
حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت شود

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایین تر 
است. در حالی که به طور میانگین در جهان از هر ۱۰۰ نفر، ۶۱ نفر شاغل یا 
در جست وجوی کارند، این تعداد در ایران ۴۴ نفر است. در این میان، وقتی 
به مشارکت اقتصادی زنان نگاه می کنیم، تنها از پنج کشور وضعیت بهتری 
داریم. عرضه نیروی کار زنان در سطح استان ها نیز بسیار محدود است تا 
جایی که در برخی استان ها کمتر از ۱۰ درصد زنان به لحاظ اقتصادی فعالند. 

مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱٣٩٨ را منتشر کرد 
که بر اساس آن، نرخ بیکاری جمعیت ۱٥ ساله و بیشتر ۱۰,٧ درصد اعالم 
شده که نسبت به سال ۱٣٩٧، ۱.٥ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت 
جمعیت باالی ۱٥ سال در سال گذشته ۴۴.۱ درصد بوده که نسبت به سال 
این حال، جمعیت شاغالن ۴٣۰  با  یافته است.  گذشته ۰.۴ درصد کاهش 
هزار نفر افزایش یافته و به بیش از ۲۴ میلیون و ۲٧۰ هزار نفر رسیده است.

گزارش تفصیلی و جداول این طرح آمارگیری هنوز منتشر نشده و باید 
دید تأثیرات کرونا بر بازار کار سال ۱٣٩٨ نیز در این آمارها در نظر گرفته 
شده  است یا خیر. آخرین جداول تفصیلی از وضعیت بازار کار کشور مربوط 
به پاییز ۱٣٩٨ است که بررسی آن می تواند تصویر مناسبی از بازار نیروی 

کار به تفکیک استان و نیز بین زنان و مردان ارائه دهد.
صفحه ٣

کمیسیون آموزش موافق بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها نیست

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که 
حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان مهمترین اولویت در شرایط فعلی شیوع کرونا است، 
گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صراحتا به وزارت خانه های علوم و آموزش و 
پرورش اعالم کرده که بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به صالح نیست، لذا باید درباره برگزاری 

امتحانات هم به دانشگاه ها و مدارس تفویض اختیار شود. 
انتشار اخباری درباره بازگشایی مدارس گفت: در  میر حمایت میرزاده در واکنش به 
آخرین جلسه ای که کمیسیون آموزش با وزیر آموزش و پرورش داشت بر لزوم تعیین تاریخی 
جهت برگزاری امتحانات نهایی و کنکور تاکید شد که بعد از آن هم تاریخ دقیق برگزاری 
از این صراحتا به  امتحانات نهایی و کنکور اعالم شد.وی افزود: کمیسیون آموزش پیش 
وزارت خانه های علوم و آموزش و پرورش اعالم کرد که بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به 
صالح نیست چون سالمت دانش آموزان و دانشجویان بسیار مهم است. فقط بحث برگزاری 
امتحانات نهایی به صورت حضوری مطرح بود چون تعداد دانش آموزان در آن مقطع کم است 

لذا می توان با رعایت پروتکل های بهداشتی امتحانات را برگزار کرد.
صفحه٣

نمایندگان مجلس یازدهم
 از هیاهوهای سیاسی فاصله بگیرند

به  بنده  توصیه  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  پاسخگویی  فراکسیون  رییس 
نمایندگان دوره یازدهم مجلس این است که مسائل و هیاهوهای سیاسی را کنار گذاشته و 

اولویت خود را حل مشکالت اقتصادی مردم قرار دهند. 
آنها  به  باید  باقی مانده  ماه  اولویت هایی که مجلس دهم در یک  درباره  بختیار  علی 
بپردازد، بیان کرد: مجلس دهم در روزهای پایانی خود با شرایط خاصی مواجه شد و شیوع 
نیز  اکنون  ویروس منحوس کرونا باعث تعطیلی مجلس شورای اسالمی برای مدتی شد 
یک ماه به پایان کار این دوره از مجلس باقی مانده است. در این مدت باید طرح ها و لوایح 
مهمی که در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی بر روی آنها کار شده است 
در صحن مجلس بررسی و تصویب شود در غیر این صورت مجلس آتی باید از ابتدا مجددا 

این طرح ها و لوایح را بررسی کند که زمان بر است.
صفحه٣

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

اعطای وام 2 میلیون تومانی 
به صاحبان مشاغل بی ثبات

امکان برگزاری کالس های زنده در نرم افزار »شاد«
برای  پیش آمده  مشکالت  درباره  شرفی  مهدی 
دانش آموزان و معلمان در اپلیکیشن شاد گفت: در نسخه 
جدید ارائه شده از نرم افزار شاد، ایرادات نسخه های قبلی 
می توانند  معلمان  و  آموزان  دانش  است.  شده  برطرف 
و  را جایگزین  قبلی، نسخه جدید  به روزرسانی نسخه  با 
بهره برداری کنند.وی با اشاره به باالبود حجم فایل ها و 
برنامه های ارسالی در اپلیکشین شاد، گفت: بر این موضوع 
اشغال فضای  باعث  فایل ها  بودن حجم  باال  واقفیم که 
رفع  برای  و  می شود  معلمان  گوشی  یا  تبلت  در  زیادی 
این مشکل، گزینه ای را در روی اپلیکیشن شاد قراردادیم 
که امکان فشرده سازی فایل ها را فراهم می کند. معلمان 
و دانش آموزان باید ابتدا فایل را فشرده و سپس ارسال 
کنند. عالوه بر این باید به معلمان آموزش داده شود که 

فیلم های تولیدی را با حجم کم ضبط و ارسال کنند.
صفحه ۲

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن :

گیالن اجرای موفق پروژه حذف قبوض کاغذی 
یکی از دستاوردهای مهم شرکت در سال 98 بود

6
ایجاد ۱۱۰۰ شغل در حوزه های دانش بنیان

صفحه 2

4

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1452- پنجشنبه 18  اردیبهشت 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
احمدزاده: جاي 

مردم در برنامه هاي 
تلویزیوني خالي 

است!

5ورزش
وزیر ورزش و 

جوانان:واگذاری 
سرخآبی ها حالل 
مشکالت آنها است

هنگ 7فر

سالهاست كه برخي از مجريان تلويزيوني محبوب دلها شده اند 
و حتي اگر براي مدتي طوالني برنامه اي هم براي اجرا نداشته 
باشند، بازهم محبوبيت شان از بين نخواهد رفت. از طرف ديگر 
حضور بازيگران ستاره و به قول معروف سلبريتي هم در اين 

عرصه نتوانسته از محبوبيت آنها كم كند. 

دو  اول سال  نيمه  پايان  در  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزير 
باشگاه مردمی و پر طرفدار ايران وارد بورس  می شوند كه 
اين اقدام بی نظير و مورد حمايت دولت است و كار واگذاری 
در مجموع هم به پيشرفت ورزش كشور كمک می كند و هم 

حالل مشکالت اين دو باشگاه خواهد بود.

غالمحسين سالمی می گويد: ما يک  عده شاعر داريم كه منتظر 
نشسته اند تا واقعه ای رخ بدهد، كسی بميرد و يا جايی دعوا 
شود تا برايش شعر بگويند. از اوايل اسفند تا االن در خانه 
هستم. در اين مدت كمی به خانه رسيدم و كارهای روتين 
خانه را انجام دادم؛ گردگيری، جارو كردن و غذاپختن كه هر 

روز انجام می دهيم. 

چشمم آب 
نمی خورد که تعلیم 

و تربیت خوبی 
داشته باشیم 

تعداد مردان بیکار در خراسان شمالی، بیشتر از زنان بیکار است

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

نوبت اول
شماره : 1399.691

فراخوان  به شماره  برداری بجنورد  بهره  ایستگاه حسن سو در محدوده مرکز  نمودن حصار  موضوع مناقصه: زنگ زدایی و گالوانیزه 
2099091475000002 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 7 صبح مورخ 1399/02/20 تا ساعت 13 مورخ 1399/02/28 می باشد. مناقصه گران می بایست 
 www.setadiran.ir ظرف مهلت تعیین شده جهت دریافت اسناد و مدارک مربوطه صرفاً به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

مراجعه نمایند.
تا ساعت 13 مورخ  از ساعت 7 صبح مورخ 1399/02/20  بایست  مدارک(، می  و کلیه  مناقصه  )اسناد  پیشنهادها  پیشنهادها:  تحویل 

1399/03/12 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، توسط مناقصه گران بارگذاری شوند.
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران – منطقه چهار عملیات انتقال گاز به آدرس: مشهد، بولوار شاهنامه، شاهنامه 

35 )شهدای شعبانی(، مجتمع شهید باقری، امور پیمان ها 
برآورد کلی مناقصه: مبلغ 5.662.399.879 ریال می باشد.

شبای  حساب  شماره  به  واریزی  نقدی  فیش  یا  و  بانکی  نتنامه  ضما کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع 
مبلغ  به  گاز،  انتقال  عملیات  چهار  منطقه   – ایران  گاز  انتقال  شرکت  نام  به  ایران  مرکزی  بانک  نزد   IR880100004101090571214429
283.119.994 ریال )الزام به اخذ برگ دریافت از خزانه مناقصه گزار( و یا به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های مورد اشاره در ماده 6 آیین 

نامه تضمین در معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22
زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت؛ پاکت های پیشنهاد قیمت در ساعت 8 مورخ 1399/03/17 در محل منطقه چهار عملیات 

انتقال گاز، به نشانی مشهد – بولوار شاهنامه – شاهنامه 35 )شهدای شعبانی ( – مجتمع شهید باقری، گشوده خواهند شد.
به منظور دسترسی به اطالعات کلی مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 33004176-051 – 33004174-051 و شماره فکس 33656898-051 )تأییدیه فکس 
33004117-051 و یا 33004118-051( تماس حاصل نمایید. در ضمن متن کامل آگهی مناقصه در مهلت مقرر برای دریافت اسناد مناقصه، در 

سایت منطقه چهار عملیات انتقال گاز با آدرس nigtc.ir-district4 برای عموم قابل دسترسی می باشد.
کد آگهی :877800299

روابط عمومی منطقه چهار عملیات انتقال گاز

 امیر سودبخش 

اثرهایش  مشهورترین  از  یکی  در  چاپلین  چارلی 
“دیکتاتور بزرگ” هیتلر را مورد تمسخر قرار داد. آن ها 
شباهت های زیادی به یکدیگر داشتند مثال هر دو با چهار 
روز اختالف به دنیا آمده بودند و ظاهرشان شبیه یکدیگر 
بود همچنین هردو آن ها کودکی سختی داشتند ولی با این تفاوت که یکی 

از آن ها اشک را همراه آورده بود و دیگری لبخند را!
چارلی هم که از هیتلر متنفر بود از سیاست های 

شوروی بر ضد هیتلر دفاع می کرد.
بعد از جنگ رابطه آمریکا و شوروی به مشکل 
خورد و به چارلی برچسب کمونیست زدند و برای این 

ادعا دلیل هم داشتند!
اولین دلیل، سخنرانی های قدیمی چارلی بود که 
چارلی در حمایت از شوروی زمانی گفته بود که دو 

کشور با هم دوست بودند.
دومین دلیل این بود که می گفتند چرا چارلی هیچ 
وقت حاضر نشده تابعیت آمریکا را بگیرد در حالی که 

چارلی وقتی به انگلیس هم رفت حاضر نشد پیشنهاد پادشاه انگلیس را برای 
پذیرش لقب لرد بگیرد.

او می گفت: من تبعه دنیا هستم و فقط یک اتفاق باعث شده در انگلیس 
به دنیا بیایم.

سناتور مک کارتی لیستی از کسانی که به گفته او ثابت شده بود فعالیت 

کمونیستی می کنند به سنا داد و خواست که این افراد اخراج شوند.
چارلی مجبور می شود برای ادامه زندگی به سوئیس برود. البته یکسال 
بعد مک کارتی و همکارانش رسوا شدند و مشخص شد مدارکشان جعلی 

است ولی چارلی حاضر نشد به آمریکا برگردد و 20 سال در سوئیس ماند.
چارلی در سن 77 سالگی فیلمی به نام “کنتسی از هنگ کنگ” با بازی 

مارلون براندو و سوفیا لورن ساخت.
بهترین اتفاق سال های آخر عمر چارلی وقتی افتاد که آکادمی اسکار به 
او جایزه هنری یک عمر دستاورد هنری را داد و از او 

خواست به آمریکا بیاید و جایزه اش را بگیرد.
به  بازگشت  دلیل  به  هیجانی  با  ساله   83 چارلی 
رود  می  صحنه  روی  دار  چرخ  صندلی  با  و  آمریکا 
را  او  ایستاده  دقیقه  تمام حضار در سالن حدود 12  و 

تشویق می کنند.
این تشویق به عنوان رکورد ثبت می شود و دیگر 

هیچ وقت کسی را اینگونه تشویق نکردند.
سالگی   86 سن  در  برگشت  سوئیس  به  وقتی  او 
در  بعد  سال  دو  و  داد  “سر”  لقب  او  به  الیزابت  ملکه 
25 دسامبر سال 1977 و در سن 88 سالگی در کمال 

آرامش از دنیا رفت.
کمتر از یکسال از مرگش نگذشته بود که دو نفر جسدش را دزدیدند و 
از وکیلش باج خواستند ولی سه ماه بعد پلیس دزدها را گرفت و این بار تابوت 
را با بتن دفن کردند.مجله تایم چارلی را یکی از صد شخصیت تاثیرگذار قرن 

بیستم معرفی کرد.

پادکست رخ

من تبعه دنیا هستم
سرمقاله

قمار واشنگتن برای تهران
 افشار سلیمانی

خبر جنجال برانگیز نیویورک تایمز مبنی بر تالش آمریکا 
برای مشارکت در برجام در حالی منتشر می شود که دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری این کشور در سال ۲۰۱٨  ایاالت متحده آمریکا 
را به طور رسمی از این توافق خارج کرد و تحریم ها نیز بار دیگر 

علیه ایران اعمال شدند.
برمی گشت  برجام  به  ادعا  این  جای  به  کشور  این  اگر 
می توانست زمینه ساز گفتگوهایی در قالب ۱+٥ شود. اما مطرح 
کردن بحث مشارکت در این توافق به بهانه اینکه زمانی در آن 
عضو بوده اند چه به لحاظ حقوق بین الملل و چه به لحاظ سیاسی عقالنی نیست. قطعنامه 
۲۲٣۱ نیز توافق هسته ای را تأیید می کند و به استناد آن بود که تحریم ها لغو شدند. این 
در حالی است که آمریکا با القا کردن مشارکت خو در این توافق درصدد آن است تا تحریم 
تسلیحاتی ایران را تمدید و آن را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد در حالی که آمریکا با 

خروج از این توافق قطعنامه ۲۲٣۱ را نیز به طور خودکار لغو کرده است.
بر اساس این قطعنامه ایران دارای حق و حقوقی است و زمانی که جمهوری اسالمی 
ایران شاهد چنین رویدادهایی است در تصمیم خود تجدید نظر می کند و پروژه کاهش 
تعهدات برجامی را کلید می زند. در آن سو اروپایی ها نیز کاری از پیش نمی برند و خواستار 
المللی را  ایران به تعهداتش است. چنین مواردی به خوبی وجود یک نظام بین  بازگشت 
نشان می دهد که بر قاعده قدرت مدیریت می شود و در آن کشورهای قدرتمند بر اساس 
رویه خود عمل می کنند و خواسته هایشان را بر دیگران تحمیل می کنند و تا به اینجا نیز 

همین روند را در پیش گرفته اند.
به شورای  اگر قطعنامه  ایران چند سناریو مطرح است:  در بحث تحریم تسلیحاتی 
امنیت برود احتمااًل چین و روسیه آن را وتو کنند و با استمرار پایبندی به برجام و قطعنامه 
۲۲٣۱ بگویند که مدت تحریم تسلیحاتی ایران به پایان رسیده است و تهران می تواند بدون 
تحریم فعالیت های تسلیحاتی خود را اعم از تولید، صادرات، واردات و غیره به پیش ببرد. 
بدیهی است که در صورت وتوی قطعنامه از سوی این دو کشور هیچ قطعنامه ای در شورای 
امنیت تصویب نخواهد شد و در آن صورت ممکن است واشنگتن اقدامات دیگری را علیه 

ایران مانند اعمال تحریم های جدید در دستور کار بگذارد.
ممکن است دو کشور چین و روسیه در این مساله با سلطه گری آمریکا همراهی 
کنند و قطعنامه ای هم تصویب شود ولی احتمال تحقق این سناریو ضعیف است. طرح این 
سناریو از آن جنبه مورد بحث است که به لحاظ تاریخی در گذشته شاهد بودیم که چین و 
روسیه به ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان علیه ایران رأی مثبت داده اند. البته همه می 
دانیم که در این ماجرا ایاالت متحده آمریکا مقصر است و مقام های  روسیه نیز در موضع 
گیری های مختلفی به آن اذعان داشته اند. اما نکته مهم دیگری که باید بدان توجه داشت 
این است که اگر روسیه و چین در این موضوع رأی ممتنع هم بدهند قطعنامه علیه ایران 
تصویب خواهد شد و برای جلوگیری از این اتفاق وتو کردن قطعنامه از سوی حداقل یکی 

از این دو کشور الزامی است.
پرواضح است که رفتار و رویکرد ایاالت متحده آمریکا از هر جنبه ای غیرمنطقی و 
غیرعقالنی است و نمی توان چشم اندازی برای موفقیت این کشور متصور بود. در داخل 
و برخی از اعضای کنگره نیز نسبت به این اقدام آمریکا اعتراض کرده و اظهار داشته اند 
واشنگتن قبل از خروج از برجام باید حساب همه چیز را می کرد. وقتی این کشور با خروج 
زانو  به  ایران را علی رغم فشارهای مضاعف  نتوانسته  به اهدافش نرسیده و  این توافق  از 
دربیاورد با به بن بست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر تا زمانی که سلطه محوری وجود 

دارد چالش ها نیز تداوم خواهند داشت.
چنین شرایطی موجب شده تا توافق هسته ای وضعیت بدی را تجربه کند. برجام را 
شاید بتوان یک توافق بی جان تلقی کرد. فقط چند نکته در خصوص این توافق همچنان 
مهم باقی مانده و آن بحث پروتکل الحاقی و تصویب آن در مجلس شورای اسالمی است. 
بحث دیگر  اِن پی تی است که خروج از آن می تواند یکی از گزینه های مدنظر ایران باشد. 
اما بطور کل در تشریح برجام باید گفت که از این توافق تنها یک پوسته باقی مانده که هیچ 
هسته ای ندارد و با موفقیت آمریکا ممکن است این پوسته با همانند هسته از بین برود و 
چالش های جدیدی پدید آیند. وقتی چند کشور در شورای امنیت علیه ایران رأی دهند و 
قطعنامه ای در این راستا تصویب شود عماًل همه چیز از بین خواهد رفت و حتی ممکن 
است روابط ایران با چین و روسیه نیز دچار تنش شود؛ اما با توجه به چالش های این دو 
کشور با آمریکا بعید به نظر می رسد آنها با واشنگتن همراهی کنند و ایران را از دست بدهند.

نکته ای که غرب بدان واقف است توانمندی های ایران در صنعت هسته ای و دیگر 
موارد است. فشارهای مضاعف و اعمال تحریم ها  نتوانسته خللی در برنامه های ایران در 
این حوزه ها ایجاد کند. آزمایش های موشکی و به ویژه پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی 
نور توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی از دستاوردهای مهم و چشمگیر است. در خصوص 
غنی سازی اورانیوم نیز به همین شکل است و ایران از قابلیت های باالیی برخوردار بوده اما 

چون توافقی در این خصوص وجود دارد متعهد شده که سطح غنی سازی را کاهش دهد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر را شاید بتوان از دیگر عوامل دخیل 
در این مورد دانست. شاید ترامپ بخواهد از این قضیه به عنوان یک برگ برنده استفاده کند 
و با بررسی های الزم از درصد میزان شانس خود برای پیروزی در این جدال آگاهی کسب 
کند. نکته مهمتر اینکه با بررسی همه جوانب ممکن است ترامپ دست به چنین ریسک 
بزرگی نزند؛ چرا که با نزدیک بودن انتخابات ۲۰۲۰  و در صورت رأی نیاوردن قطعنامه در 

شورای امنیت ترامپ خود را بازنده خواهد دید.

نگاه و نظر
کرکِس کرونا روی سرمان چرخ می زند؛ 

ما فکر بازگشایی مدارس هستیم 

مصطفی داننده
 کرونا کشور را به سه رنگ سفید، زرد و قرمز رنگ آمیزی کرده است. 
شهرهایی که سفید شده اند بیمار کرونای بیشتر از یک نفر ندارند، زردها 
کمی اوضاع بیمارستان های شان از شهرهای قرمز بهتر است و شهرهای 

قرمزهم که تکلیف شان معلوم است.
اما  است  اتفاق خوبی  است،  تقسیم شده  به سه بخش  این کشور 
چرا محدودیت های بهداشتی گذاشته نمی شود؟ اگر فردی از شهری که 
قرمز است به شهری که سفید است برود و از قضا کرونا هم داشته باشد 

چه می شود؟
مگر نه اینکه یک فرد می تواند تعداد زیادی را درگیر این ویروس 
کند؟ مگر نه اینکه خیلی از افرادی که کرونا دارند، هیچ نشانه ای ندارند 

و تنها از طریق تست، مشخص می شود که آنها ناقل ویروس هستند؟
یا قرمز  یا استان سفید می تواند زرد  به همین راحتی یگ شهر و 
شود. وقتی شهری سفید است باید تالش کنیم که آن را سفید نگه داریم. 
اجرای قوانین سفت و سخت می تواند ما را در برابر کرونا قوی کند نه 

آسان گیری و عادی سازی.
به طور مثال می شود دستور العملی برای مسافرت در عصر کرونا 
تهیه کرد. همانطور که این ویروس المذهب از چین بار و بندیل اش را 
بست و جهان را آلوده کرد، به راحتی می تواند وضعیت شهرهای سفید 
را تبدیل به زرد و قرمز کند.نکته بعدی این است که واقعا  چه عجله ای 
برای عادی سازی وجود دارد. رییس جمهور روحانی  گفته است: »در 
از مسایلی که مطرح شد، گشایش آموزش در مدارس در  جلسه  یکی 
مناطق کم خطر یا سفید بود که پیشنهاد شد از ۲۰ اردیبهشت با رعایت 
پروتکل های بهداشتی مدارس بازگشایی شود و یک ماه هم آموزش ادامه 

پیدا کند و بعد امتحانات شروع شود.«
به  کمکی  چه  ماه،  یک  برای  حتی  مدارس  بازگشایی  واقعا  االن 
مدیریت کرونا می کند؟ مگر گفته نشده بود که مدارس و دانشگاه ها آخرین 
مکان هایی هستند که بعد از حل مسئله کرونا باز خواهند شد؟ حاال چرا به 

فکر باز شدن مدارس افتاده اید؟
خانواده ها در این دوران کم استرس دارند حاال باید نگران رفت و آمد 
فرزندان شان به مدارس باشند. حتما خوب می دانید که باز شدن مدارس 

یعنی شلوغ شدن شهر و سالم دوباره کرونا به ما.
حاال که کمی اوضاع کرونا بهتر شده است و توانسته ایم آن را تا 
حدودی مدیریت کنیم و مردم هم می دانند چگونه با آن برخورد کنند، این 

آسان گیری و عجله برای بازگشت به شرایط عادی چیست؟
به خدا دانش آموزان امتحان پایان ترم هم ندهند و با همین میزان 
اگر  به خدا  نمی خورد.  بر  جایی  به  بروند  باالتر  تحصیلی  به سال  سواد 
دانشجویان این ترم کرونایی را پاس کنند، آسمان به زمین نمی آید. اما با 
عادی سازی و برگشت به روزهای قبل از کرونا، دردسر و بحران دوباره 

به ما لبخند زهرآگین خواهد زد و روز از نو، روزگار از نو.
کرونا مثل یک کرکس در حال چرخ زدن در آسماِن شهرهای ماست؛ 

موظب باشیم که شکارش نشویم.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1452-پنجشنبه 18 اردیبهشت 21399 معه جا
ایجاد ۱۱۰۰ شغل در حوزه های دانش بنیان

کارآفرینــی  توســعه  معــاون 
کــت  بر د  بنیــا ر  ع محــو جتما ا
گفت:تعــداد مشــاغل ایجــاد شــده 
ــی  ــتاد اجرای ــت س ــاد برک ــط بنی توس
فرمــان امــام در حــوزه دانــش بنیــان 
بــه بیــش از ۱۱۰۰ شــغل خواهــد 

رســید. 
ــاد  ــزود: بنی ــی زاده اف ــا راض رض
برکــت تــا بــه حــال ۲۰۱ طــرح 
ــان  ــش بنی ــوزه دان ــتغالزایی در ح اش
راه انــدازی کــرده کــه ایجــاد ۶۰٣ 
ــال داشــته  ــه دنب فرصــت شــغلی را ب
اســت. ایجــاد ایــن تعــداد اشــتغال بــا 
اعتبــاری ۲٧۰ میلیــارد ریالــی محقــق 

ــت. ــده اس ش
برکــت  بنیــاد  داد:  ادامــه  وی 
اجــرای ۱٥۰ طــرح دیگــر را در حــوزه 
ــال ٩٩  ــان س ــا پای ــان ت ــش بنی دان
پیــش بینــی کــرده اســت کــه باعــث 
ایجــاد حداقــل ٥۰۰ شــغل دیگــر 

ــد. ــد ش خواه

اعتبــار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
٨۰ میلیــارد ریالــی درنظــر گرفتــه 
طرح هــای  اجــرای  بــرای  شــده 
ــال  ــان در س ــش بنی ــتغال زایی دان اش
ــت  ــاد برک ــار داشــت: بنی ــاری اظه ج
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  بــا 
ــاری  ــال و بختی ــتان های چهارمح اس
تفاهم نامــه همــکاری  کرمانشــاه  و 
ــب ٥٩ و ۱۴  ــه ترتی ــرده و ب ــا ک امض
اشــتغال زایی  طرح هــای  درصــد 
حــوزه دانــش بنیــان در ایــن اســتان ها 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج
کارآفرینــی  توســعه  معــاون 
ــا تاکیــد  اجتماع محــور بنیــاد برکــت ب
بــر فعالیــت ایــن بنیــاد در اســتان های 
دیگــر هــم توضیــح داد: همچنیــن در 
ــتان،  ــه لرس ــتان ها از جمل ســایر اس
کردســتان، سیســتان و بلوچســتان، 
ــی و اصفهــان نیــز  آذربایجــان غرب
ــان از  ــش بنی ــوزه دان ــاغلی در ح مش
ــین  ــد ماش ــای تولی ــه در زمینه ه جمل

ــرم،  ــوالت چ ــاورزی، محص آالت کش
ــی  ــع چوب ــندگی، صنای ــتگاه ریس دس
ــدن  ــای مع ــترزدایی از قیره و خاکس
بنیــاد  مســاعدت  و  مشــارکت  بــا 
برکــت ایجــاد شــده اســت.راضی زاده 
خاطرنشــان کــرد: بــا شــیوع ویــروس 
ــش  ــی دان ــد صنعت ــد واح ــا، چن کرون
بنیــاد  بــا  قــرارداد  طــرف  بنیــان 
برکــت در اســتان های چهارمحــال 
و بختیــاری و مازنــدران کــه قبــاًل در 
حــوزه تولیــد شــامپو و مــواد شــوینده 
فعالیــت داشــتند، بــا تغییــر خــط تولیــد 
خــود اقــدام بــه تولیــد ژل و محلــول 

کرده انــد. ضدعفونــی 
ــاره چگونگــی شناســایی  وی درب
ــوزه  ــال در ح ــص و فع ــراد متخص اف
دانــش بنیــان جهــت معرفــی بــه بنیاد 
ــز  ــهیالت نی ــه تس ــرای ارائ ــت ب برک
گفــت: ایــن افــراد از طریــق پارک های 
ــاوری مســتقر در اســتان ها  ــم و فن عل
شناســایی، و پــس از تأییــد طرح شــان 

بــه بنیــاد معرفــی می شــوند. همچنیــن 
مجریــان و تســهیل گران بنیــاد برکــت 
نیــز بــا شناســایی و معرفــی ایــن افراد، 
زمینــه ایجــاد اشــتغال را بــرای آن هــا 
ــن  ــرای ای ــه ب ــد. البت ــم می کنن فراه
فرآینــد هــم تاییدیــه پارک هــای علــم 
و فنــاوری مســتقر در اســتان ها مبنــی 
ــت  ــادی و صالحی ــه اقتص ــر توجی ب
علمــی داشــتن طرح هــای پیشــنهادی 

ــود. ــذ می ش اخ
کارآفرینــی  توســعه  معــاون 
بــا  برکــت  بنیــاد  اجتماع محــور 
اشــتغال زایی  این کــه  بــه  اشــاره 
در حــوزه دانــش بنیــان در قالــب 
مــدل اقتصــادی اجتماع محــور انجــام 
از  پــس  کــرد:  تصریــح  می شــود، 
ارائــه طرح هــای دانــش بنیــان توســط 
ــا،  ــن طرح ه ــب ای ــان و تصوی متقاضی
ــتغال زایی  ــد اش ــل فرآین ــام مراح تم
ــک  ــرد و کوچ ــاغل خ ــوزه مش در ح

می شــود. اجرایــی 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

احتمال برگزاری امتحانات حضوری در اواسط تیر
رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در صورت بهبود وضعیت، امتحانات 

این دانشگاه اواسط تیرماه به صورت حضوری برگزار می شود. 
محمدتقی احمدی ، با اشاره به اینکه ترجیح ما این است که امتحانات 
پایان ترم به صورت حضوری اوایل تابستان )احتماال اواسط تیرماه( برگزار 
شود، اظهار کرد: البته جزئیات و موانع این موضوع در حال بررسی است و 
منتظر هستیم  که ستاد ملی مقابله با کرونا،تا پایان خرداد ماه اعالم کند که 

شرایط چگونه می شود و ما براساس آن تصمیم نهایی را بگیریم.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: پیش بینی ما در خصوص کالس 
های عملی این است که این کالس ها در تیرماه و امتحانات در شهریور ماه 
برگزار شود؛ اما اگر به دلیل تشدید کرونا الزم باشد تاملی صورت گیرد، این 

دروس در این ترم ناتمام باقی خواهد ماند و به ترم آینده منتقل می شود.
ویژه  تسهیالت  گرفتن  نظر  در  برای  دانشگاه  این  برنامه  از  احمدی 
اجاره  برای  تخفیفی  تعرفه  گفت: یک  و  داد  خبر  پرداز  دانشجویان شهریه 
خوابگاه دانشجویان شهریه پرداز در نظر گرفته شده و این پیشنهاد در هیات 
امنا در حال بررسی است و در صورت تایید جزئیات آن به زودی اعالم می شود.

وی درباره وضعیت شهریه خوابگاه های خودگردان نیز گفت: دانشگاه 
نقش کلیدی و قانونی در رابطه با خوابگاه های خودگردان ندارد اما مطلع 
هستیم که به دلیل شرایط موجود، هم مالک و هم دانشجویان دچار بحران 
هم  که  داشته  مذاکراتی  و  دانشگاه وساطت  بین  این  در  اند.  شده  هایی 
دانشجویان به دلیل عدم پرداخت شهریه، خوابگاه هایشان را از دست ندهند 

و هم از طریق پرداخت وام یک پشتیبانی در این موضوع صورت بگیرد.

دو دانش آموخته  دانشگاه شریف در بین ۴۰ استاد برتر دنیا
دو دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دو استاد از چهل استاد 

برتر جوان زیر ۴۰ سال رشته مدیریت در دنیا معرفی شدند.
بر اساس رده بندی سایت )Poets & Quants( مریم کوچکی نژاد 
استاد دانشگاه نورت وسترن و علیرضا احمد سیماب، استاد دانشگاه اچ. ای. 
برتر جوان زیر ۴۰ سال در دنیا در رشته  استاد  سی مونترال در بین چهل 

مدیریت انتخاب شدند.
در چند سال اخیر نیز اقدام به معرفی اساتید جوان برتر رشته مدیریت کرده 
است. در ماه مارس هر سال یک کمیته از افراد متخصص مسئولیت انتخاب 
لیست چهل نفر نهایی را برعهده دارد. معیار انتخاب بر اساس مهارت های 

تدریس و کیفیت مقاالت تحقیقاتی اساتید است.
مطابق آمار وب سایت برای رقابت سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰۰۰ کاندیدا 
برای ۱۶۰ استاد رشته مدیریت از سراسر دنیا داشته اند که از این میان ۴۰ 

استاد به عنوان لیست نهایی انتخاب شد.

شروع ثبت نام کاردانی به کارشناسی 
ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی به صورت اینترنتی 
از روز چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ٩٩ آغاز شد. آزمون رشته های تحصیلی با 

آزمون این مقطع ۱۴ شهریور برگزار می شود.
آموزش کشور گفت:  آمیزی سخنگوی سازمان سنجش  فاطمه زرین 
متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 
۱٣٩٩ می توانند برای شرکت در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی تا 
روز سه شنبه ۲٣ اردیبهشت ٩٩ با مراجعه به سایت سازمان سنجش در این 

آزمون ثبت نام کنند.
متقاضیان،  داشت:  اظهار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه 
راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد 
www. نشانی:  به  سازمان سنجش  رسانی  اطالع  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز 
sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، 
در یک مرحله انجام می شود، داوطلبان باید همزمان با ثبت نام، نسبت به درج 
رشته محل های تحصیلی خود در فرم تقاضانامه اینترنتی با توجه به رشته های 

اعالم شده در دفترچه راهنما، اقدام کنند.
زرین آمیزی یادآور شد: اطالعیه تکمیلی و همچنین دفترچه راهنمای 
 ۱٧ چهارشنبه  روز  در  ثبت نام  شروع  با  همزمان  رشته،  انتخاب  و  ثبت نام 
اردیبهشت ٩٩ بر روی پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

از شرایط و ضوابط  برای اطالع  تاکید کرد: داوطلبان الزم است  وی 
شرکت در این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی )با آزمون و یا براساس 
سوابق تحصیلی »بدون آزمون«(، دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه 
کنند.سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: با توجه به 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در زمینه تقویم جدید آزمون های کشوری، 

آزمون کاردانی به کارشناسی نیز جمعه ۱۴ شهریور برگزار می شود.

دانشگاه های تک جنسیتی در اختیار اساتید زن  قرار می گیرد
رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت: بناست به تدریج تمام دانشگاه های 
تک جنسیتی در اختیار اساتید زن قرار گرفته و همه افراد دانشگاه را بانوان 

تشکیل دهند.
محمدرضا رضوان طلب درباره آخرین وضعیت جذب و تسهیالت ویژه 
اساتید خانم در دانشگاه ها گفت: در فراخوان گذشته جذب اعضای هیات علمی، 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری دستور داد، نسبت به دانشگاه های تک جنسیتی 
هم سهمیه جذب اساتید زن را افزایش دهیم و هم تاکید کنیم فقط عضو هیات 
علمی زن جذب کنند و غیر از عضو هیات علمی خانم کسی را گزینش نکنند.

وی ادامه داد: بناست به تدریج تمام دانشگاه های تک جنسیتی در اختیار 
آقا در  اساتید  تعدادی  باشند االن  افراد خانم  قرار گرفته و همه  اساتید زن 
دانشگاه های تک جنسیتی هستند که باید کم کم خودشان متقاضی باشند 
و یا سیاست بر این باشد که این اساتید به دانشگاه های دیگر منتقل شده و 

اساتید خانم جایگزین آنها شوند.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم درباره تسهیالت ویژه اساتید خانم نیز 
افزود: تسهیالت از جهت نگاه ایجابی و نگاه مثبت نسبت به پرونده اساتید 
خانم به این صورت است که به عنوان مثال اگر معدل متقاضی آقا از مقداری 
که اعالم شده کمتر باشد هیات مرکزی جذب روی آن تاکید می کند ولی 
اگر در مورد متقاضیان جذب خانم این گونه باشد، با توجه به گرفتاری که 
خانم ها دارند و تاکید مرکز جذب بر جذب اساتید خانم، یک یا دو نمره را 

مسامحه می کنیم.
وی ادامه داد: ولی این موضوع اعالم شده نیست و در هنگام تصمیم گیری 

بر روی پرونده جذب اساتید خانم این نگاه مثبت و ایجابی وجود دارد.

مهلت ثبت نام وام های دانشجویی تمدید شد
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان از تمدید مهلت ثبت 

نام وام های دانشجویی تا ۲۰ اردیبهشت ماه ٩٩ خبر داد.
الیاس منیری گفت: به منظور رفاه حال دانشجویان و با توجه به اینکه 
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  می برند  سر  به  کرونا  ایام  در  دانشجویان 
علوم مهلت ثبت نام وام های دانشجویی را تا ۲۰ اردیبهشت ماه تمدید کرد.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: برای 
اینکه باید حساب ها رسیدگی و بسته شود این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به حمایت از دانشجویان در نیم سال دوم سال 
دوم سال  نیم سال  در  اینکه  بر  یادآور شد: عالوه  دوباره  تحصیلی ٩٩-٩٨ 
و  بودیم  داده  تخصیص  دانشجویان  برای  را  اعتباراتی   ٩٩-٩٨ تحصیلی 
دانشگاه ها شروع به جذب آن کرده بودند معادل همان ۱۰۰ درصد وام شهریه 

و ٥۰ درصد نیز وام تحصیلی را مجدد اضافه کرده ایم.
به گزارش مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به منظور رفاه 
حال دانشجویان مهلت ثبت نام وام های دانشجویی را ابتدا تا پایان فروردین 
ماه ۱٣٩٩ تمدید کرد و سپس این مهلت را مجدداً تا ۱٥ اردیبهشت ماه ٩٩ 
تمدید و این بار نیز این مهلت را تا ۲۰ اردیبهشت ماه ٩٩ تمدید کرده و تاکید 

کرد مهلت مذکور پس از این تاریخ، مجدد تمدید نخواهد شد.

 

مخفیانه  زندگی  سال   ۵ از  بعد  قتل  عامالن 
بازداشت شدند

ودستگیری  شناسایی  از  خمیر  بندر  انتظامی  فرمانده 
دو نفر عامالن قتل بعد از ٥ سال زندگی مخفیانه در این 

شهرستان خبر داد. 
رضاعلی بخشی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل فردی 
بهویت معلوم در سال ٩۴ در نزدیکی روستای چلو از توابع 
بخش روئیدر این شهرستان بر اثر اصابت گلوله و متواری 
شدن قاتل موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت که 

به دلیل زندگی مخفیانه دستگیری متهم میسر نشد.
وی با اشاره به تالش کارآگاهان پلیس برای شناسایی 
قاتل، گفت: با انجام اقدامات دقیق اطالعاتی و مطالعه کلیه 
جزئیات پرونده، هویت یکی از عامالن قتل در یکی از مناطق 
دور دست شهرستان شناسایی شد و پس اقدامات کارآگاهان 
پلیس اگاهی و هماهنگی با مقام قضائی مخفیگاه قاتل و ۲ 
نفر دیگر از همدستانش شناسایی و در یک عملیات ضربتی 
بازجویی ها  و غافلگیرانه دستگیر شدند. متهم ٣۶ ساله در 
اعتراف کرد به دلیل اختالفات شخصی، در روز حادثه به همراه 
یکی از همدستان به محل کار مقتول رفته و او را با ضرب 

گلوله به قتل رسانده است.

تصادف مرگبار کامیون با مینی بوس در بزرگراه
سخنگوی آتش نشانی تهران از تصادف شدید کامیونت 
با مینی بوس در بزرگراه آزادگان خبر داد و گفت: این حادثه 

یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت. 
سید جالل ملکی با اعالم اظهار کردداشت: این حادثه 
شرق  به  غرب  مسیر  در  سه شنبه  روز  صبح   ٧:۰۱ ساعت 
بزرگراه آزادگان، بعد از خیابان شهید رجایی اتفاق افتاد و بر 
اثر آن یک دستگاه کامیونت حین حرکت به دلیل نامشخصی 
به شدت با قسمت عقب یک دستگاه مینی بوس برخورد کرد.

داخل  و  سرنشین  دو  کامیونت  داخل  افزود:  وی 
مینی بوس تنها راننده حضور داشت؛ زمان حضور آتش نشانان 
هر دو سرنشین کامیونت داخل اتاقک تقریباً ویران شده خودرو 
محبوس بودند که آتش نشانان هر دو نفر را  از خودرو خارج 

کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.
مصدومان  از  یکی  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  ملکی 

که راننده کامیون بود، به دلیل شدت جراحات جان باخت. 

دستگیری قاتل پس از 3۰ماه زندگی پنهانی 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از دستگیری قاتل 
یک شهروند شاهرودی پس از ٣۰ ماه زندگی پنهانی خبر داد. 
سرهنگ علی کریمی گفت: مقتول که فرد میانسالی 
بود در مهرماه سال ٩۶ طی یک نزاع بر اثر ضربات چاقو 

به قتل رسید.

وی افزود: سه عامل این نزاع خونین شناسایی شدند که 
۲ دونفر از آنان دستگیر شدند، اما عامل اصلی جنایت متواری 
بود. تا این که پس از ماه ها اقدام اطالعاتی و باوجودی که 
مرتب از شهری به شهر دیگر نقل مکان می کرد، در تهران 

شناسایی و دستگیر شد.

سومین حمله گرگ های گرسنه به دام های یک گله دار 
یک  گوسفندان  به گله  پلدختر  در  گرسنه  گرگ های 

دامدار حمله کردند. 
این دامدار پلدختری که روحانی محمدی نام دارد اظهار 
داشت: از سال ٩۴ تاکنون برای سومین بارگله گوسفندانم 
درمنطقه سلطان کوه واقع در شمال روستای باغ گل از توابع 

شهرستان پلدختر مورد حمله گرگ ها قرار می گیرد.
وی افزود: شش قالده گرگ تعدادی از گوسفندانم را 
تلف و مجروح کردند که هفت راس گوسفند تلف، دو راس 
زخمی و تعدادی ناپدید شدند.این دامدار پلدختری گفت: با 
چنگال  از  گوسفندان  مابقی  نجات  به  موفق  اهالی  کمک 
گرگ ها شدیم و با وجود داشتن اسلحه به خاطر حفظ حیات 

وحش به سمت گرگ ها شلیک نکردیم.
نیز  گذشته  سال های  در  قبلی  حوادث  در  افزود:  وی 
گرگ ها به گوسفندانم حمله کردند که بار نخست ۲۲ راس 

و بار دوم چند راس دیگر تلف شدند.

اداره مالیاتی بندر امام خمینی به آتش کشیده شد 
فرماندار شهرستان ماهشهر گفت: یکی از کارمندان اداره 

دارایی بندر امام) ره(به دلیل رد تقاضای خارج از چارچوب 
موازین اداری مبنی بر تبدیل وضعیت شغلی خود، دست به 

آتش افروزی در این اداره زد. 
محسن بیرانوند با بیان اینکه یک طبقه از اداره دارایی 
بندر امام به دلیل آتش سوزی توسط این فرد دچار خسارت 
جدی شده، گفت: این اداره طی روزهای آینده تعطیل خواهد 
بود تا تعمیرات و بازسازی های الزم در انتخابات صورت گیرد.

وی ادامه داد: این فرد پیش از این چند نوبت، تهدید 
کرده بود که اگر با درخواست تغییر وضعیت شغلی او موافقت 
نشود، اقدام به آتش زدن اداره می کند که در نهایت با استفاده 

از بنزین این حادثه را به وجود آورد.
زخمی  یا  و  کشته  حادثه  این  کرد:  تصریح  بیرانوند 
نداشته و فرد آتش افروز دستگیر شده و در اختیار نیروهای 

انتظامی است.

نجات معجزه آسای کارگر جوان پس از سقوط 
یک کارگر پس از سقوط از سه طبقه ارتفاع به شکل 

معجزه آسایی نجات یافت. 
این حادثه در یک ساختمان نیمه کاره در سعادت آباد 

بلوار دریا، خیابان شفق، خیابان فجر اتفاق افتاد .
با حضور آتش نشانان در محل، کارگر حادثه دیده که 
کارگری ۲۰ ساله و از اتباع کشور افغانستان است ، به خارج 
از ساختمان، انتقال یافت و توسط عوامل اورژانس به مرکز 
که  است  حاکی  دریافتی  خبرهای  و  شد  منتقل  درمانی 

خوشبختانه به رغم صدمات شدید، زنده مانده است.
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شبکه »شاد« با دستور رئیس جمهور رسما افتتاح شد

در هفته بزرگداشت مقام معلم؛ شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد( 
با دستور رئیس جمهور رسما افتتاح شد.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در آئین بزرگداشت هفته 
معلم که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور وزیر آموزش، برخی از اعضای 
شورای معاونان، مدیران کل استانی، استانداران و نمایندگان معلمان برگزار 
شد، دستور افتتاح رسمی شبکه آموزش دانش آموزی )شاد( را صادر کرد.

در پی شیوع بیماری کرونا در جهان که منجر به تعطیلی مدارس در 
همه کشورها از جمله ایران شد و نظر به اهمیت و ضرورت تداوم آموزش 
دانش آموزان، وزارت آموزش وپرورش با تاکید برایجاد مدارس در فضای 
ایام تعطیالت  آموزان در  فعالیت های آموزشی دانش  استمرار  مجازی و 
شبکه  فرصت  درکوتاه ترین  و  کرد  آغاز  بی وقفه ای  تالش های  مدارس، 
آموزشی دانش آموزان )شاد( را راه اندازی و به مرحله بهره برداری رساند.

استفاده  با  و  بومی  امکانات  با  )شاد(  آموزان  دانش  آموزشی  شبکه 
آموزشی  شبکه  به عنوان  و  است  شده  آماده  داخلی  متخصصان  توان  از 
اختصاصی وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شده است تا آنچه در مدرسه 
اتفاق می افتد در زمان تعطیلی مدارس در این فضای امن مجازی صورت 
گیرد. این شبکه دو نقصان آموزش تلویزیونی، یکطرفه بودن آموزش ها، 
و عدم نظارت و مدیریت بر شبکه های اجتماعی که پیش از این توسط 
معلمان برای تداوم فعالیت آموزشی و در فضای مجازی صورت می گرفت 

را جبران می کند.
این شبکه اختصاصی تحت مدیریت و مالکیت آموزش و پرورش 
است و امکان نظارت و مدیریت بر فعالیت های آموزشی را ممکن می سازد. 
همچنین در به روز رسانی های بعدی این شبکه امکانات سنجش آنالین و 
برگزاری کالس های آنالین در این شبکه امکان پذیر خواهد شد. از دیگر 
برنامه های این شبکه تمرکز بر فعالیت های پرورشی و پایگاه تابستانی به 
منظور پر کردن ایام فراغت تابستانی دانش آموزان در ایام شیوع کرونا و 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی خواهد بود.

بـا  ن  مـا همز  : د ا د خبـر  فی  شـر
بروزرسـانی های نرم افزار شـاد با آپلود کردن، 
 فایل هـا فشرده سـازی هم می شـوند، سـرعت 
ارسـال فایل افزایـش می یابد، همچنین امکان 

مهیـا می شـود. زنـده کالس هـا  برگـزاری 
مشـکالت  ه  ر بـا ر د شـرفی  مهـدی 
معلمـان  و  دانش آمـوزان  بـرای  پیش آمـده 
در اپلیکیشـن شـاد گفـت: در نسـخه جدیـد 
ارائه شـده از نرم افزار شـاد، ایرادات نسخه های 
قبلـی برطـرف شـده اسـت. دانـش آمـوزان و 
نسـخه  به روزرسـانی  بـا  می تواننـد  معلمـان 
قبلی، نسـخه جدیـد را جایگزین و بهره برداری 

. کنند
وی بـا اشـاره بـه باالبود حجـم فایل ها و 
برنامه های ارسـالی در اپلیکشـین شـاد، گفت: 
بـر ایـن موضـوع واقفیم کـه باال بـودن حجم 
فایل هـا باعث اشـغال فضای زیـادی در تبلت 
یـا گوشـی معلمـان می شـود و بـرای رفع این 
مشـکل، گزینـه ای را در روی اپلیکیشـن شـاد 
قراردادیـم که امـکان فشرده سـازی فایل ها را 
فراهـم می کنـد. معلمـان و دانش آمـوزان باید 
ابتـدا فایـل را فشـرده و سـپس ارسـال کننـد. 
عـالوه بـر این بایـد بـه معلمان آمـوزش داده 
شـود کـه فیلم هـای تولیـدی را بـا حجـم کم 

ضبـط و ارسـال کنند.
سرپرسـت مرکـز برنامه ریـزی و فناوری 
اطالعـات خاطرنشـان کرد: معمـواًل معلمان با 
گوشـی همـراه خود فیلم گرفتـه و از ابزارهای 
فشرده سـازی اسـتفاده نمی کننـد، بـه همیـن 
دلیل چنین مشـکلی به وجـود می آید. ما برای 
حـل ایـن مشـکالت روی آپدیـت جدیـد این 
ویژگـی را گذاشـته ایم کـه هـم زمان بـا آپلود 
کـردن، فایل هـا فشرده سـازی هـم می شـوند.

شـرفی در واکنـش بـه مقایسـه سـادگی 

کار در نـرم افزار شـاد بـا نرم افزارهای خارجی 
ماننـد واتـس آپ و … تصریـح کـرد: طـی 
روزهـای آینـده دو ابـزار در اپلیکشـین شـاد 
ایجـاد خواهد شـد، یکی از ایـن ابزارها مربوط 
بـه حضور و غیاب اسـت و یـک ابزار دیگر هم 
پخـش آنالیـن یا الیـو اسـت. از بازخوردهای 
دریافـت شـده از دانـش آمـوزان بـه جـرأت 
پیـش بینـی می کنیـم کـه در صـورت اضافـه 
شـدن ایـن دو ابـزار دانش آمـوزان و معلمـان 
اپلیکیشـن شـاد را بـه همسـان های خارجـی 

خـود ترجیح خواهنـد داد.
سرپرسـت مرکـز برنامه ریـزی و فناوری 

اطالعـات با اشـاره بـه اینکه امـکان حضور و 
غیـاب قبـاًل هـم بـوده و معلمـان پیش تر هم 
در ایـن فضـا حضور و غیاب را چک می کردند، 
گفـت: بـا بارگـذاری ابـزار جدید در نسـخه به 
روز اپلیکیشـن شـاد، این نرم افزار قادر اسـت 
خـودش حضـور دانـش آمـوزان را اعـالم کند 
در حالـی کـه در نسـخه قبلـی معلـم بـا چک 
کـردن آنالین بودن دانش آمـوز متوجه حضور 

او در کالس می شـد.
شـرفی ادامه داد: همچنـان پیگیر رایگان 
و  آمـوزش  وزیـر  هسـتیم.  اینترنـت  شـدن 
پـرورش بـرای ایـن کار بـه رئیـس جمهـور و 

بـه آقـای آذری جهرمـی نامـه ارسـال کردنـد 
و امیدواریـم ایـن کار هـم انجـام شـود. مـا با 
جدیـت پیگیـر رایـگان شـدن اینترنـت دانش 
آمـوزی هسـتیم تـا سـریع تر کار انجام شـود. 
رایـگان شـدن هزینـه اینترنت جهت اسـتفاده 
از نرم افزار شـاد هم مصوبه سـتاد ملی مقابله 

بـا کرونـا را دارد و بایـد انجام شـود.
وی بـه وضعیـت زیر سـاخت های موجود 
بـرای پیاده سـازی اپلیکیشـین شـاد در کشـور 
اشـاره کـرد و گفـت: زیرسـاخت اسـتفاده از 
ابزارهـا در کشـور مـا فراهـم بوده، زیـرا پیش 
از اپلیکیشـن شـاد هم بعضًا از اپلیکیشـن های 

خارجـی اسـتفاده می شـد. البتـه زیرسـاخت ها 
بعضًا مشـکالتی داشته است و بیشتر در زمینه 
سـرورها بوده است. از این رو ما در مرحله اول 
درخواسـت کردیم که یک دیتا سـنتر خاص و 
یـک پهنـای باند اختصاصی برای کل سـامانه 

شـاد ایجاد شود.
سرپرسـت مرکـز برنامه ریـزی و فناوری 
اطالعـات بـا بیـان اینکـه مشـکالتی کـه در 
اوایـل داشـتیم تـا حدود زیـادی مرتفع شـده 
و هـر مشـکلی که در سیسـتم بـوده پیگیری 
شـده اسـت، اظهـار کـرد: ۱۲ میلیـون معلـم 
نصـب  را  شـاد  اپلیکیشـن  آمـوز  دانـش  و 
بـا  فایـل  میلیـون   ٧۰۰ حـدود  و  کردنـد 
حجم هـای مختلـف در آنجـا بـه جـا به شـده 
اسـت. تولیـد ایـن برنامـه از نظـر شـبکه ای 
محدودیـت نداشـته و تنهـا در زمینه سـرورها 
بـرای ذخیره سـازی و پردازش مشـکل ایجاد 
می شـده کـه آن را بـرای ایـن نـرم افـزار به 

شـکل اختصاصـی تهیـه کردیـم.
شـرفی با اشـاره بـه آغاز مـوج دوم کرونا 
در پاییـز بـا توجـه به اعـالم وزارت بهداشـت، 
بیـان کـرد: قطعًا تـا آن زمان ایـن نرم افزار به 
مرحلـه ای خواهـد رسـید کـه دانش آمـوزان و 
معلمان مشـکلی نداشته باشند. در حال توسعه 
نـرم افـزار هسـتیم و مـدام ابزارهایـی بـه این 
برنامه اضافه می شـود، حتـی ابزارهای آموزش 
آنالیـن یـا آزمون سـاز را اضافـه خواهیم کرد.

سرپرسـت مرکـز برنامه ریـزی و فناوری 
اطالعـات وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت: 
کمـک  آمـوزش  بـه  کـه  ابزارهایـی  مابقـی 
می کنند، کم کم در مرحله توسـعه به سیسـتم 
اضافه می شـود و در نهایت شـاد بـه برنامه ای 
تبدیـل خواهد شـد که بتواند بـه راحتی تعامل 

دانش آمـوزان را پوشـش دهـد.

امکان برگزاری کالس های زنده در نرم افزار »شاد«
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۱۵ رشته جدید هنرستانی در راه است

فنی  آموزش های  دفتر  مدیرکل 
آموزش  وزارت  کاردانش  و  حرفه ای  و 
جدید  رشته های  ورود  از  پرورش  و 
هنرستانی از سال آینده خبر داد و گفت: 
۱٥ رشته جدید به تصویب رسیده و از 

سال تحصیلی آینده ارائه خواهد شد. 
سیدمصطفی آذرکیش ضمن اعالم 
این خبر، برخی عناوین رشته های جدید 
را اعالم و اظهار کرد: خدمات گلخانه ای، 
مهمانداری  اداری،  ماشین های  تعمیر 
فرآوری  هواپیما،  موتور  تعمیر  هواپیما، 
وب  طراحی صفحات  دارویی،  گیاهان 
جمله  از  انیمیشن  محتوای  تولید  و 
رشته های جدید در چهار زمینه صنعت، 
که  هستند  هنر  و  خدمات  کشاورزی، 
متناسب با نیاز بازار کار طراحی شده و 

تدریس خواهند شد.
وی افزود: حضور بخش خصوصی 
ایجاد  به منظور  اقتصادی  بنگاه های  و 
نیاز  و  هنرجویان  مهارت  میان  تناسب 

ناپذیر است  امر اجتناب  بازار کار، یک 
و  گیر  تصمیم  نهادهای  است  الزم  و 
نظر گرفتن  در  با  ذیربط  دستگاه های 
مشوق های قانونی، انگیزه های الزم را 
در بخش خصوصی ایجاد کنند تا این 
ارتباط و تعامل میان بخش آموزش و 

بازار کار افزایش یابد.
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و 
و  آموزش  وزارت  کاردانش  و  حرفه ای 
پرورش تربیت و آموزش نیروی انسانی 

با  متناسب  کارآمد  و  ماهر  متخصص، 
اهداف  جمله  از  را  کار  بازار  نیازهای 
و  ترویج  گفت:  و  دانست  هنرستان ها 
نیز  کارآفرینی  و  تولید  فرهنگ  تقویت 
دنبال  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  در 

می شود.
کارآفرینی  داد:  ادامه  آذرکیش 
اجتماعی،  توسعه  در  مهمی  مؤلفه 
اقتصادی و فرهنگی کشور است و در 
اسناد باالدستی چون سندتحول بنیادین 

نیز بر آن تاکید شده است. برای تحقق 
تکالیف سندتحول از سال ۱٣٩۰  درس 
ملی شد  برنامه درسی  وارد  کارآفرینی 
پایه  در  فناوری  و  کار  مانند  و دروسی 
گنجانده  نهم  و  هشتم  هفتم،  ششم، 
شد و کارآفرینی در دوره متوسطه دوم 
نیز به عنوان دروس اصلی آموزش داده 
می شود. توسعه آموزش های مهارتی در 
دستورکار آموزش و پرورش قرار دارد و 
به منظور افزایش سهم سرمایه انسانی، 
و  خالقیت  مهارت،  آموزش  طریق  از 

کارآفرینی تالش می کنیم.
وی با بیان اینکه محیط، فرصت 
مولفه  سه  کارآفرین  فرد  و  کارآفرینانه 
کارآفرینی  فرهنگ  مقوله  در  مهم 
هستند، گفت: نقش ملعمان در ارتقای 
این فرهنگ را نمی توان نادیده گرفت. 
فرآیندهای  قالب  در  می توانند  آنها 
یاددهی و یادگیری، فرهنگ کارآفرینی 

را نهادینه کنند.

دولت به جای توجه به ثروتمندان، مشکالت محرومان را حل کند
دولت،  این  در  کاش  ای  نوشت:  یازدهم  مجلس  در  تهران  مردم  منتخب 
همان قدر که به منافع ثروتمندان اهمیت می دهید، حل مشکالت محرومان هم 

برایتان مهم بود.
مجتبی رضاخواه منتخب مردم تهران در حساب کاربری خود در توئیتر و در 
واکنش به انتشار یک ویدئو که نشان می دهد زنی در استان کهگیلویه و بویراحمد 
به همراه فرزند یک روزه خود در حال عبور از رودخانه ای با کمک طناب است، 
نوشت: در عجبم که مسئولین مربوطه، چگونه بعد از دیدن این فیلم، سر بر بالین 

می گذارند و خوابشان می برد!
وی در پایان مطلب خود آورده است: ای کاش در این دولت، همان قدر که 
به منافع ثروتمندان اهمیت می دهید و برای ترخیص خودروهای سواری از گمرک 

مصوبه هیئت وزیران می گیرید، حل مشکالت محرومان هم برایتان مهم بود!

تیم اقتصادی دولت درباره گرانی ها به مجلس توضیح دهد
نماینده مردم شاهین شهر خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس 

برای بررسی گرانی های اخیر شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی مجلس در تذکری خواستار برگزاری 
جلسه مجلس دهم با تیم اقتصادی دولت برای بررسی راهکارهای مقابله با گرانی 

های اخیر شد.
وی گفت: اگر این جلسه در مجلس دهم برگزار نشود، امکان تشکیل چنین 

جلسه ای تا حدود دو ماه ابتدایی مجلس یازدهم نیز وجود ندارد.
این نماینده مجلس همچنین در خصوص گزارش سیل فروردین ماه سال 
٩٨، گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون اصل نود پس از ارائه 
به هیئت رئیسه، در صورتی که مربوط به عموم باشد باید بدون رعایت نوبت در 

دستور کار قرار گیرد.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: متأسفانه سیل فروردین سال ٩٨رخ داد اما مدت 
هاست که این گزارش در دستور کار صحن علنی قرار دارد و باالخره در اردیبهشت 
سال ٩٩ قرائت شد. مانند گزارش قطار تبریز-مشهد و سقوط هواپیمای یاسوج که 

در صحن علنی قرائت نشد.
در ادامه جلسه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را 
برعهده داشت، گفت: گزارش های متعددی در نوبت صحن قرار دارد. تالش داریم 

جلسات مجلس را افزایش دهیم تا تکلیف گزارش های باقیمانده روشن شود.

دولت سهام عدالت ویژه ای به کارگران اختصاص دهد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از هیئت دولت خواست سهام 

عدالت ویژه ای به کارگران اختصاص دهند.
مصطفی کواکبیان در جلسه علنی مجلس در تذکر شفاهی، گفت: وضعیت 
ترافیک تهران به شرایط قبل از شیوع بیماری کرونا بازگشته است. ستاد مقابله با 

بیماری کرونا برای جلوگیری از تجمع مردم فورا تصمیم گیری کند.
وی همچنین با بیان اینکه هیئت دولت سهام عدالت ویژه ای به کارگران 
اختصاص دهد،افزود: امروز بسیاری از مدیران سهام عدالت دریافت کرده اند اما 

کارگرانی وجود دارند که سهام عدالت دریافت نکرده اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از رسانه ها و صدا و سیما خواست در مورد 
ورود مردم به بازار بورس تبلیغ زیاد نکنند و به مردم توصیه نکنند که اموالشان را 

بفروشند و به بورس بیایند، زیرا ایجاد حباب در بورس باال است.

افزایش 1۵ درصدی حقوق ها با تورم ۴۰ درصدی تناسب ندارد
نماینده مردم سمنان در مجلس گفت: افزایش ۱٥ تا ۲۰ درصدی حقوق ها 
تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و با این شرایط  به کارکنان دولت، کارگران و 

بازنشستگان فشار زیادی وارد می شود.
احمد همتی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی، گفت: 
مصوبه افزایش حقوق کارمندان و کارگران مطابق با قانون نیست و هیچ سنخیتی با 

تورم افسارگسیخته ندارد.

کمیسیون آموزش موافق بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نیست
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر این که حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان مهمترین اولویت در شرایط 
فعلی شیوع کرونا است، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صراحتا به 
و  بازگشایی مدارس  اعالم کرده که  پرورش  و  آموزش  و  وزارت خانه های علوم 
دانشگاه ها به صالح نیست، لذا باید درباره برگزاری امتحانات هم به دانشگاه ها و 

مدارس تفویض اختیار شود. 
میر حمایت میرزاده در واکنش به انتشار اخباری درباره بازگشایی مدارس 
گفت: در آخرین جلسه ای که کمیسیون آموزش با وزیر آموزش و پرورش داشت 
بر لزوم تعیین تاریخی جهت برگزاری امتحانات نهایی و کنکور تاکید شد که بعد 

از آن هم تاریخ دقیق برگزاری امتحانات نهایی و کنکور اعالم شد.
وی افزود: کمیسیون آموزش پیش از این صراحتا به وزارت خانه های علوم 
و آموزش و پرورش اعالم کرد که بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به صالح نیست 
چون سالمت دانش آموزان و دانشجویان بسیار مهم است. فقط بحث برگزاری 
امتحانات نهایی به صورت حضوری مطرح بود چون تعداد دانش آموزان در آن 
مقطع کم است لذا می توان با رعایت پروتکل های بهداشتی امتحانات را برگزار کرد.

درباره  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
برگزاری سایر امتحانات در سایر مقاطع تحصیلی و دانشگاه ها گفت: آخرین صبحت 
این بود که موضوع به دانشگاه ها و مدارس تفویض اختیار شود. ٨۰ درصد آموزش 
در مدارس قبل از تعطیلی مدارس داده شده است بعد از آن هم آموزش مجازی 
و آنالین داشتند لذا مدارس می تواند با عنایت به این موارد درباره نحوه برگزاری 
امتحان تصمیم گیری کنند چون نمی توان برای کل کشور نسخه واحدی پیچید 
چون مقتضیات روستا با شهرستان متفاوت است و هر کدام می تواند به شیوه خود 

امتحان برگزار کنند.
میرزاده در پایان گفت: هر مدرسه هم شرایط خاص خود دارد، لذا می توان 
به مدارس و دانشگاه ها تفویض اختیار کرد تا در نهایت نمرات را براساس سوابق 
موارد  و  مجازی  آموزش های  شده،  انجام  تکالیف  پژوهشی،  کارهای  تحصیلی، 

دیگر اعالم کنند.

نمایندگان مجلس یازدهم از هیاهوهای سیاسی فاصله بگیرند
رییس فراکسیون پاسخگویی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: توصیه بنده 
به نمایندگان دوره یازدهم مجلس این است که مسائل و هیاهوهای سیاسی را کنار 

گذاشته و اولویت خود را حل مشکالت اقتصادی مردم قرار دهند. 
علی بختیار درباره اولویت هایی که مجلس دهم در یک ماه باقی مانده باید 
به آنها بپردازد، بیان کرد: مجلس دهم در روزهای پایانی خود با شرایط خاصی 
مواجه شد و شیوع ویروس منحوس کرونا باعث تعطیلی مجلس شورای اسالمی 
برای مدتی شد اکنون نیز یک ماه به پایان کار این دوره از مجلس باقی مانده 
است. در این مدت باید طرح ها و لوایح مهمی که در کمیسیون های تخصصی 
مجلس شورای اسالمی بر روی آنها کار شده است در صحن مجلس بررسی و 
تصویب شود در غیر این صورت مجلس آتی باید از ابتدا مجددا این طرح ها و 

لوایح را بررسی کند که زمان بر است.
این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه اظهار کرد: یکی از لوایح مهمی 
که مجلس دهم وقت زیادی بر روی آن گذاشته است، الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده است که تاکنون بار مالیات بر دوش تولیدکنندگان بود و نارضایتی هایی را 
در این حوزه به وجود آورده بود. ان شاءاهلل این الیحه در دو هفته آتی به سرانجام 
می رسد. تعدادی از طرح ها و لوایح نیز در حوزه اقتصادی و به ویژه در حوزه تولید 
همچنان در دستور کار است که باید در این یک ماه آنها نیز به سرانجام برسد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
مجلس دهم در حوزه قانون گذاری گام های خوبی برداشت و بسیاری از طرح ها 
و لوایحی که سال های متمادی بر روی زمین مانده بود را به سرانجام رساند. 
سایر  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  تجارت،  قانون  اصالح  مثال  عنوان  به 
قوانین از قبیل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تصویب کنوانسیون های 
بین المللی از اقدامات مهمی بود که در حوزه قانون گذاری در این دوره از مجلس 
به  را  قبولی  قابل  نمره  قانون گذاری  بنده در حوزه  انجام شد.  شورای اسالمی 

مجلس دهم می دهم.
به  بنده  کرد:  تاکید  ادامه  در  مجلس  پاسخگویی  فراکسیون  رئیس 
نمایندگان دوره یازدهم چه افرادی که سابقه کار در مجلس شورای اسالمی 
را داشته و چه افرادی که اولین سال ورود آنان به مجلس است توصیه می کنم 
شاهد  امروز  که  اقتصادی-  حوزه  در  ویژه  به  مردم  مشکالت  رفع  برای  که 
دوره  نماینده های  به  دیگر  سوی  از  بردارند.  گام  هستند-  معیشتی  تنگنای 
یازدهم توصیه می کنم که از هیاهوهای سیاسی فاصله گرفته و اولویت خود 

را حل مشکالت مردم قرار دهند.

حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت شود 
ارتباط  به مناسبت هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال »جهش تولید« 
تصویری از هفت مجموعه تولیدی فعال در نقاط مختلف کشور با رهبر معظم انقالب 
اسالمی برقرار شد. در این ارتباط، مدیران و تعدادی از کارگران نمونه واحدهای 
این واحدها گزارشهایی  تولید، دستاوردها، مسائل و مشکالت  از وضعیت  تولیدی 
بیان و همچنین راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این مسائل و تحقق شعار سال 

مطرح کردند.
حضرت  آیت اهلل خامنه ای در  این ارتباط تصویری فرمودند:  یکی از نکاتی که 
در باب کارگران و به مناسبت هفته کارگر خوب است روی آن تکیه بشود، مسئله 

رعایت حق نیروی کار است.
ایشان افزودند: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت شود. یعنی دستمزد عادالنه، 
پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی -که بنده روی این 
از مسائل بسیار مهم  این یکی  تأکید کردم- که  امنیت شغلی هم سال های قبل 
است. بعضی از آقایانی که صحبت کردند اشاره کردند که هیچ نیروی کاری را در 
این مدت از کار منفک نکردند این بسیار کار خوبی است. بسیار روش خوبی است.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مسئله بیمه، مسئله آموزش، مسئله 
خدمات رفاهی و مسئله بهداشت و درمان؛ اینها چیزهایی است که جزو حقوق کارگران 

است و این وظایف طبیعی کارفرماست.
به  بیشتری نسبت  اهتمام  اگر  بیان کردند: البته  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
کارگر انجام بگیرد مثل این که نیازهای خانواده مورد مراعات قرار بگیرد یا آموزش 
فرزندان یا ازدواج و امثال این کارها طبعا تأثیر بیشتری در ارتباط و التیام بین کارگر 

و کارفرما خواهد داشت که کار مبارک و خوبی است. 
ایشان فرمودند: تولید را می توان به سیستم ایمنی و دفاعی بدن تشبیه کرد. این 
روزها مسئله کرونا هم مطرح است. نقش سیستم دفاعی بدن در مواجهه با ویروس ها، 
میکروب ها و مهاجم های ضد سالمت نقش خیلی مهمی است. همین ویروس کرونا 
بالشک وارد خیلی از بدن ها شد لکن آنها مریض نشدند. چرا؟ به خاطر این که یک 

سیستم دفاعی سالم خوبی داشتند توانست دفاع کند و امنیت بدن را تأمین بکند.
رهبر انقالب اسالمی یادآور شدند: در اقتصاد کشور اگر ما اقتصاد را به یک 
بدن انسان تشبیه بکنیم، سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد عبارت از تولید است. 
یعنی آن چیزی که میتواند ویروس های مهاجم و میکروب های مهاجم به اقتصاد را 

خنثی بکند و اقتصاد را سالم نگه دارد تولید در کشور است.
دچار  متأسفانه  اقتصادمان  البته  کردند: ما  تاکید  خامنه ای  حضرت آیت اهلل 
مثل  دست ساز  ویروس های  و  است  متعددی  طبیعی  ویروس های  و  میکروب ها 
تحریم و مسئله قیمت نفت هم حوادثی هستند که به اقتصاد ضربه می زنند. اگر ما 
تولید خوب و مناسب و شایسته و روبه رشد همواره در کشور داشته باشیم در مقابل 

این ویروس ها می توانیم مقاومت بکنیم.

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، عواقب وخیمی دارد
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت 
دولت اظهار داشت: دو سال پیش در همین ایام، برخالف همه قوانین و مقررات بین 
المللی و با نقض قطعنامه ۲۲٣۱ شورای امنیت سازمان ملل، ترامپ در یک نطقی 
صریحًا از برجام خارج شد و خروجش را هم مکتوب کرد و مکتوب آن را در مقابل 
دوربین خبرنگاران قرار داد. اگر بخواهیم فعالیت ایران در مقابل توطئه های هسته ای 
را مرور کنیم، در واقع ما دو سال و چهار ماه با دنیا مذاکره کردیم یعنی از اوایل مهر 
سال ٩۲ مذاکرات را شروع کردیم و اولین موجش در نیویورک بود و بعد در مراحل 
مختلف ادامه پیدا کرد. دو سال و چهار ماه طول کشید تا این روند به ثمر نشست 
و در ۲۶ دی ماه سال ٩۴ این توافق اجرایی و عملیاتی شد و دو سال و چهار ماه و 
تا اردیبهشت سال ٩٧ هم به این توافق عمل شد. این مدت خیر و برکت فراوانی 

برای کشور داشت که در تاریخ سیاسی کشور ما کم نظیر بود.
انرژی  امور خارجه، سازمان  از تالش های وزارت  رئیس جمهور ضمن تشکر 
اتمی و وزارت دفاع افزود: این کاری که انجام گرفت یعنی همه قطعنامه هایی که 
علیه ما بسته شده بود کان لم یکن شد، یعنی پرونده بزرگی که اینها می خواستند 
ده ها سال ادامه دهند. بسته شدن پرونده PMD یعنی تحریم تسلیحاتی ایران و 
اینکه حساب های بانکی و اموال ما قبل از توافق اول در ژنو آزاد شد، در دو سال 

و چهار ماه دوم، بهره کافی بردیم از تالش های مجدانه دو سال و چهار ماه اول.
وی افزود: حساب های بانکی ما باز شد و تمام قطعاتی که در بندرها متوقف 
شده بود، آزاد شد و بعد از توافق برجام در سال ٩٥ رشد اقتصادی ما بی نظیر حتی 
در سطح جهانی بود. رشد ۱۲ و نیم درصدی که در دنیا کم نظیر بود. نفت ما از ٩۰۰ 
هزار بشکه به ۲ میلیون و ٨۰۰ هزار بشکه رسید و تمام طرح های نیمه تمام شروع 
به تکمیل شدن کرد. پاالیشگاه های عظیم و واحدهای پتروشیمی در همه استان ها 
شروع به تکمیل شدن کرد. تحمل این برای مخالفین جمهوری اسالمی ایران بسیار 
پای میز مذاکرات  برابر جهان  تنهایی در  به  بود که یک کشور  سخت و سنگین 
بنشیند و تمام خطراتی که کشور ایران را تهدید می کرد را از جلوی پای ملت بردارد.

روحانی تصریح کرد: عراق از سال ۱٩٩۱ داخل فصل هفت و تحریم شورای 
امنیت به صور مختلف رفت. سال ۲۰۰٣ شد و باز هم عراق در فصل هفت ماند. 
دولتی را خود آمریکا در عراق تشکیل داد و باز تحریم باقی ماند. چارچوبی برای 
قانون اساسی اش درست شد و باز تحریم باقی ماند. انتخابات شد، مجلس تشکیل شد، 
رئیس جمهور و نخست وزیر انتخاب شد باز هم تحریم باقی ماند و از سال ۱٩٩۱ تا 
امروز عراق هنوز از فصل هفت شورای امنیت خارج نشده و جمهوری اسالمی ایران 
ظرف دو سال و چهار ماه مذاکره توانست کشور را از فصل هفت بیرون بیاورد. این 
آثار این تالش ها برداشته شدن تحریم  از  ایران است. یکی  افتخار سیاسی تاریخ 
تسلیحاتی بود. ما در توافق برجام دو مقطع پنج ساله که تحریم تسلیحاتی برداشته 

می شود و یک مقطع ٨ ساله و ده ساله داریم که کل تحریم ها برداشته می شود.
وی خاطرنشان کرد: ما االن، به آن مقطع اول و برداشتن تحریم تسلیحاتی 
نزدیک شدیم. آمریکایی ها در ۱٨ اردیبهشت سال ٩٧ تحت فشار تندروهای داخلی 
بسیار  کار  بعدی  رئیس جمهور  با  ترامپ  لجبازی  و  عربستان  و  اسرائیل  آمریکا، 
احمقانه ای انجام دادند و یکجانبه از این توافق خارج شدند. در ذهن شان این بود که 
ما بالفاصله بعد از خروج آنها، از برجام خارج می شویم. وقتی خارج شدیم پرونده به 
شورای امنیت می رود و تمام آنچه به دست آوردیم در یک شب از بین می رود، این 
خواب آشفته ترامپ با تدبیر نظام تعبیر نشد. روز سه شنبه ۱٨ اردیبهشت سال ٩٧ 
بالفاصله مقابل دوربین ایستادم و نطق کوتاهی کردم و ضمن محکوم کردن کار 
آمریکا گفتم، فعاًل ما ماندیم با ۴+۱ و مدتی مهلت می دهیم ببینیم می توانند منافع 

ما را تأمین می کنند یا نه.
ترامپ به سنگ خورد و خیلی عصبانی  تیر  اولین  رئیس جمهور اضافه کرد: 
شدند و همه مشاورین ترامپ گفتند ایران همان شب خارج می شود و ما فردا به 
این مهلت را تمدید کردیم و  امنیت می رویم. ما مهلتی به ۴+۱ دادیم و  شورای 
مجموعًا این مهلت یک سال طول کشید، تا رسیدیم به ۱٨ اردیبهشت سال ٩٨ 
از امروز به صورت  و گفتیم دیگر مهلت کافی است و چون عمل نکردید ما هم 
پلکانی شروع می کنیم به کاهش تعهدات و در پنج مرحله تمام آنچه الزم بود را 
کاهش بدهیم، کاهش دادیم. حاال دوباره در یک میزان و ترازوی برابر آمدیم یعنی 
از تعهدات خود پا را عقب کشیدیم و ۴+۱ هم تا حد زیادی پا عقب کشیده است . 
هر زمان آنها حاضر شوند به تعهدات کامل برجامی عمل کنند ما هم همان روز به 

تعهدات کامل برجامی بر می گردیم.
روحانی بیان کرد: آمریکا در این دو سال در هیچ راهی موفق نبود. تالش کرد 
اروپا را به سمت خود بیاورد، تالش کرد از نو توافق جدیدی نوشته شود، تالش کرد 
با حضور خود ترامپ در سازمان ملل جلسه ای بگذارد و موفق نبود. امروز در مقطعی 
هستیم که آمریکا احساس می کند ما در ماه های آینده طبق برجام و قطعنامه ۲۲٣۱ 
به پیروزی بزرگی می رسیم و تحریم های تسلیحاتی ایران برداشته می شود و ایران 

می تواند سالح الزم خود را بخرد و صادر کند.
وی ادامه داد: آمریکایی ها یکی، دو ماهی است از خواب غفلت بیدار شدند و 
فهمیدند اشتباه بزرگی کردند از برجام خارج شدند و چه خطای بزرگی کردند برجام 
را به هم زدند و االن نه راه پس دارند و نه راه پیش و اگر همینطور ادامه دهند 
تحریم تسلیحاتی برداشته می شود. همان اسرائیل، عربستان و تندروهای آمریکا به 
ترامپ خواهند گفت ما همه اشتباه کردیم. اگر بخواهند کار دیگری انجام دهند و 
بگویند می خواهیم به برجام برگردیم و از »اسنپ بک« استفاده کنیم، دیگر برجامی 
وجود دارد. برای آمریکا برجام تمام شد مگر اینکه دوباره درخواست کند و دوباره ما 

بپذیریم و تمام خطاهایش را جبران کند و تحریم ها را کنار بگذارد.
رئیس جمهور گفت: بنابراین آنچه امروز آمریکایی ها در مورد تحریم تسلیحاتی 
بدانند جز الینفک برجام است و اگر تحریم تسلیحاتی روزی  باید  بحث می کنند 
بخواهد برگردد پاسخ ما همانی است که در پاراگراف آخر نامه به سران ۱+۴ نوشتم.

وی افزود: سران خوب می دانند جواب ما آن روز چه خواهد بود. در پاراگراف 
نهایی آن نامه نوشتم اگر چنان شود ما چنین می کنیم و آنها می دانند اگر هم چنین 
خطایی مرتکب شوند چه عواقب وخیمی برای آنها دارد و چه شکست بزرگ تاریخی 
برای آنها خواهد بود. امروز می خواهم از ملت بزرگ ایران تشکر کنم. مردم در این 
۲ سال و چهار ماه پشتیبان بودند و اگر نبودند ما موفق نمی شدیم. اگر حضور و 

تظاهرات مردم نبود ما موفق نمی شدیم. 
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زیر نظر: بهنام مومنی

 طول دوره آموزشی سربازان در مراکز ناجا کاهش یافت
فرمانـده نیـروی انتظامـی گفت: دوره آموزشـی با توجه به بحث شـیوع 
بیمـاری کرونـا از دو مـاه بـه صـورت فشـرده به یک مـاه کاهش پیـدا کرده 

است. 
سـردار حسـین اشـتری در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه در ایـن شـرایط 

دغدغـه و نگرانـی از سـوی خانواده سـربازان در خصوص حفظ سـالمت 
فرزندانشـان وجـود دارد بـه عنوان فرمانـده ناجا که در عملکرد سـازمان 
وظیفـه عمومـی نظـارت مسـتقیم داریـد چـه اطمینـان خاطـری بـه 
خانواده هـا می دهیـد کـه نگران نباشـند؟ گفت: جـا دارد از زحمات مردم 
و اسـتاندار قـم تشـکر کنم که همگـی یاری و همـکاری کردند تا پلیس 

در اجـرای مأموریت هـا موفـق عمـل کنند.
همـه  انتظامـی  نیـروی  آموزشـی  مراکـز  در  کـرد:  تصریـح  وی 
پروتکل هـای بهداشـتی بـه خوبـی رعایـت می شـود عزیزان طـی دوره 
آموزشـی، غربالگـری و تسـت می شـوند تا اگـر احیانًا مواردی مشـکوک 

باشـد قرنطینـه و رسـیدگی های پزشـکی انجـام شـود.
فرمانـده ناجـا عنـوان داشـت: الحمـدهلل موارد بهداشـتی بـه خوبی 
رعایـت می شـود و دوره آموزشـی بـا توجه به بحث شـیوع بیماری کرونا 

از دو مـاه بـه صـورت فشـرده بـه یک مـاه کاهش پیدا کرده اسـت.

ایران  در  اقتصادی  مشارکت  نرخ   
پایین تر  جهان  کشورهای  سایر  به  نسبت 
در  میانگین  به طور  که  حالی  در  است. 
شاغل  نفر   ۶۱ نفر،   ۱۰۰ هر  از  جهان 
در  تعداد  این  کارند،  جست وجوی  در  یا 
وقتی  میان،  این  در  است.  نفر   ۴۴ ایران 
به مشارکت اقتصادی زنان نگاه می کنیم، 
داریم.  بهتری  پنج کشور وضعیت  از  تنها 
عرضه نیروی کار زنان در سطح استان ها 
در  که  جایی  تا  است  محدود  بسیار  نیز 
زنان  درصد   ۱۰ از  کمتر  استان ها  برخی 

فعالند.  اقتصادی  لحاظ  به 
آمارگیری  طرح  نتایج  ر  آما مرکز 
نیروی کار در سال ۱٣٩٨ را منتشر کرد که 
بر اساس آن، نرخ بیکاری جمعیت ۱٥ ساله 
و بیشتر ۱۰,٧ درصد اعالم شده که نسبت 
به سال ۱٣٩٧، ۱.٥ درصد کاهش یافته است. 
نرخ مشارکت جمعیت باالی ۱٥ سال در سال 
گذشته ۴۴.۱ درصد بوده که نسبت به سال 
گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته است. با این 
حال، جمعیت شاغالن ۴٣۰ هزار نفر افزایش 
یافته و به بیش از ۲۴ میلیون و ۲٧۰ هزار 

نفر رسیده است.
طرح  این  جداول  و  تفصیلی  گزارش 
دید  باید  نشده و  منتشر  هنوز  آمارگیری 
نیز  کار سال ۱٣٩٨  بازار  بر  کرونا  تأثیرات 
است یا  گرفته شده   نظر  در  آمارها  این  در 
خیر. آخرین جداول تفصیلی از وضعیت بازار 
پاییز ۱٣٩٨ است که  به  کار کشور مربوط 
بررسی آن می تواند تصویر مناسبی از بازار 
نیروی کار به تفکیک استان و نیز بین زنان 

و مردان ارائه دهد.
آمارگیری  طرح  جداول،  اساس  بر 
نیروی  کار در پاییز ۱٣٩٨ که توسط مرکز 
بیکاری جمعیت ۱٥  نرخ  منتشر شده،  آمار 
نسبت  که  بوده  درصد  بیشتر ۱۰.۶  و  سال 
یافته  کاهش  درصد   ۱.٣  ،۱٣٩٧ پاییز  به 
سال  پاییز  در  مردان  بیکاری  نرخ  است. 
گذشته ٨.٩ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱٧.٣ 

درصد بوده است.
* کدام استان ها برای زنان کار ندارند؟

به طور کلی نرخ بیکاری زنان در کشور 

بیشتر از مردان است. این موضوع در تمام 
شمالی،  خراسان  به جز  کشور  استان های 
شمالی،  خراسان  استان  در  است.  صادق 
هستند.  بیکار  زنان  بیکار بیشتر از  مردان 
 ٨.٩ استان  این  در  مردان  بیکاری  نرخ 
از نرخ بیکاری  درصد است که ۰.۶ درصد 

زنان کمتر است.
بیشترین نرخ بیکاری زنان مربوط به 
استان کرمان با نرخ ٣٣.٩ درصد است؛ این 
در حالی است که نرخ بیکاری مردان در این 
فاصله  بیشترین  واقع  در  است.   ۶.٧ استان 
بین نرخ بیکاری زنان و مردان نیز مربوط 

به همین استان است.
زنان  بیکاری  نرخ  کمترین  همچنین 
مربوط به استان خراسان رضوی است. نرخ 
بیکاری زنان در این استان برابر ٨.۲ درصد 
از نرخ  البته به میزان ۲.٧ درصد  است که 

بیکاری مردان بیشتر است.
 * بخش های اقتصادی زنانه تر

از هر ۱۰۰ نفر شاغل در کشور، ٥۰ نفر 
در بخش خدمات، ٣٣ نفر در بخش صنعت 
به  مشغول  کشاورزی  بخش  در  نفر   ۱٧ و 
کار هستند. این نسبت به طور تقریبی برای 
سهم  مقایسه  اما  است،  صادق  نیز  مردان 

بخش  سه  این  در  زندان  و  مردان  اشتغال 
اقتصادی نشان می دهد سهم اشتغال زنان 
در بخش های خدمات و کشاورزی بیشتر از 
مردان  از  صنعت کمتر  بخش  در  و  مردان 
است. از هر ۱۰۰ نفر زن شاغل در کشور، 
تقریبًا ٥۱ نفر در بخش خدمات، ٣۰ نفر در 
بخش صنعت و ۱٩ نفر در بخش کشاورزی 

مشغول به کار هستند.
تهران  استان  در  کار  نیروی  توزیع 
اشتغال  بیشترین سهم  به گونه ای است که 
را  بخش خدمات دارد. حدود ۶۶ درصد از 
شاغالن پایتخت در بخش خدمات فعالیت 
می کنند. ٧٧ درصد زنان شاغل در پایتخت، 
این  که  هستند  خدمات  بخش  شاغالن 
نسبت بیشترین میزان حضور زنان در این 
بخش، در مقایسه با سایر استان های کشور 
شاغل  زنان  مقابل،  در  می دهد.  نشان  را 
در  بیشتر  بلوچستان،  و  سیستان  استان  در 
که  به طوری  شده اند،  جذب  صنعت  بخش 
 ٥٩.٥ بخش،  این  در  زنان  اشتغال  سهم 
بیشترین  نیز  استان کرمانشاه  است.  درصد 
زنان کشاورز را در خود جای داده؛ به طوری 
که ٥۶.٥ درصد از شاغالن زن در استان، در 

بخش کشاورزی فعالیت می کنند.

نظر  از  آنها  زنان  که  استان هایی   *
اقتصادی فعال ترند

نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱٣٩٨ 
برای جمعیت ۱٥ ساله و بیشتر، ۴۴.٣ درصد 
بوده است. این نرخ از نسبت جمعیت فعال 
باالی ۱٥ سال به کل جمعیت در این بازه 
جمعیت  از  منظور  می شود.  محاسبه  سنی 
فعال، شاغالن و افراد بیکار در جست وجوی 
نیروی  اقتصادی  مشارکت  نرخ  است.  کار 
کار باالی ۱٥ سال در میان زنان کل کشور 
۱٧.٥ درصد اعالم شده که در مقایسه با نرخ 
مشارکت اقتصادی مردان یعنی ٧۱ درصد، 

بسیار پایین تر است.
به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی 
در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان 
کلی  یسه  مقا یک  برای  ست.  ا یین   پا
می توان این نرخ را با مقادیر سایر کشورها 
در سال گذشته میالدی مقایسه کرد. البته 
از آنجایی که آمار ایران به صورت فصلی و 
به صورت ساالنه مورد  آمار سایر کشورها 
چندان  مقایسه  این  گرفته،  قرار  مقایسه 
موقعیت  می کند  کمک  اما  نیست،  دقیق 
سایر  با  مقایسه  در  را  ایران  در  کار  بازار 

کنیم. کشورها درک 
کت  ر مشا خ  نر نی  جها نگین  میا
اساس  بر   ۲۰۱٩ سال  برای  اقتصادی 
آمارهای بانک جهانی، ۶۱ درصد بوده است. 
بر همین اساس، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
در ایران نیز با فاصله زیادی نسبت به مقادیر 
جهانی یعنی ۴٧ درصد قرار دارد. در واقع تنها 
کشورهایی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
در آنها از ایران پایین تر است، الجزایر، سوریه، 

اردن، عراق و یمن هستند.
استان های خراسان رضوی،  در  زنان 
 ،۲٩.۴ با  ترتیب  به  شمالی  خراسان  و  یزد 
۲٣.٨ و ۲٣.٥ درصد بیشترین نرخ مشارکت 
در  را  کشور  استان های  بین  در  اقتصادی 
استان  پاییز سال گذشته داشتند. همچنین 
مرکزی با ۶.۶ درصد، استان سمنان با ۱۱ 
درصد و استان قم با ۱۱.۶ درصد، سه استان 
بین  در  زنان  نرخ مشارکت  دارای کمترین 

استان های کشور هستند.

تعداد مردان بیکار در خراسان شمالی، بیشتر از زنان بیکار است

گفت:  مهروماه  موسسه  مدیرعامل 
از سازمان های مردم  نهایی خیلی  هدف 
نهاد توانمندسازی جامعه هدفشان بویژه 
زنان سرپرست خانوار است اما این روزها 
با شیوع کرونا در کشور، بخش کارآفرینی 
از  انجمن ها  و  از خیریه ها  تولید خیلی  و 

رونق افتاده است. 
نهاد  مردم  های  سازمان  از  خیلی 
به جای ماهی دادن به جامعه هدف خود 
آنها  به  ماهیگیری  آموزش  تالش  در 
خیلی  اعتقاد  به  راستا  همین  هستند، در 
آسیب  کاهش  های  راه  از  یکی  آنها  از 
در خانواده ها توانمندسازی آنها است، به 
خانواده  مرد  که  هایی  خانواده  در  ویژه 
به هر دلیلی قادر به نان آوری نیست و 
زیادی  اهمیت  خانواده  زنان  نقش  اینجا 

پیدا می کند.
توانمندسازی زنان حرکتی رو به جلو 
و چشمگیر برای توانمند کردن ساختار یک 

خانواده و نجات آن از بحران است.
و  تولید  چرخه  کرونا،  شیوع  با  اما 
خیریه  های  سازمان  از  خیلی  کارآفرینی 
در  حاکم  شرایط  خاطر  به  نهاد  مردم  و 
کشور و رعایت اصول بهداشتی، کاهش 
کاهش  همچنین  و  خرید  و  ستد  و  داد 
افتاده و  از کار   ... و  کمک های مردمی 
مردم  های  سازمان  معضلی جدی  امروز 
نهاد و جامعه هدفشان را تهدید می کند.

موسسه  مدیرعامل  صباغ  افخم 
مهروماه روز سه شنبه با بیان اینکه فرایند 
توانمندسازی و کارآفرینی خانواده های کم 
برخوردار دیگر مثل گذشته نیست، افزود: 
وقتی بحث توانمندسازی آن هم از جهت 
بعد اقتصادی مطرح می شود، نقش زنان 
نیز اهمیت زیادی پیدا می کند. در واقع 

ما در جهت کاهش آسیب در خانواده ها 
کار  کودکان  هایی  خانواده  خصوص  به 
دارند، یکی از شیوه هایی که به کار می 
بریم، همین بحث توانمندسازی زنان این 
خانواده ها است زیرا این زنان می توانند 
اقتصاد خانواده و کمک  نقش مهمی در 

به پرورش ابعاد دیگر آن داشته باشند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل کمک 
و  حرفه  صاحب  زنان  این  که  کنیم  می 
را  آنها  آموزش  طریق  از  و  شوند  شغل 

به نقطه عمل و درآمدزایی می رسانیم.
با  ماه  و  مهر  موسسه  مدیرعامل 
توانمندسازی  بحث  در  آنها  اینکه  بیان 
های  کارگاه  اندازی  راه  به  اقدام  زنان 
کارآفرینی در مجموعه خود کرده بودند، 
خاطرنشان کرد: برای مثال در یک بخش 
انداختیم  راه  کارگاه خیاطی  از مجموعه، 
به  گرفتیم.  بیرون می  از  کار  و سفارش 
شاغل  زنان  بخش  این  در  دلیل  همین 

صاحب درآمد شده بودند.
صباغ تصریح کرد: در بخش دیگر 
برای خانم هایی که امکان بیرون آمدن 
از خانه را نداشتند بخش صنایع دستی را 

راه انداختیم. آنها در خانه های خود فعالیت 
به  موسسه  توسط  آنها  آثار  و  کردند  می 
دیگر  راه  یک  این  و  رفت  می  فروش 

درآمدزایی برای این زنان بود.
نیز  آشپزی  کارگاه  افزود: یک  وی 
داشتیم که عده ای خانم پس از گذراندن 
دوره آموزشی ٩ ماهه توانستند چرخه این 
درآمد  صاحب  و  بچرخانند  را  آشپزخانه 
شوند. اواخر اسفند ماه نیز با رایزنی انجام 
شده توسط موسسه، قرار بود یک کارگاه 
سنگ تراشی برای فعالیت خانواده های 

تحت پوششمان راه اندازی کنیم.
بحران  اما  با  داد:  ادامه  صباغ 
آسیب  اینها  همه  کرونا  شیوع ویروس 
بخشی  یک  کردیم  تالش  هرچند  دید. 
را با رعایت موازین بهداشتی ادامه دهیم 
اما میسر نشد و این خانواده ها در بخش 
های مختلف آسیب جدی دیدند و چرخه 
کارآفرینی تولید در مجموعه مان از رونق 
افتاد. به ویژه در بخش آشپزی که به خاطر 
جو حاکم و رعایت اصول بهداشتی توسط 

مردم، هیچ سفارشی وجود ندارد.
گفت:  مهروماه  موسسه  مدیرعامل 

خانواده  اعضای  این  که  درحالیست  این 
تازه یاد گرفته بودند دستان خود را جلوی 
کسی دراز نکنند، برای لقمه ای نان سر 
اینکارها روی پای  خم نکنند و به جای 
رسیده  خودباوری  به  آنها  بایستند.  خود 
بودند و با اعتماد به نفسی که پیدا کرده، 

توانمند شده بوند.
از  خیلی  حاال  اینکه  بیان  با  وی 
روبرو  جدی  مشکل  با  ها  خانواده  این 
با  آنها  از  خیلی  کرد:  تاکید  اند،  شده 
وجود  به  کشور  در  که  جدیدی  شرایط 
آمده باز هم به نقطه ای که در آن قرار 
با  نیست  معلوم  کردند.  سقوط  داشتند، 
چه  به  کشور  در  کرونا  بحران  شرایط 
کرد. سعی  کار  شود  می  دیگری  شکل 
کردیم به شیوه های فروش آنالین روی 
بیاوریم اما همه چیز سخت شده است. 
محصوالت  و  ندارند  خرید  قصد  مردم 

تولید شده به فروش نمی رود.
شرایط  این  کرد:  خاطرنشان  صباغ 
در  و  نیست  ما  به مجموعه  مربوط  فقط 
در  که  دوستانی  با  اندیشی  هم  جریان 
فعالیت  دیگر  نهاد  مردم  های  سازمان 
نیز  آنها  متاسفانه  که  شدم  متوجه  دارند 
به  هایشان  مجموعه  کارآفرینی  بخش 

مشکل برخورده است.
این  در  امیدوارم  کرد:  تصریح  وی 
حفظ  برای  همگی  که  خاص  روزهای 
تالش  هایمان  خانواده  و  خود  سالمتی 
می کنیم، حواسمان به خانواده های کم 
برخوردار نیز باشد. آنهایی که تا پیش از 
این بحران، با بحران های دیگری دست 
شیوع  امروز  و  کردند  می  نرم  پنجه  و 
ها  خانواده  این  انبوه مشکالت  به  کرونا 

دامن زده است.

کرونا کارآفرینی موسسات خیریه را از رونق انداخت
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رفاه  تعاون، کار و  شریعتمداری وزیر 
برای  وزارتخانه  این  برنامه  از  اجتماعی 
تا  هزار   ٥۰۰ و  میلیون  یک  وام  اعطای 
نفر  میلیون  دو  حدود  به  تومانی  ۲میلیون 
و  دستفروشان  مانند  مشاغلی  صاحبان  از 
شرایط  دارای  که  موتورسیکلت  رانندگان 

کار ثابت نیستند، خبر داد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد 
اسحاق  ر  دیدا جلسه  در  ری  شریعتمدا
جمهوری  رییس  اول  معاون  جهانگیری 
اشاره  با  وزارتخانه  این  ارشد  مدیران  با 
به  کشور  در  شده  ایجاد  جدید  شرایط  به 
نمی  گفت:  کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل 
کارگری  جامعه  العاده  فوق  نقش  از  توان 
کشور  در  تولید  فقرات  ستون  عنوان  به 
ایام  این  در  که  کرد؛ کسانی  پوشی  چشم 
در کنار مجاهدان راه سالمت با استحکام 
و ایستادگی خود در معادن و صنایع کوچک 
و بزرگ در حوزه های مختلف خطوط تولید 

را حفظ کردند.
با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
اشاره به افزایش سرمایه اجتماعی بعد از بروز 
بیماری کرونا افزود: کرونا باعث کاهش رشد 
اقتصادی در همه مناطق جهان شده است و 
برخی برآوردها این رکود را بزرگترین رکود 
این طرف می  به  از سال ۱٩٣۰  اقتصادی 
دانند. در ایران نیز برآوردهای اولیه نشان می 
این ویروس به حداقل ۱٥ درصد  دهد که 
تولید ناخالص داخلی لطمه وارد می کند که 

ممکن است افزایش هم پیدا کند.
وی با بیان اینکه طبق برخی از آمارها، 
ویروس کرونا حدود ٥۰۰ میلیون نفر را در 
سطح جهان فقیر کرده است، ادامه داد: در 
ایران هم طبق برخی برآوردهای بین المللی، 
حدود نیم برابر میزان خط فقر افزایش پیدا 

کرده است؛ همین مساله باعث شده کرونا 
به یکی از مسائل اجتماعی مهم در کشور 

تبدیل شود.
شریعتمداری با تاکید بر اهمیت کار و 
اشتغال در شرایط فعلی افزود: آسیب های 
در  را  خدمات  حوزه  بیشتر  کرونا  از  ناشی 
در  البته  است.  داده  قرار  مورد هدف  ایران 
دنیا نیز برخی برآوردها از بیکاری حدود٣۰۰ 
میلیون نفر از مجموعه شاغالن تمام وقت 

حکایت دارد.
وی با بیان اینکه حدود ٧٨۰ هزار نفر 
کار  تعاون،  وزارت  بیکاری  بیمه  در سامانه 
گفت:  اند،  کرده  نام  ثبت  اجتماعی  رفاه  و 
حدود ۶ هزار و ٥۰۰ نفر نیز انصراف خود 
اند.  کرده  اعالم  خدمت  این  دریافت  از  را 
همچنین برخی مراجعات به این سامانه نیز 
انجام  های  پاالیش  با  که  نبود  مند  قاعده 
شده نزدیک به ۶٥۰ هزار نفر در سامانه بیمه 
بیکاری ثبت نام شده اند؛ این تعداد عالوه بر 
۲۴۰ هزار نفری است که قبال در صندوق 
بیمه بیکاری ثبت نام کرده و از مبلغ بیمه 

بیکاری استفاده می کردند.
در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ادامه افزود: برآوردهای اولیه از نیاز به حدود 

٧ هزار میلیارد تومان منابع برای پوشش سه 
ماهه این تعداد از بیکاران حکایت دارد که با 
تایید رئیس جمهور ٥ هزار میلیارد تومان از 
این مبلغ برای حل مشکل بیکاران مستقیم 

تامین شده است.
شریعتمداری با بیان اینکه خوداشتغالی 
خورده  لطمه  جهان  همه  در  کارفرمایی  و 
است، ادامه داد: در جریان کرونا حدود ۴٣۶ 
میلیون نفر کارفرما در جهان شغل خود را از 
دست داده اند. همچنین در همان ماه اول 
شیوع کرونا، درآمد کارگران غیررسمی نیز 
حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده که همین 
مساله باعث افزایش فقر نسبی در بین جامعه 
کارگری جهان تا ٣۴ درصد شده که این نرخ 
در بین کشورهای کمتر توسعه یافته تا ٥۶ 

درصد نیز پیش بینی شده است.
با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
تومانی  میلیون  یک  وام  پرداخت  به  اشاره 
برای حمایت از شهروندان در برابر ویروس 
کرونا، گفت: این مبلغ در مرحله اول به ۱٧ 
میلیون و ٧۰۰ هزار خانوار پرداخت شد؛ در 
هفته جاری نیز پیامک های ٧۰۰ هزار نفر 
دیگر دریافت شده که آنها نیز این مبلغ را 
شود  می  بینی  پیش  کرد.  خواهند  دریافت 

تعداد خانوارهایی که این وام را دریافت می 
میلیون سرپرست  از ۲۰  تا آخر هفته  کنند 

خانوار نیز بیشتر شود
شریعتمداری در ادامه افزود: از هفته 
کارگاه  از  »کارا«  سامانه  نام  ثبت  آینده 
هایی که دارای محدودیت بوده و جزو ۱٣ 
رسته شغلی هستند که به صورت مستقیم 
اند،  خورده  لطمه  کرونا  از  غیرمستقیم  یا 

آغاز خواهد شد.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
این  ذیربط  های  وزارتخانه  داد:  ادامه 
ارشاد،  های  وزارتخانه  جمله  از  مشاغل 
صمت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی 
درخواست های این مشاغل در سامانه کارا 
نهایت  در  تا  کرد  خواهند  مجدد  تایید  را 
اطالعاتی  پایگاه  با  اطالعات  این  همه 
سازمان تامین اجتماعی تطبیق داده شود، 
به این ترتیب این تسهیالت ۱۲ درصدی با 
دقت باالیی به واحدهای تولیدی پرداخت 

خواهد شد.
عالوه  اینکه  بیان  با  شریعتمداری 
پاسداران  سپاه  مانند  نهادهایی  بردولت، 
فرمان  اجرایی  ستاد  و  اسالمی  انقالب 
حضرت امام)ره( نیز حمایت هایی را انجام 
دادند، گفت: فهرست برخی از کارگرانی که 
با شهرداری ها در تماس بودند دریافت شد 
از یک  باالتر  باید  افرادی که  از  و حمایت 
میلیون تومان دریافت کنند را در دستور کار 

خود قرار داده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
پیش بینی می شود به حدود ۲ میلیون نفر 
رانندگان  دستفروشان،  مانند  افراد  این  از 
ثابت  کار  شرایط  دارای  که  موتورسیکلت 
تا  هزار   ٥۰۰ و  میلیون  یک  وام  اند  نبوده 
۲میلیون تومانی پرداخت کنیم که البته منابع 

این تسهیالت هم پیش بینی شده است.

ضرورت بازنگری در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور و 
شفافتر شدن نقش بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خواستار توجه 
بیشتر به نقش تامین مالی صادرات و تسهیل گری و ایفای 
نقش اهرمی اگزیم بانک ایران در »سند نقشه راه توسعه 

صادرات کشور« شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
در پی انتشار نسخه اولیه نقشه راه توسعه صادرات کشور 
نامه ای به  آبادی، طی  )۱٣٩٩-۱۴۰۴(، دکتر علی صالح 

دکتر مرجان فقیه نصیری، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تالش 
متولیان تدوین سند نقشه راه صادرات وخبرگان حوزه صادرات در موسسه مذکور برای 
رفع معضالت صادرات را قابل تقدیر دانست و بیان کرد: شفاف سازی وضعیت فعلی 
صادرات، ارائه تحلیل از وضعیت موجود، نگاه به فرصت ها و تهدیدها و از همه مهمتر 
تعیین خط کلی و ایجاد نگاه کل نگر برای نهادهای مرتبط را از نقاط قوت این سند است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، در این نامه عنوان کرد: سند مذکور از 
دیدگاه بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از بازوهای اصلی حمایت از صادرات 

در برخی موضوعات نیازمند بازنگری و یا توجه بیشتر است.
علی صالح آبادی در ادامه مواردی را که در سند مذبور کمتر مورد توجه قرار گرفته 

و یا در مواردی از جمله بند ٨ و ٩ مغفول مانده را به شرح زیر برشمرد:
۱. معضالت و مشکالت ناشی از محدودیت های و ممنوعیت های نقل و انتقال 

پول )به عنوانشاهراه حیاتی امر صادرات(
۲. مکانیزم های بانکی برای پادار نمودن و اجرایی شدن واقعی و پایدار موافقت 
نامه ها و توافقنامه ها )موضوع موافقت نامه ها و پیگیری جهت اجرایی شدن توجه 

شده است لکن موضوعمکانیزم های بانکی منظور نظر است(
٣. ساز و کارهای اجرایی و هدفمند در جهت عملی شدن واقعی پیمان های 
منطقه ای و فرامنطقه ای ؛ ۴.برنامه های غیر کالسیک و نوآورانه مالی و غیرمالی 
برای حل معضالت ناشی از تحریم مرتبط با امر صادرات در همه ابعاد متناسب با 

شرایط و نوع بحرانهای در پیش رو
بازارهای صادراتی از دست  ٥. برنامه های منسجم و پیشبرنده برای احیای 

رفته و یا در حال افول
۶. توجه به لزوم کاهش لختی سازمانها و نهادهای اجرایی صادرات و افزایش 

چابکی آنها واستفاده از فرصت پیش رو تحول دیجیتال در این راستا
٧. ایجاد یک زنجیره به هم پیوسته و هدفمند از بازیگران اکوسیستم صادرات و 

تعیین و شفاف نمودن نقش و ارتباطات هریک به صورت واقعی.
و از همه مهمتر:

٨. توجه به نقش برخی نهادهای موثر در امر صادرات از جمله نقش بانک توسعه 
صادرات ایران به عنوان اگزیم بانک ایران در تسهیل گری و ایفای نقش اهرمی در 

جهت جهش صادرات.
٩. ایجاد سازوکارهای نظارتی متفاوت و مستقل برای نهادهای مالی امر صادرات 

از جمله اگزیم بانک ایران همانند سایر کشورهای موفق.
در این نامه به نقش بانک توسعه صادرات ایران در توسعه صادرات کشور اشاره 
شده و آمده است: بیش از بیست و پنج سال است که بانک توسعه صادرات ایران به 
عنوان اگزیم بانک ایران و بازوی دولت در امر صادرات نقش بسیار موثری را در تامین 
مالی صادرات و همچنین رفع مشکالت مرتبط با موضوعات بانکی و مالی در دوران 
های مختلف تحریم ایفا نموده و این در حالی است که در اقتصاد کنونی جهان، اگزیم 
بانک ها به ابزاری مهم جهت تحقق اهداف توسعه ای صادرات کشورها تبدیل شده اند.

گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران می افزاید: در واقع دولتها، 
سیاست های تامین مالی و پوشش شکاف بازار و کنترل ریسک های وارده به صادر 
کننده را از طریق حمایت و ایجاد نقش کلیدی اگزیم بانکها تحقق می بخشند و برای 
این منظور، اختیارات و قوانین خاص و سیاستهای حمایتی ویژه ای از جمله پوشش 
ریسک های مختلف مالی و غیرمالی، تنظیم مقررات اجرایی و نظارتی مستقل و متفاوت 
از سایر بانکها، تامین و افزایش سرمایه به موقع و هدفمند در مقاطع زمانی مختلف، 
پوشش زیاندهی و ورشکستی و سایر حمایت ها را برای این دسته از بانک ها در نظر 
می گیرند و جایگاه منحصر به فردی در اسناد، استراتژی ها و اهداف توسعه صادراتی 

کشور برای این بانکها قائل می شوند.
دکتر علی صالح آبادی در ادامه خاطر نشان ساخته، متاسفانه بنظر می رسد نقش 
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک توسعه ای و اگزیم بانک ایران به درستی 
شفاف نبوده به گونه ای که در برنامه ها و اسناد باالدستی مرتبط با صادرات از جمله 
سند نقشه راه توسعه صادرات این نقش مغفول مانده است. در صورتی که در خصوص 
بندهای ۱ تا ٧ ذکر شده در بخش اول این نامه و همچنین برخی پیشنهادهای ارائه شده 
در سند از جمله همکاری در ارائه تسهیالت الزم به منظور توسعه لجستیک و حمل 
و نقل، هماهنگی صنعتی و حمایت بخشی، همکاری در انعقاد و توسعه موافقت نامه 
SME های تجاری و کمک و تسهیل به ایجاد پیوند میان بنگاه های دانش بنیان و
ها، بانک توسعه صادرات ایران قادر است نقش موثر و منحصر به فردی را ایفا نماید.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات پس از تشریح نکات و موارد نیازمند بررسی در 
س ند نقشه راه صادرات کشور، پیشنهاد کرد: عالوه بر مدنظر قرار دادن ٧ مورد ذکر 
شده در بخش های مختلف سند توسعه راه صادرات، برخی محدودیت ها، نیازها و 
الزامات بانک توسعه صادرات ایران به شرح ذیل در بخش« ٣-٨ برنامه های پیشنهادی 
توسعه صادرات« و به ویژه بخش »٣-٨-۲- تسهیل دسترسی به منابع )صفحه ۱۶(« 
و بخش« ٥-٣- عوامل موثر بر تولید صادراتی )ذیل بخش آسیب شناسی صادرات 
صفحه ۲۶(« و یا »بخش ٥-۴-زیرساخت های پشتیبان و ارتقای تجارت )صفحه 
۲٧(« نقشه راه توسعه صادرات ایران گنجانده شود.مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
همچنین خواستار اضافه کردن مساله محدود بودن سرمایه بانک توسعه صادارت به 
عنوان اگزیم بانک ایران )ذیل بخش ٥-٣( و لزوم افزایش سرمایه بانک متناسب با 

ماموریت و شرایط حاکم بر صادرات )ذیل بخش٣-٨-۲( شد .
وی در ادامه این نامه خواستار گنجاندن مواردی چون وجود ساختار نظارت و 
اجرایی چندگانه حاکم بر بانک توسعه صادرات ایران، لزوم تغییر و یا تسهیل مقررات 
حاکم بر بانک توسعه صادرات معطوف به وظایف و ماموریت اگزیم بانکها و نیز محدود 
بودن بودجه ها و منابع مالی بارانه سود در اختیار بانک توسعه صادرات در سند نقشه 

راه صادرات کشور شد

طلسم فروش میعانات گازی در بورس شکست
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با اشاره به اینکه عرضه 
نفت و فرآورده های نفتی در بورس انرژی در سال ٩٩ آغاز شده است،  گفت: در 
اردیبهشت امسال ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی عرضه شده در بورس انرژی 
به فروش رفت.امیرحسین تبیانیان با بیان اینکه عرضه نفت خام و نفت کوره 
را در سال ٩٩ آغاز کرده ایم،  ادامه داد: عرضه نفت خام از این هفته در بورس 

انرژی آغاز می شود.
وی با اشاره به اینکه عرضه فرآورده های نفتی برای تحویل دریایی نیز بر 
عهده شرکت ملی نفت ایران قرار دارد،  افزود:  عرضه بنزین در اختیار ما نیست 

و در مورد گازوئیل نیز هنوز برای عرضه اعالم موجودی نشده است.
 عرضه نفت خام و میعانات گازی از سال گذشته در بورس انرژی با هدف 

تسهیل در فروش و افزایش سهم بخش خصوصی آغاز شد.
با این حال و با وجود تغییر در شیوه نامه عرضه توسط وزیر نفت،  عرضه 
نفت و میعانات با اقبال چندانی مواجه نشد و نفت خام بورسی بی مشتری ماند 
و در سال گذشته تنها حدود یک میلیون بشکه نفت خام سبک و ٨۰ هزار بشکه 
نفت خام سنگین به فروش رسیده و میعانات گازی روی دست فروشنده ماند.

طبق قانون بودجه سال گذشته، دهم اردیبهشت ماه سال ٩٨ بود که وزیر 
نفت شیوه نامه عرضه نفت خام در بورس را ابالغ کرد تا بر آن اساس نفت خام 
سبک و سنگین و میعانات گازی برای فروش به بخش خصوصی داخلی و خارجی 

عرضه شده و این افراد، نفت خریداری شده را به مشتریان خارجی برسانند.

فعالیت 1۵ دکل حفاری در طرح توسعه ۲۸ مخزن نفتی
مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران با تشریح اولویت های این شرکت 
در سال جهش تولید، از به کارگیری ۱٥ دکل حفاری در طرح توسعه ۲٨ مخزن 
نفتی خبر داد و گفت: کاریابی این تعداد دکل انجام شده و طی ٣ ماه آینده وارد 

چرخه عملیاتی خواهند شد.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران، »سید عبداهلل موسوی« با اشاره به 
نامگذاری سال ٩٩ به نام سال »جهش تولید« گفت: برنامه ریزی مدونی برای به 
کارگیری توان فنی و تخصصی ملی حفاری در سال جاری صورت گرفته که در 
یک بخش از آن می توان از برنامه ریزی برای کاریابی ۱٥ دکل حفاری به همراه 
ارایه خدمات فنی و درون چاهی، در پروژه بزرگ توسعه ۲٨ مخزن نفتی نام برد.

وی در ادامه با اشاره به قرارداد منعقد شده میان این شرکت و شرکت 
خدمات مهندسی پژواک انرژی در روز گذشته نیز گفت: در چارچوب این قرارداد 
که اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیون دالر دارد، حفاری ۶ حلقه چاه را با کار بست دو 

دکل حفاری در میدان های نفتی سپهر و جفیر در برنامه قرار داده ایم.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه این قرارداد نخستین 
قرارداد از نوع  IPC در توسعه مخازن هیدروکربوری با محوریت شرکت های 
فاز دوم حفاری در  انجام  برای  نیز  ایرانی است، گفت: روز گذشته مذاکراتی 
میدان های سپهر و جفیر صورت گرفت که در صورت انجام مقدمات برگزاری 
مناقصه از سوی شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی و طی مناسبات قانونی 
در چارچوب وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران،  حفاری ۱۰ حلقه چاه 

دیگر در این میدان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
موسوی با ابراز اینکه این تفاهمات ظرف یک تا ۲ ماه آینده نهایی خواهد 
شد، گفت: مذاکراتی نیز با شرکت مادر گسترش انرژی پاسارگاد صورت گرفته 
است، که در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات،  حفاری ۶ تا ٧ حلقه چاه 
در مخزن سیاه مکان نیز به فعالیت های امسال ملی حفاری افزوده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: در پروژه حفاری سیاه مکان 
با توجه به دشواری های فرآیند حفاری و تجارب خوب شرکت ملی حفاری 

ایران، انتظار داریم که برنده مناقصه مربوط به آن باشیم.
به گفته موسوی، مذکرات انجام شده با گروه گسترش انرژی پاسارگاد در 
مجموع حول حفاری ۱٨ حلقه چاه در میادین نفتی انجام شده که در صورت 

نهایی شدن، حدود هشت دکل حفاری به این امر اختصاص می یابد.
وی با اعالم اینکه شرکت ملی حفاری ایران برای حفاری ۱۲۰ حلقه چاه 
تعریف شده در پروژه های آتی گروه گسترش انرژی پاسارگاد ابراز آمادگی کرده 
است، افزود: این اقدام با استقبال خوبی از سوی مدیریت گروه گسترش انرژی 
پاسارگاد روبرو شده است.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در ادامه به تشریح 
برنامه های راهبردی این شرکت در سال جهش تولید پرداخت و گفت: در سال 
٩٩، عالوه بر تداوم برنامه های کاربردی شرکت در سال گذشته مبنی بر کنترل 
هزینه ها، برنامه ریزی مدونی نیز برای حضور پررنگ در پروژه توسعه ۲٨ مخزن 
نفتی انجام داده ایم که با مذاکرات انجام شده با شرکت های E&P، ظرف ۲ تا 
٣ ماه آینده عالوه بر تامین دکل، نسبت به تامین خدمات حفاری نیز اقدام خواهیم 
کرد.وی با اعالم اینکه راهبرد خودگردانی در سال گذشته در این شرکت عملیاتی 

شده است، گفت: این راهبرد در سال ٩٩ نیز تداوم خواهد داشت.
 موسوی افزود: در حوزه حمایت از صنعتگران داخلی نیز ضمن پرداخت 
تمامی مطالبات مالی این شرکت ها در سال گذشته، برنامه های این شرکت 
در حوزه تداوم همکاری با شرکت های ذیصالح و شرکت های دانش بنیان در 

سال ٩٨ با جدیت دنبال خواهد شد.
آمادگی ملی حفاری برای حضور پررنگ در حفاری دریایی

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران در ادامه با بیان اینکه هم اکنون 
حدود ۱۰ درصد از فعالیت های این شرکت در حوزه حفاری اکتشافی تعریف 
شده است، گفت: شرکت ملی حفاری با دارا بودن سه دکل حفاری دریایی، به 
ارایه خدمات در زمینه حفاری دریایی مشغول است که یکی از این دکل ها 

در قرارداد مشترک با شرکت نفت فالت قاره ایران در حال انجام کار است.
پارس خبر داد و  با شرکت نفت و گاز  توافقاتی  انجام  از  وی همچنین 
گفت: با مذاکرات انجام شده، دکل های شهید رجایی و مدرس به صورت بارج 

در اختیار این شرکت قرار خواهند گرفت.
موسوی به هزینه باالی بازسازی دکل های دریایی اشاره کرد و گفت: با 
ابراز تمایل شرکت نفت و گاز پارس قرار شد تا این دکل ها به صورت بارج و 
با اجاره روزانه ۱۰ هزار دالر برای هر دکل در اختیار این شرکت قرار گیرد که 

درآمدزایی خوبی برای شرکت ملی حفاری در پی خواهد داشت.
وی در عین حال از آمادگی شرکت ملی حفاری ایران برای حضور مقتدرانه 
در پروژه های حفاری فراساحل خبر داد و گفت: آماده هستیم تا در صورت نیاز 
صنعت نفت به حفاری دریایی، مدیریت عملیات حفاری در دریا را بر عهده بگیریم.

تکذیب تعدیل نیروی انسانی در ملی حفاری
مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران در ادامه شایعه تعدیل نیرو در این 
شرکت را تکذیب کرد و گفت: هیچ خللی از نظر تعدیل نیرو یا عدم پرداخت 

حقوق کارکنان در این شرکت وجود ندارد.
موسوی با بیان اینکه ماهیت عملیات حفاری در صنعت نفت مبتنی بر 
جابجایی دکل های حفاری و نیروی انسانی است، گفت: شرکت ملی حفاری 
ایران در تقویم کاری سال ٩٩، بهره برداری از ۱٥ دکل را در پروژه های مربوط 
به توسعه ۲٨ مخزن نفتی در برنامه دارد، در عین حال با امضای قراردادهایی 
 E&P در راستای تامین دکل و ارایه خدمات تخصصی حفاری با شرکت های
برنامه جامعی را در سال جهش تولید در دست انجام دارد که پیش زمینه آن 

بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد است.
وی اضافه کرد: گردش کار در شرکت ملی حفاری ایران با توجه به نیازهای 
صنعت نفت کشور به صورت موافقتنامه، انعقاد قرارداد، پروژه ای و مشارکتی 
صورت می پذیرد و اصوال پایان یک پروژه، آغاز قرار داد جدید، تغییر کارفرماها، 
توقف عملیاتی دکل های حفاری و کاریابی آنها در سایر پروژه ها امری طبیعی 

است و این روند در ۴۰ سال گذشته استمرار داشته است.
مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه برای تحقق اهداف کاری 
باید سرعت عمل در اجرای پروژه ها را ارتقا دهیم، خاطرنشان کرد: ماهیت کار 
در صنعت حفاری منطبق بر نیاز بازار و رقابت است و این شرکت نیز با توجه 
به تغییر شرایط کار در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شروع طرح موسوم 
با برنامه های صنعت نفت تطبیق  به توسعه ۲٨ مخزن، برنامه های خود را 
داده تا با همکاری و مشارکت در قراردادهای مربوط به این طرح در قالب عقد 
قرارداد، تفاهمنامه و  مشارکت نامه با شرکت های بخش خصوصی و همچنین 

حضور در قراردادهای EPD حضوری فعال داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ اقدامی در جهت تعدیل و حذف نیروی انسانی در 
این شرکت صورت نگرفته است، گفت: به نظر می رسد که ماهیت ذاتی حفاری 
در صنعت نفت، بستری برای ایجاد شایعاتی از این دست بوده باشد، اما آنچه 
مسلم است صنعت حفاری روزهای پرکاری را در سال ٩٩ در پیش رو خواهد 
داشت که تنها  با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص به نتیجه خواهد رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

اعطای وام 2 میلیون تومانی به صاحبان مشاغل بی ثبات

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

وتجارت  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
خوراک  و  آهن  سنگ  تامین  برای  گفت: 
با  اکتشافی  برنامه های  تولیدی  واحدهای 
قدرت مورد حمایت قرار می گیرد و صادرات 

مواد اولیه نیز محدودتر خواهد شد.
گذاری  سرمایه  شرکت  گزارش  به 
توسعه معادن وفلزات، »داریوش اسماعیلی« 
در نشست هم اندیشی مدیران شرکت های 
هلدینگ توسعه معادن وفلزات افزود: ایران 
در زمینه تولید فوالد باید تمرکز خود را روی 
بخش های انتهایی زنجیره بگذارد و الزم 
است برنامه ریزی ها براساس تکیه بر توان 

و قابلیت های داخلی انجام شود.
هر  از  حاصل  ارز  کرد:  اضافه  وی 
بخش زنجیره فوالد متعلق به کل زنجیره 
دارد  ضرورت  زنجیره  بقای  برای  و  است 
مورد  ها  بخش  تمام  نیاز  مورد  ارز  تامین 

توجه قرار گیرد.
بازار  مهمترین  اسماعیلی،  گفته  به 
مصرف فوالد، داخل کشور است و توانمندی 
این موضوع توسط تولید کنندگان وجود دارد 

و در حقیقت در کشورمان قابلیت های باالیی 
وجود دارد.

وی پیرامون قیمت گذاری در زنجیره 
فوالد گفت: بهره گیری از دیدگاه مجامع و 
انجمن ها به کار گرفته شده و راهکارهایی 
در  خودشان  اینکه  نخست  شده،  پیشنهاد 
بخش های مختلف زنجیره به یک توافق 

کلی برسند و چنانچه با ضوابط و چارچوب 
داشته  تطبیق  صنعت  وزارت  قانونی  های 

باشد، حمایت خواهد شد.
روش  دومین  با  ارتباط  در  اسماعیلی 
را  هایی  گزینه  مجموعه  داد:  توضیح  هم 
با  تا  دهند،  پیشنهاد  ذیربط  های  تشکل 
و  انتخاب  گزینه  بهترین  کارشناسان  نظر 

اجرا شود.
وی آخرین روش را پس از به نتیجه 
نرسیدن روش های یاد شده، از موضع دولت، 

تعیین تکلیف الزم صورت خواهد گرفت.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: توزیع 
سود به شکل متوازن و عادالنه بین بخش 
های مختلف مورد تاکید است و این مهم 
زنجیره  این  های  بخش  تمام  بقا  شرط 

محسوب می شود.
وی این راهم گفت: نگاه کالن نگر 
مورد  صنعت  به  نسبت  خصوصی  بخش 
از جامعیت بسیار  استقبال قرار می گیرد و 

خوبی هم برخوردار است.
عصاری  عزیزاهلل  گزارش،  بنابراین 
مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن و فلزات 
در این نشست گفت: امسال دشواریهای خود 
را از نظر تولید و شرایط اقتصادی، کشور دارد 
و این مجموعه کوشیده است، برای تحقق 
و  تمهیدات  تولید،  جهش  شعار  بخشیدن 
راهکارهای مناسبی را به کار گیرد تا منافع 

حداکثری سهامداران حفظ شود.

معاون وزیر صنعت:

صادرات مواد اولیه محدودتر می شود

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای مسعود هواس بیگی دارای شناسنامه شماره ۶٣۴۰۰۲۰۲٣۲ به شرح دادخواست 
به کالسه ۶٥/٩٩/٥ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شفیع هواس بیگی فرزند رستم و جهان به شناسنامه ۱۰٧ در تاریخ ٧٨/٣/۲۰ در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
جهان دوست محمدی فرزند  رحمان و لیمو به شماره شناسنامه ۱٥٣٩  متولد ۱٣۲٥ 

مادر متوفی 
متولد  به شماره شناسنامه ۶٣۴۰۰۲۰۲٣۲  فرزند شفیع و علیه  بیگی   مسعود هواس 

۱٣٧٣ فرزند متوفی 
 علیه سهیل بیگی فرزند محمد و خاور به شماره شناسنامه ٩۲۲ متولد ۱٣٥٥ همسر متوفی 
 زینب هواس بیگی فرزند شفیع و علیه به کد ملی ۴۴٩۰۲۰٧٨۴۰متولد ۱٣٧۱ فرزند 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 دفتر شعبه پنجم شورای حل و اختالف شهرستان ایالم    

انتظامی  شماره  نارنجی  رنگ   ۱٣٩۴ مدل  تاز  تک  موتورسیکلت  سبز  برگ  و  کارت 
٨۴۶٩۴/٧٧۲

شماره موتور ۰۲۴۱۱۲
شماره شناسایی ٩۴۰۲٨٣٩

بنام مجید رضوانی فرزند علی اکبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف ٨٣٩
تربت حیدریه - موسوی

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  غالم  فرزند   ۱۴۱ شناسنامه  شماره  به  حاجبی  ساجدی  صغری  خانم 
علیرضا عاطفی   داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  درخواست گواهي حصروراثت 
فرزند غالمحسین در تاریخ ٩٨/۱۱/۲۲ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-سینا عاطفی به ش ش ٥٨۱٨ فرزند علیرضا نسبت 
پسر۲-ساسان عاطفی به ش ش ۲٥٨۰۱۴۱۰٧٣ فرزند علیرضا نسبت پسر٣-سارا عاطفی 
به ش ش ۱۰٩٩ فرزند علیرضا نسبت دختر۴-صغری ساجدی حاجبی به ش ش ۱۴۱ 
فرزند غالم نسبت زوجه  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ٣۴٩ 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 ۱۶ شوراي حل اختالف رشت 

تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

مفقودی
برگ سبز وانت تویوتا هایلوکس به رنگ سفید روغنی مدل ۱٩٩۲ به شماره انتظامی 
٨٥٨ ق ۲۶ ایران ۶٥ به شماره موتور ۰٣۴۲۴٥۴ و شماره شاسی ۰۰۱۰٧٩۶ به نام میردوست 

شمبویی رودباری مفقود گردیده است

آگهی مفقودی 
برگ سبز و برگ کمپانی موتور مدل ۱٣٩۱ پالک ملی ٥٥٥ ایران ۴٩٣۴٨ به شماره 
موتور ۱۲۴NEH۰۰۰۲۰۲ به شماره شاسی NEH۰۰۰۱۲٥M٩۱۲۰٥۴٥ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی پراید تیپ صبا )جی. تی. ایکس( به رنگ یشمی- متالیک مدل 
شماره  به    ٥۱۴۱۲۲٨۰٧۴٨٩٩۲ شاسی  شماره  و   M۱٣۲٨۴٨۴٥ موتور  شماره  به   ۱٣٨۰
پالک ٧۱-٥٧۲ ب ۱٩ متعلق به آقای حسین میرزاخانی نافچی فرزند کرمعلی به شماره ملی 

۴۶۲۱٨٩٨۶٧۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهي حصروراثت
خانم زینب جعفری بهدانی به شماره شناسنامه ۲٩۲ فرزند قربان از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی محمدی بیجایه فرزند 
علی بابا در تاریخ ٩٩/۱/۱۴ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱-محمد جواد محمدی بیجایه به ش ش ۲٥٨۱۱۶٩٥٣۲ فرزند محمدعلی 
نسبت پسر۲-معصومه محمدی بیجایه به ش ش ۲٥٨۱۰۶٥٥٥٩ فرزند محمدعلی نسبت 
دختر٣-زینب جعفری بهدانی به ش ش ۲٩۲ فرزند قربان نسبت زوجه  به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۲٩٨ 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 ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
از این  آقای غالم رضا فقیر رفتار مقدم به شماره شناسنامه ۲٧۲ فرزند غالمحسین 

شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا نیک پور 
گیالوندانی  فرزند غالمرضا در تاریخ ٩٨/۱۲/۱٥ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-حمید فقیر رفتار مقدم به ش ش ۲٥٨۰٣٨۱۶۲٧ 
فرزند غالمرضا نسبت پسر۲-حبیب فقیررفتار مقدم به ش ش ۲٥٨۰٥٩٣۲۴۱ فرزند غالمرضا 
نسبت پسر٣-غالمرضا فقیررفتار مقدم به ش ش ۲٧۲ فرزند غالمحسین نسبت زوج به غیر 
از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره ٣۴٣ 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 ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهی فقدان سند مالکیت
مورخه   ٩٥۱۰۱۱٨۱٣٣۰۰۰۰۰٥ ره  شما نامه  قیم  طبق  نگیری  جها فرخنده  نم  خا
۱٣٩٥/۰۱/۱٧ منصوب شده بعنوان سرپرست علی اصغر صحبتی انور با تسلیم دو برگ استشهاد 
محلی مصدق به مهر دفترخانه ۶ همدان برابر وارده شماره ٩٩/۲٩۲۴ – ٩٩/۰۲/۰٨ مدعی است 
که سند مالکیت پالک ٧/۲۰٧۶ واقع در حومه سه همدان به شماره مسلسل ۱٥۶٣٩٨ و دفتر 
احتیاطی مفقود گردیده و نزد کسی  الکترونیکی شماره ۱٣٩٧۲۰٣۲۶۰۰۱۰۱۱٧٨۴ به علت بی 
بدینوسیله  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  به  الحاقی  تبصره  استناد  به  لذا  نیست  بیع شرط  در 
آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی طی مدت ۱۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
و  واخواهی  مدت  انقضاء  درصورت  نماید  تسلیم  کتبا  را  خود  اعتراض  معامله  سند  یا  و  مالکیت 
مالکیت  سند  نگردد  ارائه  مالکیت  سند  اصل  چنانچه  اعتراض  درصورت  یا  و  اعتراض  نرسیدن 
المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب بر اساس آخرین اطالعات سیستم جامع 

تهیه و گزارش شده است. م.الف: ۱٨۱  
علی زیوری حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ شهرستان همدان

 
مفقودی - همدان

برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰٥ به شماره پالک ۴٥٩ ل ۴٨ ایران ۲٨ و شماره موتور 
۲٥۱٧۴۰۰۴٨۱ و شماره شاسی ٧٥٣۰٥۱۰۱ بنام یونس محمودوند مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
مفقودی - همدان

دفترچه ثبت ساعت پلیس راه به شماره ۰۰۰۱۶٧۰ متعلق به اینجانب مجید طاهری 
دارای کد ملی ٣٨٧۱۲۱٣٣٣۰ و شماره گواهی نامه ٩۲٨۱٣۶٥٧٧۶ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  آمارهای 
میزان  پارسال  )ایمیدرو( گویای آن است که  ایران  معدنی 
استخراج زغال سنگ از دو مجموعه معدنی طبس و البرز 
میلیون و ٥٨٥ هزار و ٥٣۱ تن رسید که  به یک  مرکزی 

بیش از ٩۲ درصد آن سهم طبس بود.
تولید  میزان   ٩٨ سال  ایمیدرو،  آماری  جداول  برپایه 
کنسانتره زغال سنگ از واحد های معدنی یاد شده به ۶۶۴ 
هزار و ٥۶٨ تن رسید و زغال ارسالی به مبادی مصرف هم 

٧۰۰ هزار و ٥٥٨ تن بود.
 توسعه صنعت فوالد به روش کوره بلند)سیستمی که 
سهم ٧٥ درصدی در تولید فوالد جهان دارد( در کشورمان، 
وابستگی به سوخت زغال سنگ دارد که اکنون میزان تولید 
با مصرف همخوانی نداشته و این امر پیامد واردات برای این 

بخش را بدنبال دارد.
از میزان استخراج در سال  سهم زغال سنگ طبس 
گذشته یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ٨۱۱ تن بود و البرز مرکزی 

هم ۱۲۴ هزار و ٧۲۰ تن سهم داشت.
آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت نشان می دهد 
که سال ٩٧ میزان کنسانتره زغال سنگ تولیدی در کشور 
با رشد ٧.۴ درصدی نسبت به سال ٩۶ به رقم یک میلیون 
و ۶۴٧ هزار تن رسید که سهم البرز مرکزی نزدیک به ۱۲۰ 

هزار تن بود و در واقع سهمی کمتر از ۱۰ درصد ثبت شد.
 ۱٧ اشتغال  زمینه  کشور  سنگ  زغال  بخش  امروز 
هزار نفر را فراهم ساخته، در حالی که معادن زغال سنگ 
ظرفیت جذب بیش از این رقم را دارد و اجرای طرح های 
می تواند  اشتغال  رشد  تحقق  در  معادن  نوسازی  و  توسعه 

نقش مؤثری ایفا کند.
بیشترین میزان استخراج زغال سنگ مربوط به تیرماه 
٩٨ با رقم ۲۱٣ هزار و ٥۰ تن بود و کمترین میزان نیز در 

شهریور پارسال ۶۶ هزار و ۶٥۲ تن بود.
سنگ  زغال  معدن   ۱٨٥ تعداد  رسمی  غیر  آمارهای 
کوچک و بزرگ در سطح کشور را گواهی می دهد که از این 
رقم بیش از ٥٩ درصد به تعداد ۱۱۰ معدن فعال، ۱۰ معدن در 

حال تجهیز و آماده سازی و بقیه غیر فعال گزارش شده اند.
 بررسی های اکتشافی حاکی از آن است که در معدن 
گلیران )مازندران( ٥٧ میلیون تن ذخیره قطعی زغال سنگ 
 ۴۰ و  قطعی  تن  میلیون   ۲۱.۶ نیز  کردآباد  در  دارد،  وجود 
مجموع  در  مربوطه  ذخایر  دیگر  با  و  احتمالی  تن  میلیون 
برآورد می شود که ۲۰۰ میلیون تن ذخیره در حوزه عملکرد 

زغال سنگ البرز مرکزی وجود داشته باشد.
زغال  کنسانتره  تولید  میزان  اعالم شد،  این  از  پیش 
سنگ کشور سالیانه به رقم حدود ۱.٥ میلیون تن می رسد، 
درحالی که نیاز کنونی کشور بالغ بر دو میلیون تن رسیده، 
در عین حال اکنون ذوب آهن به عنوان مشتری اصلی زغال 
سنگ کشور محسوب می شود، اما با بهره برداری از واحدهای 
در دست احداث حداقل میزان نیاز به دو برابر فعلی می رسد.

همچنین بیشترین میزان تولید کنسانتره زغال سنگ 
و  هزار  تیرماه ۶٨  در  مزبور  واحد های  از  در سال گذشته 
٧۱۴ تن و کمترین سطح تولید هم در مهرماه با ٣۰ هزار و 

٧۶٥ تن رقم خورد.
آمارها نشان می دهد میزان ذخیره فعلی زغال سنگ 
کشور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن زغال کک شو و ٥.۱ 
میلیارد تن زغال سنگ حرارتی است و برآورد شده که دو تا 

سه برابر این ارقام هم ذخیره احتمالی باشد.

ایمیدرو اعالم کرد:

استخراج بیش از 1.۵ میلیون تن زغال سنگ در سال98
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قهرمان بیلیارد ایران:
فدراسیون با جعل امضاء بازیکنان تخلفات مالی انجام داد

قهرمان چندین دوره پاِکت بیلیارد ایران 
از تخلفات گسترده و جعل امضا در فدراسیون 

بولینگ و بیلیارد ایران سخن گفت.
فدراسیون  رئیس  گذشته  سال  اواخر 
بولینگ و بیلیارد ایران در سکوت خبری از 
سمتش کنار گذاشته شد، این در حالی بود 
که تاکنون وزارت ورزش هیچ گونه توضیحی 
درباره این برکناری نداده است. علی مقصود 
ایران،  بیلیارد  پاِکت  دوره  چندین  قهرمان 
فدراسیون  در  شده  ایجاد  حواشی  درباره 
سازمان  از  گفت:  ایران  بیلیارد  و  بولینگ 
بازرسی کل کشور با بعضی از بازیکنان تماس 

گرفته شد که اسنادی وجود دارد که زیرشان امضای شما قرار گرفته، آنها حدس 
می زدند که امضای ما تطابق ندارد و دست خط ها متفاوت است.

او افزود: من کرمانشاه زندگی می کنم و از من خواسته شد تا به تهران بیایم 
و بعضی از اسناد را اعتبارسنجی کنم. زمانی که سندها را دیدم متوجه شدم هزینه 
تمام مسابقاتی که به آن اعزام شده ایم و پول های آن به ما داده نشده بود را ظاهرا 
دریافت کرده اند! به عنوان مثال در هر مسابقه فقط ٥۰۰ دالر پول تو جیبی بازیکنان 
است که متاسفانه این پول ها را زمان مسابقات به ما ندادند و دیدیم که این پول ها 
دریافت شده و به جای ما رسیدهایی در قبال دریافت آن هزینه ها امضا شده است. 
من اصاًل تو عمرم آن برگه ها را ندیده بودم چه برسد به اینکه امضا کنم. نه تنها 

من بلکه دیگر بازیکنان هم این مشکل را دارند.
این اسنوکر باز ایران افزود: بازیکنان در سازمان بازرسی کل کشور به این 
موضوع اعتراض کرده و بیان کردند که هیچ گاه چنین برگه هایی را امضا نکرده اند.

او گفت: پس از مدتی رییس فدراسیون ما را دعوت کرد، من و بعضی از بازیکنان 
به دیدار او رفتیم. او به ما گفت که این پول ها توسط برخی افراد برده شده است و 
خودش بی تقصیر است. او به ما قول داد که مشکالت را حل و جبران خسارت کند.

مقصود ادامه داد: من پنج الی شش سال رنک یک ایران بودم. هنگامی که 
می خواستم به مسابقات بین المللی اعزام شوم مجبور بودم از هرشخصی که میشناسم 
پول قرض بگیرم و با قرض در مسابقات شرکت کنم. زمانی که شما با قرض و 
فشار به مسابقه می روید برای رسیدن به رتبه های برتر تمرکزهای الزم را نخواهید 
داشت. این فشار باعث می شد که همواره به رتبه نهایی فکر کنیم تا بتوانیم جایزه 

را کسب کرده و قرض هایمان را بدهیم.
او بیان کرد: رییس فدراسیون از ما خواست که نامه هایی را امضا کنیم که 
از فدراسیون طلبی نداریم. در عوض او به ما قول داد که طلب هایمان را بدهد و 
ما هم آن نامه ها را امضا کردیم. من و چند نفر نامه ها را امضا کردیم اما دوستانی 
بودند که زیر بار امضا نرفتند. این موضوع برای قبل از عید سال ٩٧ بود و االن 
حدود یک سال چند ماه است که ما هم چنان به طلب هایمان نرسیدیم. هر وقت 

هم که حق مان را مطالبه می کنیم ما را سرگردان می کنند.
مقصود در پایان افزود: ما به اداره آگاهی ناحیه یک مراجعه کردیم و دست 
خط و امضاءهای خود را به آنان دادیم. امیدوارم که متوجه شوند آن دست خط 

های ما نبوده است.

حضور ستاره های شطرنج جهان در مسابقات آنالین جام ملتها
مسابقات جام آنالین ملتها که با ابتکار 
فیده راه اندازی شده از روز سه شنبه گدشته 
آغاز شد و شطرنج بازان در دو دور بار یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
با توجه به شیوع کرونا و لغو مسابقات 
تصمیم  شطرنج  جهانی  فدراسیون  ورزشی، 
ملل  تیمی جام  آنالین  گرفت که مسابقات 
chess. فیده را با همکاری سایت شطرنج

اکثر  مسابقه  این  در  کند.  برگزار   com
قالب شش  در  جهان  شطرنج   های  ستاره 
تیم  و  اروپا، چین، هند  آمریکا، روسیه،  تیم  
منتخب جهان  حضور دارند. حضور فیروزجا 

و غیبت مگنوس کارلسن قهرمان  جهان در بخش کالسیک  از مهم ترین اتفاقات 
این مسابقات به شمار می رود.

دور اول این مسابقات روز سه شنبه گذشته )۱۶ اردیبهشت ماه( پیگیری شد که 
در آن علیرضا فیروزجا در تیم منتخب جهان دست به مهره شد. فیروزجا با ریتینگ 
۲٧۰٣ در اولین دیدار خود مقابل حریف چینی با ریتینگ ۲٧٥۲ قرار گرفت. وی یی 
چینی که در رده بیستم جهان دارد در حالی مقابل فیروزجا جوان قرار گرفت که او 
در رده بیست و یکم است.فیروزجا که به لطف اشتباه حریف برتری خوبی به دست 
آورد  به رغم زمان کم حریف نتوانست پیروز این بازی شود و از او تساوی گرفت. 
در این دور که تیم منتخب جهان با ترکیب تیمور رجبوف، علیرضا فیروزجا، امین 
باسم و ماریا موزیچوک مقابل تیم قدرتمند چین قرار گرفت با نتیجه سه بر یک 
بازی را واگذار کرد. در دور دوم این رقابت ها تیم منتخب جهان برابر هند حاضر 
شد. فیروزجا در این دور مقابل هری کریشنا با ریتینگ ۲۶٩۰ قرار گرفت و درحالی 
که از لحاظ ریتینگ برتری داشت به تساوی رضایت داد. در این دور تیم منتخب 

جهان با نتیجه دو ونیم بر یک و نیم پیروز شد.
کاپیتان تیم منتخب جهان آرکادی دورکوویچ رئیس فدراسیون جهانی شطرنج 

)فیده( و کاپیتان تیم اروپا گری کاسپاروف قهرمان اسبق جهان است. 
این مسابقات از از ٥ تا ۱۰ ماه می) ۱۶ تا ۲۱ اردیبهشت ( با حضور شش تیم در 
حال پیگیری است. در هر تیم شش شطرنج باز حضور دارند و در هر دور چهار بازی 
انجام می شود. از جمله قوانین این بازی رقابت حداقل یک زن در هر مسابقه است.

رییس فدراسیون قایقرانی:
در شرایط بحران نیاز به کمک مالی داریم

رییس فدراسیون قایقرانی گفت: خود 
را برای شرایط بحرانی آماده کرده ایم اما با 
این وجود نیاز به کمک مالی داریم تا با آغاز 
ملی  میزبان  با صالبت،  بتوانیم  اردو  مجدد 

پوشان باشیم.
علیرضا سهرابیان درباره کمک مالی که 
فدراسیون قایقرانی در سال ٩٩ نیاز دارد، بیان 
کرد: می دانم سال ٩٩، سال سختی است و 
دولت به خاطر کرونا هزینه های زیادی را  
متحمل شده و مشکالت مالی عدیده است. 
حتی کشورهای قدرتمند هم به خاطر کرونا 
دچار مشکالتی شده اند. ما خودمان را باید 

برای یک بحران آماده کنیم و در این میان، اولین جایی که به ما می تواند کمک 
کند وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است. عالوه بر آن دست به دامن عزیزانی 

می شویم که به ما به عنوان حامی مالی در سال ٩٨ کمک کردند. 
او ادامه داد: زمانی که اردوها شروع شود باید با صالبت از ملی پوشان میزبانی 
کنیم تا خودشان را برای مسابقات کسب سهمیه المپیک آماده کنند. سال ٩٨ را با 
کمک وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و سابر ارگان های دولتی  و مناطق آزاد 
پشت سر گذاشتیم و برنامه های خود را اجرایی کردیم. برای سال ٩٩ هم ما نیاز 
به منابع مالی داریم و این نیاز را رشته هایی که برای کسب سهمیه  و حضور در 
المپیک برنامه ریزی می کنند، دارند. ما می خواهیم برنامه سال ٩٨ را ادامه دهیم 
و حتی برای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ از االن آماده شویم اما با توجه به اینکه در 
حالت بحرانی هستیم ممکن است مجبور به تعدیل تعداد ورزشکار حاضر در اردو 
شویم و این مساله برای آینده نگری که داریم، خوب نیست.سهرابیان در پاسخ به این 
پرسش که در دوران تمرین ملی پوشان در شرایط قرنطینه نگران مساله خاصی بوده 
یا خیر، تاکید کرد: نگران سالمتی ورزشکاران بودیم و اینکه بتوانند فعالیت تمرینی 
خود را در شهر هایشان داشته باشند و دچار بیماری هم نشوند. دستگاه های ارگو 
که فدراسیون داشت را با اولویت بندی که مربیان داشتند، در اختیار ورزشکاران تیم 
ملی قرار دادیم.او افزود: با توجه به تماس هایی که با ورزشکاران و مربیان داشتم، 
خوشبختانه ملی پوشان آمادگی نسبی خود را حفظ کرده اند. امیدوارم با آغاز مجدد 

اردوها بتوانیم مقتدرانه برای مسابقات انتخابی المپیک آماده شویم.
رییس فدراسیون قایقرانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه امکان 
تغییر و تحوالت در فدراسیون در سال جاری وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: به هر 
حال همه قوت و ضعف های زیادی داشتند. تعدادی بیشتر از توان خود کار کردند 
و برخی دیگر نتوانستند خود را به سایرین برسانند. مطمئنا در سال ٩٩  تغییراتی را 
خواهیم داشت چون در حالت بحرانی ما به نفراتی نیاز داریم که بتوانند گره ای از 

مشکالت ما را باز کنند و کمکمان کنند.

دی بروین در آستانه تمدید قرارداد با من سیتی
منچسترسیتی  باشگاه  بلژیکی  ستاره 
انگلیس آماده آغاز مذاکرات برای تمدید قرار 

داد است.
کاپیتان ۲٨ ساله تیم ملی فوتبال بلژیک، 
یکی از ارکان اصلی موفقیت های منچسترسیتی 
است که عملکرد درخشانی در میانه میدان دارد.

هرچند او تا سال ۲۰۲٣ با سیتی قرارداد 
رئال مادرید  بزرگی چون  باشگاه های  اما  دارد، 

و پاری سن ژرمن خواهان جذب وی هستند.
را  خود  آمادگی  دی بروین  حال،  این  با 
مذاکرات  و  کرد  اعالم  داد  قرار  تمدید  برای 
با  شود.  می  آغاز  آتی  روزهای  در  طرفین 

این اوصاف رئال و پاری سن ژرمن امیدهای خود را برای جذب یکی از بهترین 
هافبک های فوتبال اروپا از دست دادند.

دی بروین که سابقه حضور در وردربرمن و چلسی را دارد، سال ۲۰۱٥ از 
وولفسبورگ به سیتی ملحق شد.

وی از سال ۲۰۱۰ تاکنون، ٧۴ مرتبه پیراهن تیم ملی بلژیک را برتن کرده 
و ۱٩ گل ملی هم در کارنامه دارد.

هافبک پاری سن ژرمن خواهان حضور در سری آ
هافبک آلمانی تیم فوتبال پارس سن ژرمن 
از این تیم و حضور در سری  خواهان جدایی 

آ ایتالیا شد.
لمانی،  آ هافبک  دراکسلر«  »یولیان 
میانی  خط  در  درخشش  از  پس   ۲۰۱٧ سال 
شد،  اضافه  پاریسی ها  جمع  به  وولفسبورگ 
تیم  این  در  ثابتی  جای  نتوانست  هیچگاه  اما 

بزرگ داشته باشد.
در  مداوم  نیمکت نشینی  از  که  دراکسلر 
خود  جدایی  درخواست  شده،  خسته  پاریس 

را به سران این باشگاه ارائه داده است که به نظر می رسد مخالفتی با آن نشود.
این هافبک خالق می خواد فصل آینده در یکی از تیم های یوونتوس یا آث 
میالن حضور یابد.او تاکنون، ٥۱ مرتبه پیراهن تیم ملی آلمان را برتن کرده و ۶ 

گل ملی هم به ثمر رسانده است.

شرط جنجالی ام باپه برای تمدید قرارداد با پاری سن ژرمن
سن  پاری  کلیدی  و  گذار  تاثیر  مهاجم 
ژرمن یک شرط جنجالی برای تمدید قرارداد 

با تیمش دارد.
ام باپه  کیلیان   ،۲۴ اسپورت  گزارش  به 
حاضر  حال  بازیکنان  آماده ترین  و  بهترین  از 
فوتبال جهان است که مشتریان بزرگ زیادی 
دارد. ام باپه تا سال ۲۰۲۱ با پاری سن ژرمن 
قرارداد دارد و این باشگاه فرانسوی سخت به 
دنبال این است که قرارداد ستاره خود را تمدید 

کند اما ظاهرا او چنین قصدی ندارد.
ام باپه بارها به ستایش از رئال مادرید پرداخته است و نشان داده که دوست 
دارد پیراهن کهکشانی ها را برتن کند و البته رئال و هواداران این تیم هم عالقه 
بسیار زیادی دارند که این بازیکن بااستعداد را در تیم خود ببینند و از او به عنوان 

بهترین جایگزین برای کریستیانو رونالدو یاد می کنند.
روزنامه آس نوشت که ام باپه تنها در یک صورت حاضر است که قراردادش 
را با پاری سن ژرمن تمدید کند و آن اینکه در قرارداد جدیدش یک بندی وجود 
داشته باشد تا این اجازه را به او بدهد که هر وقت خواست راهی رئال مادرید شود.

سایت ترانسفر مارکت قیمت کنونی ام باپه را ۱٨۰ میلیون یورو اعالم کرده و 
بسیار بعید است که در این شرایط سخت کرونایی رئال مادرید حداقل در تابستان 

سال جاری بتواند چنین رقمی را برای خرید این بازیکن جوان پرداخت کند.

جهان، خیره به کره جنوبی؛
بفرمایید ِکی لیگ بدون کرونا

فصل جدید رقابت های لیگ کره جنوبی 
کشورهای  و  شد  خواهد  آغاز  جمعه  روز  از 
را  این مسابقات  نیز حق پخش  مطرح جهان 

خریداری کرده اند.
جدید  فصل  آغاز  تا  ۲۴ساعت  تنها 
به  موسوم  جنوبی  کره  فوتبال  لیگ  مسابقات 
»ِکی لیگ« باقیمانده است. مسابقاتی که قرار 
بود در ماه فوریه )دومین ماه میالدی( آغاز شود 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و درگیری شدید 
کره جنوبی با این اپیدمی با حدود سه ماه تاخیر 

قرار است کارش را آغاز کند.
جمعه، آغاز لیگ کره جنوبی

فدراسیون فوتبال کره جنوبی و دولت این کشور توانستند به کمک مردم 
این بیماری را کنترل کنند و حاال میزان افراد مبتال به این ویروس در هر ۲۴ 
ساعت به کمتر از ۱۰ نفر رسیده و وضعیت عادی به این کشور بازگشته است. 
در همین بین فدراسیون فوتبال کره جنوبی نیز تمهیدات الزم را برای آغاز فصل 
جدید اندیشیده است و از روز جمعه هشتم ِمه)۱٩ اردیبهشت ماه( رقابت ها با دیدار 

جئونبوک موتورز و سوون سامسونگ بلووینگز شروع می شود.
راهنمای کووید-۱٩ برای ۴۰ کشور جهان، صادره از کره جنوبی

عنوان  با  راهنمایی  کتابچه  جنوبی  کره  لیگ  مسابقات  برگزاری  مسووالن 
راهنمای پاسخ به کووید-۱٩ را به ۴۰ کشور جهان به اشتراک گذاشته اند تا این کشورها 
برای آغاز لیگ های خود از کره جنوبی مدد بگیرند. به نوعی کی لیگ به الگویی برای 

لیگ های مطرح جهان از جمله لیگ جزیره، سری آ، اللیگا و ... تبدیل شده است.
درآمد هنگفت از حق پخش تلویزیونی

توجه  مورد  بسیار  ِکی لیگ  شدن  شروع  فوتبال،  بدون  روزهای  این  در 
رسانه های خارجی قرار گرفته است و بنا شده تا این مسابقات در کشورهای چین، 
هنگ کنگ، کرواسی، آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا پخش شود و در این 
بین قراردادهایی نیز بسته شده است و فدراسیون فوتبال کره درآمد بسیار خوبی 

از طریق حق پخش دریافت می کند.
برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران

مسابقات فعال بدون حضور تماشاگران برگزار می شود اما فدراسیون فوتبال 
کره وعده داده است در صورت از بین رفتن این ویروس در این کشور هر چه 
سریع تر مقدمات حضور تماشاگران را هم فراهم کند. از تمامی بازیکنان و اعضای 
هر تیم و مسووالن برگزاری مسابقات مدام تست گرفته می شود و آخرین تست 
نشان از منفی بودن ۱۰۰ درصدی داشت. با این حال اگر مورد مثبتی پیدا شود 
کلیه اعضای آن باشگاه به مدت ۲ هفته قرنطینه خواهند شد. در این بین برخی از 
باشگاه ها ابداعاتی نیز انجام داده اند تا هوادارانشان را کنار خود داشته باشند. باشگاه 
گانگ وون از هوادارانش خواسته تا بنرهایی را طراحی کنند و به باشگاه بفرستند تا 

به نمایندگی از آنها روی صندلی های ورزشگاه قرار بگیرد.
جئونبوک، شانس اصلی قهرمانی با حضور دستیار آقای خاص

جئونبوک موتورز در ۶ فصل اخیر موفق شده در پنج دوره عنوان قهرمانی 
را به دست بیاورد. آنها بازی افتتاحیه این فصل را نیز برگزار می کنند. هدایت این 
تیم به عهده خوزه مورایس، دستیار سابق مورینیو در تیم های چلسی، اینتر و رئال 
مادرید است. آنها فصل قبل به خاطر تفاضل گل توانستند، اولسان هیوندای را 

پشت سر بگذارند و جام قهرمانی را به دست بیاورند.
کرونا، نحوه برگزاری مسابقات را تغییر داد

لیگ کره جنوبی ۱۲ تیمی است. هر فصل همه تیم ها سه بار با یکدیگر 
رقابت می کنند و سپس جدول به ۲ بخش ۶ تیم باال و پایین جدول  تقسیم خواهد 
شد. دوباره هر ۶ تیم یک بار با یکدیگر رقابت می کنند. ۲ تیم پایین جدول سقوط 
می کنند. ۲ تیم نخست هم سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب می کنند و تیم 
سوم در پلی آف حاضر خواهد شد. با این حال تاخیر به وجود آمده در این فصل 

باعث شده تا در ابتدا، تیم ها به جای سه بار، ۲ مرتبه به مصاف یکدیگر بروند.
آغاز  دیدار  انجام یک  با  روز جمعه  جنوبی  کره  لیگ  این فصل  مسابقات 
نگاه  بی تردید  شد.  خواهد  پیگیری  نیز  یکشنبه  و  شنبه  روزهای  در  و  می شود 
جهان در این روزهای بدون فوتبال به سمت کره جنوبی خواهد بود و از ِکی لیگ 

بیشتر خواهیم شنید.

در  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
پایان نیمه اول سال دو باشگاه مردمی 
و پر طرفدار ایران وارد بورس  می شوند 
که این اقدام بی نظیر و مورد حمایت 
دولت است و کار واگذاری در مجموع 
کمک  کشور  ورزش  پیشرفت  به  هم 
می کند و هم حالل مشکالت این دو 

باشگاه خواهد بود.
بررسی  جلسه  نهمین  و  بیست 
برای  گرفته  صورت  اقدامات  آخرین 
آماده سازی باشگاه های فرهنگی ورزشی 
استقالل و پرسپولیس جهت واگذاری به 
بخش خصوصی با حضور وزیر ورزش و 
جوانان و معاونین ذیربط، روز سه شنبه 

گذشته برگزار شد.
ز  ا تشکر  با  سلطانی فر  مسعود 
اهتمام اعضاء شرکت کننده و مدیران  
از  بعد  کرد:  تصریح  مذکور  باشگاه  دو 

هیات  در   ٩٩ فروردین ماه   ۱٨ مصوبه 
وزرای  حضور  با  که  واگذاری  عالی 
اقتصاد و دارایی، دادگستری و همچنین 
اینجانب  و  بازرگانی  اتاق  مسوولین 
ابالغ شد، توقع این است که مدیران و 
را  باشگاه همت مضاعف  مسوولین دو 

در اولویت کاری خود به منظور واگذاری 
عزم  با  مهم  این  که  دهند  قرار  سریع 
دولت و سازمان خصوصی سازی و دو 

باشگاه محقق خواهد شد.
در  ید  با  : فزود ا ورزش  وزیر 
زمان بندی که پیش بینی شده است در 

پایان نیمه اول سال دو باشگاه مردمی و 
پرطرفدار ایران وارد بورس شوند که این 
اقدام بی نظیر و مورد حمایت دولت است.

 سلطانی فر ادامه داد: تمرکز ویژه 
و  جوانان  و  ورزش  وزارت  مسوولین 
بورس  و  سازی  خصوصی  سازمان 
مستمر  جلسات  برگزاری  راستای  در 
در  ند  می توا حتم  طپر  به  هفتگی، 
برای  را  الزم  زمینه  زمان،  کوتاه ترین 

خصوصی سازی مهیا کند.
در ادامه جلسه مدیران دو باشگاه 
از  گزارشی  استقالل،  و  پرسپولیس 
هفته  یک  ظرف  شده  انجام  اقدامات 
گذشته در روند خصوصی سازی را ارائه 
مسوولین  توسط  الزم  راهنمای های  و 
سازمان  و  خصوصی سازی  سازمان 
اختیار  در  کشور  بهادر  اوراق  بورس 

مسوولین ذیربط قرار داده شد.

وزیر ورزش و جوانان:

واگذاری سرخآبی ها حالل مشکالت آنها است

اگر  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
برانکو از مدیران پرسپولیس صداقت می دید مطمئن 

باشید به این شکل شکایت نمی کرد.
محمود خوردبین در خصوص حواشی که بر سر 
ادامه یا لغو این فصل از لیگ برتر فوتبال کشورمان به 
وجود آمده اظهار داشت: اگر لیگ را برگزار کردند که 
هیچ اما اگر لغو شد باید پرسپولیس به عنوان قهرمان 
پیش  دوم  تیم  از  امتیاز  پرسپولیس ۱۰  معرفی شود. 
است و شایسته قهرمانی. من دیگر نمی دانم این همه 

هیاهو برای چیست.
باشگاه  مدیریت  در  که  اختالفاتی  درباره  وی 

که  آنجایی  تا  داشت:  اظهار  دارد  وجود  پرسپولیس 
می دانم  دارم،  شناخت  هیئت  مدیره  اعضای  از  من 
وجود  اختالفی  اگر  اما  هستند  خوبی  انسان های  که 
تا  بیایند  کوتاه  پرسپولیس  نفع  به  باید  آقایان  دارد 
تیم فوتبال پرسپولیس  نکند.پیشکسوت  باشگاه ضرر 
در خصوص اینکه چه اتفاقی رخ داده تا برانکو برای 
گرفتن مطالباتش به فیفا شکایت کند تاکید کرد: فکر  
می کنم برانکو وقتی بی وفایی و دروغ ها را دید کمی 
اذیت و ناراحت شد. برانکو اگر صداقت می دید می شد 
با او راه آمد اما این اتفاق رخ نداد تا برانکو برای رسیدن 

به طلبش شکایت کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

خوردبین: برانکو صداقت می دید، شکایت نمی کرد

معتقد  کشورمان  فوتبال  پیشکسوت 
مسابقات  ادامه  فعلی  شرایط  در  که  است 

لیگ برتر فوتبال تصمیمی عادالنه است.
فرزاد آشوبی درباره حواشی که بر سر 
لغو یا ادامه این فصل از لیگ برتر فوتبال 
اظهار  آمده،  وجود  به  کشور  باشگاه های 
تصمیم  عادالنه ترین  من  نظر  به  داشت: 
تا  کند  پیدا  ادامه  برتر  لیگ  که  است  این 

همه تیم ها برای قهرمانی یا سقوط شرایط 
می شود  من  نظر  به  باشند.  داشته  برابری 
شرایط موجود را مدیریت کرد و زمان هم 

به اندازه کافی وجود دارد.
اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
پرسپولیس ۱۰ امتیاز از تیم دوم جدول جلوتر 
است تصمیم اخالقی این است که این تیم 
به عنوان قهرمان معرفی شود اما از طرفی 

٩ بازی باقی مانده و به خاطر همین می گویم 
عادالنه ترین برگزاری ادامه لیگ است.

ن  ما ر کشو ل  تبا فو ت  پیشکسو
که  جنجال هایی  از  فارغ  کرد:  خاطرنشان 
در فضای مجازی وجود دارد باید با واقعیت 
و منطق جلو رفت. هر راهی جز ادامه لیگ 
باعث می شود تا در آینده عالمت سوال های 

زیادی به وجود بیاید.

فرزاد آشوبی: ادامه لیگ عادالنه ترین تصمیم است

قرارداد  فسخ  از  ترکی  های  رسانه 
ترکیه  فنرباغچه  با  ایرانی  جوان  بازیکن 

خبر دادند.
به گزارش سایت fotomac، اهلل یار 
صیادمنش در ابتدای فصل به صورت قرضی 
از فنرباغچه راهی استانبول اسپور شد و در 
شش دیدار برای این تیم یک گل به ثمر 
تیم  ادامه در  بازیکن در  این  رسانده است. 

استانبول اسپور ترکیه نیز به میدان رفت. 

الهیار به ترتیب کار خود را در باشگاه 
پدیده ساری  آغاز کرد. وی در تیم های سایپا 
، استقالل ، فنرباغچه و استانبول بازی کرد. 
اللهیار در این فصل در ۱۲ مسابقه در مجموع  
۱ گل به ثمر رسانده و ٥۶٨ دقیقه در میدان 

باقی مانده است.
زیاد  امید  با  ایرانی  بازیکن جوان  این 
راهی فنرباغچه شد ولی نتوانست انتظارات 
نبود.  امر گلزنی موفق  برآورده کند و در  را 

باشگاه فنرباغچه با قرض دادن این بازیکن 
به استانبول اسپور امیدوار به احیای او بود ولی 
او در این تیم نیز عملکرد متوسطی از خود ارائه 
داد و نتوانست موفق شود. بر این اساس و با 
توجه به گزارشات منفی او حتی شانس بازی 
در لیگ دسته اول ترکیه را نخواهد داشت و 
باید دید اهلل یار صیادمنش چه تصمیمی برای 
ادامه فوتبال خود خواهد گرفت و به فوتبال 

ایران باز خواهد گشت یا خیر. 

فسخ قرارداد صیادمنش با فنرباغچه

هافبک عراقی پرسپولیس تاکید کرد که از حضور در 
پرسپولیس و لیگ ایران رضایت دارد. اما به نظر می رسد 
که این بازیکن خود را آماده جدایی از این تیم می کند.

به گزارش اخبار العراق، بشار رسن یکی از خریدهای 
خوب خارجی پرسپولیس بوده است که سومین فصل 

حضورش را در سرخ پوشان تجربه می کند.
او درباره بازی در لیگ ایران گفت: من در  این 
سه سالی که در لیگ ایران بازی کرده ام به خوبی با 
فرهنگ این کشور آشنا شده ام و گذشته از هماهنگی 
با بازیکنان خارجی بازی کردن زیر فشار زیاد هواداران 
را هم تجربه کرده ام. یک بازیکن باید در انتخاب تیم 
خود تمرکز باالیی داشته باشد تا زمینه موفقیت برای 

او فراهم شود.

بشار ادامه داد: لیگ عراق بازیکن بااستعداد زیادی 
دارد اما متاسفانه با توجه به شرایطی که داشته است 
نتوانسته تا از این سرمایه های خود استفاده کند و بازیکنان 
بااستعداد راهی لیگ های دیگر می شود. لیگ ایران جزو 
لیگ های نیست که زیاد زیر ذره بین رسانه ای باشد و 
تالش می کنم تا در انتخاب بعدی خود که شاید اروپا و 
یا شاید هم لیگ کشورهای خلیج باشد بیشتر دیده شوم.

طبق اعالم سایت اخبار العراق بشار رسن بعد از آنکه 
دو فصل در پرسپولیس بازی کرد قراردادش را دو سال 
دیگر هم با این تیم تمدید کرده و به این ترتیب او یک 

فصل دیگر با سرخ پوشان قرارداد دارد.
با این حال خبرهای زیادی درباره احتمال جدایی 
این بازیکن از پرسپولیس در تابستان به گوش می رسد.

بشار رسن آماده جدایی از پرسپولیس

آگهی 
تجدید مناقصه 

 نوبت اول
شهرداری مینودشت در نظر دارد به استناد بند )ج( مصوبه شماره 2۵8 مورخ 98/11/26 شورای اسالمی 
شهر مینودشت اجرای پروژه احداث پردیس سینمایی در پارک شهر مینودشت را از طریق مناقصه عمومی به 
شرکت های دارای صالحیت حداقل رشته ۵ از مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنیه و ساختمان دارای صالحیت 

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 99-98 واگذار نماید.

دبیرخانه  به  روز چهارشنبه مورخه ۰٧/۰٣/۱٣٩٩  اداری  پایان وقت  تا  را حداکثر  پیشنهادات خود  توانند  داوطلبان می 
شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

۱. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۲. پرداختی بابت پروژه فوق بر اساس فهرست بهای سال ۱٣٩٨ صورت می پذیرد. )سقف مبلغ قرارداد ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 

ریال از محل اعتبارات سال ۱٣٩٨ و ۱٣٩٩( 
٣. تعدیل و مابه التفاوت مصالح به این پیمان تعلق نمی گیرد و هیچگونه وجهی در این خصوص پرداخت نخواهد شد.

۴. کلیه شرکت کنندگان ملزم هستند اسناد و مدارک و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک در 
سایت این شهرداری قرار داده و نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه به شهرداری اقدام نمایند. شرکت کنندگانی که موضوع فوق 

را رعایت ننمایند به پیشنهادات آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
٥. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
۶. برای کسب اطالعات به پایگاه اطالع رسانی شهردرای به آدرس www.minoodasht.ir مراجعه یا با شماره 

تلفن های ٣٥۲۲۲۱۲٣ )امور مالی( تماس حاصل نمایید.
٧. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

٨. پیشنهادات واصله روز پنج شنبه مورخه ۱٣٩٩/۰٣/۰٨ رأس ساعت ۱٣ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

مبلغ سپرده شرکت در شرح عملیات یا پروژهردیف
مناقصه )ریال(

شماره حساب واریز سپرده

شهر 1 پارک  در  سینمایی  پردیس  احداث  پروژه 
مینودشت

حساب جاری 147546345 نزد بانک رفاه 550.000.000
شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی
شهردار مینودشت



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1452-پنجشنبه 18 اردیبهشت 61399 زمین ایران 

زهره  مشهد  شهرستان  گروه 
اجتماعی  فرهنگی  معاون  وحیدی: 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
رضوی گفت: در ماه مبارک رمضان ٧ 
برنامه شاخص فرهنگی در بقاع متبرکه 
خراسان رضوی اجرا می شود و در بخش 
رفاهی، ۱۲ هزار بسته مواد غذایی تهیه و 
در نیمه اول ماه مبارک رمضان در بین 

نیازمندان توزیع می شود.
در  ایزدی  جمال  االسالم  حجت 
فرا  تبریک  ضمن  خبرنگاران،  جمع 
رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: 
امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا 
فعالیت های بقاع متبرکه نسبت به سال 
های گذشته متفاوت شد لذا تالش شد 
تا جایگزین های مناسبی را برای عرضه 
خدمات به مخاطبین در حوزه فرهنگی و 

رفاهی در نظر گرفته شود.
های  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
ماه  مناسبت  به  متبرکه  بقاع  در  اوقاف 
الهی  ضیافت  طرح  در  رمضان  مبارک 
در دو بخش خدمات فرهنگی و خدمات 
خدمات  زمینه  در  افزود:  است؛  رفاهی 
و  کشوری  شاخص  بقعه   ۱۱ فرهنگی 
۲۴ بقعه شاخص استانی با ایجاد بستر 
فعالیت های  در فضای مجازی،  هایی 

خود را عرضه و اطالع رسانی و امکان 
زیارت مجازی را برای مخاطبین فراهم 

می کنند.
ارزشمند  اقدام   ٧ به  اشاره  با  وی 
بقاع متبرکه در زمینه فرهنگی در ایام 
ماه مبارک رمضان، گفت: مسابقه صدای 
نور با موضوع تفسیر صوتی استاد قرائتی، 
نرم افزار مشاوره سبک زندگی اسالمی، 
خانه  در  »رمضان  اینترنتی  تلویزیون 
است« با موضوع قرائت قرآن، مسابقه 
حضور  با  خوانی  مناجات  و  فرهنگی 
اقدامات  جمله  از  مذهبی  کارشناسان 
فرهنگی بقاع متبرکه در ایام ماه مبارک 

رمضان است.
ایزدی مسابقه »ضیافت الهی« در 
قالب سخنرانی کوتاهی از اساتید حوزه و 
دانشگاه و »مسابقه ضیافت الهی در جوار 
نور الهی« با موضوع قرائت یک صفحه از 
قرآن کریم توسط قاری برتر شهرستان و 
تفسیر کوتاه نکات مهم آن جزء از دیگر 
اقدمات فرهنگی بقاع متبرکه عنوان کرد 
و افزود: »مسابقه امام زمان)عج( در آینه 
نهج البالغه« با موضوع بیانات گوهر بار 
حضرت علی)ع( در نهج البالغه درباره 
امام زمان)عج( و طرح »گلهای بهشتی« 
که در راستای افزایش جمعیت بیشتر و در 

پاسخ به فرمایشات رهبر معظم انقالب در 
این خصوص دیده شده است از اقدامات 
فرهنگی بقاع متبرکه در ایام ماه مبارک 

رمضان است.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان 
کرد: این فعالیت های فرهنگی که در 
متبرکه  بقاع  در  رمضان  مبارک  ماه 
انجام می شود از شبکه ها و کانال های 
مختلف و رسانه ها در فضای مجازی 
در حال تبلیغ و ترویج است و برخی از 
این فعالیت ها به صورت ملی و کشوری 

اجرا می شود.
ایزدی گفت: این ٧ فعالیت فرهنگی 
به همت مراکز اُفق بقاع متبرکه امامزاده 
سیدحمزه)ع( کاشمر، امامزادگان یاسر و 
امامزاده غیاث  ناصر)ع( طرقبه شاندیز، 
اباصلت)ره(  خواجه  و  محمد)ع(  الدین 
تکیه  و  شاذان)ره(  بن  فضل  مشهد، 
امور  و  اوقاف  اداره  نیشابور،  ابوالفضلی 
خیریه ناحیه یک مشهد، موقوفه قرآنی 
شاندیز و همکاری موسسه آموزش عالی 
فردوس همراه با جوایز ارزنده و متنوع 

برگزار می شود.
رفاهی  خدمات  به  اشاره  با  وی 
مراکز اُفق بقاع متبرکه گفت: مهمترین 

خدمات رفاهی که توسط ادارات اوقاف 
شهرستان ها و بقاع متبرکه در استان 
انجام می شود تهیه و توزیع ۱۲ هزار 
میلیارد   ٣۰ ارزش  به  حمایتی  بسته 
ریال برای نیازمندان از محل موقوفات 
منطبق، نذورات مردمی و کمک خیرین 

است.
ایزدی تصریح کرد: این بسته ها تا 
۱٥ ماه مبارک رمضان، والدت با سعادت 
امام حسن مجتبی)ع( در بین نیازمندان 

توزیع می شود. 
وی بیان کرد: اصل برنامه قرآنی 
در قالب های مختلف از جمله در قالب 
قرآن خوانی، جزء خوانی، تفسیر و هم 
در نکات کوتاه قرآنی از جمله صدای نور، 
مسابقات قرآنی و ارائه محتوای قرآنی در 

فضای مجازی صورت می گیرد.
ایزدی در پایان به اقدامات فرهنگی 
و رفاهی اوقاف قبل از ماه مبارک رمضان 
در مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و 
گفت: در این راستا بسته هایی به مناسبت 
نیمه شعبان میان نیازمندان توزیع شد؛ 
و  بهداشتی  پک   ۱٥۰۰ آن  بر  عالوه 
حدود ٨۰ هزار عدد ماسک در برخی از 
پایگاهها و بقاع ها تولید و میان نیازمندان 

توزیع شد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اعالم کرد؛

اجرای 7 برنامه شاخص فرهنگی در ماه مبارک رمضان
نحوه همکاری شهرداری و مخابرات منطقه گیالن بررسی شد

دنیای جوانان گروه شهرستان  - گیالن : به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، چگونگی وصول مطالبات این 
شهرداری از مخابرات منطقه گیالن و همچنین در زمینه دکل های bts و 
هزینه آسفالت و پر کردن و ترمیم  نوار حفاری های آسفالت شهر به وسیله 
پیمانکاران مربوطه که از سال ٩٣ تا کنون مسکوت مانده بود، بررسی شد 
و توافق الزم به عمل آمد.مدیر عامل مخابرات گیالن در این نشست ضمن 
استقبال از پیگیری شهردار رشت در حل مسائل موجود، قول همکاری و 
مساعدت داد و گفت: مخابرات منطقه گیالن هر کمک  و همکاری الزم را 
در زمینه همکاری های متقابل انجام خواهد داد.گفتنی است در این نشست 
در باره نحوه وصول مطالبات شهرداری توافق نهایی به عمل آمد و مقرر شد 
تا تیر ماه امسال همه مطالبات طبق برنامه ریزی مشخص وصول شود.دکتر 
ناصر حاج محمدی هم با قدردانی و تشکر از همکاری مدیر عامل شرکت 
مخابرات، تاکید کرد: همکاری شما برای حل مسائل قدیمی و باقی مانده 
از گذشته سبب می شود تا شهرداری رشت بتواند به خدمات رسانی بهتر 

به شهروندان مبادرت ورزد.

با اجرای نخستین رزمایش خدمت متعالی
بهینه سازی شبکه ۲۰ کیلوولت فیدر شهید رجائی  عملیات 

مهدیشهر انجام شد

دنیای جوانان گروه شهرستان –سمنان . رضا تبیانیان : مدیر توزیع برق 
شهرستان مهدیشهر از انجام طرح اصالح و بهینه سازی شبکه ۲۰ کیلوولت 
فیدر شهید رجایی این شهرستان، با اجرای رزمایش خدمت متعالی خبر داد.

حسین حافظی گفت: این برنامه تجمیعی با مشارکت گروه های فنی و 
سیمبانان شبکه برق شهرستان های مهدیشهر، سمنان وسرخه به اجرا درآمد.

وی افزود : این رزمایش به منظور بهسازی و بازسازی خطوط برق 
رسانی و تاسیسات توزیع برق حدفاصل سندیکای کامیون داران تا ورودی 
شهر درجزین، قسمتی از شهر درجزین و بخشی از شهرک صنعتی به انجام 
رسیده و تعویض ۱٩ اصله پایه سیمانی و دوهزار متر شبکه فشار متوسط 

مناطق ذکر شده بهینه سازی شد.
وی با عنوان این که اقدامات مورد اشاره ظرف پنج ساعت عملیاتی 
گردید تصریح کرد: چنانچه این برنامه به روال عادی صورت گیرد، بیش 
از پنج روز کاری زمان نیاز داشته و با تجمیع امکانات و تجهیزات و بسیج 
نیروی انسانی، در کوتاه ترین مدت، سناریوی پیش بینی شده به انجام رسید.

حافظی با اشاره به این که این رزمایش با حضور ٣۲ نیروی اجرایی 
و همچنین از ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی استفاده شده خاطر نشان کرد: 
ارتقای ضریب ایمنی شبکه، کم شدن خاموشی های ناخواسته و گذرا، باال 
بردن تاب آوری شبکه در مواقع بحرانی، کاهش تلفات انرژی الکتریکی و 
افزایش رضایت مندی مشترکان مناطق موردنظر، از اهداف این رزمایش 

به شمار می رود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی:
استان مرکزی در سامانه »شاد«  ۷1 درصد دانش آموزان 

حاضر هستند
:  مدیر کل  دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی - حامد نوروزی 
آموزان  تاکنون ٧۱ درصد دانش  آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: 
استان مرکزی وارد شبکه شاد شده و از آموزش های معلمان بهره مند شده 
اند. شهریار فوالدوند اظهار کرد: امسال با توجه به شیوع کرونا مدارس تعطیل 
شدند و به تبع امکان حضور دانش آموزان در محیط مدرسه فراهم نبوده و 

آموزش مجازی توسط معلمان در دستور کار قرارگرفته است.
تکالیف  از  یکی  نیز  آموزش وپرورش  تحول  سند  در  داد:  ادامه  وی 
جدی تعریف شده برای آموزش وپرورش استفاده از ابزارهای نوین با تأکید 
بر حرکت به سمت استفاده از این تجهیزات در راستای کیفیت بخشی به 
کرد:  بیان  مرکزی  استان  آموزش وپرورش  است. مدیرکل  آموزش  حوزه 
تدریس  برای  را  داخلی  پیام رسان های  از  استفاده  آموزش وپرورش  وزارت 
فضای مجازی پیشنهاد داد اما پیام رسان ها نتوانستند این حجم از تدریس 
را پوشش دهند بنابراین باید فضای آموزشی طراحی می شد که دانش آموز 
به طور مستقیم وارد شود چراکه در پیام رسان داخلی امکان حضور دانش آموز 

در فضای غیر مدرسه ای وجود داشت.
نام  به  امروز شاهد یک شبکه دانش آموزی مستقل  فوالدوند گفت: 
سامانه شاد هستیم. دانش آموزان باید در ابتدا با کد ملی و پس از احراز 
هویت های الزم وارد این سامانه شوند و می توانند سایر دانش آموزان را به 
این فضا دعوت کنند. وی اظهار کرد: در حال حاضر ٧۱ درصد دانش آموزان 
استان مرکزی از طریق احراز هویت و بخشی از آنان از طریق دعوت وارد 
شبکه شاد شده و از طریق این شبکه آموزش الزم را فرامی گیرند. فوالدوند 
عنوان کرد: ٩٩.٧ درصد مدیران و بیش از ٩۰ درصد دبیران آموزش وپرورش 
استان در شبکه شاد حضور دارند و آموزش وپرورش در تالش است که کارایی 

را در این حوزه به حداکثر برساند.

۸۰ درصد مطالبات گندم کاران ایالمی پرداخت شده است 

مدیرکل غله استان ایالم با اشاره به فعالیت ۴۰ مرکز خرید گندم در 
این استان، گفت: تاکنون ٨۰ درصد مطالبات گندم کاران ایالمی پرداخت 

شده است. 
دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم – آذر یعقوبیان:  کامران سلیمان 
با توجه به آغاز برداشت گندم و کلزا در شهرستان های  پور اظهار کرد: 
جنوبی استان، همزمان کار خرید تضمینی کلزا و گندم از کشاورزی استان 

نیز شروع شده است.
وی افزود: بیش از ۴۰ مرکز خرید در مناطق مختلف استان برای خرید 

تضمینی گندم و کلزا در استان فراهم شده است.
سلیمان پور با اشاره به اینکه تاکنون ٣٥ هزار تن گندم با آغاز برداشت 
این محصول از کشاورزان استان خریداری شده است، گفت: در حال حاضر 
تمامی مطالبات کلزاکاران پرداخت شده و پرداخت وجوه گندم به صورت 
ایالم تصریح  استان  انجام است.مدیرکل  غله  هفتگي و مستمر در حال 
کرد: تاکنون ٨۰ درصد مالبات گندم کاران استان پرداخت شده و در مجموع 

تاکنون مشکلي بابت پرداخت وجود نداشته است.   
وی یادآور شد: قیمت تضمینی گندم دولتی به ازای هر کیلوگرم گندم 

معمولی ۲٥ هزار ریال و گندم دروم ۲۶ هزار ریال است.
سلیمان پور با اشاره به اینکه برداشت گندم در سطح ۱۴۴ هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی استان ایالم انجام می شود، خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شود بیش از ٣۲۰ هزار تن گندم در استان برداشت و ۲٨۰ هزار تن از 

این میزان خرید تضمینی شود.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی
مسجد باید نیروی انسانی تمدن ساز تربیت کند.

امور  به  رسیدگی  مرکز  باقرزاده:رئیس  سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
مساجد خراسان رضوی با بیان اینکه ما باید در مقابل تمدن غرب مقاومت 
فرهنگی داشته باشیم و این باید به  عنوان یک اصل مورد توجه قرار بگیرد، 

گفت: مسجد باید نیروی انسانی تمدن ساز تربیت کند.
اصحاب  با  خبری  نشست  در  ارفع  مهدوی  مجتبی  االسالم  حجت 
رسانه ضمن تبریک ماه مبارک رمضان با بیان اینکه مبنای ما این است 
که جایگاه مسجد در انجام فعالیت های اجتماعی است، اظهار داشت: ما بر 
اساس مطالباتی که رهبر معظم انقالب داشتند معتقدیم مسجد باید مرکز 
تربیت نیروی انسانی در گام دوم انقالب باشد یعنی باید مساجد را به مرتبه 

ای برسانیم که بشود کانون تربیت نیروی اسالمی.
وی با تاکید بر اینکه مسجد باید به سمت تربیت نیروی انسانی تمدن 
ساز حرکت کند، افزود: ما باید در مقابل تمدن غرب مقاومت فرهنگی داشته 

باشیم و این باید به  عنوان یک اصل مورد توجه قرار بگیرد.
حجت االسالم مهدوی با تاکید بر اینکه باید کارکردهای مسجد را 
ارتقاء بدهیم تا به عرصه های مختلف ورود پیدا کند، بیان کرد: در دوران 
افرادی  از کسانی که که در جبهه حضور داشتند  دفاع مقدس ٩٧ درصد 

بودند با مسجد انس داشتند.
باید در مقابل تمدن  اینکه  به  اشاره  با  ارفع  حجت االسالم مهدوی 
غرب مقاومت شکل بگیرد و باید کاری کنیم تا موضوع تمدن سازی به 
عنوان یک اصل در مساجد قرار بگیرد، ادامه داد: باید از ظرفیت های پایگاه 
بسیج، کانون های مساجد و نمازگزاران در راستای تبدیل مسجد به طراز 

اسالمی استفاده کرد.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان با بیان اینکه مسجد هسته 
مقاومت نیروی انسانی تمدن ساز است، گفت: ٧در راستای رسیدن به اهداف 
مورد نظر ٧ هیئت اندیشه ورز و ۶ قرارگاه ایجاد کرده ایم همچنین قرار 
است مساجد را در سه سطح عمومی، تخصصی و عالی سطح بندی کنیم.

کردیم  احساس  که  مختلفی  عرصه های  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توانمندسازی باید اتفاق بیفتد، تالش خواهیم کرد تا به اهداف برسیم، اظهار 
داشت: موضوع قرارگاه مواسات در ۲۱ فروردین توسط رهبر معظم انقالب 
قرارگاه  ایجاد  پیشنهاد  بعد  روز   ۲ و  مطرح شد  نیازمندان  به  برای کمک 
مواسات توسط آیت اهلل علم الهدی داده شد و مجموعه امور مساجد مامور 

تشکیل این قرارگاه گردید.
ایامی که معیشت  اینکه در  با تاکید بر  حجت االسالم مهدوی ارفع 
مردم دچار مشکل شده باید نیازمندان را شناسایی کنیم، گفت: بهترین نهادی 
که می تواند به شناسایی افرادی که متاثر از ضررهای ویروس کرونا قرار 
گرفته اند همین مساجد است که می توانند کمک شایانی در این امر باشند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان ارائه خدمت اجتماعی را 
بخشی از کارکرد مسجد دانست و با بیان اینکه مسجد باید محلی ببرای 
هدایت گری فکری، دینی و سیاسی باشد، افزود: مردم باید پناهگاه خودشان 
را مسجد بدانند و در زمانی که با مشکلی مواجه شدند به مسجد مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه مسجد کارکردهای گسترده ای دارد که باید به 
آنها توجه کرد، ادامه داد: مسجد می تواند محور بسیاری از فعالیت های 
اجتماعی باشد و وضع کنونی زمینه ای است تا بتوانیم کارکردهای دیگر 

مسجد به مردم نشان دهیم.
حجت االسالم مهدوی ارفع با بیان اینکه ۱۴ نهاد غیر از تشکل های 
مردمی در قرارگاه مواسات همکاری می کنند، اظهار داشت: این قرارگاه ۴ 
کمیته شامل کمیته رسانه، کمیته اولویت بندی، کمیته تامین در دو بخش 
حاکمیتی و مردمی و کمیته توزیع دارد که ریاست قرارگاه هم در استان بر 

عهده آیت اهلل علم  الهدی است.
به حال ۲٣۰  امور مساجد خراسان گفت:تا  به  رئیس مرکز رسیدگی 
هزار بسته معیشتی در اختیار قرارگاه قرار گرفته است و ۱٩۰ هزار سرپرست 
هم شناسایی شده اند همچنین ٣٥ هزار بسته بهداشتی هم تهیه شده و 

کمیته امداد نیز یک میلیون پرس غذای گرم  در این ایام توزیع می کند.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران:
ایرالکو برای باقی ماندن در بازار رقابت، باید به تکنولوژی 

6۰۰ کیلوآمپر برسد

دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی-حامد نوروزی: حامد نوروزی: 
نشست مدیران ایرالکو، با حضور مهندس کشانی عضو هیأت مدیره و رئیس 
محترم کمیته حسابرسی ایرالکو، مهندس زاوشی عضو هیأت مدیره ایرالکو، 
شرکت  مدیران  از  چند  تنی  مدیرکارخانه،  عامل،  مدیر  مجیدی  مهندس 

آلومینیوم ایران در مورخه برگزار شد.
ماه  فرارسیدن  تبریک  ضمن  مجیدی  مهندس  ابتدا  نشست  این  در 
مبارک رمضان و آرزوی بهره مندی هر چه بیشتر از فیوضات این ماه، با 
اشاره به تاریخچه  تأسیس و فعالیت ایرالکو طی سالیان گذشته گفت: شرکت 
آلومینیوم ایران در سال ۱٣٥۱فعالیت خود را با تکنولوژی ۶٨ کیلوآمپر آغاز 
نمود و هنوز هم بخشی از تولیدات این شرکت مبتنی بر همین تکنولوژی 
است. اما در حال حاضر چینی ها به تکنولوژی ۶۶۰ کیلوآمپر دست یافته اند 
و اگر ما بخواهیم مسیر توسعه را در صنعت استراتژیک آلومینیوم طی کنیم، 

باید حداقل به تکنولوژی ۶۰۰ کیلوآمپر برسیم.
عدیده  مشکالت  به  ادامه  در  ایران  آلومینیوم  شرکت  مدیرعامل 
ایرالکو اذعان نمود و افزود: امروزه با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا 
و محدودیت های ایجاد شده بر اثر شیوع کرونا در جهان، موانع بسیاری 
بر سر راه تولید داریم و این در حالی است که همواره تأمین مواد اولیه 
نیز هزینه های باالیی را به ما تحمیل نموده است و در موارد بسیاری نیز، 
با خطرات جدی مواجه کرده است  را  تولید  این مواد در شرکت،  کمبود 
که  است  بسی خوشبختی  جای  موجود،  با همه ی مشکالت  امروز  ولی 
مورد  آلومینای  آینده،  سال  یک  برای  شده،  منعقد  قراردادهای  بگوییم 

تأمین می نماید. را  نیاز 
وی با توجه به وضعیت دشوار تأمین ارز و مشکالتی که در این خصوص 
گریبانگیر صنعت کشور و از جمله ایرالکو شده است خاطر نشان کرد: با عنایت 
به مشکالت فراوان این بخش، نیاز به همدلی و مدد بیش از پیش سازمان 
ایمیدرو و صنایع زیرمجموعه ی این سازمان داریم چرا که بانک مرکزی 
تأمین ارز مورد نیاز برای واردات را به عهده ی سازمان ایمیدرو و شرکت 

های وابسته به آن قرار داده است.
مهندس مجیدی نقدینگی الزم برای پرداختی های شرکت و تأمین 
مواد اولیه را یکی دیگر از مشکالت عمده ی ایرالکو برشمرد. وی در پایان 
ابراز امیدواری نمود تا بررسی بخش نامه ها و دستورالعمل های جاری شرکت 
در این نشست و نحوه اقدام مدیران در خصوص آنها بتواند کمک شایانی 

به بهبود روند کار نماید.

فاز توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای فوالد شهر و بویین 
در سال جاری به بهره برداری می رسد

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
و  آب  شرکت  :مدیرعامل  اصفهان   –
فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: هم 
اکنون احداث و توسعه هفت باب تصفیه 
خانه فاضالب  در استان اصفهان با پیش 
بینی اعتباری بالغ بر ۴۴۱ میلیارد ریال 

در دستور کار قرار دارد .
در  افزود:  امینی  هاشم  مهندس 
خانه  تصفیه  باب  چهار  حاضر  حال 
شهرهای  در  جدیداالحداث  فاضالب 
و  تیران  یگان،  گلپا نطنز، چادگان، 
توسعه تصفیه خانه فاضالب شهر های 
فوالدشهر و بویین و پکیج تصفیه خانه 
پیش  که  است  اجرا  حال  در  تودشک 
توسعه  جاری  سال  در  شود  می  بینی 
تصفیه خانه فاضالب شهرهای بویین و 
فوالدشهر و پکیج تصفیه خانه تودشک 

درمدار بهره برداری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اصفهان بیشترین 
تعداد تصفیه خانه های فاضالب را در 
است  داده  اختصاص  خود  به  کشور 
خاطرنشان ساخت: هم اکنون ۲۶ باب 

تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان 
در مدار بهره برداری قرار دارد که بیانگر 
فاضالب  خانه  تصفیه  تعداد  بیشترین 

استانی درکشور است.
به روش  اشاره  با  امینی  مهندس 
در  فاضالب  تصفیه  گوناگون  های 
در  فاضالب  کرد:  تصریح  اصفهان 
تصفیه  متنوع  های  روش  به  اصفهان 
می شود که می توان در این راستا به 

روش برکه تثبیت،الگون هوادهی ، لجن 
فعال و لجن فعال پیشرفته با حذف ازت 

و فسفر اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
حال  در  داشت:  اظهار  اصفهان  استان 
حاضر ۱۲ تصفیه خانه به روش الگون 
روش  به  خانه  تصفیه   ۱۱، هوادهی 
روش  به  خانه  تصفیه   ٩ و  فعال  لجن 
برکه تثبیت فاضالب را تصفیه می کنند.

کیفیت  ارتقای  بر  تاکید  با  وی 
بیش  اکنون  هم  داشت:  بیان  پساب  
در   پساب  مترمکعب  میلیون   ۱٧۱ از 
با  مطابق  اصفهان  استان  در  سال، 
می  تولید  شده  تعریف  استانداردهای 
 ، صنعت  به  اولویت  حسب  که  شود 
فضای سبز و در نهایت محیط زیست 

اختصاص می یابد. 
استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
اصفهان احداث  و توسعه تصفیه خانه 
و  برشمرد  ضروری  را  فاضالب  های 
شدن  آلوده  از  جلوگیري  کرد:  عنوان 
زمیني  زیر  و  سطحي  هاي  آب  منابع 
بهداشت  سطح  ارتقاي  هوا،  و  خاک   ،
با  زیست  محیط  بهداشت  و  عمومي 
آلوده  مواد  شدن  وارد  از  جلوگیري 
قابل  حجم  بازیافت  محیط.،  به  کننده 
مالحظه اي از آب هاي به ظاهر زائد 
و غیر قابل استفاده و کاربرد آن در امر 
کشاورزي و فضاي سبز از جمله عوامل 
خانه  تصفیه  توسعه  و  احداث  در  موثر 

فاضالب محسوب.

شهرستان:  گروه  جوانان  دنیای 
دکتر محمداسماعیل هنرمند مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 
خاطرنشان کرد :  در سال ٩٨ برای تامین 
برق مطمئن مشترکین و اصالح شبکه 
های توزیع برق باتوجه به رشد مصرف 
انرژی در استان گام های بزرگ و موثری 
برداشته شد .وی گفت:  با تالش کارکنان 
ساعی این شرکت و به رغم تنگناهای 
مالی موجود درسال ۱٣٩٨ ، بیش از ٨٩۶ 
کیلومتر خطوط شبکه فشار متوسط  و 
زمینی  بصورت  ضعیف  فشار  شبکه 
 ۴۱۰٣٥ برای    ، نگهدار   خود  وکابل 
مشترک جدید و رفع ضعف برق تعدادي 

روستایي  و  شهري  قبلي  مشترکین  از 
احداث  گیالن  استان  مناطق  کلیه  در 
شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان گیالن گفت : در این بازه زمانی 
ترانسفورماتوربا  ٨٣۱  دستگاه  تعداد   ،
ظرفیت ۱٣٩٧۴٥ کیلوولت آمپر، نصب 
و افزایش قدرت داده شد  و بیش از ٧۱ 
کیلومتر شبکه معابر هوائي و زمینی جهت 
روستا  و  شهر  درسطح  معابر  روشنایي 
احداث شد ، براي مجموع شبکه روشنایی 
معابر فوق الذکر تعداد  ٥۰٣۰  دستگاه 
چراغ  الک پشتي با المپ های گازی 
یادآور  هنرمند  شد.دکتر  نصب  پربازده  
شد : در سال ۱٣٩٨ تعداد یک روستا از 

مناطق محروم ، صعب العبور و کوهستانی 
استان گیالن از نعمت برق و روشنایی 
باتوجه   : کرد  تاکید  شد.وی  مند  بهره 
به چندین مرحله بارش برف سنگین در 
سالهای اخیر  ، عملیات بازسازی شبکه 
های آسیب دیده و فرسوده با سرعت و 
جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد و 
از این رو در سال ٩٨ بیش از ٥۱۶ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده برکنار 
و با کابل خودنگهدار جایگزین و تعداد 
۲۰٩٧ پایه چوبی فرسوده فشار ضعیف و 
متوسط برکنار و ۱۱٩۰٣ پایه جدید بتونی 
و فلزی فشار ضعیف و متوسط در سطح 
استان نصب گردید دکتر هنرمند اظهار 

پروژه  از  یکی  سال ۱٣٩٨  در   : داشت 
قبض سبز)حذف  ملی  های مهم طرح 
به همت  که  بود  برق(  کاغذی  قبوض 
همکاران پرتالش و همراهی مشترکین 
در  باموفقیت  و  کامل  بصورت  محترم 
سطح شرکت و استان  انجام شد .وی 
تصریح کرد : در حال حاضر میزان بدهی 
مشترکین به شرکت توزیع برق گیالن تا 
پایان سال ٩٨، حدود ۱٥۲ میلیارد تومان 
است .هنرمند افزود : وصول مبلغ بدهی 
بخش های مختلف مشترکین به شرکت ، 
تاثیر چشمگیر و بسزایی در خدمت رسانی 
مردم  به  بهتر  کیفیت  با  و  تر  مطلوب 

شریف استان خواهد داشت .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن :
گیالن اجرای موفق پروژه حذف قبوض کاغذی یکی از دستاوردهای مهم شرکت در سال 98 بود

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
برق  های  شبکه  بازسازی  اصفهان   –
در محله ی  ارزنان از مناطق محروم 
سیم  کیلومتر   ۶ از  استفاده  با  اصفهان 
فشار  نگهدار  خود  کابل  و  آلومینیومی 
ضعیف  انجام و همزمان با میالد امام 
آن  از  برداری  بهره  مجتبی)ع(  حسن 

آغاز خواهد شد. 
 ٨۰۰ پروژه  این  اجرای  برای 
میلیون تومان از اعتبارات شرکت توزیع 

برق اصفهان هزینه شده است .
فرد  معتمدی  محسن  مهندس 
مدیر برق منطقه ٧ شرکت توزیع برق 
با   : گفت  خبر  این  اعالم  با  اصفهان 
کوتاهترین  در  که  پروژه  این  اجرای 
زمان ممکن انجام شده است  ضعف برق 
این منطقه به پایداری استاندارد رسیده و 

ایمنی محیطی و مردمی تامین خواهد 
شد و  همچنین ضعف برق وخاموشی 
های سال گذشته تا حد زیادی کاهش 

خواهد یافت .
این  اجرایی  اهداف  دیگر  به  وی 
پروژه اشاره کرد و گفت :زیبایی مبلمان 

شهری ،افزایش ضریب ایمنی محیطی 
از دیگر اهداف این پروژه بوده است 

مدیر امور برق منطقه ٧ شرکت 
توزیع برق اصفهان  به دیگر شاخص 
گفت  و  کرد  اشاره  پروژه  این  های 
دستگاه  یک  پروژه  این  اول  فاز  :در 

 ۲ ٥۰ فیت  ظر به  ر  تو ما ر نسفو ا تر
شده  ونصب  بجا  جا مپر  آ کیلوولت 
است و در حدود ۱۱۰۰ مشترک ساکن 
در محله ارزنان از مزایای این پروژه 

نمایند   می  استفاده 
وی شرایط  فاز دوم این پروژه را 
مطرح نمود و خاطر نشان کرد  :به منظور 
ایجاد شرایط ایمن برای دانش آموزان 
مدرسه طالب زاده واقع در این خیابان 
یک دستگاه ترانسفورماتور هوایی دیگر 
های  شبکه  و  جابجا  مدرسه  مقابل  از 
فشار ضعیف پست مذکور بهینه سازی 

خواهد شد .
گفتنی است :در طول اجرای این 
از خاموشی  به منظور جلوگیری  پروژه 
ژنراتور  دیزل  دستگاه  دو  از  مشترکین 

سیار استفاده شد.

بازسازی شبکه های برق در محله  ارزنان با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان

دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی-حامد نوروزی: 
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی از اجرای طرح ایمنی و آشکارسازی 

وانت بار در استان خبر داد.
نقل  و  حمل  و  راهداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  ایمنی  طرح  به  اشاره  با  گرامی  مرکزی  استان  جاده ای 
ادوات  ایمنی  ارتقای  کرد:  بیان  بارها،  وانت  آشکارسازی 
ایمنی  موتورسیکلت،  راکبان  بارها،   وانت  کشاورزی، 
مسافری   و  باری  نقلیه  وسایل  آشکارسازی  و  سرنشینان 
راهداری  کل  اداره  ترافیک  و  ایمنی  اداره  ذاتی  وظائف  از 
با  افزود:  و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی است. وی 

توجه به تصادفات در محور های مواصالتی استان مرکزی،  
اداره کل جهت کاهش تصادفات خصوصا وانت بارها  این 
طرح ایمنی و آشکارسازی وانت بارها را در دستور کار خود 
قرارداده است. گرامی با اشاره به آمار و تحلیل تلفات وانت 
بارها در محورهای مواصالتی و با توجه به اینکه بیشترین 
تلفات رانندگان وانت بارها در محور اراک – خنداب بوده  
گفت: بر همین اساس اقدامات اولیه با ارسال دعوتنامه به 
رانندگان وانت بارها و محل دوره مشخص گردید و مقرر 
بود دوره آشنایی با ایمنی و آشکارسازی وسایل نقلیه  در 
شهر خنداب برگزار شود، اما متاسفانه به دلیل شیوع بیماری 
کووید ۱٩ برگزاری این دوره آموزشی تا بهبود شرایط کنسل 

شد. وی با تاکید بر اینکه استمرار اجراي این طرح در آینده 
داشته  رانندگي  حوادث  کاهش  در  بسزایي  تاثیر  تواند  مي 
باشد، افزایش نظارت بر حمل و نقل کاال، عدم حمل مسافر، 
کنترل اتاق ها و بارگیرها و کنترل روشنایي وانت بارها را از 
راهکارهاي جدي براي ارتقاي ایمني تردد این گونه وسائط 

نقلیه در استان بیان کرد.
از طریق  ایمنی  ارتقاء  ایمنی و ترافیک   اداره  رئیس 
اجرای طرح های آموزشی و ایجاد حساسیت در سطح جامعه 
خصوصا اقشار آسیب پذیر را از اولویت های معاونت حمل 
استان  ای  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  کل  اداره  نقل  و 

مرکزی عنوان کرد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک خبر داد؛
اجرای طرح ارتقای ایمنی راه های شریانی استان مرکزی

دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم- آذر یعقوبیان : 
مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: با اتمام عملیات گازرسانی 
به ٥٧ روستا تا پایان سال جاری ضریب نفوذ گاز در روستاهای 

این استان به ٩٩ درصد می رسد. 
عباس شمس اللهی   اظهار داشت: هم اکنون از ۶۰۰ 
روستای استان ایالم ۴٥٩ روستا معادل ٩٣ درصد خانوارهای 

روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ٨۲ روستای استان به 

اکنون ضریب  هم  شد، افزود:  متصل  سراسری  گاز  شبکه 
با اتمام  نفوذ گاز در روستاهای استان ٩٣ درصد است که 
گاز رسانی به ٥٧ روستای دیگر که در دست اقدام هستند، 

ضریب نفوذ به ٩٩ درصد می رسد.
وضعیت  به  اشاره  با  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شد: میزان  استان یادآور  شهری  مناطق  در  گازرسانی 
برخورداری مناطق شهری از شبکه گاز ٩٩ درصد است و تنها 
شهرهای میمه و پهله زرین آباد شهرستان دهلران از نعمت 

با  این شهرها  به  گازرسانی  نیستند که طرح  برخوردار  گاز 
پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجراست.

شمس اللهی ادامه داد: با تمام عملیات گازرسانی به 
این ۲ شهر باقی مانده تا پایان امسال ضریب نفوذ گازرسانی 

در شهرهای استان به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
های  شهرک  نواحی  در  وضعیت گازرسانی  به  وی 
صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰ شهرک 

معادل ۶٨٥ واحد صنعتی از نعمت گاز برخودارند.

ضریب نفوذ گاز در روستاهای ایالم به 99 درصد می  رسد
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مریم آقاخانی شاعر و  غالمحسین سالمی شاعر و مترجم
اختصاصی دنیای جوانان

عاقبت خاموشي مطلق
به فریادم رسید

سیدحسن حسینی

آن چه از هجران تو بر جان ناشادم رسید
از گناه اولین بر حضرت آدم رسید

گوشه گیري کردم از آوازهاي رنگ رنگ
زخمه ها بر ساز دل از دست بي دادم رسید

قصه شیرین عشقم رفت از خاطر ولي
کوهي از اندوه و ناکامي به فرهادم رسید

مثل شمعي محتضر آماج تاریکي شدم
تیر آخر بر جگر از چله بادم رسید

شب خرابم کرد اما چشم هاي روشنت
باردیگر هم به داد ظلمت آبادم رسید

سرخوشم با این همه زیرا که میراث جنون
نسل اندر نسل از آباء و اجدادم رسیدم

هیچ کس داد من از فریاد جان فرسا نداد
عاقبت خاموشي مطلق به فریادم رسید

مراسم بزرگداشت خواجه عبداهلل انصاری، مفسر، محدث، عالم، 
عارف بزرگ، شاعر و نویسنده بزرگ پارسی گوی در هرات افغانستان 

برگزار شد.
به مناسبت بزرگداشت خواجه عبداهلل انصاری، مراسم حمل گل 
ابتکار مرکز مطالعات استراتژیک  بر مزار خواجه عبداهلل انصاری به 

افغانستان و با حضور مقام های محلی هرات برگزار شد.
مراسم تجلیل از زادروز خواجه عبداهلل انصاری همه ساله از سوی 
فرهنگیان، فعاالن جامعه مدنی و با حضور مقامات حکومتی تجلیل 
می شود. مراسم امسال با حضور متولی آرامگاه شریف، سید عبدالوحید 
قتالی والی هرات و شماری از چهره های مذهبی این شهر در سایه 
اپیدمی ویروس کرونا و قرنطینه شهر هرات با محدودیت هایی برگزار 
شد و برای اولین بار به منظور حفظ پروتکل های بهداشتی از مقامات 
و نهادهای خارجی مستقر در هرات جهت حضور در این مراسم دعوت 

به عمل نیامد.
کاشی های نقش بسته بر دیوارها و طاق های مجموعه آرامگاه 
خواجه عبداهلل که از یادگارها و شاهکارهای دوران تیموریان هرات است، 
ارزش هنری باالیی دارد اما به علت حوادث طبیعی بخشی از قطعات 
این کاشی ها فروریخته و در حال حاضر هم، بودجه کافی برای مرمت 

آنها توسط اداره اطالعات و فرهنگ والیت هرات در این زمینه تأمین 
نشده است. در سال های اخیر بنیاد فرهنگی آقاخان، آژانس انسجام و 
همکاری ترکیه )تیکا(، مراکز فرهنگی کشور ایتالیا از جمله کشورهایی 
بوده اند که در زمینه ترمیم و تجهیز مرکز صنایع دستی والیت هرات 
واقع گازرگاه شریف و نیز مرمت کاری چله خانۀ گازرگاه هرات در کنار 
بارگاه پیر هرات و سایر مقابر و نیز محوطه منطقه گازارگاه شریف 
دست به اقدامات مطالعاتی و مرمت کرده اند. گرچه عدم وجود امنیت 
پایدار در افغانستان سبب شده تا این اقدامات نتیجه ملموسی را برای 

مخاطبین و بازدید کنندگان در نگاه اول ایجاد نکنند.
گفتنی است؛ آرامگاه پیر هرات قلب مجموعه تاریخی گازرگاه 
است اما این محل بخش های دیگری را هم در خود جای داده است 
که دارای ارزش تاریخی و از لحاظ معماری اهمیت باالی هنری دارند. 
مقابر شماری از شاهزادگان تیموری و بناهای چون »نمکدان« که در 
نوع خود در هرات منحصر به فرد است از دیگر بخش های مهم این 
مجموعه به شمار می رود. امید است با پایان یافتن کرونا در سطح جهانی 
و نیز شروع دوباره کمک های دفاتر و مراکز خارجی موضوع مرمت و 
بازسازی ابنیه تاریخی مجموعه گازارگاه شریف و خصوصاً بارگاه پیر 

هرات از سر گرفته شود.

بزرگداشت خواجه عبداهلل انصاری در هرات برگزار شد

 : ید می گو لمی  سا غالمحسین 
منتظر  که  داریم  شاعر  عده  یک   ما 
بدهد، کسی  رخ  واقعه ای  تا  نشسته اند 
برایش  تا  شود  دعوا  جایی  یا  و  بمیرد 

شعر بگویند. 
این مترجم ، درباره حال و احوالش 
اوایل  از  داشت:  اظهار  روزها  این  در 
این  در  خانه هستم.  در  االن  تا  اسفند 
کارهای  و  رسیدم  خانه  به  مدت کمی 
گردگیری،  دادم؛  انجام  را  خانه  روتین 
جارو کردن و غذاپختن که هر روز انجام 
می دهیم. در این مدت یک کتاب ترجمه 
کردم که فعال نمی توانم نامش را بگویم 
اما در انتشارات نگاه منتشر خواهد شود. 
همچنین ویراستاری ترجمه خانم سپیده 
فخارزاده از یک رمان را که از انگلیسی 
این کتاب  انجام دادم.  برگردانده است 
حروف چینی  حال  در  حاضر  حال  در 
است. کار دیگری را هم از احمد افقهی 
پناهنده اجتماعی  آقا،  با عنوان »کریم  
در استکهلم« ویراستاری  کردم. پیش تر  
را  دیگر«  قصه  چند  و  »آتقی  کتاب 
که  بودم  کرده  ویراستاری  افقهی  از 
کتاب  درآورد.  رهاوی  امید  انتشارات 
اهورایی  سرزمین  انتشارات  در  اخیر 
منتشر خواهد شد، االن هم برای گرفتن 

مجوز در وزارت ارشاد است.
انجام  که  دیگری  کار  افزود:   او 
شعر   ٣٧ نبود،  بد  خودم  به نظر  و  دادم 
را  جدید  و  قدیم  مطرح  شاعران  از 
خواندم؛ شعرهایی از نیما یوشیج، احمد 
شاملو، مهدی اخوان ثالث، رضا براهنی، 

محمود  نادرپور،  نادر  خویی،  اسماعیل 
آتشی،  منوچهر  آزاد،  م.  اعتمادزاده، 
بهبهانی،  سیمین  سپهری،   سهراب 
سعدی، حافظ، سیف الدین محمد فرغانی 
و وحدت کرمانشاهی. این ها برای انتشار 
و فروش نیست، نهایتا چندتایی منتشر 
کنیم و به دوستان کادو بدهیم. در این 
مدت یک سری هم جدول حل کردم )با 
شوخی( تا ببینیم فرجام مان چیست. البته 
در این دوران کرونا »بدرود آناتولی« از 
من منتشر شد که نزدیک به سالگشت 
کشتار  درباره  کتاب  بود؛  واقعه  همان 
و  ترکیه  در  ارامنه  به ویژه  مسیحیان 
روی کار آمدن ترکان جوان به رهبری 

مصطفی کمال پاشا )آتاتورک( است.
یا  نوشتن  درباره  سپس  سالمی 
سرایش درباره موضوعاتی مانند کرونا، 
بیان کرد: ما یک سری شاعر داریم که 
گویا نشسته  و منتظرند واقعه ای رخ بدهد، 
کسی بمیرد، یک جایی دعوا شود و... تا 
برایش شعر بگویند. این  شعرها هم آن قدر 

آسان است که می شود آن ها را صادر کرد 
)یعنی بنشینید و بنویسید(. برای کرونا، 
به   . مثال سال  و...  برای فالن هنرمند 
آقای  و  انتظامی  آقای  نمی پرسند  سال 
مشایخی و آقای رشیدی چه می کنند و 
حال شان چطور است، اما همین که خبر 
کرد،  فوت  انتظامی  که  منتشر می شود 
شروع به صادر کردن شعر می کنند »ای 
انتظامی نازنین و آقای بازیگر، ای فالن 
و بیسار«. این کرونا هم جای خود. البته 
یک سری نوشته هم هست که سال ها در 
کشوها می ماند و در وقت مناسبی بیرون 
می آید، زمانی که این کاغذها بیشترشان 

زرد و رنگ باخته شده اند.
مترجم »چهارگانه یوکیو می شیما« 
سپس درباره دنیای پس از کرونا بیان 
خوب  را  کرونا  از  بعد  آینده  کرد:  
نمی دانم. آموزش بچه ها بسیار نابسامان 
و  روستایی  بچه های  از  خیلی  است. 
که  ندارند  را  این  مالی  توانایی  شهری 
موبایل هوشمند داشته باشند و خانم و 

آقای دبیرشان از مدرسه یا خانه به آن ها 
درس بدهند. من فکر نمی کنم و چشمم 
تربیت  و  تعلیم  که  نمی خورد  آب  هم  
خوبی داشته باشیم. قول می دهم هیچ 
نمره  به همه  کسی هم مردود نشود،  
این ور  از  من  نظر  به  می دهند.  قبولی 
دوستان  آمد.  نخواهد  گیرمان  چیزی 
تا  منتظرند یک چیزی شود  شاعر  هم 
و  است  من  نظر  این  بگویند.  شعری 
ممکن است همه  من را تکفیر کنند و 

از دیدگاه آن ها من اشتباه بگویم.
سالمی همچنین گفت: تنها نکته 
مهمی که در این دوران وجود دارد این 
است که آدم نمی تواند دوستانش را ببیند 
و ندیدن دوستان و بیرون نرفتن خیلی بد 
است. صرف نظر از  سن و سال، به دلیل 
به  آمده است.  بی تحرکی شکمم جلو  
قول شاعر که می گفت »دیدم شکمی 
ز دور پیداست/ بعد از دو سه  روز فالنی 
خانه  در  آمد«. هی می گویند  می شود 
نشان  هم  تلویزیون  در  کرد،  ورزش 
ورزش  خانه  در  نمی شود  اما  می دهند، 
پارک  در  باید  را  درست  ورزش  کرد. 
خانه  در  نه  بدهی،  انجام  ورزشگاه  یا 
من که سر هم ٧۰ متر نمی شود و ٥۰ 
مترش را هم کتاب گرفته است. این طور 
این  امیدواریم  کرد.  ورزش  نمی شود 
تمام  امیدواریم  برطرف شود.   موضوع 
آمار صحیح باشد و آمار کمتر  هم بشود. 
امیدواریم نه یک مبتال پیدا شود و نه 
یک فوتی و ان شاء اهلل همه در عافیت و 

سالمتی باشند.

چشمم آب نمی خورد که تعلیم و تربیت خوبی داشته باشیم 

»هایدگر و سرگذشت بودن« منتشر شد 
کتاب »هایدگر و سرگذشـت 
بـودن« شـامل دو مقالـه بـه قلـم 
پرویـز عمـاد و فردریـش ویلهلـم 
ایـن  شـد.  منتشـر  هرمـن  فـون 
کتـاب یکـی از مجلـدات مجموعه 
»نقدهای بهنگام« نشـر وراسـت.

کتاب »هایدگر و سرگذشـت 
ب  بـا ر  د لـه  مقا و  د بـودن: 
 ۲۰۰ شـمارگان  بـا  اِرآیگنیـس« 
نسـخه، ۱۰٥ صفحـه و بهـای ۲٣ 
هزار تومان توسـط نشـر ورا منتشر 
شـد. مقاله نخسـت کتاب با عنوان 

»در بدو اندیشـیدِن بودن – سرگذشـتیک و مشخصه کنش گِر آن، شهود« 
نوشـته پرویـز عمـاد اسـت و مقاله دوم با عنـوان »دازایـن و دا – زاین در 
بـودن و زمـان« و در افاداتـی بـه فلسـفه )از اِرآیگنیس(« نوشـته فردریش 
ویلهلـم فـون هرمـن. جاویـد موسـوی و علـی زندیه وکیلـی مترجمان این 

هسـتند. مقاالت 
»هایدگـر و سرگذشـت بـودن: دو مقالـه در بـاب اِرآیگنیـس« یکی 
از مجلـدات مجموعـه »نقدهـای بهنـگام« نشـر وراسـت کـه بـا دبیری 
محمـد میالنـی در دسـترس مخاطبـان قـرار می گیـرد. از ایـن مجموعه 
پیشـتر کتاب هایی چون »پدیدارشناسـی تجربه زیبایی شـناختی« نوشـته 
میـکل دوفـرن و ترجمـه فاطمـه بنویـدی، »نیروی شـاعرانه: شـعر پس 
از کانـت« نوشـته کویـن مـک الگلیـن و ترجمـه فردیـن توسـلیان و… 

منتشـر شـده اند.
منظـور از »ارایگنیـس« یعنـی نسـبتی کـه هسـتی و انسـان به طور 
متقابـل بـا یکدیگـر دارنـد. بـا پیدایـش اندیشـیدِن ارآیگنیسـی در تفکر 
هایدگر، فلسـفه گامی اسـتوار در راهی گذاشـته است که در آن دگرگونی 
فهـم مـا از انسـان، هنـر، تاریـخ، مفهوم راسـتی و سـایر مفاهیم اساسـی 
پیـش آمـد. هرچند از آغاز فلسـفه تا بـه امروز اسـتخوانبندی این مفاهیم 
بـا فهـم متافیزیکـی شـکل گرفتـه و قـوام پیـدا کـرده اسـت ولـی دیگر 
متافیزیـک تـوان پرسـش های عمیـق فلسـفی و متعاقـب آن تـوان بنیاد 
چالش های نشـات گر در حوزه های ادبی و هنری را از دسـت داده اسـت.

متافیزیـک بـه پایـان خـود رسـیده اسـت. بنابرایـن فلسـفه اینـک 
وظیفه سـنگین و خطیری را در بازاندیشـی و باز – اندیشـی این مفاهیم 
پیـش روی خـود قـرار داده اسـت. ایـن بازاندیشـی و بـاز – اندیشـی که 
از رابطـه بی همتـای »اندیشـمندی« و »بـودن« یعنـی از »ارآیگنیـس« 
حاصـل می شـود، در کتـاب »افاداتـی بـه فلسـفه« هایدگـر تجربه شـده 

ست. ا
تازه تریـن کتـاب نشـر ورا تالشـی اسـت کـه از پیدایـش یـا »بـدو 
اندیشـیدِن بـودن – سرگذشـتیک و مشـخصه کنش گـِر آن، شـهود« به 
قلـم پرویـز عماد و الزام در تفاوت آن با »اندیشـیدِن فرارونده – افقیک« 
آنتولـوژی بنیـادی کـه در مقاله ای با عنوان »دازاین و دا – زاین در بودن 
و زمـان« و در »افاداتـی بـه فلسـفه )از ارآیگنیـس(« بـه قلـم فردریـش 
ویلهلـم فـون هرمن به رشـته تحریر درآمده اند، سـخن بـه میان می آورد.

مترجمـان در مقدمـه اشـاره کرده انـد کـه ایـن کتـاب در جهـت و با 
هـدف ایجـاد زمینـه ای بـرای ترجمـه اثـر سـترگ مارتیـن هایدکر بـا نام 
»افاداتـی بـه فلسـفه )از ارآیگنیس(« و آماده سـازی فارسـی خوانان برای 

رویارویـی بـا آن ترجمه و منتشـر شـده اسـت.

اثری تازه از ابوالفضل زرویی نصرآباد منتشر می شود
کتابــی تــازه از مرحــوم 
ــا  ــاد ب ابوالفضــل زرویــی نصرآب
عنــوان »خرپژوهــی« بــه زودی 

منتشــر می شــود.
انتشــارات کتــاب نیســتان 
اثــری تــازه از مرحــوم ابوالفضل 
شــاعر،  بــاد  نصرآ زرویــی 
را  روزنامه نــگار  و  طنزپــرداز 
کــه در آذر مــاه ســال ۱٣٩٧ 
بــه زیــر چــاپ  درگذشــت، 
بــرده اســت. ایــن اثــر تــازه کــه 
بــا عنــوان »خرپژوهی« منتشــر 
ــش  ــی از پژوه ــود، بخش می ش

ــات آن را انجــام  ــاد در ســال های حی ــدی اســت کــه مرحــوم نصرآب بلن
ــور  ــوم و منث ــات منظ ــوان در ادبی ــن حی ــور ای ــی حض ــه بررس داده و ب

ــت. ــه اس ــران پرداخت ای
»خرپژوهــی« بــا مقدمــه ای از ســیدمهدی شــجاعی و بــا همــکاری 

نســیم عرب امیــری در دســت تولیــد قــرار گرفتــه اســت.
شــجاعی در بخشــی از مقدمــه بــر ایــن کتــاب بــه بازگویــی خاطــره 
دیــدار خــود بــا مرحــوم زرویــی پرداختــه کــه طــی آن زرویی اشــاره کرده 
کــه ایــن پژوهــش طــی چنــد ســال و در چنــد هــزار صفحــه بــه موضــوع 
نحــوه حضــور حیــوان »خــر« در ادبیــات، باورهــا، افســانه ها، قصه هــا و 

مثل هــا در تمامــی مناطــق جهــان پرداختــه اســت.
بــه گفتــه شــجاعی مرحــوم زرویــی ایــن کتــاب را در چنــد مجلــد 
در دســت تألیــف داشــته کــه »خرپژوهــی« تنهــا نســخه تحویــل شــده از 
ســوی وی بــه انتشــارات کتــاب نیســتان بــرای انتشــار بــوده اســت و از 

باقــی آن خبــری در دســت نیســت.
ــف نظــم«  ــات و لطای »خرپژوهــی« در دو بخــش شــامل« »حکای
ــر  ــغ ب ــن شــده اســت و حجمــی بال ــر« تدوی ــف نث ــات و لطای و »حکای

ــه دارد. ۲٧۰ صفح
کتــاب نیســتان پیــش از ایــن نیــز بســیاری از آثــار طنــز ابوالفضــل 
زرویــی از جملــه »غالغــه بــه خونــش نرســید«، »خاطرات حســنعلی خان 
ــت آه« را منتشــر کــرده  ــه روای ــاه ب ــد« و »م ــث قن موســتوفی«، »حدی
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یر  مد  ، ر ا و مید ا سعید  محمد
ویژه  شرایط  از  پایانه  شرق  شهرکتاب 
مکان هایی  در  که  کتاب فروشی هایی 
مثل پایانه های مسافربری دایر هستند، 
خبر داد و گفت: کتاب فروشی  ما در یک 
پایانه مسافربری است؛ درنتیجه در این 
قضیه کرونا، زودتر از دیگر شهرکتاب ها 
تعطیل و دیرتر از سایر آن ها بازگشایی 

شد؛ بنابراین ما بیشتر متضرر شدیم.
وی افزود: البته دیگر شهرکتاب ها 
هم طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا 
عمل کردند و آن ها هم از فروش های 
شروع  با  یعنی  دادند؛  خبر  خود  پایین 
اپیدمی، ابتدا فروش آن ها نصف شده و 
بعد به سمت صفر میل پیدا کرد است؛ 
فروش  که  شهر کتاب هایی  آن  حتی 
تلفنی داشتند، این نوع فروش را بی تاثیر 
تقریبا  فروش شان  می گفتند  و  می دانند 
هم  نهایت  در  و  است  رسیده  صفر  به 
با کرونا  مبارزه  طبق دستورالعمل ستاد 

تعطیل کردند.
ز  ا کمتر  ب ها  کتا شهر  *

کتاب فروشی ها متضرر نشده اند
شرق  ترمینال  شهرکتاب  مدیر 
شهرکتاب ها  متضررشدن  کمتر  فرضیه 
در شرایط کرونا، به خاطر فروش کاالهای 
غیر از کتاب را بی اساس خواند و افزود: 
درست است که شهرکتاب کاالهای دیگر 
فرهنگی هم دارد، ولی این کاالها برای 
جذب مشتری سمت کتاب است و اهمیت 
شهرکتاب ها به خاطر کتاب فروشی شان 
است.وی در تشریح اهمیت کتاب فروشی 
شهرکتاب ها بیان کرد: طبق اساسنامه ای 
که خود شهرکتاب دارد، باید ٥۰ تا ٨۰ 
درصد فضا به کتاب اختصاص داده شود. 
در شهر کتاب ترمینال شرق که خیلی 
بیشتر از این و چیزی حدود ٩۰ درصد 
فضا فقط کتاب است و کاالهای فرهنگی 
دیگر مثل نوشت افزار و بازی های فکری 
کرد:  تاکید  داریم.امیدوار  کم  خیلی  و... 
شهرکتاب ها  چون  که  نیست  این طور 
دارند، کمتر  کاالهای فرهنگی دیگری 
متضرر شده اند؛ چه بسا که شهر کتاب ها 
به خاطر نداشتن کتاب های کمک درسی 
و درسی یا حل شدن در نوشت افزارهای 
کتاب فروشی های  خیلی  از  و...  فانتزی 

معمولی، بیشتر متضرر شده اند.
* مشکالت صنعت نشر از بدو ورود 

آن به ایران
مدیر شهرکتاب پایانه شرق مشکل 
صنعت نشر را بسیار ریشه ای تر از آنچه 
کرونا پررنگ کرده، دانست و گفت: اگر 
به صورت کلی به قضیه نگاه کنیم، صنعت 
نشر )یعنی ناشر، موزع و کتاب  فروش( از 
دیرباز -شاید از بدو آمدن صنعت نشر به 

ایران- تا به حال دچار مشکل بوده است.
امیدوار با بیان اینکه ما یک کشور 

این  و  نیستیم  باال  مطالعاتی  سرانه  با 
است؛  داشته  وجود  قدیم  از  مشکل 
عنوان کرد: برای حل این مشکل بزرگ، 
راهکارهای کالن می طلبد. راهکارهایی 
که تابه حال خانه کتاب، اتحادیه ناشران 
و کتابفروشان و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به کار برده اند، مانند تخفیف هایی 
که برای هفته کتاب درنظر می گیرند و... 
و  و مقطعی اند  راهکارهای موقت  همه 
توانسته اند به صورت موقت از مرگ کتاب 
جلوگیری کنند؛ ولی به اینکه کتاب واقعا، 
نیاز حساب شود و در سبد کاالی خانوار 

جای بگیرد، کمکی نکرده است.
کردن  ارزان تر  داد:  توضیح  وی 
قطع  اندیشه،  تنوع  کتاب،  تولید  فرایند 
عرصه  در  کتاب  مافیای  دست  کردن 
نسل  یک  که  هدف  این  با  اجتماعی 
فرهیخته را در آینده داشته باشیم، شروع 
برنامه ریزی از دبستان ها و ورود جدی -و 
نه شعارگونه- صدا و سیما به بحث کتاب، 
بخشی از راهکارهایی است که بایستی 

به صورت زیربنایی آغاز شود.
شدن  به فنی  ضر و  نا  کرو  *

کتاب فروشی ها
معضل  این  کرد:  عنوان  امیدوار 
حوزه  در  و  ضعیف  کشورهای  تمام  در 
کتاب یک ضربه کاری برای ناک داون 
شدن کتاب فروشی ها و کتاب بود؛ زیرا 
آن  درگیر  االن  که  خاصی  شرایط  این 
هستیم، کاری کرده که این بیمار ناتوان 
نشر - از تیراژهای چند هزارتایی به چند 
صدتایی رسیده- ناالن و رنجور خود را 

پیش می کشاند.
وی در بیان وضعیت بد نشر افزود: 
اگر هم گاهی یک کتاب به صورت موج 
-چه به صورت ژورنالیستی و چه به صورت 
مافیای کتاب و چه به هر دلیل دیگری- 
مطرح می شود، اثر موقتی در دنیای نشر 
و کتاب فروشی دارد که بالفاصله هم افت 

می کند و تمام می شود.
*معضلی به نام نمایشگاه کتاب

تا   ۶۰ دهه  از  اینکه  بیان  با  وی 
صنعت  با  مختلف  به صورت های  حاال 
نمایشگاه های  و  بوده  ارتباط  در  نشر 
کتاب را یکی از مصادیق بدبختی نشر 

ایران می داند، گفت: نمایشگاه های کتاب 
-چه بین المللی و چه استانی و شهری - 
به جای نمایش کتاب به  فروشگاه کتاب 
از  یکی  مساله  این  شده است.  تبدیل 
کتاب فروشی ها  به  مهلک  ضربه های 
به  شمار می آید؛ چراکه عمال آن زنجیره ای 
و  ناشر  یعنی  تولیدکننده  بین  باید  که 
کتاب فروش و موزع وجود داشته باشد، 
برای  داد:  ادامه  می برد.امیدوار  بین  از 
نمایشگاه های  نشر؛  صنعت  به  کمک 
شدن  نمایشگاهی  به سمت  باید  کتاب 
برود؛ نه فروشگاه. اگر بعد از قضیه کرونا 
نمایشگاه کتاب برگزار شود، ضربه آخر 
یک  این  می زند.  کتاب فروشی ها  به  را 
آن  روی  نباید  که  است  قطعی  مساله 
شک داشت.مدیر شهرکتاب پایانه شرق 
نباید  شرایط  این  در  اینکه  بر  تاکید  با 
نمایشگاه کتاب برگزار شود، اظهار کرد: 
بهتر است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بدون در نظر گرفتن دوستی ها، سلیقه ها و 
باندبازی ها، کتاب را از ناشران کتاب بخرد 
و ناشرها را به این سمت سوق دهد که در 
نمایشگاه فقط کتاب های خود را نمایش 
دهند؛ مانند نمایشگاه مطبوعات، ماشین، 

مبلمان، مصالح ساختمانی و...
شما  که  همان طور  افزود:  وی 
نمی توانید از نمایشگاه مصالح ساختمانی 
یک تیرآهن بخرید و فقط مکانی برای 
نمایش کاالها و آشنایی با تولیدکننده است 
و در نهایت از فروشگاه ها خرید می کنید، 
در نمایشگاه کتاب هم نباید بتوانید کتاب 
بخرید.مدیر شهرکتاب پایانه شرق وام هایی 
دست اندرکاران  و  دولت  قراراست  که  را 
برای این یک ماه و نیم تعطیلی فروشگاه ها 
در نظر بگیرند، درمان مقطعی صنعت نشر 
خواند و گفت: نظر شخصی من این است 
که هر نوع رانتی، صنعت نشر یا هر صنعت 
دیگری را وابسته می کند؛ ولی در شرایط 
روبه رو  بیمار محتضر  با یک  که  حاضر 

هستیم، وضع فرق می کند.
بگیرید  نظر  ر  د  : د فزو ا وی 
کتاب فروشی ها  برای عید، کتاب خریدند 
حقوق  و  اجاره بها  ماهه  دو  این  در  و 
کارمندان خود و دیگر هزینه ها را پرداخت 
کرده اند؛ اما با دو ماه تعطیلی روبه رو  و 

شهرکتاب های  مثال؛  شده اند.  درگیر 
بین  ماه،  دو  این  در  بزرگ  و  کوچک 
۴۰ تا ٣۰۰ میلیون فقط حقوق داده اند؛ 
در نتیجه با اینکه مخالف هر نوع رانت و 
از بیرون هستم، ولی در شرایط  کمک 
و  هوشمندی  با  وام ها  اعطای  موجود، 
آسیب دیدگی  میزان و سطح  به  باتوجه 

واقعی فروشگاه ها، ضروری است.
امیدوار با تاکید براینکه  میزان کمک 
یا تسهیالت دولتی باید متناسب با میزان 
یک  به  ونه  باشد  کتاب فروشی ها  ضرر 
میزان خاص، گفت: باید بسنجد مثال من 
که در پایانه مسافربری هستم، از اول اپیدمی 
تعطیل بوده ام و هنوز هم که هنوز است 
همچنان فروش ندارم، چقدر ضرر کرده ام.

* مالیات کتاب فروشی ها بدون قید 
و شرط حذف شود

شرق  نه  یا پا شهرکتاب  مدیر 
برای  مالیات  شرط  و  قید  بدون  حذف 
یکی  را  شهرکتاب ها  و  کتاب فروشی ها 
از راهکارهای کمک به کتاب فروشی ها 
برای جبران ضرر ناشی از کرونا خواند و 
مالیات  کند  پیگیری  کتاب  خانه  گفت: 
امسال را از شهرکتاب ها و کتاب فروشی ها 
حذف کنند. همچنین به نمایشگاه های 
کتاب مجوز ندهند، صنعت نشر را کمی 
راحت بگذارند تا یک مقدار سالئق بیشتر 
را پوشش دهند و مردم را بیشتر به سمت 
کتاب تهییج کنند. این ها چیزهایی است 

که می تواند شرایط را کمی بهتر کند.
امیدوار در بخش دیگر سخنان خود، 
یکی از آسیب های کرونا بر صنعت نشر 
را آسیب این اپیدمی بر مخاطبان کتاب 
که  است  این  واقعیت  افزود:  و  خواند 
مصرف کننده های ما بیشتر قشر متوسط 
هستند؛ زیرا قشر بسیار پولدار اگر کتاب 
می خواند که اصال پولدار نمی شد؛ یعنی 
آدم هایی که با رانت و... جزو چند درصد 
باالی جامعه هستند، اصال اوقات فراغت 
با  بلکه  نمی کنند؛  پر  کتاب  با  را  خود 
مسافرت های دور دنیا و این جور چیزها 
پر می کنند. بنابراین؛ این قشِر کارمند و 
دانشجو هستند که مخاطب ما هستند و 
این دو قشر واقعا ضعیف و متضرر شده اند. 
همچنین از آنجاکه کتاب در سبد اصلی 
خانواده نیست، اولین چیزی که بعد از موج 
اول کرونا حذف کردند، همین کتاب بود.

وی افزود: شهرکتاب پایانه شرق از 
٣۰ فروردین که طبق قانون ستاد مقابله 
فروش  هنوز  شده،  بازگشایی  کرونا،  با 
شهر  دیگر  البته  است؛  نداشته  چندانی 
وضعیت  همین  در  تقریبا  هم  کتاب ها 
هستند و هنوز همه در شوک هستیم؛ 
بنابراین ما هنوز دچار این معضل هستیم 
و فروش من تقریبا صفر است؛ چراکه 
االن  که  هستند  کسانی  ما  مخاطبان 

دیگر پول ندارند کتاب بخرند.

نمایشگاه های کتاب یکی از بدبختی های نشر ایران است

از  مهم  مطالبه  ادبی یک  مالکیت  از  تصویب الیحه حمایت 
مجلس است 

الدن حیدری، اصالح الیحه جامع 
حقوق مالکیت فکری پدیدآوردندگان آثار 
ادبی و هنری در یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی را بعد از گذشت سه دوره 
ادوار مختلف، طبیعی  از بررسی آن در 
زودتر  هرچه  تصویب  بر  و  اما  می داند 

آن تاکید دارد.
منابع  و  مدیریت  توسعه   معاون 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
حقوق  جامع  الیحه  اصالح  پیش بینی 
مالکیت فکری پدیدآوردندگان آثار ادبی 

با آغاز فعالیت یازدهمین  بیان کرد:  و هنری در مجلس شورای اسالمی، 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، برای سومین بار الیحه طرح خواهد 
شد و بعد از گذشت این مدت، اصالح این الیحه طبیعی به نظر می رسد. وی 
با اشاره به ویژگی های الیجه جامع حقوق مالکیت فکری افزود: در جریان 
تدوین الیحه، حداقل ها از نظر توجه به مقررات بین المللی و تطبیق آن ها 
با منافع ملی دیده شده  است. این موارد در کمیسیون های مربوطه نیز در 

معرض تغییر و اصالح قرار گرفت.
داد:  ادامه  و  خواند  مهم  مطالبه  یک  را  الیحه  این  تصویب  حیدری 
اگر به وجود حداقل ها در این الیحه قائل باشیم و تاکید کنیم که نیازمند 
این حداقل ها هستیم، باید از نمایندگان مجلس برای تصویب این الیحه 

مطالبه گری کنیم.
معاون توسعه  مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، درباره 
موفقیت بیشتر ناشران در مقایسه با پدید آورندگان در دادگاه های تخصصی 
از  مولف، گفت: الیحه حمایت  به حقوق  نگاه الیحه  و  رسانه  و  فرهنگ 
مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط که به قانون حمایت از پدید آورندگان و 
یا حق مولف، معروف است، صرفا به حمایت از پدید آورنده اختصاص دارد؛ 
هرچند در برخی ابعاد برای ناشران نیز حق قائل شده  اما اصل موضوع الیحه 
حمایت از خالق اثر و پدید آورنده است و مابقی باید مراقب این حقوق باشند.   

حیدری با تاکید بر توجه به مراقبت از حقوق پدیدآور بیان کرد: همه 
حلقه ها بعد از تولید اثر باید از حقوق مولف مراقبت و در کنار آن زندگی کنند، 

نه اینکه آن را نادیده بگیرند و فقط به حقوق خود فکر کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه بی توجهی به حقوق پدید آورند گان 
را می توان کاهش داد، عنوان کرد: درباره آگاهی بخشی برای توجه به حقوق  
پدیدآور، یک نقش کلیدی از آن دولت است. ارکان مختلف دولت، اعم از 
نهاد های آموزش ابتدایی شامل مهد  های کودک، آموزش و پرورش دانشگاه ها 
و الیه  های دیگر، اعم از مصرف کنندگان محصولت فرهنگی، صدا و سیما، 
باید وارد  ارشاد اسالمی که مخاطب هنرمندان هستند،  وزارت فرهنگ و 
عمل شوند. به عبارت دیگر در گام نخست آموزش حقوق، همه دستگاه های 

دولتی و حاکمیتی به رعایت حقوق پدید آور احترام بگذارند. 
معاون توسعه  مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در 
ضمن به قانون خوب و جامع نیاز است تا پدید آور از استیفای حقوق تضییع 
شده خود مطمئن باشد. توجه قوه قضائیه نیز ضروری است؛ بنابراین به یک 
زنجیره متصل به هم نیاز داریم. حضور همه ارکان از قوه مجریه، قضائیه و 

مقننه و البته خود پدید آور با اهمیت است. 

قاچاق کتاب اصلی ترین مانع رعایت حقوق مولف 
نشر  مدیر  جعفریه،  محمدعلی 
مولفان  حقوق  رعایت  درباره  »ثالث« 
در صنعت نشر ایران و عقد قراردادهای 
چاپ و نشر کتاب گفت: حقوق مولفان 
تقریبًا در ایران با اتکا به قوانین موجود 
و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اما در دو مورد چاپ  پیگیری می شود؛ 
پایان نامه و قاچاق کتاب، شاهد زیرسوال 
رفتن حقوق مولفان هستیم که تعداد این 

موارد نیز کم نیست.
مدیر نشر ثالث ادامه داد:  انتشار هر 

کتاب برای ناشر زحمت و هزینه های فراوانی دارد که با این گونه اقدامات 
نادیده و مورد بی احترامی واقع می شود. همچنین مولفان نیز از این رفتارها 

هم آسیب مادی می بینند و هم آسیب معنوی.
وی افزود: کتاب ها توسط گروهی که در واقع پخته خواران کتاب نامیده 
به حساب می آیند، ارزان تر فروخته می شوند؛ چراکه هزینه ای برای مراحل پیش 
از چاپ و حتی تالیف آن پرداخت نکرده اند. متاسفانه قاچاق کتاب به صورت 
بیشتری چاپ  روزبه روز کتاب های  متقلبان،  قاچاقی در حال رشد است و 

می کنند و در گوشه و کنار خیابان ها به فروش می رسانند. 
مدیر نشر »ثالث« با اشاره به موارد رعایت نشدن حقوق مولف در ایران 
خاطرنشان کرد: وجود کتاب های قاچاق، ارائه کتاب های صوتی بدون مجوز 
مولف و ناشر در سایت های غیرمجاز و سلیقه ای برخورد کردن ممیزها که 
موانعی را بر سر چاپ کتاب ایجاد می کند، از جمله موارد اصلی پایمال شدن 
حقوق مولفان در ایران است که باید با ارائه راهکارهای مناسب، وضع قوانین 

با رعایت و حفاظت از حقوق مولفان، برطرف شوند.
جعفریه درباره رعایت موارد مهم در عقد قرارداد میان مولف و ناشر 
قرارداد  به  نسبت  باید  مولفان  کتاب،  چاپ  قرارداد  عقد  هنگام  کرد:  بیان 
شناخت داشته باشند، با دقت موارد را بررسی کنند. اگر این طور نباشد، باید 
به حقوق دانی که به این امور آشنا است، مراجعه کنند؛ چراکه قرارداد میان 
مولف و ناشر همچون قرارداد خرید یک خانه و ماشین است و تا سال ها بعد 

و حتی پس از فوت مولف نیز اعتبار دارد.
از قراردادها که دو  ادامه داد: به طور مثال؛ برخی  مدیر نشر »ثالث« 
مانده است؛ پس  پابرجا  و  نیز حفظ شده  تا ٧۰سال  بسته اند،  معامله  طرف 
مولف باید هنگام عقد قرارداد، با حقوق خود کامال آشنایی داشته باشد. البته 
که  ناشرانی  به ویژه  دارد؛  را  خودش  مخصوص  قرارداد  تقریبًا  ناشری  هر 

فعال و شناخته شده اند.
و  تجربه  با  ناشران  با  با  معموال  حرفه ای،  مولفان  کرد:  عنوان  وی 
شناخته شده قرارداد می بندند؛ اما مولفان تازه کار هم باید برای رعایت حقوق 
هر  به  را  خود  کتاب  اینکه  نه  کنند؛  مراجعه  اعتماد  مورد  ناشران  به  خود 

ناشری نشناخته ای بسپارد.
این ناشر گفت:  مولفان قبل از امضاء قرارداد می توانند به دایره حقوقی 
و  ناشران  اتحادیه  حقوقی  بخش  یا  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

کتاب فروشان مراجعه کنند تا آن ها را در جریان حقوق خود بگذارند.
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سالهاسـت که برخي از مجریان 
شـده اند  دلهـا  محبـوب  تلویزیونـي 
و حتـي اگـر بـراي مدتـي طوالنـي 
برنامـه اي هـم بـراي اجـرا نداشـته 
از  محبوبیت شـان  بازهـم  باشـند، 
بیـن نخواهـد رفـت. از طـرف دیگر 
حضـور بازیگـران سـتاره و بـه قول 
معروف سـلبریتي هـم در این عرصه 
نتوانسـته از محبوبیـت آنها کم کند. 
سـیدکاظم احمدزاده مجري سـاده و 
دوست داشـتني تلویزیـون که در هر 
برنامـه اي کـه بوده، موفقیـت با وي 
همـراه شـده یکـي از قدیمي هـاي 
ایـن عرصـه اسـت کـه ایـن روزهـا 
در شـبکه دو سـیما برنامـه آدم هاي 
مـاه  مناسـبت  بـه  را  خـوب شـهر، 
در  البتـه  و  مي کنـد  اجـرا  رمضـان 
رادیـو نیـز برنامـه اي تحـت عنـوان 
مـاه  بـا  او  نـام  گویـا  دارد...  الهیـه 
مناسـبتي  برنامه هـاي  و  رمضـان 
از  و  اسـت  مـاه گـره خـورده  ایـن 
جشـن رمضـان گرفتـه تا شـب هاي 
همگـي  عزیـز،  شـهر  و  رمضـان 
مـاه  در  او  کـه  بودنـد  برنامه هایـي 
رمضـان اجـرا کـرده و حـاال هـم با 
برنامـه اي دیگـر مهمـان خانه هـاي 
ماسـت. او حـاال نزدیک به ۲٥سـال 
اسـت که در صداوسـیما مشغول کار 
اسـت و سـادگي و صمیمیتـي کـه 
در اجـرا و همینطـور برنامه هـاي او 
وجـود دارد باعـث شـده تـا در تمـام 
ایـن مدت یک مجـري موفق و یک 
برنامه سـاز شـاخص بـه شـمار برود.

-جنـاب احمدزاده شـما معموال 
مي کنیـد  تولیـد  کـه  برنامه هایـي 
خصوصـا در مـاه مبـارک رمضـان، 
بـه  کـه  هسـتند  یـي  مه ها نا بر
گره گشـایي از زندگـي و مشـکالت 
بـه  مي پـردازد...  مـردم  از  برخـي 
ایـن  مانـدگاري  دلیـل  نظرتـان 
اسـت؟ موضـوع  همیـن  برنامه هـا 

می گویـم  هـم  هنـوز  *مـن 
کارهایـی کـه به سـرانجام رسـیدند 
چیـزی جـز لطـف خـدا نبـوده و اگر 
تاثیـر و محبوبیتـی هم پیـدا کرده اند 
همه چیـز به این عبـارت برمی گردد: 
»هـذا من فضـل ربی«. بـاورم این 
اسـت برای کارهای مناسـبتی چون 
رمضـان، هـدف برنامه سـاز و عوامل 
یـا  بـه مـردم و  بایـد خدمـت  کار، 
گره گشـایی از مردم باشد. خداراشکر 
ایـن فرصـت و زمـان برای مـا رقم 
جنـس  از  برنامه های مـان  خـورد. 
مـردم بـوده و بـه مـا می گفتنـد که 
خودشـان را در برنامـه مـا می بیننـد. 
در  ظواهـر  دنبـال  بـه  هیچ وقـت 
برنامه سـازی نبودیـم تـا برنامه مـان 

متکـی بـه ظواهـر و زرق  و برق هـا 
احسـاس  کـه  االن  مثـل  نباشـد. 
دکـور  و  لعـاب  و  رنـگ  می شـود 
بـه مسـاحت  یـا  باشـد  بهتـر  بایـد 
لوکیشـن می اندیشـند تـا محتـوا و 
مسـائل دیگـر... تجربـه نشـان داده 
از  و  برنامـه هرچقـدر سـاده تر  کـه 
اسـت.  بهتـر  باشـد  مـردم  جنـس 
مـردم  معـرض  در  را  خودمـان  مـا 
و  قهوه خانـه  و  بـازار  و  کوچـه  و 
محافـل مردمـی قـرار می دادیـم تـا 
کامـال از جنـس خودشـان باشـیم. 
در برنامه سـازی زندگـی می کردیـم، 
مـن فکـر می کنـم یکـی از دالیـل 
همیـن  برنامه هـا  آن  مانـدگاری 
باشـد. یـادم می آیـد مدیرتولیـد مـا 
از  یکـی  کـه  رمضـان،  جشـن  در 
موثرتریـن افـراد و عوامـل کار بـه 
حسـاب می آمـد همسـرش لـب مرز 
از کار افتـادن کلیـه اش بـود و شـب 
احیـاء برنامه داشـتیم و همـه برنامه 
برعهـده ایشـان بود. خـودش کار را 
تـرک نمی کـرد و بـاورش ایـن بـود 
که اگـر اینجا برنامه موثری درسـت 
شـود حتما حضرت به همسرش نظر 
خواهـد کرد و همین اتفاق هم افتاد. 
نگاه هـای آن دوره اینطـوری بـود و 
باعث می شـد که ایـن تاثیرگذاری ها 

و ماندگاری هـا رقـم بخـورد.

-مـردم هـم ارتبـاط راحت تري 
بـا آن برنامه ها داشـتند...

*بلـه، وقتی امروز بـه فرم های 
می کنـم  نـگاه  قدیمـی ام  کارهـای 
فـرم  و  بـود  قـوی  محتـوا  آنقـدر 
تحت تاثیـر  را  ظاهـری  سـاختار  و 
مخاطبـی  هیـچ  کـه  می گذاشـت 
بـه دنبـال ایـن نبود کـه بدانـد کجا 
اجـرا کـرده، چـه گریمـی داشـته و 
یـا میکروفـون را بـه چـه صـورت 
در دسـتانش نگه داشـته اسـت. این 
برنامـه چـه دکور و فضایی داشـته و 
یـا کت و کفش و لبـاس مجری چه 
بوده اسـت. عظمت سـوژه مخاطب، 
توجـه مخاطـب را به خـودش جلب 
می کـرد. مـن فکـر می کنـم تغییـر 
قـدری  برنامه سـازی،  در  سـلیقه ها 
ذائقه هـا و مسـیرهای جلب مخاطب 
را تغییـر داده اسـت. امـا می دانم که 
ایـن مخاطب هنوز خریـدار محتوا و 

جاذبه هـای مضامیـن اسـت.

-خیلي هـا فکـر مي کردنـد کـه 
در مـاه رمضـان امسـال هـم برنامه 

شـهر عزیز را داشـته باشـید!؟
*سـفره ها پهن نمی شـود، شهر 
عزیـز هـم نیسـت! بعـد از آن سـال 
گذشـته بـه صداوسـیمای قـم رفتم 

و شـاید جالـب باشـد کـه سـازنده 
برنامه سـاز چندیـن سـاله جشـن  و 
رمضـان بـه یک بـاره سـر از شـبکه 
اسـتانی درآورد. امسـال هـم عـالوه 
بـر آدم های خوب شـهر، کـه برنامه 
عصرانـه شـبکه دو سیماسـت، رادیو 
پیشـنهاد دادنـد و همیشـه دوسـت 
کار  تجربـه  هـم  رادیـو  در  داشـتم 
داشـته باشـم. چون رادیـو را محترم 
و مقـدم می دانـم و واقعا تالشـگری 
بـا وفـا و بی غـل و غـش هسـتند! 
عاشـقانه و بی تکلـف کار می کننـد. 
برنامـه  امسـال  خاطـر  همیـن  بـه 
سـحرگاهی  الهیه، رادیـو را پذیرفتم.  

امـروزی  برنامه هـای  -چـرا 
هسـتند؟ رمضانـی  کمتـر 

نظـر  مـن  اینکـه  جـای  *بـه 
بدهـم و یـا تحلیلـی داشـته باشـم 
مدیـران  کـه  اسـت  خـوب  چقـدر 
از  را  برنامه هـا  بازتـاب  مربوطـه، 
خانواده هایشـان بگیرنـد. برنامه های 
قدیمـی  تلویزیـون در ایـام رمضـان 
و  دل  در  چـون  بـود  تاثیرگذارتـر 
خط مـردم قـدم می گذاشـت. خودم 
نزدیـک  از  و  می رفتـم  زنـدان  بـه 
و  می کـردم  صحبـت  زندانیـان  بـا 
پویش هـای واقعی شـکل می گرفت. 
یـا بیمـاران دیالیزی، ایتـام و فقرایی 
می کردنـد.  زندگـی  سـخت  کـه 
بتواننـد  هـم  نسـل  ایـن  انشـااهلل 
کارهایـی بسـازند کـه رسـانه ملی را 
یـک قـدم به جلـو ببرد. چـون عقب 
بیفتـم نـه بـه گفته مـن، بلکـه خود 
بـه خود مـردم، رمضان شـان را طور 
دیگـری ُپـر می کنند و خوب نیسـت 

و ایـن آسـیب بـه رسـانه اسـت.

-خودتـان در بیـن برنامه هایـي 
کـه براي مـاه رمضان اجرا داشـتید، 

کدام را بیشـتر دوسـت دارید؟
رمضـان،  جشـن  نظـرم  *بـه 
از  بعـد  و  بـوده  برنامـه ام  بهتریـن 
مـادر،  دارم  دوسـتت  برنامـه  آن 
برنامـه ای بـود که در راسـتای توجه 
نقطـه  و  شـد  سـاخته  خانـواده  بـه 
معظـم  مقـام  فرمایشـات  عطـف 
رهبـری در مقولـه توجه به خانواده و 
احتـرام بـه پدر و مادر بـود.  بعد از ۴ 
سـال تولید و اوج گرفتن و جاافتادن، 
امـروز کسـی به سـاخت ایـن برنامه 

نمی کنـد! توجهـی 

-جایـي گفتـه بودیـد کـه گویا 
پیرامـون  برنامـه اي  داریـد  دوسـت 

بیمـاري کرونـا تولیـد کنیـد؟
*بلـه، دوسـت دارم چنین کاري 
بسـازم ولـي از طـرف دیگـر مي بینم 
کـه آمـار کشـته های تصادفـات بین 
از  بیشـتر  نـوروز  ایـام  در  شـهری 
آمارهایـی اسـت کـه دربـاره کرونـا 
می دهنـد! وقتی بـه آمار کشـته های 
نـوروزی تصادفات بین شـهری توجه 
کنیـم، می بینیـم در دوران تعطیالت، 
آمارهـا بیشـتر از ٣مـاه کرونـا اسـت. 
البتـه فارغ از همه اتفاقات خوب و بد، 
تلنگـری بـود که بـه داشـته های مان 
بیشـتر توجه کنیـم و حداقل در زمان 
مـرگ، بـه همدیگر دلگرمـی بدهیم. 
امـا امـروز بـه خاطـر ایـن ویـروس، 
نمی توانیـم همـدرد هـم باشـیم. این 
ویـروس خیلـی چیزهـا را بـه یـاد ما 
انداختـه و می انـدازد، یـاد نعمت هایی 
که داشـته ایم و اصـال به آنها توجهی 

نداشتیم.

چـه  بـا  را  کرونـا  -برنامـه 
یـد؟ ر ا د نظـر  در  یتـي  محور

*اگـر قـرار بـود االن برنامه ای 
بسـازم، دوسـت داشـتم واقعیت ها و 
محرومیت هـای کرونـا را در قالـب 
برنامـه ای به رخ مخاطبین بکشـانم. 
بیننده هایـی کـه هرکـدام کارهایـی 
رمضانـی  آرزوهـای  و  می کردنـد 
داشـتند. گروهی به مسـجد و هیات 
می رفتنـد و یـا در کنار پـدر و مادر و 
خانواده و دوست و آشنا، روزه شان را 
افطـار می کردنـد. اما ناگزیر هسـتند 
قرنطینـه  و  بماننـد  منـزل  در  کـه 
دلشـان  کننـد.  تحمـل  را  خانگـی 

بـرای نمـاز جماعت تنگ شـده و یا 
برنامه ریزی هایـی بـرای هیات رفتن 
داشـتند. امـا امـروز همـه برنامه هـا 
و دسـت  نخوریـد  کـه  اسـت  ایـن 
شـده  تنـگ  دلشـان  مـردم  نزنیـد! 
بـرای دیـدن فوتبـال و والیبال و من 
دوسـت دارم برنامـه ای برای نشـان 
دادن همـه ایـن واقعیت هـا بسـازم.

خیلي هـا  کـه  داریـد  -قبـول 
مي گوینـد نـام شـما بـا مـاه رمضان 
و برنامه هـاي رمضانـي گـره خورده 
اسـت... خودتـان چه حسـي نسـبت 

بـه ایـن مـاه دارید؟
*رمضـان می آید یـاد گرفتاری 
همـه  کـه  چـرا  می افتـم.  مـردم 
گرفتـار  یکـی  داریـم،  گرفتـاری 
گناهـان و خطاهـا و کوتاهی هایـش 
اسـت و هـر گـروه و شـخصی هـم 
انـواع و اقسـام گرفتاری هـای دیگر 
و  زیباتریـن  و  بهتریـن  و  دارنـد  را 
طالیی تریـن موقعیـت بـرای توجـه 
گرفتاری های مـان،  و  اطـراف   بـه 
رمضـان اسـت. تـا بتوانیـم گرهی و 
کار و مشـکلی را برطـرف کنیم. این 
همدلـی و گره گشـایی بایـد در آنتِن 
تلویزیـون نمایـان باشـد، آن برنامـه 
و رویکـرد موفـق خواهـد بـود. یادم 
می آیـد که نورالدین سـبحانی اولین 
بودنـد  رمضـان  جشـن  تهیه کننـده 
و مـن از سـال ۱٣٧٥ وارد عرصـه 
اجـرا شـدم و بـه جـز یک سـال، ۱٧ 
سـال بعـدی را خـودم تهیه کنندگـی 
کردم. االن ۴ سـال اسـت که در این 
برنامـه نیسـتم و فقـط ایـن را بگویم 
کـه روزی ایـن برنامـه آنقـدر بیننده 
داشـت که توجه تماشـاگران سـریال 
هندی شـبکه یک را هـم به خودش 
جلب می کـرد. برنامـه می تواند آنقدر 
قدرتمنـد باشـد اگر همه چیـز اصولی 
کنـار هم باشـد. باید امـروز عالوه بر 
توجـه بـه سـاختار و محتـوا، بـه این 
فکـر کنیـم کـه چقـدر ایـن ذائقـه و 

سـلیقه را تغییـر داده ایم.

-ایـن روزهـا بـه عنـوان یـک 
مجـري و برنامه سـاز حـس مي کنید 
کـه جای چه چیزهایـی در تلویزیون 

خالی اسـت؟
برنامه هـا  در  مـردم  *جـای 
ایـن  بـر  اعتقـادم  خالیسـت و مـن 
اسـت کـه بایـد برنامه هـا، گره های 
واقعی و مشـکالت مردم را باز کنند. 
فقـط نبایـد صرفا در جهتـی حرکت 
کننـد کـه تنهـا دیـده شـوند. مـردم 
بایـد بتواننـد خودشـان را در آیینـه 
آن برنامـه ببیننـد مگرنه سـازندگان 
و عواملـش نتوانسـته اند بـه توفیـق 
اصـول برنامه سـازی دسـت یابنـد.

ر  حضـو ه  ر بـا ر د ن  تـا -نظر
سـلبریتي ها و همینطور دستمزدهاي 

چیسـت؟ تلویزیـون  در  آنهـا 
خـط  و  نـدارد  پـول  *رسـانه 
و  سـرمایه  صاحبـان  را  ربطـش  و 
آن کسـانی کـه پـول دارنـد، تعییـن 
می کننـد. در حالی کـه بایـد خطـوط 
اصلی را صاحبان اندیشـه، فرهنگ و 
تربیت برنامه سـازان واقعی و مدیران 
کاربلـد تعییـن کنند. اما با خودشـان 
می گوینـد چـون مـا پـول می دهیـم 
خودمـان هـم تصمیـم گیرنده ایـم. 
انشـااهلل سـازمان صداوسـیما از این 
فقـر خـارج شـود و بتوانـد خـودش 

بـرای خـودش تصمیـم بگیرد.

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

توجه رادیو نمایش به  هنرهای نمایشی 

عنوان  نمایش،  موج  روی 
برنامه یی است در رادیو نمایش به 
تهیه کنندگی مهدیه تقی زاده بهرام 
ابراهیمی، محری این برنامه گفت  
هدف این برنامه آشنایی مخاطبان 

رادیو با هنرهای نمایشی به ویژه تئاتر 
اطالعات  مرور  به  دارد  قصد  و  است 

مربوط به هنرهای نمایشی جهان و ایران بپردازد.
هنرهای  تمام  کنیم  فراموش  نباید  گفت:  ابراهیمی  بهرام 
سینما،  و  دارد  پیشین  های  نمایش  در  ریشه   ۲۱ قرن  نمایشی 
سئواالت  کرد.  تاکید  وی  هستند  تئاتر  وامدار  رادیو  و  تلویزیون 

پیچیده نیست تا مخاطبان بتوانند به آنها پاسخ دهند.

لیلی عاج در فکر »خاکسپاری« است 

لیلی عاج نویسنده و کارگردان 
نگارش  پایان  به  اشاره  با  تئاتر 
نمایشنامه »معده طبقه متوسط« 
گفت:  فعالیت هایش  دیگر  درباره 
کرده ام  فکر  هم  دیگری  به طرح 

درباره  و  دارد  نام  »خاکسپاری«  که 
است.  میوه چینی  فصلی  کارگرهای 
بنویسم  برایش  را  متنی  چنین  که  بود  خواسته  من  از  دوستی 
برایم  خیلی  دلیل  همین  به  بود  سفارشی  کار  گفت  می توان  و 
مهم بود که درباره وضعیت معیشت و کار و بیمه این کارگردان 
تحقیق و پژوهش کنم.عاج افزود: همیشه در نمایشنامه های من 
پروتاگونیست های مظلومی حضور داشتند که جزو طبقه کارگر، و  

موردعالقه ام هستند. 

حجت اشرف زاده : »دلتنگ توام« 

ننده  خوا اشرف زاده  حجت 
موسیقی ایرانی در تازه ترین فعالیت 
موسیقایی خود تک آهنگ »دلتنگ 
توام« را با شعری از حسین غیاثی 
در  اشرف زاده  حجت  کرد.  منتشر 

است:  کرده  عنوان  قطعه  این  توضیح 
»رسالتی برای بودن، برای شما زیستن، 
برای شما ساختن و خوندن ما رو کنار هم قرار داده. توی این روزها، 
دلمون آرامش می خواد، دلمون عشق به همه آدم ها و نگاهی از 
آسمون می خواد تا ما رو به ساحل امنش برسونه. چشمهامون رو 
احوال همه  این روز و شب ها که حال و  بزاریم، توی  روی هم 

معنوی تره، توی خیالمون دست به دست هم بدیم...« 
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مهران احمدی به »کوسه« پیوست

مین  و د ی  حمد ا ن  ا مهر
»کوسه«  سینمایی  فیلم  بازیگر 

به کارگردانی علی عطشانی شد.
فیلم  گفت  احمدی  مهران 
علی  نی  ا رگرد کا به  یی  سینما

پیش  مرحله  در  روزها  این  عطشانی 
تولید  افزود پیش  وی  است.  تولید 
»کوسه« از ۱٥ بهمن ماه آغاز شده و قرار بود از اواسط فروردین 
ماه کلید زده شود که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد و قرار 
است از اواخر خردادماه کلید زده شود.این فیلم بر اساس فیلمنامه ای 

از پیمان عباسی ساخته می شود و
 تهیه کنندگانش سید محمد احمدی و علی عطشانی هستند.

ما
سین

 

در روزهـاي قرنطینـه کـه بـه روزهـاي کرونایـي 
معـروف شـده اند سـعي کرده ایـم کـه هـر روز بـا یکي 
از هنرمنـدان شـاخص و برجسـته عرصـه هنـر کشـور 
همـراه شـویم و شـرایط این روزهـاي آنهـا و همینطور 
فعالیت هایـي کـه قصد دارند بعد از ایام بـه آنها بپردازند 
را بررسـي کنیـم. امـا در کنـار این مسـائل چند موضوع 
دیگـر در روزهـاي اخیـر مطـرح شـده اسـت که شـاید 
مهمتریـن آنهـا عـدم همـکاري و همراهي صداوسـیما 
بـا هنرهایـي چـون تئاتـر و سـینما باشـد و از طـرف 
دیگـر بحـث اینکه هنوزهـم خیلي ها مشـاغل هنري را 
بـه عنوان شـغل نمي شناسـند! بهـروز غریب پـور چهره 
شـاخص عرصـه هنـر کـه سالهاسـت در تئاتر و سـینما 
بـه نویسـندگي و کارگرداني مشـغول اسـت، این روزها 
گالیه هـاي زیـادي نسـبت بـه مسـائل ذکر شـده دارد.

بهـروز غریب پـور کـه او نیـز روزهـاي قرنطینـه 
را سـپري مي کنـد در گفتگـو بـا دنیـاي جوانـان درباره 
ضـرورت تعریـف ثبـت مشـاغل هنـری مي گویـد: در 
دوره ای یـک عـده ای در یک سـری اصول دچار شـک 
شـدند کـه در نهایـت بازیگری و کارگردانی از فهرسـت 
مشـاغل کل کشـور حذف شـد. ایـن یک اتفاقی اسـت 
کـه ممکـن اسـت بـا شـیطنت عمیقـی صـورت گرفته 
باشـد کـه در آن نمی شـود شـک کـرد. بـه نظـرم ایـن 
موضـوع هـر چـه کـه باشـد جاهالنـه اسـت. بنابرایـن 
بایسـتی شـغل بازیگری و تمـام عناوینی کـه از قرن ها 
بـه فهرسـت مشـاغل  تئاتـر وجـود داشـته  پیـش در 
بازگـردد. وقتـی ایـن مشـاغل بـه فهرسـت مشـاغل 
برگردند، مشـمول یک سـری قواعد و قانون می شـوند. 
سـال های قبل درباره شـبیخون فرهنگی صحبت شـده 
اسـت. مدل شـبیخون فرهنگی همان شـبیخون نظامی 
اسـت. در شـبیخون نظامی اینطور نیسـت که هر کسی 
تفنگـش را بـردارد و بـه جنگ دشـمن بـرود، بلکه باید 
پادگان هـا و لشـکرها وجـود داشـته باشـد و نقـاط نفوذ 
دشـمن محاسـبه شود. شـما وقتی ارتش داشـته باشید، 
بایـد بودجـه ارتـش هـم داشـته باشـید. آیـا در مقابـل 
شـبیخون فرهنگـی می شـود گفـت بخـش خصوصـی 
چنیـن وظیفـه مبـرم و حیاتـی را بایـد انجـام بدهـد؟ 
بنابرایـن تعریـف در اینجـا هـم کامال مشـخص اسـت. 
حتـی بعـد از انقـالب بحث هـای مفصلـی در مجلس و 
سـازمان برنامـه بودجـه، صـورت گرفت و بارهـا درباره 
ایـن مسـئله صحبت شـد کـه حرکـت فرهنگـی بدون 
پشـتوانه بودجـه دولتـی امکان پذیـر نیسـت، امـا اینکه 
چگونـه باید این موضوع انجام شـود، قابل بحث اسـت. 
هـر اتفاقـی باید توجیه و تعریف خودش را داشـته باشـد 
ولـی هیـچ عقل سـالمی نمی گوید که بـه اتکای بخش 
خصوصی بایسـتی در مقابل شـبیخون فرهنگی ایستاد.

بهـروز غریب پـور در بخـش دیگـر از صحبت هاي 
خـود دربـاره نبود تناسـب میان نیروی انسـانی و فضای 
فعالیـت کسـب درآمـد در این سـال ها و پیشـنهادش به 
مسـئولین بیان کرد: مسـئولین باید به حـرف هنرمندان 
گـوش کننـد ولـی متاسـفانه گـوش شـنوا وجود نـدارد. 
دولـت در تمام امور باید از طریق سـازمان برنامه بودجه 
به اتفاقات فرهنگی، صنعتی و اجتماعی اشـراف داشـته 
باشـد. همانطـور کـه می دانیـد در طـول سـال چندیـن 
نفـر فارغ التحصیـل وارد بـازار کار می شـود کـه دولـت 
بایـد ارزیابـی کنـد آیا بـرای آنهـا کار وجـود دارد یا نه. 
مثـل ایـن می مانـد که شـما یک اسـتخر بسـیار بزرگ 
پـرورش ماهـی داشـته باشـید، امـا بـرای عرضـه آن 
برنامه ریـزی نکـرده باشـید! هر سـاله در دانشـکده های 
مختلـف، پشـت سـر هـم دانشـجویان فارغ التحصیـل 
مقطع هـای کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد وارد بـازار 
می کننـد، ولی در جامعه هیچ شـغلی متناسـب با رشـته 
آنهـا وجـود نـدارد. در واقع می شـود گفت کـه برنامه ها 
بـه صـورت جزیـره ای انجـام می شـوند. وزرات علـوم 
یـک جزیـره اسـت و وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
یـک جزیـره دیگـر و خود دولـت نیز یک جزیره اسـت. 

همـه اینهـا بایـد بیاینـد بـا هم بـه نتیجه برسـند که ما 
در طـول سـال چـه تعـداد بازیگـر نیـاز داریم کـه وارد 
جامعـه کنیـم و این بازیگران باید از کجا سـر دربیاورند؟ 
وقتـی ایـن ارتباط وجود داشـته باشـد طبیعی اسـت که 
تناسـب رعایـت می شـود. مـن می خواهـم بگویـم هیچ 
تناسـبی وجـود نـدارد، چـون برنامه ریـزی وجـود ندارد. 
برنامه ریـزی وجـود نـدارد چـون اهمیـت آن از نـگاه 
کارگـزار جامعـه وجـود نـدارد. آقـای روحانی بـه عناون 
رئیس جمهـور تاکنـون حتـی یـک بـار هم به تماشـای 
تئاتـر ننشسـته اند و آقـای صالحـی هـم به عنـوان وزیر 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی گاهـی بـه سـالن های تئاتر 
سـر می زننـد ولـی ایـن کافـی نیسـت و سـر زدن های 
ایشـان بایـد از حالـت بخش نامـه دربیایـد و بـه عنـوان 
یک مسـئله مبـرم اجتماعی مورد توجه قـرار بگیرد. اگر 
مـورد توجـه قـرار بگیرد، مشـکالت ما کم خواهد شـد.

او دربـاره تئاتـر آنالیـن کـه ایـن روزهـا بـا توجه 
بـه تعطیلـی سـالن های نمایـش بـاب شـده اسـت و در 
واکنـش بـه اینکـه یـک عـده از هنرمنـدان می گوینـد 
تئاتـر حتمـا بایـد روی صحنـه دیده شـود، عنـوان کرد: 
در اینکـه هنـر نمایش خوب اسـت در سـالن تئاتر دیده 
شـود، هیچ شـکی نیسـت. اما مگر زمانی کـه تلویزیون 
جزئـی از رسـانه های اجتماعـی شـد و تله تئاتر مرسـوم 
شـد، تئاتری هـا آن زمان هم مخالـف بودند؟ در حقیقت 
االن اینترنـت شـما تله تئاتـر پخش می کند. اینکه شـما 
اجـرای تئاتـر آنالین انجـام بدهید، مخالفانـی دارند که 
ایـن مخالفت طبیعی اسـت، امـا آن چیزی که االن دارد 
در برخی سـایت ها عرضه می شـود، به صـورت تله تئاتر 
اسـت. مـا اول فیلمبـرداری و مونتاژ کردیـم و بعد آن را 
قابـل عرضـه کردیـم. بنابراین مخالفت بـا چنین چیزی 
مثـل ایـن اسـت کـه بگوییـم مـا بـا چـاپ نمایشـنامه 
مخالـف هسـتیم. نمایشـنامه یـا یـک اثـر تئاتـری بـه 
انـواع مختلـف بایـد در بـازار وجود داشـته باشـد. به هر 
حـال خواسـتار و خواننده خـودش را قطعا پیـدا می کند. 
مـا هـزاران نسـخه از آثارمـان را تـا به حال بـه صورت 
دی وی دی منتشـر کرده ایـم، بـه دلیـل اینکه خواسـتار 
دارد و تماشـاگران از آن طریق با ما آشـنا می شـوند که 
بـه دیـدن نمایش هایمان بیایند. من کـه نمی توانم ٨تن 
تجهیـزات را بـه سراسـر ایران ببـرم که اپـرای مولوی، 
حافظ، سـعدی و خیام را نشـان بدهـم. بنابراین راه های 
دیگـر ارتباطـی بایـد وجـود داشـته باشـد کـه یکـی از 
اینهـا پخـش اینترنتـی آثـار اسـت کـه خداراشـکر دارد 
جـا می افتـد. جالـب اسـت کـه سـایت های دیگـر هـم 
متقاضـی بوده اند. مـن االن حداقل ٥ تقاضای اینچنینی 
بـرای پخـش آثـار دارم و مطمئن هسـتم کـه روزبه روز 
بـر تعدادشـان افـزوده می شـود. مـن در شـرایط نرمال 
هـم ایـن کار را می کردم. موقعی کـه کارهای مان روی 
صحنـه اجـرا می شـد هـم دی وی دی کارهـا را عرضـه 
می کردیـم. تفاوتـش ایـن اسـت کـه االن فقـط عرضه 
گسـترده تر می شـود. من با هر رسـانه ای که به توسـعه 

تئاتـر و فرهنـگ کمـک بکند، موافق هسـتم.
امـا گالیـه دیگـر بهـروز غریب پـور در ایـن روزها 
بـه صداوسـیما و غفلـت آنهـا از عرصـه هنـر حصوصـا 
پایـان  در  برجسـته هنـري  ایـن چهـره  اسـت.  تئاتـر 
سـخنان خـود گغـت: صداوسـیما از حالـت ملـی خـارج 
شـده اسـت. صداوسـیما یک زمانـی باید در ایـن رابطه 
پاسـخگو باشـد. االن پاسـخگو نیسـت. مدت هاست که 
تله تئاتـر تولیـد نمی شـود. سـطح سـریال ها چـرا اینقدر 
نـازل شـده اسـت؟ سـطح فیلم هایـی کـه در سـیمای 
جمهـوری اسـالمی پخـش می شـود چـرا اینقـدر نازل 
شـده اسـت؟ به دلیل اینکه منشـا تغذیه فیلم و سـریال 
کـه تربیـت بازیگـر، کارگـردان و نوشـتن بـرای دیـدن 
اسـت، از تئاتـر و تله تئاتـر آغـاز می شـود. رسـانه ملـی 
بـه ایـن قضیه کامـال بی توجه اسـت و مسـئوالنه رفتار 
نکـرده اسـت. آرزو می کنـم همین توجهی کـه امروز به 
تئاتـر کرده ایـم در تمـام روزهای سـال هم انجام شـود.

هنرمندان و روزهاي قرنطینه
بهروز غریب پور: دولت نگاه خوبي نسبت به عرصه هنر ندارد!


