نوشـته ام اما به 
دلیل نداشـتن اسپانسـر ضبط نشـده که 
اگـر اسپانسـر داشـتم اجـرا می شـد امـا 
امیـدوارم یک روز اسپانسـری به میدان 
بیایـد تـا بتوانـم ایـن قطعـه را در اروپـا 
اجـرا کنم. مـن عاقه زیـادی به تختی 
دارم. یـادم اسـت در دوران جوانی وقتی 
زلزلـه ای آمـد مـن و تختـی رفتیـم تـا 

بـرای کمک بـه مردم پـول جمع کنیم. 
برخـی از قطعـات در طـول زندگی یک 
آهنگسـاز هیچ وقـت اجرا نمی شـوند اما 
ممکـن اسـت این امـر بعد از مرگشـان 
صـورت بگیـرد. من حاال 8۳ سـال دارم 
امیـدوارم شـرایطی پیـش بیایـد کـه در 
طـول این زمـان باقیمانـده از زندگی ام، 
بتوانـم چنـد کار دیگـر را ضبـط کنـم. 
امیـدوارم بتوانم اسپانسـر پیـدا کنم. این 
نکتـه را هـم بایـد بیـان کنـم کـه یک 
کشـور بـدون فرهنـگ، ارزشـی نـدارد 
و اگـر از مقولـه فرهنـگ حمایـت کنیم 
کشـور گلسـتان می شـود. مـا آدم هـای 
پولـدار زیـادی در کشـورمان داریم باید 
بتوانیـم آنهـا را متقاعـد کنیـم کـه وارد 
ایـن حوزه هـا شـوند و پـا بـه میـدان 
بگذارنـد چـون این چنیـن بـه مملکـت 

خـود خدمـت کرده انـد.
بخـش  در  چکناواریـان  لوریـس 
بـه  خـود  صحبت هـاي  از  دیگـري 
فیلمسـاز  کیارسـتمي  عبـاس  زنده یـاد 
برجسـته کشـورمان پرداخت و با اشـاره 
بـه ماجـرای دیـدارش بـا او گفـت: در 
دوران جوانـی مـن برای خیلی از فیلم ها 
عبـاس  یکبـار  می سـاختم.  موسـیقی 
کیارسـتمی آمـد و گفـت بـرای فیلمـم 
موسـیقی بسـاز، فیلـم او را دوبـار دیدم 
امـا درنهایـت بـه او گفتـم کـه فیلمـت 
نیـازی به موسـیقی ندارد چـون خودش 
یک موسـیقی اسـت. کیارسـتمی در آن 
هنگام خیلی ناراحت شـد و اتاق را ترک 
کـرد. واقعیـت این اسـت که مـن دنبال 
پـول نبـودم و واقعـا بـه نظـرم فیلمش 
نیازی به موسـیقی نداشـت. کیارستمی 
خـودش بعـد از 40سـال در جایـی ایـن 
داسـتان را تعریـف کـرد و فهمیـدم که 
او متوجـه شـده واقعـا فیلمـش نیـاز به 

موسـیقی نداشـته است.
چکناواریـان در پایـان گفتگـو بـه 
از  اخیـر  در سـال هاي  مـردم  اسـتقبال 
ارکسـتر سمفونیک ها اشـاره کرد و گفت: 
برایم بسـیار الهام بخش است که می بینم 
امـروز و در ایـن شـرایط دشـوار مـردم 
همـراه مـا هسـتند و از ایـن طریـق هـم 
مـا را می بیننـد. حرف آخر من این اسـت 
کـه بیاییـد دست به دسـت هم دهیـم و با 
هـر آنچـه داریـم از هنر و ثـروت و زمان، 
فرهنـگ ایـن مـرز و بـوم را زنـده نگـه 
داریم چـون اولین و مهمترین موضوع در 
بازسـازی یک کشـور، فرهنگ آن کشور 
اسـت که تضمین کننـده و سـازنده آینده 

درخشـان آن کشـور خواهـد بود.

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

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شماره مناقصه: ۱-99

نوبت اول
شهرداری جیرفت در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 9- 99/۲/9 شورای محترم اسامی شهر، کرایه ماشین آالت سنگین جهت انجام امورات عمرانی )شن ریزی و آماده 
سازی معابر سطح شهر- ایجاد بستر معابر جدید، اعم از بارگیری، حمل و تخلیه شن مخلوط و ماسه بادی از مبادی تعیین شده طبق اسناد مناقصه- تسطیح و کوبیدن معابر شهر و 
انجام هرگونه عملیات عمرانی مرتبط( را با برآورد اولیه به مبلغ ۱0.000.000.000 ریال)ده میلیارد ریال( از محل منابع داخلی شهرداری به پیمانکاران واجد صاحیت واگذار نماید. 

لذا خواهشمند است مناقصه گران ضمن رعایت موارد مشروحه ذیل در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
موضوع مناقصه: شن ریزی و آماده سازی معابر سطح شهر-ایجاد بستر معابر جدید، اعم از بارگیری-حمل و تخلیه شن مخلوط و ماسه بادی از مبادی تعیین شده طبق 

اسناد مناقصه - تسطیح و کوبیدن معابر شهر و انجام هرگونه عملیات عمرانی مرتبط 
هزینه درج آگهی در دو نوبت و در صورت درج آگهی تجدید مناقصه طبق روال مقرر قانونی و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری به عهده برنده مناقصه می باشد.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری از تاریخ 99/0۲/۱7 لغایت پایان وقت اداری 99/0۲/۲4 میباشد. 
مهلت تحویل اسناد و پیشنهادات: از تاریخ 99/0۲/۲۱ لغایت پایان وقت اداری 99/0۲/۲8 می باشد.

محل دریافت اسناد واحد پیمان و امور قراردادهای شهرداری جیرفت می باشد.الزم به ذکر است جهت دریافت اسناد مناقصه واریز مبلغ ۱.000.000 ریال به شماره حساب 
0۱07۳۲7۲۳000۱ بنام درآمد عمومی شهرداری نزد بانک ملی شعبه غدیر جیرفت و تحویل یک نسخه فیش واریزی به واحد پیمان و امورقراردادها و یک نسخه به امورمالی 

شهرداری الزامی است.
تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری صورت می گیرد و تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادات در تاریخ 99/0۲/۲9 ساعت ۱4:00 در محل دفتر شهردار می باشد.بدیهی 
است پاکات پیشنهادات مشتمل بر سه پاکت جداگانه پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه پاکت ب: رزومه، سوابق، رتبه مرتبط سازمان برنامه و بودجه و مدارک تأیید صاحیت 

و اسناد تکمیل شده مناقصه مربوط به مناقصهگر واجدالشرایط و پاکت ج: اعام قیمت مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه می باشد. 
در زمان انعقاد قرارداد ۱0% مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت نامه انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر اخذ می گردد.

مبلغ تضمین )سپرده( شرکت در مناقصه، با توجه به برآورد و اعتبار اولیه مبلغ 500.000.000 ریال )پانصد میلیون ریال( می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا 
فیش واریز نقدی به حساب شماره 0۱057۱554800۲ به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه غدیر جیرفت، بایستی در پاکت الف تحویل دبیرخانه حراست شهرداری گردد.

چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است. ضمنًا در صورت نیاز به اطاعات بیشتر شماره تلفن 0۳44۳۳۱۲۲۲6 آماده پاسخگوئی می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادها یک ماه از تاریخ افتتاح پاکت پیشنهادات می باشد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱0 آیین نامه معامات شهرداری میباشد. 
شهرداری جیرفت  ضمنا متن آگهی مناقصه در شبکه اطاع رسانی شهرداری جیرفت به آدرس www.Jiroft.ir  درج گردیده است.

هنرمندان و روزهاي قرنطینه
محمد رحمانیان: نمایشنامه عشق روزهاي 

کرونا را اجرا خواهم کرد!

یکي از پرحاشیه ترین و در عین حال شاخص ترین هنرمندان عرصه 
تئاتر کشور، محمد رحمانیان مي باشد که در سال هاي اخیر عاوه بر روي 
صحنه بردن نمایش هاي بسیار شاخص و پربازیگر، حواشي دیگري را هم 
قرار داده  تاثیر خود  را تخت  او  ابعاد کار هنري  تجربه کرده که درواقع 
است. با این حال او نیز یکي از هنرمنداني است که در روزهاي قرنطینه از 
هنر دور نشده و عاوه بر ادامه کارهاي قبلي خود بعد از دوران قرنطینه، 

به فکر کارهاي جدید نیز مي باشد.
این نویسنده و کارگردان شاخص تئاتري در گفتگو با دنیاي جوانان 
البته نمایش روزهای رادیو، که پیش از  درباره فعالیت هاي آینده خود و 
شیوع کرونا در پردیس تئاتر شهرزاد روي صحنه داشت و احراي آن ناتمام 
ماند، گفت: ادامه اجرای این نمایش به قوت خود باقی  است و ما نیز به 
تابع تصمیمات و دستورات  دلیل حفظ سامتی تماشاگران و هنرمندان 
ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم. مدیریت پردیس تئاتر شهرزاد نیز طی 
هماهنگی هایی با گروه هایی که اجرای نمایش شان به دلیل شیوع کرونا 
ویروس ناتمام ماند، اعام کرده است که در ایام پساکرونا اجرای این آثار 
ادامه خواهد داشت. از این رو از سرگیری اجرای نمایش روزهای رادیو 
که تنها 4 اجرای خود را در این تماشاخانه پشت سرگذاشته بود، مشمول 
تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد بود. روزهای رادیو، چه از حیث 
نگارش و چه از بُعد تمرین و اجرا جز آثار سخت و دشواری بوده که تاکنون 
به صحنه آورده ام و براساس تصمیم مدیریت پردیس تئاتر شهرزاد، گروه 
اجرایی این نمایش نیز آمادگی الزم را به منظور ادامه اجراهای خود در 

زمان بهبود شرایط را دارند.
اجرای  به  تصمیم  که  خبر  این  اعام  نمایشنامه نویس ضمن  این 
پروژه ای در تاالر وحدت را دارد و به این منظور مذاکرات و پیشنهاداتی 
نرسیده ،  قطعیت  به  هنوز  اما  شده،  ارائه  رودکی  بنیاد  مدیریت  به  نیز 
درباره این پروژه عنوان کرد: در صورت موافقت مدیریت بنیاد رودکی 
تصمیم بر این است تا تاالر وحدت به عنوان لوکیشن اجرایی قرار گیرد 
و نمایش های آناینی در ارتباط با روزهای کرونا در این تاالر اجرا شود 
اما همچنان درخصوص سازوکار اجرای این کار به نتیجه نرسیده ایم و 
توافقات الزم حاصل نشده است و تنها پروپوزالی ارائه شده که طی آن 
باید یک گروه تلویزیونی بسیار خوب با ۳ دوربین در این تاالر حضور 
داشته باشند تا ما این امکان را داشته باشیم که نمایش ها را هر شب به 
صورت آناین اجرا کنیم. به این منظور نمایش هایی با مدت زمان ۱5 
دقیقه تدارک دیده ام که به صورت آناین در یک ساعت مشخص اجرا 
شود. در حال حاضر در صورت نتیجه و توافق، نویسنده این آثار خودم 
هستم اما در صورتی که قرار بر ادامه این کار باشد، دوستان دیگری نیز 
به عنوان نویسنده به گروه اضافه خواهند شد چراکه این آثار باید روزانه 
تهیه شده و به صورت اثر تلویزیونی کوتاه تمرین شود و به صورت تئاتر 
زنده ضبط و نمایش داده شود. هدف و تفکر اصلی من از ارائه این پروژه 
احیای تئاتر زنده تلویزیونی است که حدود 60سال پیش در ایران اجرا 
جمیله  نصیریان،  علی  انتظامی،  بزرگی چون عزت اهلل  هنرمندان  و  شد 
حسینعلی  رشیدی،  داوود  فنی زاده،  پرویز  کشاورز،  محمدعلی  شیخی، 
حدود  هنرمندان  این  از  برخی  کردند.  اجرا  را  آثار  این  و...  طباطبایی 
دارند  کاری خود  کارنامه  در  تلویزیونی  تئاتر  زنده  اجرای   ۱50 تا   ۱00
چراکه این برنامه سال های سال چهارشنبه شب ها از تلویزیون نمایش 
داده می شد و این امر منجر به آن شد تا تعداد زیادی مخاطب به تئاتر 
خود  تماشاگران  شد،  افتتاح  سنگلج  تماشاخانه   زمانی که  و  شود  افزوده 
تئاتری،  تلویزیونی چهره های  زنده  تئاتر  این  از طریق  را داشت چراکه 
برایشان شناخته شده بودند. از این رو، این حرکت دارای سبقه ای بوده 
دوباره  باشد  داشته  وجود  امکان  این  امیدوارم  و  نیست  تازه ای  اقدام  و 
آن  به  و  کنیم  احیا  را  تلویزیونی  به شکل  نه  البته  آناین  تئاتر  اجرای 
سال ها بازگردیم. تئاتر آناین پیش از این نیز هم در تلویزیون خصوصی 
بسیار هم حرکت خوبی  اعتقاد من  به  و  است  افتاده  اتفاق  ملی  و هم 
به  اقدام  اما در صورت  نداشته اند  با آن مشکلی  نیز  بوده و نسل قدیم 
رعایت شود  بهداشتی  پروتکل های  باید  در شرایط موجود،  این حرکت 
با  بازیگران  فاصله  بیشترین  تا  شود  نوشته  صورتی  به  نمایشنامه ها،  و 
یکدیگر رعایت شود و امکان اجرا در این شرایط در نظر گرفته شود تا 

خطری بازیگران و عوامل را تهدید نکند.
محمد رحمانیان در پایان صحبت هایش درباره فعالیت خود در روزهای 
قرنطینه گفت: در حال نگارش نمایشنامه عشق روزهای کرونا، هستم و 
همچنین در حال تکمیل چند طرح نمایشی دیگر هم هستم که اکنون ترجیح 
می دهم درباره آنها اطاعاتی ندهم چراکه ممکن است کارگردان این آثار 
نباشم و بعدها از سوی کارگردان ها و گروه تهیه این نمایش ها توضیحات 
الزم ارائه خواهد شد. این روزها باید به رعایت فاصله اجتماعی اهمیت دهیم 
خصوصا در مشاغل پرخطر. پیشنهادم این است تا جایی که امکان دارد در 
منزل بمانیم. روز گذشته خبر خوبی شنیدم مبنی بر اینکه افشین هاشمی قرار 
است در نمایش آقای شادی، نوشته دیوید ممت ایفای نقش کند. به نظرم این 

روزها می توان از این اتفاقات را رقم زد تا طی این ایام، تئاتر تعطیل نشود.


