
رئیس کل بانک مرکزی:

نوسانات بازار ارز کوتاه مدت و مقطعی است!

نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال، 
خبرنگاران ضمن  با  وگو  گفت  در  تهران  سکه  و  نقره  جواهر، 
پاسخگویی به سواالت آنان آخرین وضعیت بازار سکه و طال را 
بیان کلیاتی در  ابتدای صحبت های خود به  تشریح کرد.مسعود یزدانی در 
رابطه با وضعیت بازار سکه و طالی داخلی پرداخت و گفت:  اگر بخواهیم 

به بازار سکه و طال از منظر التهاب آن بپردازیم، باید گفت که این التهاب 
دارد.  بستگی  است  خارجی  دیگری  و  داخلی  یکی  که  پارامتر  دو  به  تنها 
پارامتری همچون افزایش نرخ انس جهانی از ۱۲۰۰ دالر به ۱۷۵۰  دالر 
از بُعد خارجی و نرخ ارز و نوسانات آن از بُعد داخلی تاثیر مستقیم بر قیمت 
سکه و طال در بازار داخلی دارند.نایب رییس اول اتحادیه طال و جواهرتهران 

اظهار کرد: با توجه به همه گیری  ویروس  کرونا در جهان، بورس ، نفت و 
پتروشیمی محدود شده اند؛ بنابراین سرمایه های ذخیره شده باید به سمتی 
حرکت می کرد که دارای گردش بود؛ لذا دیده شد بهترین کاالیی که حتی 

با یک تلفن می توان آن را خرید و فروش کرد، طال است.
صفحه 4

نماینده مردم الهیجان در مجلس شورای اسالمی ضمن این که از دولت 
رشد  باشد  فساد  جا  هر  گفت:  کند،  مقابله  فساد  با  جدی  صورت  به  خواست 

اقتصادی رخ نمی دهد.
رسول فرخی نماینده مردم الهیجان در مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی 
در جلسه علنی مجلس گفت: مقام معظم رهبری در پیام به این مجلس مباحث فرهنگی و 
عدالت را مورد توجه قرار داده بودند. آقای رئیس جمهور نگاه مجلس در وضعیت فعلی جامعه 
کمک به دولت در جهت رفع مشکالت اقتصادی است؛ چرا دولت عزمی برای جلوگیری 
از افزایش قیمت کاالها ندارد؟ این نماینده مجلس افزود: هر کجا که فساد اقتصادی باشد 
رشدی در آن جا وجود نخواهد داشت. در حالی که بازنشستگان در کشور باالترین هزینه 
زندگی و درمان در کشور را دارند چرا دولت به همسان سازی حقوق بازنشستگان توجهی 

نمی کند. چرا رتبه بندی معلمان به صورت کامل اجرا نمی شود.
صفحه 3

هرجافسادباشدرشداقتصادیاتفاقنمیافتد

شهرهایدارایوضعیتقرمز
کامالقرنطینهشود

انتخابیه  اشاره به وضعیت بحرانی کرونا در حوزه  با  نماینده مردم مهاباد 
خود از رئیس جمهور خواست شهرهایی که در رابطه با ابتال به کرونا در شرایط 

قرمز به سر می برند را نیز به صورت کامل قرنطینه کند.
جالل محمودزاده در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت:  بسیاری 
از شهرهای کشور به لحاظ بیماری کرونا در حالت قرمز به سر می برند. در میان این شهرها، 
مهاباد در شرایط نابسامانی به سر می برد. در حال حاضر در تنها بیمارستان مهاباد حدود ۱4۰ 
نفر از بیماران مبتال به کرونا بستری شدند. هر روز شاهد فوت عزیزانمان در مهاباد هستیم. 
چرا رئیس جمهور فکری اساسی برای شهرهای دارای وضعیت قرمز همانند مهاباد نمی کند.

وی افزود: پرستاران و کادر پزشکی و کارکنان شبکه بهداشت و درمان، خیرین دلسوز 
شهرستان مهاباد و مسئوالن امر در طول مبارزه چند ماهه با این بیماری سنگ تمام گذاشته اند 
ولی دولت چه اقدامی کرد؟ چرا شهرهای با وضعیت قرمز نباید تماما قرنطینه شوند؟ چرا نباید 

خسارات مالی ناشی از تعطیلی بازار را هیأت دولت بر عهده بگیرد.
صفحه 3

 رئیس جمعیت هالل احمر :

بخشی از درآمد هالل احمر
 در اختیار سازمان جوانان قرار می گیرد

محدودیتسنیبرایوامازدواجبایدلغوشود
نماینده مجلس یازدهم گفت: مجلس در مقابل 
سیاست هایی که اخیراً اتخاذ شده و مصوباتی 
که ماهیت ضد خانواده و جمعیت دارد به طور 

جدی ایستاده است.
زهره الهیان نماینده حوزه تهران، ری و شمیرانات ، در واکنش 
به اقدام اخیر رئیس جمهور مبنی بر اعمال محدودیت سنی 
برای متقاضیان وام ازدواج گفت: صحبت اخیر مبنی بر عدم 
اختصاص دادن وام ازدواج به افراد باالی 4۰ سال و زیر ۱۸ 

سال به معنی محدود کردن ازدواج است.
وی با تاکید بر اینکه این ابالغیه باید ملغی شود، افزود: 
سن  در  جوان  میلیون   ۱۲ شرایط فعلی که  به  توجه  با 
سیاست های  این دستورالعمل برخالف  هستند،  ازدواج 
باید  و  است  جمعیت  و  خانواده  حوزه  کالن نظام در 

منتفی شود.
صفحه ۲

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان: 

کوتاهترین توقف خطوط تولید فوالد مبارکه
 برای صنعت کشور خسارت بار است
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کمکبهدانشآموزان
صفحه 3واولیایآسیبدیدهازکرونا
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
لشكريقوچاني:
بزرگترینمشكل
مادرهنراهمیت
ندادنبهنخبگان

است

5ورزش
سلیمی:

بهمدالآوری
وزنهبرداران

درتوکیوامیدوارم

هنگ 7فر

وضعيت سينما در چندماه اخير به دليل تعطيلي سالن هاي سينما 
نتوانسته  آنالين هم  اكران  حتي  و  بوده  نابساماني  وضعيت 
شرايط خوبي ايجاد كند و هنوزهم مخالفان زيادي دارد. اين 
در حاليست كه حاال با بازگشايي سينماها هم فيلمسازان زيادي 
پيدا نمي شوند كه بخواهند فيلمشان را اكران عمومي كنند 
چون معتقد هستند مردم هنوز ترس از انتقال بيماري دارند 

قهرمان سابق وزنه برداری جهان و المپيک گفت: 
با تغيير و تحولی كه در فدراسيون جهانی رخ داده، 

خيلی به كسب يک كرسی اميدوارم. 

محمدرضا مرزوقی، نويسنده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
كتاب ايران )ايبنا(، با ابراز نگرانی از تاثير  منفی و قابل توجه 
به ويژه  فرهنگی؛  كاال های  انواع  بازار  بر  اقتصادی  فشارهای 
كتاب بيان كرد: من جزو نويسندگانی هستم كه فقط از راه 
نويسندگی امرار معاش می كنند و به نظر می رسد، فعاالن حوزه 
نشر بيشترين آسيب را از شيوع ويروس كرونا متحمل شده اند.

محمدرضامرزوقی:
نویسندگانمستحق

دریافتحقوق
بیكاریهستند

گرانشدنطالبرایصنعتمامزیتیندارد

WWW.YOUTHWORLD.IR

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ساده

  نوبت دوم 
ادارهکلراهوشهرسازیاستانآذربایجانغربیدرنظرداردمناقصهعمومیتكمیلجدولگذاری،زیرسازیوآسفالت
معابرشهرداریمنطقه2ارومیهراازطریقسامانهتدارکاتالكترونیكیدولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز
دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالكترونیکدولت
)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحل

ثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالكترونیكیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19 تاریخ 99/04/07
مهلت زمانی ارائه مدارک: ساعت 19 مورخه 99/04/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس: ارومیه بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه شورا ساختمان شماره 1 اداره کل راه و شهرسازی تلفن: 25-33479821 داخلی 4209

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 شناسه آگهی : 885602

فراخوان عمومی
 شماره 2099005116000006 

خرید یک دستگاه جاروب مکانیکی 
نوبت دوم 

شهرداری کامیاران در نظر دارد مناقصه خرید یکدستگاه جاروب مکانیکی خیابانی و نصب آن بر روی شاسی بنز 9 تن الکا متعلق به خویش از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه 
ستاد( به ادرس www.setadiran.ir برگزار نماید لذا از شرکتهای خدماتی واجد صالحیت با گواهینامه معتبر و دارای سابقه کاری دعوت میشود که از تاریخ ۱399/3/۲4 تا تاریخ ۱399/4/۲ 
جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند ضمنًا آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت ۱399/4/۱۲ و تاریخ بازگشایی پاکتها ۱399/4/۱4 در سامانه به آدرس فوق میباشد آدرس و 

اطالعات دستگاه مناقصه گزار کردستان کامیاران خیابان صالح الدین ایوبی چهار راه زنده یاد ادهم مظهری ساختمان شهرداری با تلفن : ۰۸۷3۵۵3۱۵۲3 میباشد.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(قیمت پایه پیشنهادی )ریال(موضوع مناقصه

4/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰خرید یکدستکاه جاروب مکانیکی خیابانی و نصب آن بر روی شاسی بنز 9 تن الکا 
ولی وفایی شهردار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 شماره 99-3-63

شماره مجوز: 1399.1459
نوبت اول

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین نماید.

شماره تقاضاجمع عددیموضوع مناقصهشماره قلم

9433051-76-31-30301خرید 10 فیلم اتصاالت10 قلم اقالم )01، الی 04، 06، 08، 10، 11، 12، 14(
لذا کلیه شرکت هایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت ۱4 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایت 
اینترنتی ذیل الذکر، نسبت به استخراج و تکمیل »فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب« و ارسال آن به همراه مدارک و 
مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.

 WWW.NISOC.IR         فرم پرسش نامه            مدیریت تدارکات و امور کاال           مزایده و مناقصه             کسب و کار
کسب حداقل نمره 6۰ در ارزیابی کیفی جهت اسناد مناقصه به فروشندگان/ سازندگان الزامی است.

ضمنًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3۸۵.6۸3.۰۰۰ ریال می باشند.
آدرس پستی: اهواز – کوی فدائیان اسالم )نیوساید( – خیابان شهریور – مجتمع تدارکات و امور کاال – ساختمان ۱۰۲ – اداره تدارکات خرید کاالی داخلی – واحد 

مکانیکال اتاق ۱۱ کد پستی ۵4۵۷9-6۱۱3۸ تلفن: ۰6۱-34۱-۲344۲
WWW.SHANA.IR
WWW.NISOC.IR

WWW.IETS.MPORG.IR
آدرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه، آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ 

گشایش پاکات فنی، متعاقبًا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.
روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

آگهي مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه/پروژه های با 
مشخصات ذیل و سایر شرایط قید شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی اقدام نماید : 

 عنوان پروژه –
شماره مناقصه

صالحیت
برآورد اولیه

)مبالغ به ریال(
 مبلغ تضمین

)مبالغ به ریال(
 آخرین مهلت
دریافت اسناد

 آخرین مهلت
 تحویل

  پیشنهاد

 بازگشایي
 پاکات

 ساعت8

1

 بهسازی و
 روکش آسفالت
 کلیه محورهای
 اصلی،فرعی
 و روستائی
 شهرستان

پلدختر– 99/24

 رتبه5راه و
ترابری

75/783/144/1593/789/157/20899/04/1099/04/2199/04/22

 چنانچه قیمت پیشنهادی پیمانکار فراتر ازظرفیت مجاز رتبه 5 راه وترابری باشد،پیمانکار میبایست دارای 	
صالحیت رتبه باالتر )رتبه 4 راه و ترابری( باشد.

 پیمانکاران دارای صالحیت به شرط داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی وریالی(ونیزمعتبر بودن اسم شرکت در پایگاه 	
ساجارمیتواننددراین مناقصه شرکت نمایند.

 میزان سپرده شرکت در مناقصه مطابق ستون شماره 5 جدول فوق بایستي بصورت تضامین قابل قبول ذکرشده 	
در آیین نامه تضامین دولتی و مطابق با عنوان مناقصه مذکوربامدت اعتبار3 ماه وقابل تمدیدتا3ماه دیگربرای ضمانتنامه 
نزد   IR 610100004166063752736249 4166063752736249 شبا  به حساب شماره  بانکی ویافیش واریزي 
بانک ملی مرکزی شهرستان خرم آباد به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان و شرایط قید شده 
درقسمت محتویات پاکت الف اسناد مناقصه ارائه گردد.به پیشنهادهاي فاقدسپرده،سپرده هاي مخدوش،سپرده هاي 

کمترازمیزان مقرر،چک شخصي ونظایر آن ترتیب اثرداده نخواهد شد.
 محل و زمان دریافت اسناد : متقاضیان می توانند از مورخ 1399/04/04 حداکثر تا مورخ  1399/04/10 از 	

طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس : www.setadiran.ir  وپاکات الف عالوه بر بارگذاری 
درسامانه مذکور باید بصورت فیزیکی به آدرس خرم آباد– بلوار بهارستان– جنب سیلو-کدپستی6819613831 – دبیرخانه 

کمیسیون معامالت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان ارسال گردد.
 کلیه متقاضیانی که اسنادومدارک الزم و قیمت پیشنهادی خود را در سامانه ستاد بارگذاری کرده اند ، می توانند 	

در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حضور داشته باشند.
 واصل 	 درفراخوان  مقرر  مدت  انقضاء  از  بعد  که  وپیشنهاداتي  فاقدامضاء،مشروط،مخدوش  پیشنهادهاي  به 

شودترتیب اثر داده نخواهد شد )مهروامضاء کلیه اسناد الزامیست(.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. درصورت ابهام در اسناد و هرگونه سوال با 	

اداره پیمان و رسیدگی اداره کل فوق الذکر هماهنگ گردد.
 کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.	

تاریخ انتشار نوبت اول آگهي : 1399/04/03
تاریخ انتشار نوبت دوم آگهي : 1399/04/04
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1488- چهارشنبه 4 تیر 21399 معه جا
گالیه معلمان قراردادی نسبت به تبعیض در احکام و حقوق

آزاده سهرابی
سنتی  ین  ا ید  شا
کشور  در  دیگر  که  باشد 
برای  معلم ها  که  افتاده است  ما جا 
شدن  شنیده  یا  و  گرفتن حقوق خود 
رت  ا ز و جلوی  ید  با یا  ن  یشا صدا
یا  و  پرورش تجمع کنند  و  آموزش 
هر  از  اسالمی!  جلوی مجلس شورای 
و  معیشت  داستان حقوق و  به  طرف 
ریشه  کنیم،  نگاه  که  معلم ها  جایگاه 
سال ها  که  است  اصلی مشکل همان 
به کارگیری  می شود:  زده  فریاد  است 
معلمان.  استخدام  روش های متعدد در 
معلمان قراردادی، معلمان حق التدریس، 
این  از  نمونه هایی  تنها  پیمانی  معلمان 
تنوع جذب و استخدام در این وزارتخانه 
است که مشکل را وقتی کلید می زنند 
یک  دو معلم صبح به صبح به  که 
مدرسه می روند، یک میزان تحصیالت 
یک تعداد سال سابقه دارند،  دارند، 
به  هستند،  ساعت سر کالس  یک 
ز   مو نش آ ا د حد   ا و د   ا تعد یک  
به  درس می دهند،  اما حقوق یکی 
برابر  دو  همین تنوع استخدام  خاطر 
دانش آموزان  منظر  از  است!  دیگری 
شغلی  منظر  از  نیز معلم، معلم است! 
از منظر  نظام   هم معلم،  معلم است! 
تعلیم و تربیت نیز باید معلم، معلم باشد 
خواسته نظام تعلیم و تربیت از  چون 
یک معلم وابسته به نوع حکم و قرار داد 
و حقوق او نیست! اینجاست که تبعیض 
خدا  و  می خورد  کلید  معلم ها  ذهن  در 
می داند این تبعیض چه پیامدهایی را در 
فرایند تعلیم و تربیت به جای می گذارد.

نیز  ها  ز و ر ین  ا
شلوغ  اسالمی  جلوی مجلس شورای 
معلم های نهضت سوادآموزی  است. 
قراردادی تجمع کرده اند  نیروهای  و 
ش  گو به  ن  یشا ا صد تا 
اسالمی  یندگان مجلس شورای  نما
صدای  پیش تر  که  همانطور  برسد. 
مجلسیان  را  لتدریس  حق ا نیروهای 
تبدیل  برای  دادند  مصوبه  و  شنیدند 
و قرار است  پیمانی  به  آنها  وضعیت 
هزار   ۲۵ پرورش  و  آموزش  امسال 
وضعیت  تبدیل  را  نیروها  این  از  نفر 

برای  هنوز  هم  همان ها  البته  که  کند 
اجرایی نشدن این مصوبه گالیه دارند.

تجمع  ن  میا قتی  و
کنندگان مقابل مجلس شورای اسالمی 
می روی و پای حرف هایشان می نشینی، 
به عمق دردناکی  بتوان  بیشتر  شاید 
استخدامی معلم در آموزش  وضعیت 

پی برد و به عواقب آن اندیشید.
ما   : یند می گو نها  آ
نیروهای قرارداد کار معین در کل کشور 
می شوند.  نفر  هزار   ۱6 که  هستیم 
است.  وضعیت  در خواستمان تبدیل 
اینجا از باالی ۵ سال سابقه حضور دارند 
تا کسانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار. 
به  مزایایی  هیچ  چون  معترضیم  ما 
مسکن،  حق  نه  نمی گیرد  تعلق  ما 
هم رتبه  حاال  حق اوالد و…  نه 
بندی شامل حالمان نمی شود در حالی که 
برخی از ما حتی آزمون رتبه بندی دادیم و 
قبول شدیم و اصاًل قرار نبود احکاممان 

این طور تغییر کند.
سال ها است  ما  می دهند:  ادامه 
با حقوق قراردادی بخور و نمیر زندگی 
کرده ایم. برای پیمانی ها در چند نوبت 
حقوقشان اضافه شد اما فیش حقوقی ما 
را از کارگری به خدمات کشوری تغییر 
خواربار  حق  همان  حتی  حاال  و  دادند 
شده است.  هم حذف  و…  مسکن  و 
سال گذشته در بهار اگر ما ۸۰۰ هزار 
امسال  اضافه شد،  به حقوقمان  تومان 
به  تومان  هزار   4۰۰ تورم  این همه  با 

حقوقمان اضافه شد.
نها  آ ن  میا ز  ا یکی 
می گوید: االن حکم من با لیسانس و ۸ 

سال سابقه کار، ۲ میلیون و نهصد هزار 
که معلم همکار  حالی  در  است.  تومان 
من با همین شرایط چون پیمانی است 
حقوقش باالی 4 میلیون است. ما همه 
یک  در  پیمانی  و  رسمی  نیروهای  با 
و  ساعت  یک  مدرسه درس می دهیم. 
یک کار را می کنیم. اینها همان تبعیضی 
است که از آن گالیه داریم. االن دختر 
همکار من سال دوم دانشگاه فرهنگیان 
است و ماهی دو میلیون و هشتصد هزار 

تومان حقوق می گیرد.
روی  را  دوباره حرف هایشان  آنها 
و  آموزش  می گویند:  و  می گذارند  هم 
پرورش با این همه کمبود نیرو به ما نیاز 
دارد و هر سال هم قراردادمان را تمدید 
می کند ولی تکلیفمان را روشن نمی کند. 
حق التدریسی ها و مربیان پیش دبستانی 
به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و 

حق به آنها داده شد تا پیمانی شوند.
برخی از آنها می گویند: ما نیروهای 
قرآنی هم اینجا هستیم. به فرمایش مقام 
معظم رهبری سال 9۱، ۵ هزار نیروی 
قرآنی جذب آموزش و پرورش شد که 
در اکثر استان ها این نیروها پیمانی شدند 
جز چند استان که نیروها را قراردادی 
مثاًل  نکرد.  وضعیت  تبدیل  و  گذاشت 
در شهر کرج نیروهای قرآنی قراردادی 
شهرستان های استان  ماندند اما در 
جذب  هم  با  که  ما  کرج همکاران 
همه  ینها  ا ند.  شده ا نی  پیما شدیم 
را  تبعیض ها  این  وقتی  است.  تبعیض 
عدم  می کنیم چطور درباره  حس  ما 
بزنیم؟  حرف  آموزان  دانش  با  تبعیض 
پرورشی  نیروهای  ما االن کارهای 

انجام  هم  را  حتی معاون مدرسه  و 
می دهیم.

جمعیت  میان  در  کلمات  دوباره 
کنار هم چیده می شود تا گالیه شأن را 
کامل تر کنند: آموزش و پرورش می گوید 
تا  جلوی مجلس تجمع کنید  باید  شما 
بودجه اش بیاید.  و بعد  بگیرید  مصوبه 
ما در آموزش و پرورش نمی توانیم پیگیر 
کار شما باشیم. حرف ما این است که اگر 
کارایی نداریم چرا هر سال قراردادمان 
چرا  اگر کارایی داریم  می شود؟  تمدید 
هم  بعد  می گذارند؟  برایمان  تبعیض 
آمدند حقوق ها را همسان سازی کردند 
 ۲ هر سابقه ای بین  با  نیروها  همه  و 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا سه میلیون 
تومان حقوق می گیرند. چرا به ما گفتند 
آزمون رتبه بندی بدهید تا شامل حالتان 
نیروهای  درصد   ۸۰ شود؟ قرار بود 
حکم هایمان  بندی در  پیمانی رتبه 
بیاید. بخشنامه هم شد اما اعمال نشد. 
بیمه تکمیلی امان ناقص است. گواهی 
کسر از حقوق به ما نمی دهند. تبعیض 
در  هم  آن  نمی کند.  رها  را  ذهنمان 
نیرو  به  شدیداً  که  پرورشی  و  آموزش 

نیاز دارد.
که  است  این حکایت داستانی 
را رنج  آموزش و پرورش  سال ها است 
انسانی  برای سامان نیروی  و  می دهد 
در این وزارتخانه کار زیربنایی نمی شود 
به  وزارتخانه  این  سو  یک  از  چون 
نید  بخوا شما   - استخدامی  نیروی 
نمی خواهد  و  دارد  نیاز  زیادی  معلم- 
تعهدات زیاد برود  بار  زیر  نمی تواند  یا 
از  دیگر صحبت کردن  سوی  از  و 
اجرای سند  تحول  بنیادین  و ارتقای 
فضای تعلیم و تربیت در مدارس بدون 
برداشتن تبعیض میان معلمان و رسیدگی 
به مشکالت معیشتی آنها کاری نشدنی 
یک  با  که  معلمانی  می رسد.  نظر  به 
تعریف کار واحد در یک مدرسه تدریس 
می کنند، نمی توانند درک کنند چرا باید 
احکامشان با هم فرق کند! این در حالی 
پرورش  و  آموزش  همچنان  که  است 
و  می کند  نیرو  راه های متعدد جذب  از 
جای  چالش برانگیزتر بر  این مشکل، 

می ماند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

هماهنگی وزارت علوم و پلیس فتا
 برای برخورد با همیاران تقلب

وزیر علوم گفت: با پلیس فتا برای برخورد با تقلب علمی هماهنگ شده و با مواردی 
که در فضای مجازی تحت عنوان کمک به برگزاری امتحانات و دیگر موارد عنوان 

شده است به شدت برخورد می شود.
منصور غالمی درباره ارزیابی پایان ترم و بحث هایی که در مورد تقلب دانشجویان 
در فضای مجازی مطرح می شود، گفت: در ارزیابی پایان ترم اساتید محور اصلی 
هستند و همیشه ارزیابی با نظر اساتید بوده است و اساتید با شناختی که از دانشجویان 

دارند این کار را انجام می دهند.
در  عناوین  دیگر  و  تقلب  همیار  عناوین مختلف مانند  با  که  مباحثی  درباره  وی 
بوده  معمول  آزمون حضوری هم  در  تقلب  گفت:  می شود  مطرح  مجازی  فضای 
ولی دانشجویان حتی به صورت شوخی هم درگیر تقلب نشوند و در فضای مجازی 
چیزی منتشر نکنند چون موجب کم اعتبار شدن زحمات خود و اساتید آنها می شود.

وزیر علوم افزود: مواردی مانند کمک به برگزاری امتحانات که با عناوین مختلف در 
البته  کرده ایم  هماهنگ  با پلیس فتا  و  شده  رصد  می شود  اعالم  مجازی  فضای 
نه فقط در این بخش بلکه در بخش های مختلف تقلب علمی که این موارد هم 

جزیی از تقلب علمی است.
وی ادامه داد: ما در این زمینه قانون داریم و هر موردی کشف شود به شدت برخورد 
چرا  این موضوع نشود  درگیر  شوخی  به  حتی  دانشجویان  امیدواریم  می شود 
نمره  رشته  یک  در  که  است  این  از  بیشتر  خیلی  دانشجویان  برای  که ضرر آن 

کم بیاورند.

توانمند سازی روانشناسان و مشاوران مراکز 
مشاوره دانشگاهی کلید خورد

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران از برگزاری دوره های آموزشی آنالین تخصصی 
ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه های کشور خبرداد.

حمید پیروی از برگزاری دوره های آموزشی آنالین تخصصی ویژه روانشناسان و 
مشاوران دانشگاه های کشور خبرداد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط روان شناختی و حاکم بر جامعه و نقش بی بدیل 
جامعه مشاوره و روانشناس کشور در زمینه ارائه خدمات بهداشت روان به آحاد جامعه 
و نیازی که هم اکنون بیش از گذشته به واسطه پاندمی کرونا در جامعه احساس 
می شود، ارتقاء توانمندی های مشاوران و روانشناسان مراکز مشاوره و شاغلین در 
سایر سازمان ها به عنوان مسئولیت اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه تهران در دستور 
کار قرار گرفت و با حمایت دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم و تحقیقات و فناوری، مجموعه دوره های آموزشی بصورت وبینار با حضور 

اساتید برجسته کشور برنامه ریزی و اجرا می شود.

امتحانات برخی دروس دانشگاه تهران غیرحضوری شد
معاونت آموزشی دانشگاه تهران در خصوص برگزاری امتحانات حضوری پایان نیم 
سال دوم سال تحصیلی 99-۱39۸ اطالعیه جدیدی صادر کرد که به شرح زیر است؛

بر اساس درخواست برخی از دانشجویان و اساتید جهت تمدید زمان انتخاب برای 
تصمیم گیری اعضای هیأت علمی در خصوص برگزاری امتحان به شیوه حضوری 
و یا غیر حضوری در مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی، تغییراتی در 
فایل اولیه ایجاد شده و برخی از دروس به شیوه امتحان غیرحضوری تغییر یافت.

دروس  برای  و  شده  دارای امتحان حضوری ارائه  پیوست دروس  لیست  در 
آزمون حضوری در دانشکده های محل تحصیل دانشجو و سایر استان ها و شهرهای 
کشور در مراکز منتخب پیام نور برگزار خواهد شد. فهرست حوزه های امتحانی در 
سامانه جامع آموزش برای دانشجویان دوره کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی و 
یا دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی که دروس جبرانی در مقطع کارشناسی دارند 
قابل انتخاب است.امتحانات حضوری دروس مقطع کارشناسی و دکتری  عمومی  
دامپزشکی  طبق  تقویم  آموزشی و برنامه زمان بندی اعالم شده برای هر درس، 

از تاریخ ۵ تیرماه برگزار می شود.

جوانی که قصد خودکشی داشت 
مأمور نیروی انتظامی را مجروح کرد

در  خودکشی  قصد  گاز  شیر  کردن  باز  با  که  جوانی 
و   ۱۲۵ عوامل  کمک  با  داشت،  را  مسکونی  مجتمع  یک 

۱۱۰ متوقف شد.
ساعت  اهواز،  نشانی  آتش  سازمان  اعالم  اساس  بر 
این هفته یک مورد خودکشی  ۲۲ و 3۲ دقیقه روز شنبه 
تهدید به انفجار خانه گزارش شد که بالفاصله تیم عملیاتی 
محل  به   ۱۲۵ فرماندهی  ستاد  توسط   33 و   3۲ ایستگاه 

حادثه اعزام شد.
و  گاز  با بازکردن شیر  ساله  حادثه جوانی ۲۸  این  در 
تهدید به انفجار خانه، از ورود عوامل ۱۲۵ و ۱۱۰ به خانه 

جلوگیری می کرد.
شخص پس از گفتگو با عوامل ۱۱۰ و ۱۲۵ قانع نشده 
و پس از تالش نیروهای انتظامی برای ورود به خانه یکی 

از عوامل ۱۱۰ به ضرب چاقو مصدوم شد.

27 قمارباز در الهیجان دستگیر شدند
فرمانده انتظامی الهیجان از دستگیری ۲۷ قمارباز و 
کشف 3۵ عدد آالت و ادوات قمار در یک واحد صنفی در 

این شهرستان خبرداد.
سرهنگ قاسم جانعلی پور گفت: در پی دریافت خبری 
مبنی بر برپایی مکان قمار در یک واحد صنفی در حاشیه 
پلیس  کار  در دستور  بررسی موضوع  شهرستان الهیجان، 

قرار گرفت.
این مقام انتظامی با بیان اینکه پس از انجام تحقیقات 
افزود:  شد،  محرز  پلیس  برای  موضوع  نامحسوس صحت 
به  قضائی  هماهنگی  با  عمومی  اطالعات  پلیس  ماموران 

محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این مکان ۲۷ نفر در حال 
قماربازی دستگیر و 3۵ قطعه ادوات قمار و 49۲ میلیون ریال 

وجه نقد نیز کشف شد.

درگیری خانواده متوفی کرونا
 با پزشک پیرانشهری

فرماندار پیرانشهر گفت: تخلیه چشم پزشک پیرانشهری 
بر اثر حمله خانواده متوفی کرونا صحت ندارد و پزشک آسیب 

دیده در حال مداوا است.
به  اشاره  با  نشهر  پیرا ر  ندا فرما بی،  ترا سیدعلی 
پزشکان  ز  ا یکی  چشم  تخلیه  بر  مبنی  صحبت هایی 
پیرانشهری بر اثر ضرب و شتم خانواده متوفی کرونا اظهار 
داشت: این خبر به این شکل درست نیست و چشم پزشک 

تخلیه نشده است.
وی تصریح کرد: البته چشم این پزشک آسیب دیده، 
از  یکی  به  مداوا  برای  اکنون  و هم  است  نشده  تخلیه  اما 
وضعیت  خوشبختانه  و  شده  منتقل  ارومیه  بیمارستان های 

وی در حال بهبودی است.
جوان  کرونا،  متوفی  خانواده  گفت:  پیرانشهر  فرماندار 
33 ساله خود را از دست داده و متاسفانه با توجه به اینکه 
در آن لحظه ناراحت بودند، به اموال بیمارستان آسیب وارد 
کرده و آنها را تخریب کردند و بنابراین پیگیری قانونی آن 

انجام می شود.
مشت  وسیله  به  نیز  بیهوشی  متخصص  افزود:  وی 

خانواده متوفی کرونا از ناحیه چشم دچار آسیب .

گرگ های گرسنه، 35 گوسفند را دریدند
مهریز  سادات  بنادک  روستای  اسالمی  شورای  عضو 
گفت: گرگ های گرسنه با حمله به گله احشام در این روستا 
در بخش مرکزی شهرستان 3۵ راس گوسفند را تلف کردند.

محله  در  حادثه  این  افزود:  بنادکی  دهقان  عباسعلی 
سفلی بنادک سادات اتفاق افتاد و موجب بیش از یک میلیارد 

ریال خسارت شد.
وی ادامه داد: تاکنون در چندین نوبت حمله گرگ های 
گرسنه به گله گوسفندان موجب ضرر و زیان به دامداران 

سخت کوش منطقه شده است .

رهایی گروگان 21ساله 
در کمتر از 24 ساعت

جانشین فرمانده انتظامی البرز گفت: با تالش مأموران 
انتظامی شهرستان نظرآباد، گروگانگیران جوان ۲۱ ساله در 

کمتر از ۲4 ساعت دستگیر شدند.
 سردار سید جعفر حسینی اظهار داشت: ساعت یک 
بامداد اواخر خردادماه سال جاری، در پی تماس یکی از 
شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک 
خودرو  دستگاه   ۲ سرنشینان  سوی  از  ربایی  آدم  فقره 
حوالی  کرج-قزوین  اتوبان  محدوده  در   4۰۵ و  پراید 
وقوع  محل  به  مأموران  بالفاصله  نظرآباد،  شهرستان 

اعزام شدند. حادثه 
وی افزود: در تحقیقات محلی مشخص شد، سرنشینان 
یک دستگاه سواری 4۰۵ و پراید، جوانی ۲۱ ساله را به شدت 
مورد ضرب و جرح قرار داده و سپس اقدام به ربودن وی و 

فرار از محل کرده اند.
منظور  به  مأموران  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
شناسایی آدم رباها وارد عمل شده و ضمن استعالم از پالک 
خودروها دستور توقیف آن ها را به تمامی یگان های انتظامی 

استان های همجوار صادر کردند.
متهمان  شناسایی  برای  تحقیقات  داشت:  بیان  وی 
با  پراید  خودرو  دستگاه  یک  که  این  تا  داشت  ادامه 
اتوبان »کرج-قزوین« شناسایی  در  نظر  مورد  مشخصات 
و پس از مطابقت پالک خودرو با پالک مورد نظر بالفاصله 
دستور توقف خودرو صادر و راننده و سرنشین آن که ۲ زن 

بودند، دستگیر شدند.
سردار حسینی گفت: متهمان در اظهارات خود گفتند 
که، خودرو حامل فرد ربوده شده دقایقی پیش از آن ها جدا 
شده و به سمت اتوبان قم حرکت کرده است که موضوع به 
مأموران آگاهی استان قم اطالع داده شد و با سرعت عمل 
مأموران خودرو مورد نظر که یک دستگاه پژو 4۰۵ بود با 
۲ سرنشین مرد شناسایی و در یک عملیات ضربتی هر ۲ 
متهم دستگیر و فرد ربوده شده نیز در کمتر از ۲4 ساعت در 

یک عملیات موفق پلیسی رها شد.
پلیس  به  انتقال  از  پس  متهمان  افزود:  ادامه  در  وی 
را  ربایی  آدم  این  از  انگیزه خود  نظرآباد  آگاهی شهرستان 

اختالفات مالی عنوان کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز ضمن بیان اینکه 
در این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف شد، خاطر نشان کرد: 
هر 4 متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری سرشبکه های اصلی
 قاچاق مواد مخدر

اینکه  بیان  با  ناجا  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
از  مخدر  مواد  قاچاق  اصلی  های  سرشبکه  دستگیری 
راهبردهای جدی این پلیس است از دستگیری ۱۷۰ نفر از 

عناصر اصلی و قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.
سرهنگ مجید کریمی به تشریح اقدامات پلیس مبارزه 
با مواد مخدر پرداخت و گفت: در سال ۱39۸ ، ۸۱3 هزار 
کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط پلیس کشف شد،این کشفیات 
صرفا مربوط به اقدام و عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا است؛ در حالی که میزان کشفیات مواد افیونی در سال 
9۸ در کل کشور 9۵۰ هزار کیلوگرم بوده که تریاک در صدر 

کشفیات ناجا است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بزرگترین تولید کننده 
مواد مخدر یعنی افغانستان در همسایگی کشور ما وجود دارد 
با آسیب های متفاوتی در این حوزه مواجهه ایم؛ براساس اخبار 
گزارش شده و بررسی های صورت گرفته، به طور متوسط 
ساالنه ۱۰ هزار تن انواع مواد مخدر در افغانستان کشت و 
تولید می شود که بخش اعظمی از آن مرفین و هروئین است 
که به مقصد کشورهای اروپایی و غربی ترانزیت می شود.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه در مبارزه با مواد مخدر 
عزم جدی و راسخی داریم، عنوان کرد: تمرکز بر کاهش 
دسترسی به مواد مخدر در کشور از اولویت های اساسی ما 
است از طرف دیگر دستگیری عناصر اصلی قاچاق و ترانزیت 
آن و همچنین برخورد با خرده فروشان را با اجرای طرح های 

مختلف دنبال می کنیم.
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محدودیت سنی برای وام ازدواج باید لغو شود

نماینده مجلس یازدهم گفت: مجلس در مقابل سیاسـت هایی 
کـه اخیـراً اتخـاذ شـده و مصوباتـی کـه ماهیـت ضـد خانـواده و 

جمعیـت دارد بـه طور جدی ایسـتاده اسـت.
زهـره الهیـان نماینـده حـوزه تهـران، ری و شـمیرانات ، در 
واکنـش بـه اقدام اخیر رئیس جمهـور مبنی بر اعمـال محدودیت 
سـنی بـرای متقاضیـان وام ازدواج گفت: صحبت اخیر مبنـی بـر 
عـدم اختصـاص دادن وام ازدواج به افراد بـاالی 4۰ سـال و زیـر 

۱۸ سـال بـه معنی محدود کـردن ازدواج اسـت.
وی با تاکید بـر اینکـه ایـن ابالغیـه بایـد ملغی شـود، افزود: 
بـا توجـه بـه شـرایط فعلی که ۱۲ میلیـون جـوان در سـن ازدواج 
هسـتند، این دسـتورالعمل برخالف سیاسـت های کالن نظـام در 

حـوزه خانـواده و جمعیـت اسـت و باید منتفی شـود.
الهیـان بـا انتقـاد از برخـی مصوبـات ضـد خانـواده دولـت، 
تصریـح کرد: مجلـس در مقابل سیاسـت هایی کـه دولـت اخیـراً 
اتخـاذ کـرده و مصوباتـی کـه ماهیت ضـد خانـواده و جمعیت دارد 
بـه طور جدی ایسـتاده اسـت. برای مثـال در ماجرای قطـع یارانه 
موالید، مجلس تذکـری را بـا امضـای نماینـدگان تنظیـم و بـه 

رئیس جمهـور ابـالغ کـرد.
د  خـو لفت  مخا ن  بیـا بـا  مجلس  ه  یند نما یـن  ا
کـرد:  خاطرنشـان  ازدواج،  وام  سـنی  محدودیـت  نسـبت به 
برای دسـتورالعمل محدودیت سنی وام ازدواج نیز مجلس مخالفت 
ابزارهای مجلس نظارتـی  مهمتریـن  می کنـد.  اعـالم  را  خـود 
اسـت پـس بایـد در قدم هـای اول از ایـن ابـزار اسـتفاده شـود. 
مثل تذکر بـه رئیس جمهـور و در گام بعـد نیـز طـرح سـوال از 

کار قـرار دارد. در مجلس در دسـتور  مسـئولین 
الهیـان بـا بیان موانع ازدواج جوانان، عنـوان کرد: در اوضاعی 
که شـرایط اقتصادی و فرهنگی راه را برای ازدواج جوانان سـخت 
کـرده، بهتر اسـت دولـت به جـای مصوبه های غربی و حاشـیه ای 

بـه مسـائل اصلی و متناسـب با فرهنـگ ایرانی بپردازد.
بـه گـزارش مهـر، حسـن روحانی هفته گذشـته بـا اعمال 
محدودیـت در شـرایط سـنی متقاضیـان دریافـت وام ازدواج، 
و  جهانگیری معاون اول خـود  اسـحاق  بـه  ابالغیـه ای  طـی 
کشـور،  بودجـه  و  برنامـه  نوبخت رئیس سـازمان  محمدباقـر 
قانـون  در صورت لـزوم  یـا  آئین نامـه  »فـوری  داد:  دسـتور 
اقتصـادی  هماهنگـی  در جلسه شـورای  یـا  شـود  اصـالح 
 ۱۸ صرفـًا  ازدواج  سـن افراد متقاضی وام  کـه  شـود  مطـرح 

تـا 4۰ سـال باشـد.«
این در حالیسـت که بر اسـاس آمارهای سـازمان ثبت احوال، 
در سـال 9۷ حـدود ۷۰ هـزار ازدواج در بازه های سـنی کمتر از ۱۸ 
سـال و بیشـتر از 4۰ سـال در کشـور انجام شـده و عدم پرداخت 
وام ازدواج بـه افـرادی در ایـن بازه سـنی به معنای از دسـت رفتن 

و ممانعت در برابر یک سـوم ازدواج های کشـور اسـت.
لطمه زدن به ازدواج هزاران جوان توسـط دولت در شـرایطی 
در حـال انجـام اسـت که آمار ازدواج در ایـران به طور کلی پایین و 
رو بـه افـول اسـت و دولت به جای سیاسـت گذاری بـرای ترغیب 

به ازدواج مسـیری خالف این امر را پیش گرفته اسـت.

 رئیس جمعیت هالل احمر 
بر ارتقای وضعیت جوانان تاکید 
کرد و گفت: بخشی از ظرفیت 
هزار نیروی در حال جذب در هالل احمر 

به جوانان اختصاص خواهد یافت.
در  است  امید  همتی، افزود:  کریم 
به  را  جمعیت  بتوانیم  کوتاهی  زمانی  بازه 

جایگاهی که الیق آن است، برسانیم.
دبیران  دغدغه های  از  برخی  به  وی 
کرد  اشاره  هالل احمر  جوانان  کانون های 
و گفت: انتظار دارم رئیس سازمان جوانان 
برنامه های اعالم شده را اجرایی کند. ارائه 
مردم  به  صحیح  گزارش  و  واقعی  آمار 
هالل احمر  جمعیت  مسئوالن  وظایف  از 
 6۰۰ حدود  هالل احمر،  جمعیت  در  است. 
می شود  که  داریم  کار  پای  داوطلب  هزار 
گوهرهای  این ها  کرد.  حساب  آنها  روی 
بی هیچ  ما  کنار  در  که  هستند  باارزشی 
را  آنها  باید  می کنند.  نقش آفرینی  توقعی 
را  آنها  داشت  نگه  و  حفظ  و  داده  ارتقا 
هالل  جمعیت  باشیم.رئیس  داشته  مدنظر 
از  بخشی  داریم  نظر  در  داد:  ادامه  احمر 
اولین درآمد اختصاصی که وصول می شود 
قرار  جوانان  سازمان  رئیس  اختیار  در  را 
را  کانون های جوانان  فعالیت های  تا  دهیم 

حمایت کنند.
به عقیده  وی، در حوزه جوانان زحمات 
زیادی کشیده می شود، در حالی که بازخورد 

چندانی نداشته و این زحمات دیده نمی شود 
در  جوانان  زحمات  است  نیاز  افزود:  و 
یابد.  انعکاس  استانی  و  محلی  سایت های 
ضمن اینکه این زحمات حتمًا باید در صدا و 
سیمای محلی هم منعکس شود؛ چرا که این 
موضوع به ایجاد انگیزه کمک خواهد کرد.

در  هالل احمر  وضعیت  به  همتی 
گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته وضعیت 
جمعیت بهتر بود و تحریم های ظالمانه وجود 
مختلفی  اردوهای  همین  برای  نداشت، 
نگهداشت  و  برای حفظ  ما  برگزار می شد. 
جوانان باید اقدامات خوبی انجام دهیم. البته 
این معنی نیست که  الزامًا به  این موضوع 

تمام برنامه ها پر هزینه شود.
از  بسیاری  به  متاسفانه  افزود:  وی 
در  هالل احمر  جمعیت  اماکن  و  اردوگاه ها 
و  نشده  تزریق  اعتباری  گذشته  سال  چند 
برخی از این اماکن آسیب دیده اند. به تدریج 
خودمان یا در قالب پروژه های مشترک این 

اردوگاه ها را راه اندازی می کنیم.
کید  تا حمر  هالل ا جمعیت  ئیس  ر
کرد: در تولید برنامه های جوانان حتمًا باید 
بافت فرهنگی و اجتماعی منطقه را لحاظ 
و  جوانان  سازمان  منظور  این  برای  کنیم. 
ولی  نهاد  با  باید  استانی  زیرمجموعه های 
فقیه ارتباط نزدیکی بگیرند. طبیعتًا برنامه ای 
که در سیستان و بلوچستان اجرا می شود، با 
برنامه ای که در قم اجرا خواهد شد تفاوت 

دارد. با توجه به شرایط خاص و عرف هر 
منطقه اقدامات خوبی می توان انجام داد.

همتی به موضوع انتخاب مشاور جوان 
هم اشاره کرد و گفت: با همفکری رئیس 
از میان جوانانی  را  سازمان جوانان، فردی 
که با ما همکاری می کنند، به عنوان مشاور 

جوان انتخاب می کنیم.
در  بازی  سیاسی  کرد:  تاکید  وی 
جمعیت هالل احمر جایی ندارد. نباید فردی 
انتخاب  جوان  مشاور  عنوان  به  را  تندرو 
عمل  عقالنیت  با  که  فردی  باید  کنیم. 
می تواند  و  داشته  خوبی  تعامالت  کرده، 
را  باشد  برای مدیران  حلقه واسط مناسبی 
برای این منظور انتخاب کنیم. ایمان دارم 
این افراد خیلی می توانند به ما کمک کنند.

رئیس جمعیت هالل احمر همچنین 
جذب  ورودی  نان  جوا سازمان  فزود:  ا
تا  کنیم  کار  چه  باید  اما  ماست.  نیروهای 
این  کیفی  نظر  از  هم  و  کمی  نظر  از  هم 
نیروها را ارتقا دهیم؟ معتقدم در این زمینه 

به تجربه دکتر گل فشان نیاز داریم.
همتی با اشاره به صحبت های یکی از 
دبیران کانون ها که گفته بود باید از دبیران 
رئیس  جای  به  اگر  شود  پرسیده  کانون ها 
جمعیت هالل احمر بودند، چه کار می کردند؛ 
گفت: پیشنهاد بسیار خوبی است و ما منتظر 
الزامًا  همیشه  هستیم.  دوستان  پیشنهادات 
تنها بحث کمبود اعتبارات نیست، در همین 

شرایط هم می توان کارهای خوبی انجام داد.
و  ساالنه  مسابقات  داد:  ادامه  وی 
و  شد  خواهد  برگزار  هم  جسمانی  آمادگی 
از دکتر گل فشان می خواهیم در مورد آن 
که  برنامه هایی  همه  از  کنند.  برنامه ریزی 
در راستای اهداف جمعیت هالل احمر باشد 

استقبال می کنیم.
کرد  یاد  هالل  خانه های  از  همتی 
کار  است  این  من  اصلی  طرح  گفت:  و 
دایر  هم  آن  و  دهیم  انجام  ماندگاری 
کردن خانه های هالل است. موضوعی که 
اساس نامه آن از سال 94 نوشته شده بود، اما 
بنا به دالیلی جنبه اجرایی پیدا نکرد. امروز 
به 3۰ هزار خانه هالل نیاز داریم. به همین 
دلیل همکاری را به عنوان رابط هماهنگی 
انتخاب  کشور  کل  در  هالل  خانه های 
کرده ایم. نیاز است که در خانه های هالل 
مردم  طبیعتًا  شود.  ارائه  همگانی  آموزش 
اولین  روستایی  و  مناطق شهری  در  بومی 
آسیب دیده  مناطق  در  که  هستند  کسانی 

حضور خواهند داشت.
جوانان  از  زیادی  بخش  افزود:  وی 
ما می توانند خانه های  و داوطلبان در کنار 
هالل را اداره کنند. این کار ماندگاری برای 
نظام خواهد بود. طبیعتًا اگر به خوبی انجام 
در  ما می آیند هم  از  بعد  شود، کسانی که 
این پروژه عظیم ملی گام  تداوم و تقویت 

برمی دارند.

بخشی از درآمد هالل احمر در اختیار سازمان جوانان قرار می گیرد
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پردازنده Xbox Series X در سرورهای 
xCloud مایکروسافت استفاده می شود

در حالی که چند روز پیش شاهد افشای مشخصات سخت افزاری کنسول 
های نسل آینده بودیم )مشخصات سخت افزاری پلی استیشن ۵ و ایکس ایکس 
 Phil( رئیس کل ایکس باکس، آقای فیل اسنپسر ،)!باکس سری ایکس لو رفت
 Xbox Wire پس از مدت ها انتظار، سرانجام در وب سایت رسمی ،)Spencer
اطالعات جدیدی از توان پردازشی و همچنین برخی از قابلیت های جدید کنسول 
نسل بعدی خود را با طرفداران به اشتراک گذاشت. بر این اساس، مایکروسافت 
 RDNA با معماری AMD در این سیستم از پردازنده گرافیکی جدید شرکت
۲ استفاده کرده که قدرت این تراشه برابر با ۱۲ ترافالپس اعالم شده است. توانی 

که تقریبا نه برابر قدرت ایکس باکس وان است.
استفاده از سخت افزار Xbox Series X به بهبود عملکرد چشمگیر این 
سرویس، مخصوصا ازلحاظ کارایی پردازنده، منجر خواهد شد. پردازنده ی نسل بعدی 
ایکس باکس که ساخت AMD و با معماری Zen ۲ است، چهار بازی ایکس 
باکس وان اس را می تواند هم زمان اجرا کند. همچنین، انکودر ویدئو سخت افزار 
جدید نیز 6 برابر سریع تر از نسل قبل است. استفاده از سرورهای مختص بازی های 
PC نیز احتماال باعث می شود بازی های انحصاری کامپیوتر موجود در سرویس 

اشتراک بازی Game Pass، به سرویس استریم xCloud راه پیدا کنند.
می رسد  نظر  به  اما  بودند  یافته  بهبود  تازگی  به   xCloud سرورهای 
بهبودهای بیشتری برای دست یابی به کارایی حتی بهتر، به زودی اتفاق می افتد. 
 xCloud در سرورهای Xbox Series X به نظر می رسد در آینده پردازنده

فعالیت خواهند کرد.
در یک گزارش جدید که توسط The Verge ُپست شده، آنها تایید کرده اند 
که حاال هر )Blade یا تیغه( سرور xCloud حاال شامل ۸ پردازنده کنسول 
Xbox One S می باشد که یک پیشرفت نسبت به پیکربندی در حال تست 

قبلی با تنها چهار کنسول بود.
این ارتقاء ها اما به همین جا ختم نمی شوند. مایکروسافت در حال تالش 
است تا سرانجام سرورهای xCloud را به Xbox Series X انتقال دهد 
که یک ارتقای عملکرد خارق العاده خواهد بود، به مانند این که یک رمزگشای 

جدید ویدیو تا شش برابر سریع تر از رمزگشای فعلی می باشد.
مایکروسافت مشغول است تا پردازنده Xbox Series X در سرورهای 
xCloud به زودی قابل استفاده شود. پردازنده نسل بعدی بسیار قدرتمندتر عمل 
می کند، به شکلی که اجرای بازی روی چهار کنسول Xbox One S به شکل 
همزمان روی یک چیپ ممکن خواهد شد. این مدل همچنین از یک رمزگشای 
ویدیو داخلی بهره می برد که تا شش برابر سریع تر از رمزگشای خارجی فعلیست 

که مایکروسافت روی سرورهای xCloud استفاده می کند.
 xCloud همچنین تایید کرده که مایکروسافت آزمایش The Verge
برای ویندوز ۱۰ را شروع کرده است، همانطور که فیل اسپنسر مدتی قبل به آن 
افزار Xbox Game Streaming شباهت زیادی به نرم  اشاره نمود. نرم 
افزار iOS و اندروید خواهد داشت و در حال حاضر تنها از وضوح ۷۲۰p پشتیبانی 
می کند. با این حال مایکروسافت می گوید ۱۰۸۰p به زودی به آن اضافه خواهد شد.

بارگذاری  نوع  نمایش  برای  را  اینجاست که مایکروسافت ویدیویی  جالب 
اکس باکس سری اکس که باید انتظار آن را داشته باشیم، منتشر کرده است. با 
 Xbox و   Xbox One X State of Decay ۲ روی  بازی  از  استفاده 
Series X در کنار یکدیگر، اکس باکس سری اکس، بازی را در ۱۱ ثانیه لود 
این  لود  برای  که  است  اکس  وان  اکس باکس  از  سریع تر  ثانیه   4۰ که  می کند 
 Xbox بازی به یک دقیقه کامل نیاز دارد… که البته خیلی تبلیغ خوبی برای

One X نیست!
با این حال، تریلر به سرعت تذکر می دهد که دموی تکنیکی نسخه ی نمایش 
داده شده »گیم پلی بهینه سازی شده برای Xbox Series X« را نشان نمی دهد، 
بلکه یک دمو برای یک »عنوان سازگار با گذشته Xbox برای نشان دادن فناوری 

زمان بارگذاری« است.
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کمک به دانش آموزان و اولیای آسیب دیده از کرونا

ن  ما ز سا ئیس  ر
با  گفت:  فرهنگیان  بسیج 
و  کرونا  استمرار  و  شیوع 
خانواده های  از  برخی  آسیب دیدگی 
فرهنگی، بخشنامه ای با عنوان کمک به 
خانواده ها و دانش آموزان آسیب دیده به 
استان ها ابالغ و اجرا شد تا از طریق آن 
بتوانیم به دانش آموزان و خانواده های 
آن ها که دچار آسیب در بیماری کرونا 

شده بودند، کمک کنیم.
ندیشی  هم ا جلسه  لین  و ا ر  د
فرماندهان ۲۰ پایگاه تابعه مرکز بسیج 
حوزه ستادی در سال 99 که با حضور 
فرهنگیان کشور  بسیج  سازمان  رئیس 
پایگاه های  مرکزی  شورای  اعضای  و 
آموزش وپرورش  وزارت  بسیج  مقاومت 
مأموریت های  و  برنامه ها  شد،  تشکیل 

بسیج فرهنگیان تشریح شد.
سازمان  رئیس  مطهری  سردار 
جلسه  لین  و ا ر  د ن  فرهنگیا بسیج 
ه  یگا پا  ۲۰ ندهان  فرما ندیشی  هم ا
اظهار  تابعه مرکز بسیج حوزه ستادی، 
کرد: حضور بسیج فرهنگیان و تالش 
زمان ها  تمام  در  فرهنگی  همکاران 
مخصوصًا در ایام شیوع ویروس کرونا 
کاماًل  مشکل،  رفع  به  کمک  برای 
محسوس و درخور تقدیر است. با شیوع 
و استمرار کرونا و آسیب دیدگی برخی 
بخشنامه ای  فرهنگی،  خانواده های  از 

دانش  و  خانواده ها  به  کمک  عنوان  با 
ابالغ  استان ها  به  آسیب دیده  آموزان 
بتوانیم  آن  طریق  از  که  شد  اجرا  و 
آن ها  خانواده های  و  آموزان  دانش  به 
بیماری کرونا شده  که دچار آسیب در 

بودند، کمک کنیم.
وی با اشاره به سخن مقام معظم 
رهبری که فرمودند منطق بسیج، منطق 
تبدیل تهدیدها به فرصت ها است، افزود: 
قبل از شیوع ویروس کرونا تنها 6۸گروه 

کشور  در  فرهنگیان  بسیج  جهادی 
مشارکت  با  پس ازآن  که  داشته  وجود 
۱۵۰۰گروه  به  تعداد  این  فرهنگیان، 
مسئله  این  و  است  رسیده  جهادی 
از  جامعه  و  مردم  استقبال  نشان دهنده 

بسیج و فعالیت های آن است.
فرهنگیان  بسیج  سازمان  رئیس 
انجام شده  اساسی  اقدامات  به  اشاره  با 
توسط نیروهای بسیجی در کشور گفت: 
در مسئله سیل سیستان و بلوچستان، با 

رایزنی ها و استفاده از ظرفیت های بسیج 
فرهنگیان و کمک های مردمی موفق به 
شناسایی و حل مشکل مدارس، دانش 
این  در  آسیب دیده  معلمان  و  آموزان 

مناطق شدیم.
مطهری مأموریت اقشار بسیج غیر 
از دانشجویی و دانش آموزی را کمک به 
کارآمدی اجزای نظام دانست و گفت: 
بسیج  تعریف شده،  مأموریت  اساس  بر 
فرهنگیان باید بتواند به کارآمدی وزارت 
فرامین  اجرای  در  آموزش وپرورش 
باالدستی  اسناد  رهبری،  معظم  مقام 
مخصوصًا سند تحول بنیادین و اجرای 
مفاهیم فرهنگی و دینی برحسب شرایط 
و مقتضیات روز کمک کند.وی ادامه داد: 
هماهنگی  مأموریت  این  انجام  الزمه 
و  نقش آفرینی  درونی،  استحکام  و 
بسیج  پایگاه های  بیرونی  اثربخشی 

فرهنگیان در سراسر کشور است.
و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، 
در  فرهنگیان  بسیج  سازمان  رئیس 
پایان عزم ملی برای اجرای سند تحول 
راه های  اصلی ترین  از  یکی  را  بنیادین 
پیش روی اجرای سند دانست و اذعان 
اساتید،  روحانیت،  مردم،  کرد: مجلس، 
خانواده ها و سایر اقشار مردم باید تالش 
کنند تا بتواند سند تحول بنیادین در این 

سازمان با موفقیت اجرا شود.

اجحاف  بازنشستگی،  مدیران صندوق  نجومی  حقوق های 
در حق بازنشستگان است

نایب رئیس مجلس یازدهم در پاسخ به تذکر نماینده مشهد و کالت 
در مورد ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: اگر نمی توانیم 
همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغالن را انجام دهیم، سامانه شفافیت 
که بیانگر میزان دریافتی مدیران صندوق است را فعال کنید زیرا دریافت 
حقوق های نجومی 3۵ تا 3۷ میلیونی مدیران صندوق، اجحاف در حق 

بازنشستگان است.
نصراهلل پژمانفر در جلسه علنی روز سه شنبه  مجلس در اخطار قانون 
اساسی با استناد به بندهای 9، ۱۲ و ۱4 اصل سوم قانون اساسی اظهار 
کرد: در مورد هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان به ویژه مستمری بگیران 

سازمان تامین اجتماعی با شاغالن بی توجهی انجام شده است.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس یازدهم از تصمیمات دولت 
در زمینه خرید تضمینی گندم انتقاد کرد و گفت: دولت در ارتباط با خرید 
تضمینی گندم سیاست غلطی را ادامه می دهد. سال گذشته در ارتباط با 
خرید تضمینی، 3 میلیون تن کاهش کشت گندم داشتیم که این موضوع 
باعث شد با وجود برخی نیازها، دست به واردات گندم بزنیم. در صورت 
ادامه روند بی دقتی دولت، مشکالت امنیتی و اقتصادی شکل خواهد گرفت.

پژمانفر در پایان خطاب به رئیس بانک مرکزی اظهار کرد: بعد از 
خرید و فروش توسط دستگاه های ُپز همان لحظه پول از کارت خریدار 
کسر، اما بعد از ۲4 ساعت به حساب فروشنده ریخته می شود. چه کسی 
سازمان های  از  باشد؟  این ۲4ساعت  پول طی  رسوبات  پاسخگوی  باید 

بازرسی می خواهیم تا بر این موضوع نظارت کنند.

رئیس جمهور در مورد قیمت ارز فعاالنه ورود کند
یک عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم از رئیس مجلس خواست که از 
رئیس جمهور بخواهد که در خصوص وضعیت ارز اقدامات عملی انجام دهد.

سید ناصر موسوی الرگانی در جلسه علنی روز سه شنبه  مجلس در 
تذکری شفاهی با اشاره به جلسات مجلس یازدهم با وزاری مختلف دولت 
با وجود این جلسات، در فضای مجازی برخی اظهارات در مورد  گفت: 
بی توجهی مجلس به قیمت ارز مطرح شد که این موضوع پایه و اساسی 
ندارد؛ چرا که مسئولین دولتی مثل رئیس کل بانک مرکزی که نیز در 
مجلس حاضر خواهد شد و در روزهای اخیر نیز به این منظور دعوت شدند.

نماینده مردم فالورجان در مجلس یازدهم افزود: الزم است رئیس 
از حیثیت مجلس به رئیس جمهور متذکر شود که  مجلس ضمن دفاع 
در خصوص افزایش قیمت ارز اقدام عملی انجام داده و گزارشاتی را به 
مجلس ارائه کند. زیرا شرایط موجود و افزایش هر روزه نشان می دهد که 
این اتفاق ها مقطعی نیست و این گرانی ها موجب تورم و افزایش قیمت 

کاال و فشار روی اقشار مختلف جامعه شده و خواهد شد.

شهرهای دارای وضعیت قرمز کامال قرنطینه شود
حوزه  در  کرونا  بحرانی  وضعیت  به  اشاره  با  مهاباد  مردم  نماینده 
انتخابیه خود از رئیس جمهور خواست شهرهایی که در رابطه با ابتال به 
کرونا در شرایط قرمز به سر می برند را نیز به صورت کامل قرنطینه کند.

جالل محمودزاده در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت:  
بسیاری از شهرهای کشور به لحاظ بیماری کرونا در حالت قرمز به سر 
می برند. در میان این شهرها، مهاباد در شرایط نابسامانی به سر می برد. 
در حال حاضر در تنها بیمارستان مهاباد حدود ۱4۰ نفر از بیماران مبتال 
به کرونا بستری شدند. هر روز شاهد فوت عزیزانمان در مهاباد هستیم. 
قرمز  وضعیت  دارای  شهرهای  برای  اساسی  فکری  جمهور  رئیس  چرا 

همانند مهاباد نمی کند.
و  بهداشت  کارکنان شبکه  و  پزشکی  کادر  و  پرستاران  افزود:  وی 
امر در طول مبارزه  درمان، خیرین دلسوز شهرستان مهاباد و مسئوالن 
چند ماهه با این بیماری سنگ تمام گذاشته اند ولی دولت چه اقدامی کرد؟ 
چرا شهرهای با وضعیت قرمز نباید تماما قرنطینه شوند؟ چرا نباید خسارات 

مالی ناشی از تعطیلی بازار را هیأت دولت بر عهده بگیرد.
نماینده مردم مهاباد بیان کرد: قرار بود که اقساط تسهیالت بانکی 
پرداخت شده به کسبه و بازاریان و کارآفرینان حداقل چهار ماه به تعویق 
بیفتد ولی بانک ها به این موضوع عمل نکردند. قرار بود تسهیالت ارزان 
قیمت به مشاغل مختلفی که دچار ضرر و زیان شدند اختصاص پیدا کند 
اما اقدامی را شاهد نبودیم. پرسنل خسته با کمبود امکانات و نیرو روبرو 

هستند. چرا نیروهای تازه نفس به بیمارستان مهاباد تزریق نمی شود.
احساس  اگر  جمهور  رئیس  آقای  کرد:  بیان  پایان  در  محمودزاده 
مسئولیتی نسبت به مردم دارید و بر سوگندی که خوردید پایبند هستید 
امکانات مالی کامال قرنطینه کنید و  تامین  با  را  شهرهایی مانند مهاباد 
ادارات و بانک ها و مشاغل پررفت و آمد را ضمن جبران خسارت آن ها 
تعطیل کنید. مردم مهاباد بیش از ۷4 درصد به شما رأی دادند. این به 
دور از اخالق و وجدان است که مردم این شهر را در مقابل این بیماری 

خطرناک رها کنید.

وضعیت بانک ها باید روشن شود
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس از عدم سرمایه گذاری 

دولت در استان گلستان انتقاد کرد.
غالمعلی کوهساری در جلسه علنی صبح روز سه شنبه مجلس در 
تذکری گفت: سرمایه گذاری دستگاه های دولتی و نیمه دولتی در استان 
گلستان و خصوصا شهرستان آزادشهر و رامیان در حد صفر است. معاونت 
سرمایه گذاری وزارت اقتصاد نیز گزارش از میزان سرمایه گذاری در استان 

گلستان را در اختیار نمایندگان قرار دهد.
اینچه برون را خاص مردم این  وی همچنین تصویب منطقه آزاد 
منطقه عنوان و خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که در مورد تامین 
و تخصیص وجه الزم برای کشاورزان کلزا و گندم کاران مساعدت شود.

کوهساری با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع ضعف ولتاژ و قطعی 
برق در شهرستان رامیان گفت: بانک ها قوانین خود را دارند و حرف رئیس 
جمهور و وزیر اقتصاد را گوش نمی کنند. آنها پدر مردم را درآوردند، الزم 

است وضعیت بانک ها را روشن کنید.

هر جا فساد باشد رشد اقتصادی اتفاق نمی افتد
این که  نماینده مردم الهیجان در مجلس شورای اسالمی ضمن 
از دولت خواست به صورت جدی با فساد مقابله کند، گفت: هر جا فساد 

باشد رشد اقتصادی رخ نمی دهد.
رسول فرخی نماینده مردم الهیجان در مجلس شورای اسالمی در 
تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس گفت: مقام معظم رهبری در پیام 
به این مجلس مباحث فرهنگی و عدالت را مورد توجه قرار داده بودند. 
آقای رئیس جمهور نگاه مجلس در وضعیت فعلی جامعه کمک به دولت 
در جهت رفع مشکالت اقتصادی است؛ چرا دولت عزمی برای جلوگیری 
افزود: هر کجا که  نماینده مجلس  این  ندارد؟  قیمت کاالها  افزایش  از 
فساد اقتصادی باشد رشدی در آن جا وجود نخواهد داشت. در حالی که 
بازنشستگان در کشور باالترین هزینه زندگی و درمان در کشور را دارند 
چرا دولت به همسان سازی حقوق بازنشستگان توجهی نمی کند. چرا رتبه 

بندی معلمان به صورت کامل اجرا نمی شود.
وی در پایان اضافه کرد: یکی از ارکان  مناسب تجهیز کشاورزی در 
استان گیالن است، ولی در اجرای آن مشکالت زیادی وجود دارد. امروز 
استان های شمالی دارای مشکالتی با منابع طبیعی هستند. افرادی حدود 
۵۰ سال اراضی را در تصرف دارند ولی با  منابع طبیعی دچار مشکل هستند.

سیاست دولت مساعدت با قشرهای کم برخوردار
 و آسیب دیده است

به دنبال آن است، هدایت  امروز دولت  آنچه  تاکید کرد:  رئیس جمهور 
پایه های  و  تولید  تقویت  در جهت  پایدار  اساس سیاست های  بر  نقدینگی 

اقتصاد مولد است.
حجت االسالم روحانی در  جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: 
برنامه اجرایی این سیاست به طور منسجم آغاز شده است و موضوعاتی نظیر 
فعال کردن بورس برای عرضه منطقی سهام یا فعال کردن معادنی که عده 
ای مالکیت آن را در طی سال های گذشته در اختیار گرفته اند اما هیچ فعالیت 

اقتصادی ندارند، پیگیری می شود.
رئیس جمهور افزود: فروش اوراق به صورت کامال اقتصادی و باصرفه به 
مردم و از آن مهمتر فروش اموال و زمین های دولتی برای ساخت مسکن از 
دیکر اقدامات مهم دولت برای تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است تا بتواند 

نقدینگی کشور را به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.
روحانی تشکیل بورس امالک را نیز از جمله اقداماتی برشمرد که  موجب 
تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تولید مسکن در سطح گسترده از طریق 

تامین زمین و تسهیالت مالی الزم خواهد شد.
رئیس جمهور تاکید کرد: دولت با جدیت سیاست های پولی خود  را اعم 
از کنترل نقدینگی و تورم و همچنین مدیریت بازارهای مالی و بویژه قیمت 

ارز، دنبال می کند.
روحانی با بیان اینکه مردم شریف ایران شرایط کشور و مشکالتی که 
می  درک  را  است  اقتصادی کشور شده  های  برنامه  پیشبرد  مانع  ناخواسته 
کنند، گفت: اطمینان دارم با همراهی یکدیگر از این شرایط سخت و ناخواسته 

عبور خواهیم کرد.
روحانی با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده 
دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد، افزود: برخی تحرکات و عملیات روانی در 
عرصه بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی  در بین 

مردم  از عوامل اصلی  آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسوالن اقتصادی کشور بویژه  دست اندرکاران 
اصلی بازارهای مالی می بایست با قوت و جدیت اجرای سیاست ها و برنامه 
های تصویب شده برای کنترل و مدیریت این بازار را در دستور کار داشته 
باشند، گفت: همه باید تالش کنیم تا مانع از ایجاد بار روانی  تاثیر افزایش 
قیمت ارز بر قیمت سایر اقالم و کاالها شویم و مراقبت کنیم که نوسانات 

کوتاه مدت و گذرای ارز کنترل شود.
روحانی با بیان اینکه همه دستگاه های نظارتی و انتظامی در کنار بانک 
مرکزی و با همکاری موثر خود مانع از برخی فعالیت های سودجویانه از سوی 
سوداگران شوند، اظهار داشت: مطمئن ترین راه  برای آرامش بازار ایفای تعهد 
صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در 

فضای آرام و باثبات بازارها است .
با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در ایجاد فضای آرام  رئیس جمهور 
و  نوسانات کوتاه مدت  روانی  بار  و  نگرانی های مردم  اقتصاد و کاهش  در 
گذرای ارز ارز، گفت: کمک دستگاه های تبلیغی و رسانه ها در کنار مساعدت 
غیر  هیجانات  مرکزی،  بانک  اجرای  دست  در  اقدامات  و  نظارتی  نهادهای 

واقعی را مهارمی کند.
روحانی همچنین  گزارش های واصله مبنی بر باز شدن مرزها و بازگشت 
وضعیت صادرات و واردات  به شرایط قبل از شیوع کرونا را در آرامش بازار مالی 
و ارز موثر خواند و افزود: افزایش صادرات و تالش های موفقیت آمیز برای 
بازگشت درامدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات 
از سوی صادرکنندگان وضعیت آرام تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.

در بومی سازی محصوالت دفاعی به خوداتکایی رسیده ایم
معاون پارلمانی وزیر دفاع با بیان این که ایران متناسب با تهدید احتمالی 
در وضعیت دفاعی مناسبی در منطقه قرار دارد، گفت: ما در بومی سازی قطعات 

و محصوالت دفاعی به خود اتکایی رسیده ایم.
رضا طالیی نیک در حاشیه جلسه روز سه شنبه مجلس گفت: بخش هایی از 
گزارش وزیر دفاع به دلیل این که با مالحظات طبقه بندی بود در جلسه غیرعلنی 

مطرح شد لذا امکان انعکاس در جلسه علنی را نداشت.
وی ادامه داد: روند پیشرفت صنایع دفاعی و سامانه های جدید تسلیحاتی 
کشور با اتکا به دانش بومی، متخصصان ایرانی، مشارکت بخش خصوصی، 
از  خاصی  موارد  و  است  آمده  به دست  بنیان  دانش   و شرکت های  نخبگان 
و  دریایی  زمینی،  رزم  هوایی،  پدافند  موشکی،  حوزه  در  جدید  محصوالت 

هوایی را شامل می شود که وزیر دفاع در این باره به نمایندگان گزارش داد.
معاون پارلمانی وزیر دفاع ادامه داد: امیرحاتمی در این جلسه اشاره ای 
به موضوع جنگ الکترونیک کرد و مواردی را درباره ی تجهیزات مورد نیاز 
حوزه مرزبانی و انتظامی مطرح کرد و تاکید شد که بخشی از این محصوالت 
با  متناسب  که  گونه ای  به  یابد  افزایش  ما  بازدارندگی  قدرت  شده  باعث 
تهدیدات احتمالی در یک وضعیت دفاعی مناسبی در منطقه قرار گرفته ایم و 
این قدرت بازدارندگی در حدی است که دشمنان ما با وجود این که بعضا شعار 
تهدید علیه ایران را می دهند، اما اراده عملی برای اعمال تهدید علیه ایران 
و استقالل و تمامیت ارضی و امنیت کشور را نداشته و بارها از این تهدیدات 

خود عقب نشینی کرده اند.
وی با بیان این که مستنداتی از قابلیت های دفاعی توسط وزیر دفاع به 
نمایندگان ارائه شد، تصریح کرد: بخشی از این دستاوردها محصول مشترک 
صنایع دفاعی در نیروهای مسلح با بخش خصوصی است. ما با ۵4۰۰ شرکت 
بخش خصوصی در وزارت دفاع همکاری نزدیک داریم همچنین 6۱۰ شرکت 
دارند. 6۵۰۰  فناوری و صنایع دفاعی مشارکت  و  بنیان در تحقیقات  دانش 
میلیارد تومان قرارداد جاری با شرکت های خصوصی و دانش بنیان وجود دارد.

معاون پارلمانی وزیر دفاع خاطرنشان کرد: مشارکت بخش خصوصی و 
نخبگان در حوزه صنایع دفاعی زمینه ی 6۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده 
و همچنین در بومی سازی قطعات و محصوالت دفاعی به روند خوداتکایی 
باالیی رسیده ایم به گونه ای که ما امروز عالوه بر صنایع نظامی حدود ۱۸ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد جاری و در حال اجرا با بخش های غیرنظامی داریم.

طالیی نیک ادامه داد: در واقع ظرفیت مازاد صنایع دفاعی در عرصه 
صنایع غیرنظامی قرار گرفته است که حوزه خودروسازی یکی از این موارد است، 
چرا که تهدیدکنندگان جمهوری اسالمی ایران از حدود یک سال قبل ایران 
را ترک کردند و شرکت های بزرگ خودروسازی را تنها گذاشتند و بالفاصله 
وزارت دفاع ورود کرد و بخش قابل توجهی از آن تجهیزاتی که وارداتی بود 
و شرکت های تامین کننده آنها در اختیار ما قرار ندادند، توانستیم خیلی سریع 
جبران و جایگزین کنیم.وی همچنین اظهار کرد: امروز بیش از 3۵۰۰ میلیارد 
تومان فقط در عرصه خودروسازی به خودروسازان کمک می کنیم تا در زمینه 
تامین خودرو با وقفه مواجه نشوند. وزارت دفاع نیز تمهیداتی در حوزه معیشتی 
داشته و برای اولین بار امسال حق ایثارگری بازنشستگان لشگری پرداخت 
می شود. متاسفانه در 3۰ سال گذشته این مبلغ پرداخت نشده بود که حدود 
9۰۰ میلیارد تومان اعتبار با کمک دولت و مجلس شورای اسالمی تامین شد 
و ما امسال پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان لشگری را به 

بیش از سه برابر میزان افزایش می دهیم.
معاون پارلمانی وزیر دفاع همچنین گفت: با تامین اعتباری که در این 
زمینه حاصل شد، سرانه پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان به بیش از 
سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد. وزیر دفاع درباره ی بودجه دفاعی و مناسبات 
دفاعی با کشورهای منطقه نیز اطالعاتی را در اختیار نمایندگان قرار داد ما 
قدردان حمایت مجلس شورای اسالمی از بودجه دفاعی هستیم اما در بخش 
انتقال  تخصیص مشکالتی وجود دارد. نمایندگان در جلسه غیرعلنی درباره 
پادگان های نظامی مطالبی را مطرح کردند. درخواست آنها انتقال پادگان ها 
از داخل شهر به بخش های دیگر بود و همچنین نمایندگان تاکید کردند که 
زمینه ی مشارکت بخش خصوصی بیشتر فراهم شود قرار شد پیشنهادات تقنینی 
را به دولت و مجلس شورای اسالمی ارائه کنیم تا تسهیالت قانونی درباره مستند 
سازی امالک و اراضی و نحوه انتقال پادگان ها با سرعت بیشتری انجام شود.
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ضوابط معافیت پزشکی مشموالن دارای مدرک تحصیلی دکترای 
پزشکی

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا ضوابط معافیت پزشکی مشموالن دارای 
مدرک تحصیلی دکترای پزشکی را تشریح کرد.

سردار تقی مهری اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده 4۰ قانون خدمت وظیفه 
از پزشکان عمومی، دندان پزشکان و پزشکان  اعم  عمومی، مشموالن پزشک 

متخصص فقط در صورتی می توانند از معافیت دائم پزشکی بهره مند شوند 
که به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به اشتغال به حرفه طبابت 

در نیروهای مسلح نباشند.
وی با بیان اینکه به درخواست پزشکی این دسته از مشموالن بعد از 
ترک تحصیل، انصراف و یا فراغت از تحصیل رسیدگی می شود، گفت: در 
برخی از موارد بیماری مشموالن پزشک در حدی است که مانع طبابت آنان 
در بیمارستان های نیروهای مسلح نیست که در این صورت به خدمت دوره 
ضرورت اعزام و برابر نظر شورای پزشکی وظیفه عمومی از انجام خدمات 

رزمی معاف می شوند.
به  رسیدگی  کرد:  عنوان  ناجا  عمومی  وظیفه  زمان  سا رئیس 
دکترای  تحصیلی  مدرک  دارای  مشموالن  پزشکی  معافیت  درخواست 
داروسازی، دامپزشکی، تکنسین های اتاق عمل و … همانند مشموالن 
آنان  پزشکی  معافیت  درخواست  به  شرطی  هیچ  بدون  و  بوده  عادی 

می شود. رسیدگی 

پرورش  و  وزیرآموزش 
گفت: باید نوع نگاه و شیوه 
در  نی  نسا ا نیروی  جذب 
سایر  به  نسبت  پرورش  و  آموزش 
دستگاه ها تغییر کند. آموزش و پرورش 
و تخصصی  کامال علمی  یک دستگاه 
شایستگی ها  واجد  ما  معلمان  و  است 
تخصصی  و  حرفه ای  و صالحیت های 

هستند.
افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
زندگی کنیم،  با کرونا  بگیریم  یاد  باید 
چاره ای نداریم تا زمانی که داوریی برای 
درمان آن پیدا شود باید یاد بگیریم با 

آن زندگی کنیم.
نقش  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
و  آموزش  در  انسانی  نیروی  جایگاه  و 
شیوه  و  نگاه  نوع  باید  گفت:  پرورش 
و  آموزش  در  انسانی  نیروی  جذب 
پرورش نسبت به سایر دستگاه ها تغییر 
دستگاه  یک  پرورش  و  آموزش  کند، 

کامال علمی و تخصصی است و معلمان 
صالحیتهای  و  شایستگی ها  واجد  ما 
آموزش  هستند؛  تخصصی  و  حرفهای 
و پرورش بنگاه کاریابی نیست که هر 
کسی بتواند به هر طریقی وارد آن شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: 
و  توسعه  موتور محرکه  انسانی  نیروی 
نیروی  تاثیر  و  است  جامعه  پیشرفت 
روی  بر  پرورش  و  آموزش  در  انسانی 

جامعه خیلی بیشتر از سایر دستگاه های 
دیگر است.

ی  ها و نیر  : د کر یح  تصر وی 
توانمند و متخصص که توسط دانشگاه 
فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تربیت 
و  آموزش  وارد  باید  اند  دیده  دوره  و 
پرورش شوند، قانون راه ورود به آموزش 
و پرورش را برای ما مشخص کرده است 
و این راه از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 

شهید رجایی می گذرد.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
در  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  اساس  بر 
شهریور  در  را  مدارس  هستیم  تالش 
ماه بازگشایی کنیم، ادامه داد: برای آغاز 
سال تحصیلی ۱4۰۰-۱399 بر اساس 
پروتکلهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا چند سناریو را پیش بینی کردهایم 
از جمله آموزش حضوری، آموزش نیمه 
حضوری)تلفیقی( و آموزش مجازی که 
این سناریوها با توجه به شرایط سفید، 

زرد و قرمز استان ها اجرا خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: 
باید در آموزشی که داده می شود به بعد 
توجه  هم  درسی  موضوعات  پرورشی 
در  را  آن  آموزشی  بعد  فقط  نباید  کرد 
نظر بگیریم باید بعد پرورشی را هم در 
برنامه ریزیهای آموزشی بویژه آموزشی 
که از طریق فضای مجازی و تلویزیون 

و رادیو ارائه می شود، در نظر بگیریم.

اجرای سناریوهای بازگشایی مدارس با توجه به شرایط استان ها

دبیر علمی پنجمین جشنواره ملی دانش آموزی 
ابن سینا با اشاره به جزئیات برگزاری این جشنواره، 
گفت: این جشنواره از ۱۱ مرداد ماه به صورت مجازی 

برگزار می شود.
اینکه  بیان  با  مهندس مهدی رشیدی جهان، 
این جشنواره از ۱۱ تا ۱۷ مرداد سال جاری به مدت 
از  آموزان  دانش  گفت:  می شود،  برگزار  هفته  یک 
سراسر کشور به صورت آنالین با ارائه دستاوردهای 
خود می توانند در آزمون های مجازی این جشنواره 

شرکت کنند.
حمایت  با  جشنواره  این  برگزاری  افزود:  وی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ها 
و نهادهای علمی دیگر است که با توجه به شرایط 
پژوهشگاه  مشارکت  و  با همکاری  در کشور  کرونا 

نیرو به صورت مجازی برگزار می شود.
رشیدی، جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا 
از  بیش  با حضور  رویداد مجازی ملی  بزرگترین  را 
ارائه ۱۱۰۰  قالب  4 هزار دانش آموز دانست که در 
پروژه علمی برگزار می شود، یادآور شد: »دستاوردها 
علمی  »سمینارهای  دانش آموزی«،  اختراعات  و 
کار  و  کسب  »ماراتون  مختلف«،  رشته های  در 
»ماراتون  برنامه نویسی«،  »ماراتون  دانش آموزی«، 
محتوای دیجیتال«، »المپیادهای علمی علوم پایه« 
و »فیلم کوتاه و انیمیشن« از جمله محورهای این 

جشنواره است.
دبیر پنجمین جشنواره ابن سینا با اشاره به این 
که بیش از ۷۰۰ مدرسه و پژوهش سرای دانش آموزی 
از 3۱ استان در این جشنواره شرکت می کنند، گفت: 

داوری مجازی در بستر سرویس های ایرانی به صورت 
توصیفی  )کارنامه  توصیفی  کارنمای  ارائه  آنالین، 
پژوهش ها( برای اولین بار در کشور، چاپ مقاالت 
برتر در مجله ویژه الکترونیکی باشگاه پژوهشگران 
ابن سینا و ارائه گواهی حضور بین المللی با قابلیت 
استعالم از ویژگی های برجسته پنجمین دوره جشنواره 

ملی ابن سینا محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: برگزیدگان دوره های قبل 
این جشنواره در مسابقات بین المللی شرکت داشتند 
 9 طال،  مدال   ۱۵ کسب  به  موفق  دانش آموزان  و 
مدال نقره، ۱۱ مدال برتر و جوایز ویژه از وزارت علوم 
کشورهای مختلف شدند، امسال نیز برگزیدگان به 
مسابقات بین المللی که برخی از آن ها آنالین برگزار 

می شود، اعزام خواهند شد.

جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا به صورت مجازی برگزار می شود

قانون حمایت از اطفال 
رئیس  توسط  نان  نوجوا و 
جمهوری به معاونت ابتدایی 
و  یکصد  اصل  اجرای  شد.در  ابالغ 
قانون اساسی جمهوری  بیست و سوم 
از سوی رئیس جمهور  ایران،  اسالمی 
از اطفال و نوجوانان«  قانون »حمایت 
پس از تصویب و تایید شورای نگهبان، 

به معاونت ابتدایی ابالغ شد.

قانون،  این  اهداف  تحقق  جهت 
و  سازمان ها  برای  تکالیفی  و  وظایف 
وزارت  جمله  از  مختلف  دستگاه های 
و  نام  ثبت  جهت  پرورش  و  آموزش 
نوجوانان  و  کودکان  تحصیلی  پوشش 
آموزش  و  قانون  این  حمایت  تحت 
حقوق  زمینه  در  کارکنان  و  مدیران 
اطفال و نوجوان، پیش بینی شده است.

والدین،  قانون   این  در  همچنین 

و  اطفال  قانونی  سرپرستان  و  اولیاء 
ادامه  از  ممانعت  صورت  در  نوجوانان 
متوسطه  دوره  پایان  تا  آنان  تحصیل 
برای  حتی  و  بوده،  مجازات  مستوجب 
به  نسبت  جرم  وقوع  از  مطلع  افراد 
قانون و عدم اعالم آن  این  مشمولین 
به مراجع صالحیتدار مجازات پیش بینی 
شده که در صورت معطوف بودن جرایم 
به اطفال کم توان ذهنی یا جسمی، این 

مجازات تشدید شده است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و 
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ 
و  اطفال  تمامی  شامل  قانون  این 
نوجوانان )افراد زیر ۱۸ سال دختر و پسر( 
اختالل  بیماری،  مانند  دالیلی  به  که 
رفتاری، زندانی بودن واعتیاد اولیاء خود 
قرار  اجتماعی  آسیب های  معرض  در 

دارند، است.

ابالغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در آموزش و پرورش

با توجه اهمیت دوره پیش دبستانی و 
در  مجازی  کالس های  برگزاری  احتمال 
شرایط  در   ۱399-۱4۰۰ تحصیلی  سال 
در  آمادگی  دوره  برگزاری  نامه  شیوه  کرونا  ویروس 
مناطق دوزبانه شهری، روستایی و عشایری به ادارات 

کل استان ها ابالغ شد.
با توجه به شرایط غیرقابل پیش بینی کرونا، تعطیلی 
مدارس در سال تحصیلی 99-9۸، برگزاری کالس های 
تحقق  پیش دبستانی،  دوره  اهمیت  مجازی، ضرورت 
اهداف مهم مربوط به زبان آموزی و آمادگی نوآموزان 
برای ورود به پایه اول دبستان، از سوی معاونت ابتدایی 
چارچوب برنامه و شیوه نامه برگزاری دوره آمادگی در 
مناطق دوزبانه شهری، روستایی و عشایری جهت اجرا 

به ادارات کل استان ابالغ شد.

در این شیوه نامه آمده است؛ کالس های کوتاه مدت 
پیش دبستانی )آمادگی( برای بازماندگان از دوره یک ساله 
به ویژه در مناطق دوزبانه تشکیل و متناسب با مقتضیات 
استان و شرایط کرونایی، اقدام الزم برای تداوم آموزش 
و یادگیری در دوره پیش دبستانی صورت پذیرد. حسب 

دولتی  پیش دبستانی  کالس های  برگزاری  ضرورت 
به گزارش مرکز  است.  بالمانع  نیز  با مشارکت مردم 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، 
رعایت  با  حضوری  کالس های  برگزاری  همچنین 
یا  و  اجتماعی  فاصله  حفظ  و  بهداشتی  پروتکل های 
آموزش نیمه حضوری و غیرحضوری از طریق فضای 
استانی،  صداوسیمای  ظرفیت  از  استفاده  با  مجازی 
شاد؛  دانش آموزی  شبکه  به ویژه  اجتماعی  شبکه های 
در  آموزش  خانواده جهت  اعضای  و  والدین  با  ارتباط 

خانه، آموزش انفرادی و ... مورد تأکید است.
برگزاری  ضرورت  حسب  است؛  شایان ذکر 
کالس های پیش دبستانی دولتی با مشارکت مردم نیز 
بالمانع بوده و ثبت نام نوآموزان جذب شده در سامانه 

سناد ضروری است.

برگزاری کالس های پیش دبستانی در مناطق دو زبانه
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نایب رییس اتحادیه صنف 
طال،  سازندگان  و  فروشندگان 
در  تهران  سکه  و  نقره  جواهر، 
ضمن  خبرنگاران  با  وگو  گفت 
پاسخگویی به سواالت آنان آخرین وضعیت 

بازار سکه و طال را تشریح کرد.
مسعود یزدانی در ابتدای صحبت های 
خود به بیان کلیاتی در رابطه با وضعیت بازار 
سکه و طالی داخلی پرداخت و گفت:  اگر 
بخواهیم به بازار سکه و طال از منظر التهاب 
آن بپردازیم، باید گفت که این التهاب تنها به 
دو پارامتر که یکی داخلی و دیگری خارجی 
است بستگی دارد. پارامتری همچون افزایش 
  ۱۷۵۰ به  دالر   ۱۲۰۰ از  جهانی  انس  نرخ 
دالر از بُعد خارجی و نرخ ارز و نوسانات آن 
از بُعد داخلی تاثیر مستقیم بر قیمت سکه و 

طال در بازار داخلی دارند.
و  طال  اتحادیه  اول  رییس  نایب 
جواهرتهران اظهار کرد: با توجه به همه گیری  
نفت  بورس ،  جهان،  در  کرونا  ویروس  
بنابراین  ند؛  شده ا محدود  پتروشیمی  و 
سرمایه های ذخیره شده باید به سمتی حرکت 
می کرد که دارای گردش بود؛ لذا دیده شد 
بهترین کاالیی که حتی با یک تلفن می توان 

آن را خرید و فروش کرد، طال است.
یت  کثر ا ین  ا بر بنا  : د و فز ا ی  و
سرمایه داران به سمت فعالیت در بازار سکه 
و طال حرکت کردند. به همین دلیل انس 
طال از ۱۲۰۰ - ۱3۰۰ دالر آرام آرام افزایش 
پیدا کرد تا ۱۷۵۰ دالر هم رسید. این افزایش 
4۲۰ دالر در یک سال طی ۵۰ سال اخیر 
معمول  روندی  تقاضا  و  عرضه  تقریبا  که 
داشته است، بی سابقه بود. عالوه براین بعد 
خارجی که بسیار تاثیرگذاردر قیمت ها بوده 
است، بعد داخلی موثر بر قیمت سکه و طال، 
همیشه ارز بوده است. مشکالت ارزی ما این 
اکنون  روزها دیگر برکسی پوشیده نیست. 
نفت چهار میلیون بشکه ای به ۷۰ تا ۱۰۰ 

هزار رسیده است.
یزدانی تاکید کرد: ضمن اینکه  تهیه 
با  و  شده  مشکل  کشور  برای  نیز  ارز 
ارز مواجه شده ایم.  تامین  منابع  محدودیت 
بازار سکه و طال  آشفتگی  بنابراین  مسائل 
در چندماهه اخیر به لحاظ قیمت، به دلیل 
افزایش نرخ انس جهانی، کروناویروس  و 

نوسانات افزایشی نرخ ارز رخ داده است.
جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس  نایب 
شدن  گران  امروزه  اینکه  بیان  با  تهران 
طال برای صنعت ما هیچگونه مزیتی ندارد 
از آن  ابزاری است که  و برای ما همچون 
استفاده می کنیم، تصریح کرد: طال همچون 
پیش  چندی  تا  که  است  کاالهایی  سایر 
قیمت حداقل یک سوم قیمت امروز خود را 
داشت؛ لذا بیش از آنکه، این گران شدن به 
معنای افزایش قیمت آن کاال باشد، کاهش 
در طول یک  کاال  است. یک  ریال  ارزش 
سال نهایت ۵ الی ۱۰ درصد گران می شود؛ 
الباقی افزایش قیمت به سبب ضعیف شدن 

پول کشور ماست.
التهابات  و  فعال  بازارها  برود،  کرونا 

کاهش می یابد
یزدانی تاکید کرد: ما نیز راضی هستیم 
که نرخ دالر و انس جهانی مجدد کاهش 
یافته و طال به طور مثال به همان گرمی 
خود  گذشته  سال  چند  تومان  هزار   ۱۰۰
بیشتر  نیز  ما  گردش  دراینصورت  بازگردد. 
چراکه  است؛  بهتر  ما  برای  شدکه  خواهد 

سود ما در همان گردش است و می خواهیم  
گردش  و  شود  فروش  و  خرید  بیشتر  طال 
وجود داشته باشد تا ماهم از اجرت ساخت 
اجرت  همان  در  تنها  ما  سود  ببریم.  سود 
نیست  فصلی  کاالی  طال  ساخت هاست.  
که بتوان آن را احتکار و ذخیره کرد تا در 
زمان خودش به طور مثال به سه برابر قیمت 
عرضه کرد.این مقام صنفی پیش بینی کرد: 
چنانچه کرونا دست از سر ما بردارد و مجدد 
 ۲۰۰ انس  نرخ  شوند،  فعال  دنیا  بازارهای 
دالر کاهش خواهد یافت. اتفاقات اخیر متاثر 
این دست  از کرونا و سقوط قیمت نفت و 
مسائل، سبب التهابات بازاری همچون طال 
شده است؛ چنانچه این مسائل برطرف شود، 
از این رکود خارج می شویم و التهابات هم کم 

خواهد شد.
و  مردم  استقبال  با  رابطه  در  یزدانی 
روزها  این  گفت:   ، بازار  در  تقاضا  میزان 
مردم چندان تمایلی برای خرید طال ندارند. 
بین رفته است؛  از  در حقیقت قدرت خرید 
لذا میزان تقاضا بسیار کاهش یافته است.  

مرکزی،  بانک  توسط  سکه  عرضه 
ایجاد  طال  و  سکه  صنعت  برای  رونقی 

نمی کند
وی در رابطه با حرکت موازی طال و 
بورس، اظهار کرد: کار ما دو جنبه مصنوعات 
می گوییم  اینکه  دارد.  خام  طالی  و  طال 
منظورمصنوعات  دارد،  خوبی  بازار وضعیت 
طال )قطعات طالی ساخته و آماده( است. 
طالی  روی  بر  برخی  که  شرایطی  در  اما 
خام سرمایه گذاری می کنند، بورس می تواند 
تاثیرگذار باشد. در بحث خرید طالی خام، 
صنعت ما هیچ کاره است. شمش طالی خام 
می شود  فروخته  داخل  در  و  وارد  خارج  از 
کشور  جواهر  و  طال  صنعت  در  گردشی  و 

ایجاد نمی کند.
جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس  نایب 
خرید  و  سکه  قیمت  اینکه  بیان  با  تهران 
و فروش آن ارتباط  چندانی با صنعت طال 
سکه  مرکزی  بانک  گفت:  ندارد،  کشور 
به  و  تولید می کند  قطعه  میلیون  میزان  به 
بیرون عرضه می کند که ما به آن رواج بازار 
رواج  که  بازاری  از  ما  منظور  نمی گوییم. 
دارد، بازاری است که یک واحد طالفروشی 
در روز چه میزان طال آماده )مصنوعات طال 
می فروشد(. زمانی بازار فعال است که این 
طالفروشی در روز به طور مثال ۱۰۰ یا ۲۰۰ 
گرم طال بفروشد اما در حال حاضر به جز ۱۰ 
درصد از واحدهای ما در تهران روزانه 3،۵ و 

۸ گرم می فروشند؛ بنابراین گردش چندانی 
ایجاد نخواهد کرد.

یزدانی در رابطه با مجوز صرافی های 
کرد:  تصریح  سکه،  فروش  برای  بانکی 
تعدادی از صرافی های بانکی مجوز فعالیت 
خود را از بانک مرکزی دریافت کرده اند و از 
ما )اتحادیه طال و جواهر( مجوز ندارند که 
ما نیز به آن ها انتقاد داریم. برخی مجوزها 
مختص  که  می کند  صادر  اتحادیه  هم  را 
صرافی ها نیست، بلکه برای واحدهای فروش 
سکه  است. در گذشته که فروش سکه به 
 طور کامل در دست صنف طال وجواهر بود، 
عالوه بر مجوزی که از بانک می گرفتند به 
اتحادیه  از  هم  مجوز  یک  صرافی،  عنوان 

می گرفتند برای فروش سکه.
جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس  نایب 
اعالم  مشتریان  همه  به  ما  گفت:  تهران 
میکنیم که در خرید خود بسیار دقت کنند. 
تا جایی که ممکن است نیاز خود را از واحد 
مربوطه خریداری کنند. به طور مثال سکه 
را از واحدهای معتبر مختص سکه، جواهر 
این  در  تخصص  که  جواهرفروشی  ها  از  را 
زمینه دارند، طال را از واحدهای معتبر طال 
اتحادیه دارند و در آن  از  که پروانه کسب 
منطقه شهره هستند و نقره را از واحد خودش 

خریداری کنند.
علی الخصوص تاکید ما بر سکه هاست 
که حتما از سکه فروشی هایی خریداری شود 
که نام واحد صنفی با نام درج شده در پروانه 
کسب و بر روی وکیوم سکه مطابقت داشته 
باشد. سکه ای که به مشتری داده می شود با 
نام صنفی واحد باید یکی باشد؛ در اینصورت 
خواهد  کاهش  بسیار  نیز  تخلف ها  درصد 
یافت. اما اگر سکه را از طالفروشی خریداری 
شد، باتوجه به اینکه  طالفروش تخصص 

سکه ندارد، درصد تخلف باال خواهد رفت.
عدم  برای  هایی  محدودیت  ما  البته 
فروش سکه در طالفروشی ها ایجاد کرده ایم. 
مشتریان اگر گزارش دهند، آن واحد جریمه  
و برای مدت چند روز بسته می شود. اتحادیه 
طال و جواهر تهران شامل ۲۰ رسته است  
خود  مختص  صنف  در  باید  رسته  هر  که 
فعالیت کند. به طور مثال تعمیرکار طال یا 
این موضوع  ندارند.  مخراج  کار حق فروش 

دقت و حساسیت مشتری را می  طلبد.
یزدانی تصریح کرد: موضوع بسیار مهم 
اینترنتی طالست.  دیگر، بحث فروش های 
فعالیت  مجازی  فضای  در  عده ای  اخیرا 
می کنند که نه از اتحادیه طال و جواهر تهران 

و نه از اتحادیه کسب وکارهای مجازی پروانه 
کسب دارند. این ها به صورت آنالین پول را 
دریافت می کنند اما طال تحویل نمی دهند. به 
طور مثال یک میلیون تومان دریافت می کنند 
و به مشتری اعالم می کنند که یک میلیون 
طال نزد آن ها به نام مشتری محفوظ است 
اما باید به فرض به پنج میلیون تومان برسد 
به  بسیار  روزانه  دهیم.  تحویل  را  طال  تا 
این ها مراجعه می شود اما فردا دیگر خبری 

از آن ها نیست.
مجازی  فضای  در  فروش ها  این  به 
که هیچ پروانه کسبی ندارند، هیچ اطمینانی 
خرید  نباید  هیچ وجه  به  مردم  لذا  نیست؛ 
کنند؛ چراکه اگر پول، طال و سکه  خود را 
ایمنی  پشتوانه  هیچ  کردند،  سرمایه  گذاری 
برایش وجود ندارد و می شود داستان همان 
سکه  های ثامنی  که چند صد نفر سرمایه-

 گذاری کردند اما سکه دریافت نکردند. اگر 
هم می خواهند خرید اینترنتی داشته باشند، 
حتما از کسی که مطمئن هستند و برایشان 

شناخته شده است، خرید کنند.
جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس  نایب 
حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  تهران 
خانه  افراد  برخی  اخیرا  نیز،  شده  آب  طال 
و ماشین خود را فروخته و در حوزه طالی 
آب شده یا طالی خام که برای ما نیز تنها 
عرضه  بیرون  به  و  دارد  کارگاهی  مصرف 
این  در  کرده  اند.  سرمایه  گذاری  نمی کنیم، 
عیار ۷۵۰،  به جای طالی  خرید می  توانند 
به مشتری مس تحویل دهند. حتی ممکن 
است، بارکدی که بر روی آن درج شده تقلبی 
باشد؛ لذا اصال مردم بر روی خرید و فروش 

طالی خام سرمایه  گذاری نکنند.
به جای آن بهتر است طال با اجرت 
از  برون رفت  سبب  به  امروزه  که  پایین 
رکود بسیار هم تولید می شوند، تهیه کنند. 
عالوه  براین که مطمئن ترند، نو هم هست. 
اخیرا در طالی دست دوم  ها نیز مشکالت 
نمی  توانیم  ما هم  ایجاد شده که   بسیاری 

رسیدگی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال آیا واحدها 
هم طالی آب شده می  فروشند، گفت: خیر؛ 
این ها توسط دست فروشان عرضه می شود. 
اخیرا هم در بازار برخی مکان ها برای خرید 
این طالها احداث شده است که ما هم به 
آگاهی و هم پلیس امنیت در این رابطه نامه 
زده ایم. مردم هم باید بسیار دقت کنند؛ به 
هرحال زمانی که خریدار نباشد، عرضه هم 

وجود نخواهد داشت.

دکتر علی صالح آبادی به عنوان عضو جدید هیات  رییسه شورای 
کمیته ایرانی ICC انتخاب شد

دکتر علی صالح آبادی به مدت سه سال به عنوان 
عضو هیات رییسه جدید شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 

بین المللی انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در 
 )ICC( مجمع عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
آبادی، کوروش پرویزیان و سیدحسین  آقایان علی صالح 

سلیمی از بین مدیران نظام بانکی حضور دارند.
براساس این گزارش، غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران، مسعود خوانساری 
رییس اتاق تهران، حسین سالح ورزی نایب رییس اتاق ایران، سیدحسین سلیمی؛ عضو 
هیات مدیره بانک خاورمیانه، سیدمحمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران نیز 
به  عنوان دیگر اعضای هیات رییسه جدید ICC برای مدت سه سال انتخاب شدتد.

اتاق بازرگانی بین المللی با هدف کمک به توسعه اقتصادی در سطح جهان تاسیس 
شده است. صدها هزار شرکت از ۱3۰ کشور جهان عضو این نهاد هستند و کمیته های 

ملی این اتاق در ۸6 کشور دنیا تشکیل شده اند.

امکانات اینترنت بانک ملل برای کاربران 
درراستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد امکان دسترسی آسان به 

خدمات بانکی با هدف انعطاف پذیری بیشتر، خدمات بانکی 
متنوع در اینترنت بانک ملل ارائه می گردد.

ملل  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
امکانات که در اینترنت بانک ملل برای کاربران وجود دارد 

بدین شرح است:
- خالصه وضعیت حسابها شامل صورتحساب دوره 

تراکنش  کارت-گزارش  – صورتحساب  فروش  پایانه  دستگاه  – صورتحساب  ای 
های ساتنا و پایا

- انتقال وجه کارت به کارت داخلی و شتابی
-      خیریه و کمک های مردمی

- مدیریت چک شامل مسدود کردن چک-وضعیت دسته چک- چک های 
واگذار شده به حساب

- پرداخت قبض و گزارش قبض های پرداخت شده
-      مدیریت تسهیالت شامل بازپرداخت و تاریخچه و...

- شارژ تلفن همراه
- مدیریت کارت شامل مسدود کردن کارت-تغییر رمز دوم کارت-مشاهده 

وضعیت کارت-مدیریت رمز دوم پویا
- صورتحساب کارت اعتباری-بازپرداخت کارت اعتباری-مسدود کردن کارت 

اعتباری-تغییر رمز دوم کارت اعتباری
_      گزارشات مربوطه به صندوق ضمانت سپرده 

- کارتابل کارت شامل تراکنش های در انتظار تایید و گزارش تراکنش های 
حساب های مشترک

- تغییر رمز ورود و تراکنش
- سرویس ها شامل درخواست تسهیالت-گزارش مغایرت-رهگیری مغایرت

پیشنهاد می گردد به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا با اینترنت بانک 
ملل کلیه فعالیت های بانکی خود را در هر زمان از شبانه روز و هر مکان انجام دهید.

تراز موسسه اعتباری ملل باز هم مثبت شد
تراز موسسه اعتباری ملل در خرداد ماه ۱۱۲ میلیارد تومان و در 3 ماهه 33۵ 

میلیارد تومان مثبت بود.
به گزارش اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در عملکرد 3 ماهه منتهی به خرداد 

۱399، حدود ۱۰۰۷ میلیارد تومان درآمد از تسهیالت اعطایی خود کسب کرد.
هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک 

به 6۷۱ میلیارد تومان رسید.
گفتنی است تراز این بانک در خرداد ماه ۱۱۲ میلیارد تومان و در 3 ماهه 33۵ 

میلیارد تومان مثبت بود.

رئیس کل بانک مرکزی:
نوسانات بازار ارز کوتاه مدت و مقطعی است!

درپی افزایش نرخ ارز در بازار، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد که نوسانات 
بازار ارز کوتاه مدت و مقطعی است و اگر این نوسانات بلند مدت باشد حتما با ارزپاشی 
در بازار دخالت می کنیم. همچنین رئیس جمهور هم تاکید کرده که این نوسانات، دلیل 
و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد و این نوید را داده که با بازگشت ارزهای صادراتی، 
فضای بازار آرام می شود. در این میان امروز در جریان معامالت ارزی بین صرافان، 

4۵ میلیون دالر عرضه از سوی بازارساز انجام شد.
درحالیکه در دو سال گذشته بانک مرکزی با اعمال سیاست های پولی و ارزی 
خود توانست که بازار ارز را به ثبات برساند تا در پی آن قیمت ها به تعادل برسد، نرخ 
این ارز به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت اما پس از بازگشایی مرزها بر اثر شیوع 
ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای ارز، اکنون مجدد قیمت ارز روند صعودی به خود 
گرفت.پس از این، تاکیدات بر کنترل بازار ارز و رساندن آن به ثبات، قوت گرفت و 
در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی اینگونه توضیح داد که اکنون بازار ارز دارای 
شوک های موقتی و گذراست و علت این امر هم این است که بعد از اینکه مرزها 
باز شد و ورود کاال به کشورهای طرف تجاری راه افتاد، طبیعی است که ناترازی 
بین عرضه و تقاضای ارز در بازار وجود آید که همه این موارد و جو روانی که بعد 
از تصمیم آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، موجب برهم 

خوردن تعادل بازار ارز شد.
بانک مرکزی ارزپاشی نمی کند

همچنین، همتی تصریح کرده که در این شرایط می توان در بازار ارز، ارزپاشی 
کرد اما برای نوسانات کوتاه مدت ذخایر را صرف این کار نمی کنیم و اگر احساس 

شود که نوسانات بلندمدت خواهند بود، مداخله می کنیم.
عالوه براین، رئیس جمهور نیز در جلسه روز گذشته ستاد اقتصاد دولت اعالم 
کرد که نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی 
ندارد و برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران و همچنین 
ایجاد یک نگرانی غیر واقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر 

در بازار ارز است.
مطمئن ترین راه برای آرامش بازار ارز

تعهد  ایفای  ارز،  بازار  آرامش  برای  راه  مطمئن ترین  روحانی،  اعتقاد  به 
صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای 
برای  آمیز  موفقیت  تالش های  و  صادرات  افزایش  و  است  بازارها  باثبات  و  آرام 
بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی 

صادرکنندگان وضعیت آرام تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.
در این میان، گزارش دریافتی ایسنا از جریان معامالت ارزی روز )سه شنبه( 
بین صرافان، از این حکایت دارد که حدود 4۵ میلیون دالر عرضه از سوی بازارساز 
انجام شده اما تقاضای ناچیزی داشته است.همچنین پیام مولوی - یک تحلیل گر 
اقتصادی - درباره وضعیت بازار ارز و چگونگی کنترل آن، اظهار کرد که نوسانات 
و افزایش قیمت در بازار ارز ناشی از افزایش تقاضای تجاری در این بازار است و 
در تابستان نیز با کاهش کرونا و گشایش بیشتر مرزها، تقریبا شاهد افزایش تقاضا 

برای ارزهای مسافرتی هم خواهیم بود که این امر هم بر بازار تاثیرگذار است.
وی افزود: این گفته رئیس کل بانک مرکزی که این بانک ارزپاشی نمی کند، 
یک سیگنال افزایشی به بازار منتقل می کند. به عبارت دیگر وقتی می گوییم که 
اقدام در گذشته مناسب بوده یا خیر،  اینکه این  از  ارزپاشی نیست، فارغ  روال ما 
شرایط اقتصاد کشور به گونه ای است که برای ارز محدودیت وجود دارد و با وجود 
این محدودیت، برای اولین بار در اقتصاد داریم به سمتی حرکت می کنیم که قیمت 
ارز دارد واقعی می شود.به گفته مولوی، گرچه این افزایش قیمت در بازار ارز موجب 
می شود که تورم را در بازارها و بازارهای موازی تجربه کنیم اما برای اولین بار در 
اقتصاد به نقطه ای می رسیم که تقاضا قیمت را تعیین می کند و باید اجازه دهند که 

همه امور در بازارها را تقاضا تعیین کند.
انتقال سیگنال منفی به بازار صادرات 

از  ارز  بازگشت  درباره  که  تازه ای  بحث های  درباره  اقتصادی  تحلیل گر  این 
سوی صادرکنندگان و منتشر شدن نام افراد متخلف نیز گفت که این امر سینگال 
منفی به بازار صادرات منتقل می کند و موجب می شود در شرایط تحریم و فشارهای 
اقتصادی تمایل صادرکنندگان برای صادرات کم شود؛ بنابراین، بهتر است در این 
در خدمت  باید  دولت  و  شود  ارز مشخص  بازگشت  عدم  علت  گفتمان،  با  زمینه 

صادرات و تولید باشد.
وی در پایان اظهار کرد که ممکن است که بازار ارز در قیمتی باال به تعادل 
و ثبات برسد و زمانی که اخبار بد و ناامیدکننده به اقتصاد منتقل می شود، بازارهای 

موازی هم نسبت به این امر واکنش نشان می دهند.

برگزاری نخستین نشست مشترک فنی اوپک
 و جی یی سی اف

اوپـک و جی یی سـی اف نخسـتین نشسـت مشـترک فنـی خـود را 
به صـورت ویدئوکنفرانـس برگـزار کردنـد.

بـه گـزارش دبیرخانـه اوپـک، محمـد سانوسـی بارکینـدو، دبیرکل 
سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفـت )اوپـک( بـا یـوری سـنتیورین 
همتـای خـود در مجمـع کشـورهای صادرکننده گاز )جی یی سـی اف( روز 
دوشـنبه دوم تیرمـاه بـرای افتتـاح گفتمـان انرژی نشسـت فنـی اوپک و 
جی یی سـی اف از طریق ویدئوکنفرانس دیدار کرد. این نشسـت براسـاس 

تفاهم نامـه دوجانبـه ای کـه پارسـال امضـا شـده بود برگزار شـد.
در ایـن نشسـت دربـاره تأثیـر بیمـاری همه گیـر کرونـا بـر اقتصـاد 
جهانـی و بازارهـای نفـت و گاز گفت وگـو و همچنیـن دربـاره برآوردهـا 
و چشـم اندازهای میان مـدت و بلندمـدت بـازار انـرژی و همـکاری فنـی 

دربـاره داده هـا و آمارهـا تبـادل نظر شـد.
دبیـرکل اوپـک در ایـن گفت وگـو به شـرح تصمیم های اتخاذشـده 
در نشسـت های نهـم و دهـم و یازدهـم وزیـران اوپـک و متحدانـش در 

روزهـای نهـم و دوازدهـم آوریل و ششـم ژوئـن پرداخت.
۲3 کشـور تولیدکننـده نفـت اوپـک و غیراوپک حاضـر در توافقنامه 
مـاه  نشسـت  در   )Declaration of Cooperation( همـکاری 
آوریـل بـر سـر کاهـش تولید در سـه مرحله بـه ترتیب 9 میلیـون و ۷۰۰ 
هـزار بشـکه بـرای مـدت دو مـاه، ۷ میلیـون و ۷۰۰ هزار بشـکه برای 6 

مـاه و ۵ میلیـون و ۸۰۰ هـزار بشـکه بـرای ۱6 مـاه به توافق رسـیدند.
کاهـش تولیـد روزانـه 9 میلیـون و ۷۰۰ هزار بشـکه ای ماه های مه 
و ژوئـن اوپـک پـالس کـه قـرار بـود بـه ۷ میلیـون و ۷۰۰ هزار بشـکه 
در روز برسـد، بـرای یـک مـاه دیگـر و تـا پایـان مـاه ژوئیه تمدید شـد. 
بـا ایـن تفـاوت کـه مکزیـک مشـمول ایـن تمدید یـک ماهه نیسـت و 
کاهـش تولیـد مـاه ژوئیه 9 میلیون و 6۰۰ هزار بشـکه در روز خواهد بود.

بارکیندو با اشـاره به نقاط مشـترک این دو نهاد از جمله کشـورهای 
عضو یکسـان بسـیار، بر ماهیت بنیادی هر دو سـازمان در راستای توسعه 

بشر و اهداف سـازمانی تأکید کرد.
وی گفـت: مسـائل بسـیاری هسـت کـه می توانیـم از یکدیگـر یاد 

یم. بگیر
دانـش، تجربـه،  تبـادل  بـرای  تفاهم نامـه ای  امضـای  سـنتیورین 
دیدگاه هـا، اطالعـات، داده هـا و اقدام هـای انجام شـده دربـاره مسـائل 
مـورد عالقـه دوطـرف در مـاه اکتبـر پارسـال و در حاشـیه هفتـه انرژی 

روسـیه را نقطـه عطفـی در روابـط دو سـازمان نامیـد.
وی افـزود: برگزاری نخسـتین گفتمان فنی نشـان دهنده آغاز فصل 

از همکاری هاست. جدیدی 
دبیـرکل جی یی سـی اف بـا اشـاره بـه بیمـاری همه گیـر کرونـا و 
کاهـش شـدید تقاضـای نفـت و گاز گفت: شـاید اکنون زمان آن رسـیده 
اسـت کـه صنعـت گاز دانـش و راه حل هـای بـه کار برده شـده در صنعت 

نفـت را بـه کار گیرد.
جی یی سـی اف  فعالیت هـای  بـرای  الگویـی  را  اوپـک  سـنتیورین 
دانسـت و اظهـار کـرد: جی یی سـی اف از تبـادل روزافـزون کارکنـان دو 

سـازمان سـود برده اسـت.

نفت در واکنش به اظهارنظر جنجالی آمریکایی ها 
بهم ریخت

قیمت نفت در معامالت روز سـه شـنبه در پی اظهارنظر غیرمنتظره 
مشـاور تجاری کاخ سـفید درباره توافق با چین، دچار نوسـان شـد.

پیتـر نـاوارو اظهـار کـرد: توافق تجـاری آمریـکا و چین تمام شـده 
اسـت و اگرچـه وی بعـدا از ایـن اظهـارات عقب نشـینی کرد امـا بازارها 
بـه شـدت دچـار وحشـت شـدند و تنهـا پـس از توییـت دونالـد ترامـپ، 
رئیـس جمهـور آمریـکا که اعـالم کرد توافـق تجاری چین کامـال معتبر 

اسـت، تـا حـدودی آرام گرفتند.
بهـای معامـالت نفـت برنت هفت سـنت معـادل ۰.۱ درصد کاهش 

پیدا کرد و به 43 دالر و یک سـنت در هر بشـکه رسـید.
بهـای معامـالت نفـت آمریکا ۱4 سـنت معـادل ۰.3 درصد کاهش 

پیـدا کـرد و به 4۰ دالر و ۵9 سـنت در هر بشـکه رسـید.
روابـط آمریـکا و چیـن از زمان شـیوع ویـروس کرونا که خاسـتگاه 
آن در ووهان بود، به پایینترین سـطح در چند سـال اخیر رسـیده اسـت. 
دونالـد ترامـپ و دولتـش مکـررا پکـن را متهـم کـرده انـد دربـاره ایـن 

پاندمی شـفاف نبوده اسـت.
قیمتهـای نفـت پـس از این کـه ناوارو به شـبکه فاکـس نیوز گفت 
کـه توافـق تجـاری بـا چیـن تمـام شـده و ایـن شکسـت، تقصیـر چین 
بـوده کـه دربـاره شـیوع ویـروس کرونـا هشـدار نداده اسـت، بـه یکباره 

سـقوط کردند.
وی بعـدا در بیانیـه ای اظهـار کـرد که دربـاره عدم وجـود اعتماد به 
دولـت چیـن صحبـت کرده و از اظهاراتش سـوء برداشـت شـده و توافق 

تجـاری به قـوت خود باقی اسـت.
 ،OANDA بـه گفتـه ادوارد مویـا، تحلیلگر ارشـد بازار در شـرکت
اظهـارات نـاوارو غیرمنتظـره بـود و معاملـه گـران انرژی احتمـاال درباره 

روابـط آمریـکا و چیـن بدبین خواهنـد بود.
قیمت هـا پیش تـر در واکنـش بـه بازگشـایی اقتصـادی برخـی از 
ایالتهـای آمریـکا و کشـورهای سراسـر جهـان پـس از وضـع قرنطینـه، 
افزایـش داشـت. ایـن بازگشـایی ها به معنـای بهبود تقاضا برای سـوخت 
اسـت. در نیویـورک کـه بدتریـن کانـون شـیوع کرونـا در آمریـکا بـود، 

خیابانهـا پـس از خـروج از قرنطینـه ۱۰۰ روزه، پرترافیـک بـود.
تنشها در خاورمیانه هم تا حدودی از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد.

در بخـش عرضـه، شـمار دکلهـای حفـاری فعـال نفـت و گاز در 
آمریـکا و کانـادا هفتـه گذشـته بـا وجـود بـاال رفتـن قیمت ها کـه باعث 
شـده برخـی از تولیدکننـدگان حفـاری را دوبـاره شـروع کنند، بـه رکورد 

پایینـی سـقوط کردند.
طبق گزارش شـرکت بیکرهیوز، شـمار دکلهای حفاری نفت آمریکا 
هفتـه گذشـته ۱۰ حلقـه کاهـش پیـدا کـرد و بـه ۱۸9 حلقـه رسـید کـه 
پایینتریـن میـزان از ژوئـن سـال ۲۰۰9 بـود. شـمار دکلهـای گاز با سـه 
حلقه کاهش، به ۷۵ حلقه رسـید که پایینترین میزان از سـال ۱9۸۷ بود.

خوش بینی بانک آمریکایی به قیمت نفت
در ایـن بیـن، بخـش تحقیقات بانـک امریکا مریل لینـچ پیش بینی 
خـود از قیمـت نفـت در سـال میالدی جـاری و آینـده را به دلیـل بهبود 
تقاضـا پـس از بازگشـایی اقتصـادی، توافـق کاهش تولیـد اوپک پالس 

و کاهـش هزینه سـرمایه از سـوی تولیدکننـدگان باال برد.
بانـک امریـکا مریـل لینچ اکنـون انتظـار دارد میانگیـن قیمت نفت 
برنـت در سـال ۲۰۲۰ بـه 43 دالر و ۷۰ سـنت برسـد که باالتـر از پیش 
بینـی قبلـی 3۷ دالر اسـت. همچنیـن قیمـت هـر بشـکه نفـت برنت در 

سـال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را بـه ترتیـب ۵۰ و ۵۵ دالر پیـش بینـی کـرد.
ایـن بانـک پیـش بینـی کـرد کـه میانگین قیمـت هر بشـکه نفت 
وسـت تگزاس اینترمدیت آمریکا امسـال به 39 دالر و ۷۰ سـنت خواهد 
رسـید کـه باالتـر از پیـش بینی قبلـی 3۲ دالر اسـت. میانگین شـاخص 
قیمـت نفـت آمریـکا 4۷ دالر بـرای سـال ۲۰۲۱ و ۵۰ دالر بـرای سـال 

۲۰۲۲ پیـش بینی شـد.
بـر اسـاس گـزارش رویترز، امریـکا مریل لینچ پیش بینـی کرد بازار 
در نیمه دوم سـال ۲۰۲۰ به میزان ۲.۵ میلیون بشـکه در روز و در سـال 
۲۰۲۱ بـه میـزان ۱.۷ میلیون بشـکه در روز دچار کمبود عرضه می شـود.

فروش اینترنتی طال مجاز نیست؛

گران شدن طال برای صنعت ما مزیتی ندارد 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

مرکزی  بانک  گفت  روزنگرین  اریک 
شدت  وام  ارائه  در  خود  برنامه  به  آمریکا 

می بخشد.
به گزارش فاکس نیوز، اریک روزنگرین با بیان اینکه 
بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد بحران اقتصادی ناشی از 
شیوع کرونا به زودی به اتمام برسد از ورود جدی تر این 
بانک به ارائه تسهیالت وام دهی برای » بیمه کردن 
اقتصاد در برابر دشواری های آینده« خبر داد. وی افزود: 
اگر همانطور که من فکر می کنم شود و نیمه دوم سال با 
شرایط سخت تری از آنچه بسیاری از مردم فکر می کنند 
مواجه شویم، آن وقت اقدامات پیش نگرانه فدرال رزرو 

نقش کلیدی در به حداقل رساندن آسیب های اقتصادی 
خواهد داشت.

مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو با اشاره به اینکه 
و  گسترده کسب  نیروی  تعدیل  نگران  مرکزی  بانک 

کارهایی است که با کاهش جدی درآمد و سودآوری خود 
مواجه شده اند گفت: تا حد امکان تالش می کنیم وام های 
ارزان را برای کمک به کسب و کارها در اختیارشان قرار 
دهیم.الزم به ذکر است پیش از این نیز جروم پاول- رئیس 
بانک مرکزی آمریکا - گفته بود هر چند روند احیای رشد 
اقتصادی آمریکا به تدریج آغاز شده است اما میلیون ها 
آمریکایی ممکن است کماکان بیرون از بازار کار باقی 
بمانند.   وی هم چنین در نامه ای به اعضای کنگره این 
کشور گفته بود بازگشت میزان فعالیت های اقتصادی به 
سطوح قبل از بحران دست کم دو سال زمان خواهد برد 
و نباید در پایان دادن به رویکردهای حمایتی عجله کرد.  

مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در بوستون:

نیمه دوم امسال سخت تر از تصور بسیاری از مردم است!

اقتصاد  دفتر  مدیرکل 
مسکن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: در پرداخت ودیعه اجاره، 
تالش می شود تا خانوارهای اجاره نشینی 
هستند  کم درآمد  خانواده های  جزو  که 
کوچک متراژ  مسکونی  واحدهای  در  و 
زندگی  مصرفی  الگوی  از  پایین تر  و 
دولت  سوی  از  اجاره  ودیعه  می کنند، 

دریافت کنند.
وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
اصالنی«   »پروانه  شهرسازی،  و  راه 
در خصوص بسته حمایتی دولت برای 
مستاجران، افزود: با توجه به شرایطی 
حاکم  مسکن  بازار  در  هم اکنون  که 
راهکار  اجاره بها  ودیعه  پرداخت  است، 
کوتاه مدت دولت برای ساماندهی بازار 

اجاره بهاست.
مسکن  د  قتصا ا دفتر  مدیرکل 
بر  تاکید  با  شهرسازی  و  راه  وزارت 
و  مسکن«  ملی  اقدام  »طرح  اینکه 
با  خالی«  خانه های  از  مالیات  »اخذ 
اسکان  و  امالک  سامانه  راه اندازی 
برای  دولت  میان مدت  راهکارهای 
با توجه  کنترل قیمت ها است، گفت: 
به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش 
شده  متعددی  خانوارهای  درآمدهای 
تحریم  شرایط  حال  عین  در  و  است 
و کاهش درآمدهای نفتی نیز مزید بر 
علت شده است، اثرات این رخدادها را 
بنابراین  هستیم.  شاهد  اجاره  بازار  بر 

مستاجران  از  حمایت  هدف  با  دولت 
بسته  را که شامل یک  برنامه  چندین 
حمایتی است و در این بسته حمایتی، 
دستور  در  شده  طرح  نیز  اجاره  ودیعه 

کار قرار داده است.  
وی توضیح داد: در پرداخت ودیعه 
خانوارهای  تا  می شود  تالش  اجاره، 
ده های  نوا خا جزو  که  ره نشینی  جا ا
واحدهای  در  و  هستند  کم درآمدی 
از  پایین تر  و  کوچک متراژ  مسکونی 
الگوی مصرفی زندگی می کنند، ودیعه 

اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
اصالنی همچنین در پاسخ به این 
پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در 
میان مدت موجب افزایش اجاره بهای 
بیشتری خواهد شد یا خیر؟  اعالم کرد: 
و  ه  را وزارت  و  دولت  برنامه های 
بها  اجاره  ساماندهی  برای  شهرسازی 

به شکل یک  قیمت مسکن  کنترل  و 
بسته طراحی شده است و شامل یک 
سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را 
در نظر بگیریم این گفته صحیح است 
اما ما بسته سیاستی برای حل معضل 
اجاره نشینی در کشور داریم که یکی از 
آنها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای 

واجد شرایط است.
وی ادامه داد: مورد دیگری که در 
این بسته حمایتی در نظر گرفته شده 
در  معامالت  تمام  ثبت  که  است  این 
الزامی  با دریافت کد رهگیری  سامانه 
رصد  قابل  اینها  همه  بنابراین  شود. 
درحال  نرخی  چه  با  اجاره  که  است 

افزایش است.
اصالنی تصریح کرد: نرخ افزایش 
اجاره بها برای امسال از سوی وزارت راه 
و شهرسازی ثابت و اعالم خواهد شد. 

پیشنهاد  افزایشی  نرخ های  بدین معنا 
شده درحال نهایی شدن است.

مسکن  د  قتصا ا فتر  د مدیرکل 
سیاست،  این  اساس  بر  کرد:  اعالم 
کارشناسی  و  ثابت  اجاره بها  افزایش 
قراردادها  این  که  آنجایی  از  و  شده 
و  ثبت  هگیری  ر کد  نه  ما سا ر  د
می شود  لحاظ  نیز  اجاره بها  افزایش 
اجاره  ر  بازا کنترل  امکان  بنابراین 

دارد. وجود 
نرخ  افزایش  اینکه  اعالم  با  وی 
داشته  تورمی  آثار  می تواند  اجاره بها 
دیگری  بسته   : د ا د توضیح  باشد، 
مالیاتی  پکیج  آن  و  شده  پیش بینی 
اساس  بر  موجرهاست.  تشویق  برای 
بسته ای که جزئیات آن اعالم می شود 
قواعد  و  ضوابط  طبق  که  موجرهایی 
دولت گام برداند از معافیت های مالیاتی 

برخودار خواهند شد.
ی  فیت ها معا  : د و فز ا صالنی  ا
اجاره  بر  مالیات  نرخ  اصالح  مالیاتی، 
اجاره،  بر  معافیت  پایه های  اصالح  و 
تنظیم کننده  که  است  سیاست هایی 
اجرایی  ضمانت  می توانند  و  هستند 
باشند.  شده  تعیین  سیاست های  برای 
پیش بینی  سیاست ها  این  با  بنابراین 
افزایش  و  تورمی  آثار  که  است  این 
قیمت، به طور مستقیم توسط موجرها 
روی قراردادهای اجاره بیاید و موجب 

کنترل بازار اجاره شود.

خبر دلگرم کننده یک مقام دولتی؛

پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط از سوی دولت
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میراسماعیلی: آغوش ما برای بازگشت ورزشکاران باز است 
رییس فدراسیون جودو گفت: من به همراه 
سجادی، داورزنی و زارعیان ۲6 شهریورماه برای 
دفاع از حق جودوی ایران به دادگاه CAS می رویم. 
آرش میراسماعیلی، رییس فدراسیون جودو 
در حاشیه مراسم افتتاح تاالر مشاهیر ورزش ایران 
اظهار داشت: اسامی که در این تاالر می بینیم، سال 
های سال برای ورزش ایران افتخارآفرینی کردند. 
وقتی اسم امامعلی حبیبی، محمود مالقاسمی، زنده 
یاد سیامند رحمان و... را می شنویم، به نظرم این 

ها باید به نوعی سمبل و الگوی ورزش ما باشند. باید جایی باشد که نوجوانان و جوانان 
بیایند و نسبت به این قهرمانان شناخت کاملی پیدا کنند. کاری که کمیته ملی المپیک 
انجام داده، جای تقدیر و تشکر دارد. تا زمانی که این بزرگان در قید حیات هستند، 

باید قدردان آن ها باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که حال جودوی ایران در حال حاضر خوب است یا 
خیر، عنوان کرد: حال جودوی ایران در داخل خوب است چون ما برای نظام و کشورمان 
سیلی خوردیم. من گله مندی دارم. امروز نامه ای را به رییس سازمان صداوسیما خواهم 
نوشت و خواهش می کنم که ایشان به این موضوع ورود کند. کسانی که از ما جدا 
شدند و حاشیه های زیادی را به وجود آوردند، دیشب دیدم که مصاحبه هایشان در 
حال پخش است! این افراد در شبکه های معاند صحبت کردند، علیه ما بودند و در 
دادگاه می خواهند علیه ما شهادت دهند، اما در تلویزیون رسمی جمهوری اسالمی 
ایران با یک سهل انگاری مصاحبه آن ها پخش شده. کسی که به مملکت و ورزش 

خیانت کرده، چطور مصاحبه اش را پخش می کنیم.
رییس فدراسیون جودو ادامه داد: وقتی آقای درخشان را به عنوان بزرگتر به 
فدراسیون آوردم، دلیلش این بود که اختالفات داخلی را کنار بگذاریم و واحد عمل 
کنیم. همانطور که در تحریم ها کشور ما دوام آورده، در جودو هم باید اینچنین کار 
کنیم. روز ۲6 شهریور روز مهمی برای ماست. هیات اعزامی ما مشخص شد. سجادی 
مشاور عالی کمیته ملی المپیک و سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو، داورزنی 
معاونت وقت وزارت ورزش، مجید زارعیان سرمربی تیم ملی، بنده و وکیل ما انشاهلل 
در دادگاه CAS حاضر می شویم. در حال تنظیم الیحه هستیم و روزهای پایانی آن 
را سپری می کنیم. فردا خدمت آقای علی نژاد هستیم و به همراه وکیلمان سعی می 
کنیم الیحه را نهایی کنیم. مجموعه وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون 
جودو در این موضوع واحد و یکصدا هستند چون نباید بعد از دادگاه CAS این موضوع 
برای فدراسیون های دیگر و حتی ورزش ما تکرار شود. ما تمام تالش خود را می 
کنیم؛ هرچند با ذهنیت های منفی که علیه کشور ما به وجود آوردند، کار سخت است.

سلیمی:  به مدال آوری وزنه برداران در توکیو امیدوارم
قهرمان سابق وزنه برداری جهان و المپیک 
گفت: با تغییر و تحولی که در فدراسیون جهانی رخ 

داده، خیلی به کسب یک کرسی امیدوارم. 
بهداد سلیمی که به عنوان یکی از قهرمانان 
ورزش و همچنین مشاور رییس کمیته ملی المپیک در 
امور المپین ها در مراسم افتتاحیه تاالر مشاهیر ورزش 
ایران حضور داشت، درباره این مراسم گفت: یک کار 
خوبی که بعد از حضور آقای صالحی امیری شکل 
گرفته، تقدیر از پیشکسوتان و مدال آوران المپیک 

بوده. برنامه ای که گذاشته شده بر این است که هر ماه از سردیس ۵ تن از ورزشکاران 
کشور رونمایی شود و در تاالر مشاهیر که در طبقه همکف ساختمان کمیته ملی المپیک 
هست، قرار داده شود. به نظرم اتفاق خیلی قشنگ و خوبی است. خودم به عنوان کسی 

که قهرمان المپیک بودم و در این لیست هستم، از این اتفاق خیلی خوشحالم.
وی درباره وضعیت وزنه برداری و شانس کسب مدال در المپیک توکیو عنوان 
کرد: همیشه وزنه برداری ایران در المپیک شانس داشته. خدا را شکر در چند دوره 
اخیر موفق بودیم. در این دوره هم نفرات خیلی خوبی داریم. امیدوارم در المپیک 

توکیو اتفاقات خوبی برای ورزشکاران ما رخ دهد و شاهد مدال آوری آن ها باشیم.
بهداد سلیمی در پاسخ به این سوال که ایران با رفتن تاماش آیان می تواند در 
فدراسیون جهانی صاحب کرسی شود، گفت: قطعا رفتن تاماش آیان برای ما تاثیرگذار 
است. اگر سیاست و ارتباطات درستی داشته باشیم، می توانیم یک کرسی خوب و تاثیرگذار 

در فدراسیون جهانی داشته باشیم. من به تغییر و تحولی که رخ داده، خیلی امیدوارم.

خشم عجیب رئال مادرید؛ 
می خواهند بارسلونا قهرمان شود!

مدیران رئال مادرید به شدت از اعالم برنامه ادامه فصل اللیگا عصبانی شده اند.
روز گذشته سازمان اللیگا برنامه بازی های باقیمانده فصل را اعالم کرد و از 
نظر مدیران رئال مادرید اینقدر برنامه ریزی پیش رو عجیب است که آنها باور ندارند 
این خبر واقعیت داشته باشد و تصور می کردند این یک شوخی است. نکته اصلی 

مربوط به برنامه هفته 33 و 34 این باشگاه است که مورد اعتراض آنها قرار دارد.
در واقع رئال مادرید باید در این دو هفته به مصاف ختافه و بیلبائو برود که دیدار 
برابر بیلیائو در استادیوم سن مامس برگزار می شود و بازی در این ورزشگاه همیشه 
برای مدعیان دشوار بوده است. اما بین این دو دیدار کمتر از ۷۲ ساعت زمان وجود دارد.

اما در همین دو هفته بارسلونا ابتدا باید در خانه اش به مصاف اتلتیکومادرید 
برود و ۵ روز بعد باید با ویارئال دیدار کند. در واقع بازی هفته 33 رئال مادرید ۲ روز 
بعد از بازی بارسلونا و دیدار هفته 34 آنها یک روز قبل از این تیم برگزار می شود. 
لوس بالنکوس در رابطه با این موضوع پروسه شکایتی رسمی را آغاز کرده و به 
هیچ وجه حاضر به پذیرش این برنامه نیست. فاصله زمانی کم آنهم در شرایط فعلی 

باعث بروز احتمال مصدومیت و از دست امتیاز می شود.
این در حالی است که با مصاحبه جنجالی جراد پیکه در روزهای اخیر اخبار 
زیادی در مورد تمایل فدراسیون فوتبال و سازمان اللیگای اسپانیا در مورد قهرمان 
شدن یک تیم خاص بوجود آمده و جالب اینجاست هواداران هر دو تیم دیگری را 

به حمایت شدن از سوی نهاد قدرت متهم می کنند.

کریستیانو گل زد؛ رونالدو و پنالتی دوباره دوست شدند
کریستیانو رونالدو در دومین بازی پساکرونا برای یوونتوس گلزنی کرد، گلی 

که در دیدار دیروز یووه مقابل بولونیا توسط او از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.
یوونتوس دوشنبه شب موفق شد با پیروزی ۲-۰ مقابل حریفش بولونیا که با 
گلهای رونالدو و دیباال بدست آمد جایگاه خود در صدر جدول سری آ را محکم تر 
کند. رونالدو که در اولین بازی پساکرونای یوونتوس در فینال جام حذفی ایتالیا با 
انتقادهای زیادی مواجه شده بود در این بازی موفق به گلزنی شد تا فشارها روی او 

و سرمربی اش ساری کاسته شود.
اما گلی که دیروز در نیمه اول بازی توسط رونالدو از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رسید برای او مزیت دیگری هم داشت. این گل از روی نقطه پنالتی باعث شد 
فشارهای مضاعفی که اخیرا در مورد عملکرد او در ضربات پنالتی وارد شده بود هم 
کاهش پیدا کند. فشارهایی که به از دست دادن پنالتی در بازی با میالن و  شکست 

یوونتوس از ناپولی در ضربات پنالتی در کوپا ایتالیا اشاره داشت.
بعد از آنکه در فینال کوپا ایتالیا، یاران رونالدو در دیدار مقابل ناپولی کارشان به 
ضربات پنالتی کشیده شد ولی بعد از رد و بدل شدن چهار ضربه توسط هر دو تیم، 
کار به ضربه پنجم کشیده نشد و ناپولی موفق شد بازی را به سود خود پایان دهد، 
موجی از انتقادها به سوی رونالدو سرازیر شد که او را متهم می کرد منتظر مانده تا 
پنالتی پنجم تیمش را بزند و قهرمانی را به نام خود تمام کند. درحالیکه اگر زودتر 

پنالتی می زد یووه می توانست قهرمان شود.
منتقدین رونالدو بعد از آن اشاره می کردند که او در بازی قبلی تیمش، یعنی در 
نیمه نهایی کوپا ایتالیا، مقابل میالن هم یک پنالتی حساس را به تیر دروازه کوبیده 

و نشان داده که رونالدو دیگر مثل سابق پنالتی زنی قهار نیست.
برای  بازی  پنالتی در  بود که فرصت گل کردن یک  به همین دلیل  شاید 
کریستیانو اینقدر مهم بود. در دقیقه ۲۰ بازی دی لیخت بعد از ارسال یک کرنر در 
محوطه جریمه بولونیا سرنگون شد. داور بعد از بررسی صحنه توسط VAR حکم 
داد که دنزویل بازیکن حریف عمدا باعث سرنگونی او شده و در نتیجه نقطه پنالتی 

را ن شان داد.

نایب رئیس اول فدراسیون 
حضور  ابهامات  درباره  فوتبال 
توضیح  فدراسیون  در  دوباره اش 

داد.
در  حضور  از  پس  کفاشیان  علی 
به  مربوط  حواشی  درباره  فوتبال  فدراسیون 
بازگشتش به این فدراسیون اظهار کرد: بنده از 
انتخابات قبلی عضو هیات رئیسه و نایب رئیس 
فدراسیون فوتبال هستم. به خاطر محرومیت از 
سوی کمیته اخالق، وقفه ای در حضورم ایجاد 
شد و به فدراسیون نیامدم. بعد از اتمام مدت 
محرومیت، تصمیم گرفتم به فدراسیون بیایم 

و با هیات رئیسه همکاری کنم.
در  هم  همکاری  این  داد:  ادامه  وی 
جلسه  هنوز  البته  است.  رئیسه  هیات  قالب 
با اکثر اعضا  اما  هیات ریسه تشکیل نشده 
صحبت کردم و خودشان اعالم کردند با توجه 
به تجارب بنده و مسائلی که در پیش است 
که مهمترین آن تصویب اساسنامه و انتخابات 
است، می توانم کمک حال شوم. ان شاءاهلل از 
این مرحله عبور کنیم و فدراسیون در اختیار 

مدیریت جدید قرار گیرد.
وی در واکنش به اینکه کفاشیان برای 
مهندسی کردن انتخابات به سود وزارت ورزش 
وارد فدراسیون فوتبال شده است، گفت: اگر 
افراد خاصی هم به قصد مهندسی انتخابات 
فوتبال  فدراسیون  مجمع  باشند،  داشته  را 
برای مهندسی کردن نیامده است. نظر من 
هم روی هیچ فرد و شخص خاصی نیست. 
با اعضای هیات رئیسه هم صحبت کردم که 
باید انتخابات درست و بی طرفانه برگزار شود. 
االن هم اعضای مجمع بیشتر شده و انتخابات 
باید دقیق تر و بهتر انجام شود تا نفر بعدی کار 

را بهتر جلو ببرد.
درباره  فوتبال  فدراسیون  رئیس  نایب 
اظهارات قاضی زاده هاشمی مبنی بر اینکه 
ورزش  وزیر  کفاشیان،  بازگشت  صورت  در 

قانون  به  استیضاح می شود اظهار کرد: من 
قانون  که  زمان  همان  گذارم.  می  احترام 
بازنشستگان تصویب شد هیچ امضایی تعهد 
آوری از طرف خودم انجام ندادم و از فوتسال 
بیرون آمدم. ظاهرا برای اعضای هیات رئیسه 
این موضوع شغل محسوب می نمی شود. بنده 
االن 6۵ سالم است و نمی توانم در دور بعد 
نامزد شوم. بنده که از دور قبل حضور داشتم 

و بقیه هم شرایطی مانند من دارند.
کفاشیان در واکنش به اینکه گفته می 
شود به جز اصفهانیان هیچ یک از اعضای 
فداسیون خواستار بازگشت او نیستند گفت: 
من با اعضا صحبت کردم. آن ها هیچ نگرانی 
و مشکلی ندارند. من جای کسی را نگرفته ام 
و هر تصمیمی که در هیات رئیسه فدراسیون 
انجام شود، بنده هم یک رای دارم. مسائل را 

می شنویم و رای می دهیم.
به  او  بازگشت  اینکه  درباره  کفاشیان 
است،  فوتبال  فدراسیون  سرپرستی  منزله 
مطرح  من  بازنشستگی  بحث  االن  گفت: 
است. قانون مهم تر از فدراسیون است. اگر 
سرپرست فدراسیون بخواهد امضاهای قانونی 
انجام دهد نباید بازنشسته باشد. اساسنامه حکم 
می کند که نایب رئیس اول سرپرست شود اما 

بازنشسته ها نمی تواند رئیس شوند.

وی درباره اینکه بهاروند هم بازنشسته 
است، اظهار کرد: او ظاهرا بحث بازنشستگی 

خود را حل کرده و مشکل قانونی ندارد.
نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در 
واکنش به اینکه برخی از فوتبالی ها مانند 
او  دادگان، مصطفوی و درودگر می گویند 
پخش  حق  به  مربوط  شده  گم  مبلغ  باید 
تلویزیونی بازی های تیم ملی را بازگرداند 
پول  گفت:  برگردد،  فدراسیون  به  و سپس 
پرداخت  کسی  چه  به  باید  است.  موجود 
کنیم؟ بارها توضیح دادم که پولی پرداخت 
نشد اما االن می گویم که اعالم کنند تا من 

پول را بدهم.
شود  می  گفته  اینکه  درباره  کفاشیان 
بازگشت او به فدراسیون فوتبال بی احترامی 
به خودش است، گفت: من برای دور جدید 
در فوتبال نیستم. فقط برای کمک به برگزار 

انتخابات و اصالح اساسنامه باز می گردم.
کفاشیان با توجه به صحبت هایی که 
شد و مستندات قانونی که گرفته شد، اعضای 
و  اند  نگرفته  را  که سمتی  رئیسه ای  هیات 
رئیسه  هیات  در  نیستند، حضورشان  شاغل 
تا انتخابات بعدی مشکلی ندارد. فقط رئیس، 

دبیرکل و خزانه دار نباید بازنشسته باشند.
و  اساسنامه  اصالح  روند  درباره  وی 

ایرادهای مجدد فیفا به این موضوع گفت: در 
این دو، سه روز وقت نشده مسائل را دنبال 
کنم. هنوز به روز نشده ام و تمام اطالعات را 
ندارم. باید مطالعه کنم. تقریبا چیزهای که 
فیفا مطالبه کرده، انجام شده است. همه چیز 
مطابق با قانون جمهوری اسالم ایران است. 
فیفا  از سوی  اگر یکسری موارد جزئی هم 

اعالم شده، قابل حل است.
فوتبال  فدراسیون  اول  رئیس  نایب 
بود،  تاج  جای  به  اگر  اینکه  به  واکنش  در 
کرد:  اظهار  می بست؟  قرارداد  ویلموتس  با 
وقتی  نبودم.  شرایط  آن  در  من  دانم.  نمی 
به  شود،  می  امضا  خوبی  مربی  با  قرارداد 
نظرم باید ادامه دهند تا اگر خوب شد، همه 
بگویند خوب است و وقتی خراب شد، گردن 

فدراسیون نیندازند.
وی درباره درخواست ویلموتس برای 
دریافت غرامت 6 میلیون دالری نیز گفت: 
پرداخت  و  گرفته  را  دستمزدش  ویلموتس 
هر چیزی غیر از این درست نیست. وکالی 
را  خود  تالش  تمام  هم  فوتبال  فدراسیون 

می کنند.
نایب رئس اول فدراسیون فوتبال درباره 
شانس ایران برای پیروزی در این پرونده گفت: 
من در جریان جزییات این پرونده نیستم و نمی 

دانم چه اتفاقی رخ می دهد.
کفاشیان درباره ادعای نمازی مبنی بر 
اینکه شخصی به نام بهروز زنجانی »زیرآب 
او را پیش کفاشیان و کی روش زده است،« 
اظهار کرد: من در جریان رفتن آقای نمازی 
نبودم. کی روش مستقل بود و در رابطه با کادر 
فنی و ورزشکاران مستقل عمل می کرد. باور 
نمی کنم کی روش زیر بار حرف شخصی برود. 
این ادعا را تکذیب می کنم. خاطرم است که 
بعد از رفتن نمازی هم پدر او به فدراسیون 
تا صحبت کنیم ولی کی روش دالیلی  آمد 

آورد و قبول نکرد.

به قانون احترام می گذارم؛

کفاشیان: ویلموتس پول زور می خواهد!

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: آنقدر 
بازیکن خوب در تیم داریم که غیبتم مقابل پیکان 

به چشم نخواهد آمد.
باشگاه  سایت  که  گفت وگویی  در  ترابی«  »مهدی 
پرسپولیس منتشر کرد، درباره آخرین وضعیت خودش پس از 
مصدومیت، اظهار داشت: شرایط خوبی دارم و از روز گذشته 
هم در تمرینات گروهی حاضر شدم و بدون مشکل با تیم 

تمرین  خواهم کرد.
وی درباره وضعیت تیم در آستانه آغاز مجدد لیگ برتر 
افزود: وضعیت تیم خوشبختانه خوب است. با تمریناتی که در 
روزهای گذشته انجام دادیم به آمادگی رسیدیم. فقط به دلیل 
تعطیلی بازی ها از شرایط مسابقه دور بودیم که با انجام 4 دیدار 
دوستانه این وضعیت بهتر شده است. االن برای ما مهم ترین 
موضوع دیدار نخست با پیکان است و امیدوارم در این بازی 
عملکرد خیلی خوبی داشته باشیم. یک برد روحیه بخش در این 
بازی می تواند شرایط ما بهتر کند.هافبک نفوذی تیم فوتبال 
پرسپولیس در رابطه با محرومیتش در دیدار با پیکان اضافه 
کرد: در پرسپولیس آنقدر بازیکن خوب و آماده وجود دارد که 
بود و نبود یک بازیکن اصال به چشم نمی آید. اطمینان دارم 
روز یکشنبه شاهد بهترین عملکرد از سوی بازیکنان پرسپولیس 

خواهیم بود و به دنبال کسب 3 امتیاز این بازی هستیم.
ترابی در مورد آخرین دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل 
مقابل  ما  اما  است  تیم خوبی  افزود: شهرخودرو  شهرخودرو 

این تیم عملکرد خیلی بهتری داشتیم. شرایط این بازی دقیقا 
مثل یک بازی محکم در لیگ برتر بود چرا که شهرخودرو با 
تیم اصلی به بازی آمد و هر ۲ تیم خیلی محکم بازی کردند. 
خوشبختانه بازیکنان پرسپولیس اهداف کادر فنی را به خوبی در 
زمین پیاده کردند و برد خوبی هم به دست آوردیم. االن روحیه 

تیم باالست و آماده ادامه بازی ها در لیگ برتر خواهیم بود.
وی گفت:  از حاال نمی توانیم خودمان را گول بزنیم و 
پرسپولیس را قهرمان بدانیم. در فوتبال هر چیزی امکان پذیر 
است. بازیکنان پرسپولیس حرفه ای و مسوولیت پذیر هستند و 
تا زمانی که قهرمانی تیم قطعی نشود خود را قهرمان نمی دانیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس همچنین یادآور شد: تا 

جایی که توانستیم همه موارد بهداشتی را رعایت کردیم. حضور 
در اماکن غیرضروری را لغو کرده و به توصیه های پزشکان عمل 
کردیم تا مشکلی پیش نیاید. ۲ مرتبه هم تست کرونا دادیم و 
مشکلی از این بابت وجود ندارد. امیدوارم هر چه زودتر شاهد 
شروع بازی ها باشیم چون حال مردم با برد تیم محبوب شان 
چه  هر  ویروس  این  امیدوارم  اول  وهله  در  می شود.  خوب 
زودتر نابود شود با این وجود باید در این شرایط زندگی ادامه 
داشته باشد. االن بسیاری از مردم به سرکار خود برگشته اند و 
ما فوتبالیست ها هم باید به کار خودمان ادامه دهیم. درآمد ما 

از راه فوتبال است و نمی شود آن را تعطیل کرد.  
وی اضافه کرد: به دور از اغراق می گویم که هواداران 
پرسپولیس همیشه و در همه جا پشتیبان ما بودند و حمایت 
خیلی خوبی از ما کردند که از این بابت از آنها ممنون هستیم. 
به هر حال االن شرایطی وجود دارد که باید مردم از تلویزیون 
بازی ها را ببینند اما امیدوار هستیم که در همین شرایط هم با 

بردهایی که به دست می آوریم دل آنها را شاد کنیم.  
ترابی تصریح کرد: دوست داریم که مانند فصل قبل در 
هر ۲ جام قهرمان شده و دبل کنیم. همه این موارد به این 

بستگی دارد که چقدر تالش کنیم.
در  تهران  پرسپولیس  و  تهران  پیکان  تیم های  دیدار 
هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز 
یکشنبه هشتم تیر ساعت ۲۱ در ورزشگاه شهدا شهر قدس 

برگزار می شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین 

برابر آرائ هیات حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم 
در یک نوبت اگی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  بیست روز اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند: ۱- رای شماره ۱۷39 – 99.3.۱ آقای عسگر 
عظیم زاده سرقین فرزند ارشد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  محصور به شماره ۸۸99 
فرعی از 3۱۰ اصلی به مساحت 393.۷۰ متر مربع بدیهی¬است در صورت انقضای مهلت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
بهبود محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک سرعین 

  رونوشت آگهی حصر وراثت 
  اقای اسفندیار عجی دارای شناسنامه شماره ۱۷۵۷ به شر ح دا خواست ب ه کالسه 
۲۱۸/99/۵ از  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید بانو شمسی به شناسنامه 4 در تاریخ 9۸/۱/۲۵ در اقامتگاه خود بدود زنگی کفته و و رثه 

حین الفوت آنمرحوم منحصر است به : 
توران عجی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۱493 متولد ۱33۲/۱۱/3۰ فرزند متوفی 

سلطان عجی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۱۷۵6 متولد ۱334/۷/۱۰   فرزند متوفی 
 اسفند یار عجی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۱۷۵۱ متولد ۱336/۷/6 فرزند متوفی 

 ایمان عجی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۱۷۵۸ متولد ۱33۸/۸/4 فرزند متوفی 
محمد مشایخی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۲۰39 متولد ۱34۱/۱۰/۱۱ فرزند متوفی 

 تیمور عجی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۲669 متولد ۱349/۱/۱ فرزند متوفی 
ااینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین ظرف مدت یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اال گئای صادر خواهد شد. 
         رئیس دفتر شعبه پنجم شورای حل و اختالف شهرستان ایالم                         

 
دادنامه 

 پروند ه کالسه 99۰99۸۰۸4۸۷۰۰۰3۱ شعبه شورای حل اختالف شهرستان ایالم 
تصمیم نهایی شماره 99۰99۷9۸4۰۰۱۸6 

 خواهان آقای سعید نثاری فرزند محمد به نشانی استان ایالم – شهرستان ایالم – خ 
– سلمان فارسی جنب فرودگاه قدیم روبروی مدرسه گوهر شاد

 خواندگان : 
آقای شریفه میرزایی فرزند محمد حسن به نشانی مجهول المکان 

آقای حسن برجی فرزند جمال به نشانی استان ایالم – شهرستان ایالم – خ سلمان 
فارسی 

 خواسته : الزام به تنظیم خودرو 
 گردشکار : پس از وصول دادخواست به کالسه فوق حلسه شورا در وقت مقرر تشکیل و 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبه  شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : 

           رای شورا 
 در خصوص دادخواست خواهان آقای سعید نثاری بطرفیت خواندگان ۱- حسن برجی 
۲- شریفه میرزایی وبه خواسته الزام خوانده به انتقال سند خود پژو  4۰۵ وبه شماره ۵۲6-۲۲ 
ی ۵9 خواهان مدعی است که خودرو مذکور را به صورت قولنامه ای عادی از خوانده ردیف 
اول حسن برجی خریداری و ثمن معامله را نیز پرداخت نموده است و سند خودرو به نام خوانده 
ردیف دوم شریفه میرزایی بوده و خواهان تقاضای انتقال سند خودرو به نامه خود را دارد. شورا 
با عنایت به ابالغ قانونی از طریق نشر در جراید و اینکه خواندگان در جلسه شورا علیرغم ابالغ 
قانونی ابالغ قانونی از طریق نشر در جراید حاضر نشده و الیحه ای به شورای ارائه ننموده 
است لذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر قولنامه ارائه شده واستعالم به عمل مده 
از پلیس راهورو جوابیه شماره ۱۵۱3/3/4/۱۲3 مورخ ۱399/۱/۲۸ آن مرجه مبنی بر اینکه 
سند به نام شریفه میرزایی  می باشد خواسته خواهان را محرز و وارد دانسته و مستندا به ماده 
۱9۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم  به الزام خوانده ردیف دوم شریفه میرزایی به انتقال سند 
خودرو صادر و اعالم  می نماید در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف  اول با 
توجه ه مراتب مذکور به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به نامبرده با استناد به بند 4 ماده ۸4 

و نیز ماده ۸9 قانون فوق قرار رد دعوی  خواهان صادر می گردد رای صادره در خصوص 
محکومیت خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از انقضای واخواهی ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
و حقوقی شهرستان ایالم می باشد. و در  مورد قرار صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان ایالم  می باشد. 
 قاضی شعبه ۷ شورای حل اختالف شهرستام ایالم – حمید رضا خسرو آبادی 

سه برگ سند موتورسیکلت زال توس ۱۵۰ رنگ آبی به نام فرامرز عارفی نیک 
شماره موتور ۲۰343۲
شماره بدنه 9۵6۵۵4۵

به شماره انتظامی ۷۷4/۸۱۱۵۲
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف 93۸

تربت حیدریه 

برگ سبز موتورسیکلت امجد رنگ مشکی به شماره انتظامی ۵9۲۸۷/۷69
بنام سعید محمدی اول فرزند علی اکبر 

۱۲۵NC۵۰۰4939 شماره موتور
۱۲۵A9۲۵3۱۷۷ شماره تنه

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف 939
تربت حیدریه 

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
۱- ششدانگ یکبابخانه بنام آقای صدیق حسینی فرزند عبداهلل کد ملی 3۷3۱3۰6۲۱۲ 
تحت پالک 39۷6 فرعی از 4 اصلی بخش ده به مساحت ۱۱۵ متر مربع خریداری شده از 
نسق زارعانه به شماره ۱4333 مورخه 44/۱/۱6 بنام آقایان محمد و عبداهلل و رحمن و صدیق 

و عبدالرحمن عزیزی به آدرس سنندج روستای حسن آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/۲۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/4 

هیوا  احمدیان سرپرست اداره ثبت منطقه ۲ سنندج   م الف ۱3۸۰6
دو نوبت طبق تاریخهای عنوان شده در متن آگهی هر نوبت با قیمت 4۰ هزار تومان 

اقدام فرمائید 

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
۱- ششدانگ یکبابخانه بالمناصفه بنام آقایان ۱- عزت اله زمانی دادانه فرزند اسداله 

صادره سنندج کد ملی 3۷3۰6۵۷۱۰۰ 
۲- یداله زمانی دادانه فرزند اسداله صادره سنندج کد ملی 3۷3۰6۵4۵۰۰ تحت پالک 

39۷۵ فرعی از 4 اصلی بخش ده به مساحت ۱39/۰۵ متر مربع خریداری شده از نسق زارعانه 
به شماره ۱43۰4 مورخه 44/۱/۱6 بنام آقای محمود عزیزی به آدرس سنندج روستای حسن آباد 

تاریخ انتشار نوبت اول : 99/3/۲۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/4/4 

هیوا احمدیان سرپرست اداره ثبت منطقه ۲ سنندج   م الف ۱3۸۰9 
۲ نوبت طبق تاریخ های عنوان شده در متن آگهی هر نوبت با قیمت 4۰هزار تومان 

اقدام فرمائید 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حیدر قلی والیتی به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که به امضاء شهود و به گواهی 
دفترخانه شماره ۸ گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت شش دانگ پالک ۱۲/۱69 
واقع در بخش مورد ثبت جلد ۱۷۰ صفحه ۲۷۷ به علت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای 
مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. "شماره چاپی سند ۸۵99۲3"م/الف ۲6۸
حسن رامه

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهي حصروراثت
خانم ماریا اسماعیلی سنگری به شماره شناسنامه ۱4 فرزند مجید از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید اسمعیلی سنگری  فرزند عیسی 
در تاریخ ۱39۸/۱۲/۱۲ در شهرستان سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱-مازیار اسماعیلی سنگری به ش ش ۱4 فرزند مجید نسبت فرزند ۲- مهیار 
اسمعیلی سنگری به ش ش 4۲۵ فرزند مجید نسبت فرزند 3- کامیار اسمعیلی سنگری به 
ش ش 6۵3۰۰۰36۰6 فرزند مجید نسبت فرزند 4-فاطمه شهیر به زهره شعبانی سنگری به 
ش ش 9۷3 فرزند هادی نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس 
از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 99۰۰۱36 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 دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم 

نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

سهامی  شرکت  سبزوار  دیفال  کار  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۲6۵4 و شناسه ملی ۱۰۸6۱93۱94۷ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱۵/۰۲/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای فرزاد فالنجی 
به شماره ملی ۰۷93۵۱3۷9۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم 
فرحناز فالنجی به شماره ملی ۰۷۸۰۲۲999۱ به عنوان بازرس علی 
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. -۲روزنامه کثیراالنتشار 
دنیای جوانان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. -3اعضا 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : 
آقای سید محمدرضا علوی زاده به شماره ملی ۰۷934۷4۰۰۰ 
آقای اشرف السادات پیشنمازی به شماره ملی ۰۷93۱۵۵۲۵۸ 
آقای الهه قاسمی به شماره ملی ۰۷93۵۸۷۰4۲ اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سبزوار )۸۸9۲۷۱(

منگنز  وان  کا معدن  مهندسی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   443۸ ثبت  شماره  به   ۰۱/۰۲/۱399 درتاریخ  سرخ  کوه 
آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   ۱4۰۰9۰۸6۲66
و  :مشاوره  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به 
انجام عملیات در امور معدنی واجرای پروژه های استخراج واکتشاف به جز 
نفت و گاز ، پیمایش و آماده سازی و فرآوری و بهره برداری ازکلیه معادن 
فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت 
 ، رضوی  خراسان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   :
خیابان   ، کوشک  محله  سبزوار،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، سبزوار  شهرستان 
امیرکبیر ، کوچه امیر کبیر 4۲ ]سمیه 6[ ، پالک ۱۱ ، طبقه منفی ۱ کدپستی 
 ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   96۱۷66۵943
آقای جهاندار جوراب چی  از شرکا  الشرکه هر یک  ریال نقدی میزان سهم 
آقای  الشرکه  سهم  ریال   ۵۰۰۰۰۰ دارنده   ۰۰۵۱۰۲۷۵۷۷ ملی  شماره  به 
ریال   ۵۰۰۰۰۰ دارنده   ۰۷9۲۱۲9۰۰۸ ملی  شماره  به  آبادی  تاج  مصطفی 
ملی  شماره  به  چی  جوراب  جهاندار  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم 
۰۰۵۱۰۲۷۵۷۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
به  مدیرعامل  به سمت  و   ۰۷۸۰6۸6۱۰۱ ملی  به شماره  آبادی  تاج  علیرضا 
مدت نامحدود آقای مصطفی تاج آبادی به شماره ملی ۰۷9۲۱۲9۰۰۸ و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهد آور واداری با امضا رءیس هیات مدیره 
اختیارات  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  و  مدیرعامل  اتفاق  به  رءیس  نایب  و 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

)۸۸93۵۷( غیرتجاری سبزوار  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  مرجع  رضوی 

آرد راژان سقز شرکت سهامی  تغییرات شرکت تولیدی  آگهی 
به   ۱۰3۲۰9۰۰۰4۸ ملی  شناسه  و   ۱۸۷6 ثبت  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱399 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره و سمت های 
ایشان به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای 
ابراهیم یاوری به شماره ملی 3۷6۰6۰۲649 بسمت رئیس هیئت 
بسمت   3۷6۰۲۰3۸33 ملی  شماره  به  یاوری  افشین  آقای  مدیره 
نائب رئیس هیئت مدیره خانم سیده آمینه حسینی به شماره ملی 
3۷6۱۸4۰۰۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره خانم ژیال یاوری به شماره 
ملی 3۷6۰۲۰3۸4۱بسمت مدیرعامل )خارج از سهامداران و اعضاء 
هیئت مدیره ( -۲ دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت : کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره ونائب رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد واوراق عادی واداری 
با امضا رئیس هیئت مدیره همراه به مهر شرکت معتبر می باشد. -3 
بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند 
: آقای ناصر مرادی به شماره ملی 3۷6۰۵634۲۲ به سمت بازرس 
اصلی آقای محمدصادق هادی فر به شماره ملی 3۷۵۰۰۸۲۵96 به 
سمت بازرس علی البدل اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 
)۸9۰43۰( سقز  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت   مرجع 

غیبتم مقابل پیکان به چشم نمی آید؛

ترابی: بازیکنان پرسپولیس بهترین عملکرد را خواهند داشت



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1488- چهارشنبه 4 تیر 61399 زمین ایران 

مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

بازرگاني  امور  معاون 
کشاورزي  حمایتي  خدمات  شرکت 
ایران گفت: شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمي نژاد عالوه بر وظیفه ذاتي خود 
در فرآورش گاز طبیعي و خدمت رساني 
و  شمال  هاي  استان  در  هموطنان  به 
شمال شرق، با تولید گوگرد با خلوص 
باال نقش بسزایي در تامین این محصول 

در بازار ایران دارد.
از  بازدید  حاشیه  در  علیزاده  علي 
مجتمع کود گوگرد بنتونیتي پاالیشگاه 
زمین  اغلب  افزود:  سرخس  خانگیران 
با  خاک  داراي  ایران  کشاورزي  هاي 
از کود  استفاده  لذا  باشد  باال مي   PH
اصالح  در  تواند  مي  بنتونیتي  گوگرد 

خاک و جذب مواد مؤثر بوده و به بخش 
کشاورزي کمک زیادي نماید.

وي اظهار داشت: در حال حاضر 
بخش  در  خانوار  میلیون  سه  از  بیش 
کشاورزي در کشور مشغول به فعالیت 

هستند و ما به فعاالن این حوزه استفاده 
از محصول کود گوگرد بنتونیتي شرکت 
را  نژاد  هاشمي  شهید  گاز  پاالیش 

پیشنهاد مي کنیم.
شرکت  زرگاني  با مور  ا معاون 

با  ایران  کشاورزي  حمایتي  خدمات 
کشور  شمالي  اراضي  اینکه  به  اشاره 
کشور  مناطق  سایر  و  هستند  اسیدي 
باشد  مي  باال   PH با  خاک  داراي 
در  گوگردي  کود  این  کرد:  تصریح 
عناصر  جذب  خاک،  اصالح  فرآیند 
و  کمیت  فزایش  ا همچنین  و  کود 
کیفیت تولیدات بخش کشاورزي بسیار 

تاثیرگذار است.
که  سالي  در  کرد:  تاکید  علیزاده 
 « نام  به  رهبري  معظم  مقام  از سوي 
است  شده  نامگذاري   « تولید  جهش 
در  ارزش  با  محصول  این  از  استفاده 
تولید  افزایش  کشاورزي،  هاي  زمین 
محصوالت کشاورزي و تحقق منویات 
به  اقتصادي  هاي  حوزه  در  را  رهبري 

دنبال خواهد داشت.

کود گوگرد بنتونیتي خانگیران عاملي مؤثر 
در افزایش تولید محصوالت کشاورزي در سال جهش تولید

رئیس راه اندازی الفین پتروشیمی ایالم خبر داد:
خبر خوش در صنعت پتروشیمی 

واحد الفین اواسط مرداد راه اندازی می شود

پس از سالها انتظار مردم استان ایالم، واحد الفین پتروشیمی ایالم به عنوان 
بزرگترین واحد الفین غرب کشور در اواسط مرداد سال جاری راه اندازی می شود 
پس از سالها انتظار مردم استان ایالم، واحد الفین پتروشیمی ایالم به عنوان 
بزرگترین واحد الفین غرب کشور در اواسط مرداد سال جاری راه اندازی می شود. 
مهندس همایون جمشیدیان رییس راه اندازی واحد الفین شرکت پتروشیمی ایالم 
گفت:در هفته ی جاری کسری متریال تامین و هفته ی آینده استارت کمپرسور 
3۰۱ زده خواهد شد. وی به مراحل نهایی و فرایند راه  اندازی الفین اشاره کرد و 
افزود:پس از ۲۵ روز ایربلوینگ )هوادهی( خروجی کمپرسر کرک و مسیرهای 
پائین دست این کمپرسور ، کمپرسورهای اتیلن و پروپیلن در سرویس قرار 
خواهد گرفت و با انجام این فعالیتها ، خوراک دهی به کوره آغاز می شود. مهندس 
جمشیدیان افزود:پیشرفت نهایی واحد الفین حدود 9۸ درصد است و این پروژه 
تا اواسط مرداد راه اندازی می شود. رییس راه اندازی الفین افزود:با راه اندازی الفین 
ساالنه 4۵۸ هزار تن اتیلن، ۱۲4 هزار تن پروپیلن، 33 هزار تن Fuel Oil و ۲3 
هزار تن هیدروژن تولید خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی 
جمعی از مدیران هلدینگ خلیج فارس برای بررسی آخرین وضعیت راه اندازی 
واحد الفین وارد مجتمع شده و از بخش های مختلف این واحد بازدید کردند در 
جریان این بازدید مهندس ثمری مشاور مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس و 
مهندس طاهری معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ خلیج فارس بر راه اندازی 

به موقع الفین و رعایت اصول ایمنی این پروژه تاکید کردند.

پایش حفاظت کاتدی خطوط لوله بر پایه معیار پتانسیل خاموش 
لحظه ای )IOP( در شرکت گاز استان سمنان 

به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی رئیس امور مهندسی و اجرای 
طرح های شرکت گاز استان سمنان از اجراي معیار IOP جهت سامانه هاي 

حفاظت کاتدي خبر داد و گفت: 
شرکت گاز استان سمنان به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو براي اولین بار 
اقدام به اجراي معیار IOP به صورت یکپارچه برای کلیه سامانه هاي حفاظت 

کاتدي شهرستان سمنان نموده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجراي این پروژه بررسي دقیق عملکرد سامانه 
هاي حفاظت کاتدیک، شناسایي مناطق بحراني و آندیک در شبکه ي توزیع، خط 
تغذیه و انشعابات فوالدي مدفون و دسترسي به پتانسیل پالریزه لوله با حذف 
مقاومت خاک و دیگر عوامل تأثیرگذار در لوله ها تحت بهره برداری مي باشد.

رئیس امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان سمنان افزود: 
 Instantaneous off( اي  لحظه  خاموش  پتانسیل  معیار  از  استفاده 
potential(  به عنوان شاخص دقیق تري برای اطمینان از عملکرد مطلوب 

سیستم حفاظت کاتدي لوله هاي مدفون مورد توجه قرار گرفته است.
اعوانی با اشاره به اینکه پروژه مذکور در دو مرحله اجرا شده است گفت: با 
پایان یافتن مرحله اول عملیات میداني شامل تنظیم ترانس ها براساس پتانسیل 
خاموش لحظه اي و ارقام برداري، شناسنامه فني کلیه ی TPها و CPS هاي 

شهرستان سمنان تکمیل گردیده است.
وی در پایان با تقدیر و تشکر از اهتمام و تالش هاي آقای مهندس سهرابی 
و همکاران اداره گازشهرستان سمنان افزود: با تکمیل پروژه در فاز دوم و ارائه 
تحلیل هاي فني از داده هاي برداشت شده، ضمن شناسایي نقاط ضعف شبکه 
به لحاظ حفاظت کاتدیک، امکان تدوین اقدامات اصالحي جهت بهبود شرایط 
موجود و بروزرساني برنامه هاي تعمیرات و نگهداري در راستاي حفظ و صیانت 

از دارایي هاي فیزیکي شرکت گاز استان سمنان میسر خواهد شد.

400 تن آرد روستایی بین روستاییان ایالم توزیع شد
فعالیت 36 مرکز خرید گندم و کلزا در استان

ناصر ناصری مدیرکل تعاون روستایی استان ایالم گفت: در سه ماهه اول 
سالجاری بیش از 3۵۵۰۰ تن گندم تضمینی و ۱3۰۰ تن گندم توافقی و در 
مراکز خرید ۱۸۰۰۰ تن کلزا از کشاورزان سطح استان ایالم خریداری شده است.

وی  با بیان اینکه در این راستا 36 مرکز خرید گندم و کلزا در سطح استان 
فعال است  افزود: همچنین در این مدت 4۰۰ تن آرد روستایی،  ۲۵۲۸ تن 
کود شیمیایی، 4۲۵4 لیتر  سموم شیمیایی توزیع و ۲۵۰ تن احداث انبار ساده 

انجام شده است
مدیرکل تعاون روستایی استان ایالم اضافه کرد:  بخش کشاورزی با 
اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و اشتغالزایی و تامین نیازهای 

غذایی، یک بخش مهم در توسعه و امنیت  محسوب می شود.
وی ادامه داد: سازماندهی  و تعیین متولی بخش کشاورزی  با هدف تسریع 
در امور فعاالن بخش شامل تمرکز زدایی، ساماندهی به موقع جهت توزیع و تنظیم 
بازار و رفع کمبود های احتمالی بازار و همچنین داشتن یک رکن مشورتی که 
واسطه ی بین سیاستگذاران و برنامه ریزان بخش دولتی و بهره برداران بخش 
کشاورزی باشد یک ضرورت است. ناصری اضافه کرد: یکی از راهبردهای موثر 
جهت دستیابی به این اهداف استفاده از ابزار تشکیل تعاونی ها ست که دارای 
استعدادهای نهفته در استفاده از توانایی ها و امکانات بومی داخلی و اتکا به داشته 
های خود است در همین راستا سازمان تعاون روستایی طرح ساماندهی فعالیت 
های بخش کشاورزی در قالب ایجاد و ساماندهی تعاونی های تخصصی فراگیر 
استانی جدید و موجود را در دستور کار خود قرار داده است.وی ادامه داد:  اتحادیه 
ای تعاونی تولید، مرغداران، زنبورداران،دامداران و  تعاون روستایی استان مهمترین 

صنعت های تاثیر گذار استان را تحت پوشش خود قرار داده است.
مدیرکل تعاون روستایی استان خاطر نشان کرد: با ساماندهی این اتحادیه 
ها و ایجاد تعامل و امکان گفتگویی که بین بخش دولتی و بهره برداران بخش 
کشاورزی به وجود خواهد آمد عمده ی مشکالت در حوزه قیمت گذاری تنظیم 

بازار ، توزیع مناسب و تا حدودی تورم و اشتغالزایی مرتفع خواهد شد .

در دو ماهه نخست سال 99 محقق شد
افزایش 10 درصدی  بازدید از مجاری عرضه و مصرف کنندگان 

سوخت مایع در منطقه چالوس
دنیای جوانان -گروه شهرستان مازندران-درخشنده

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس از افزایش ۱۰ 
درصدی  بازدید از مجاری عرضه و مصرف کنندگان سوخت مایع در دو ماهه 
نخست سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در سطح این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
منطقه  فرآورده های  مهندسی  گفت: واحد  باره  این  در  امانی  تورج  چالوس، 
چالوس، بیش از 6۷۰ بازدید میدانی با هدف سوخترسانی بی وقفه در جایگاه ها 
و در بخش های مختلف از جمله صنعتی و کشاورزی در دو ماهه نخست سال 

99 در سطح این منطقه انجام داده است.
امانی گفت: این بازدیدها به منظور مدیریت و نظارت بر سوخترسانی و 
تحقق رسالت شرکت، تأمین و توزیع به موقع سوخت و نیز کنترل کیفیت و 
کمیت فرآورده ها انجام می شود. وی افزود:  منطقه چالوس با بیش از ۲۰۰ 
مصرف کننده عمده فعال و ۵9 جایگاه سوخت مایع، تالش بر مدیریت کمی و 

کیفی  فرآورده های توزیعی توسط کارشناسان این شرکت را دارد.
مدیر منطقه چالوس بیان کرد: در بخش های صنعتی و کشاورزی، بازدیدها 
با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، شرکت گاز و اصناف مربوطه با هدف 
صرفه جویی در بخش سوخت حرارتی و سوق دادن این بخش ها به استفاده از 

گاز طبیعی و سوخت پاک و کنترل کیفیت فرآورده ها انجام می شود

فرماندار رباط کریم: طرح هادی روستایی مورد بازنگری 
قرار گیرد

فرماندار رباط کریم با حضور امام جمعه شهر رباط کریم، مدیرعامل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان تهران و همیئت همراه در خصوص بررسی 

مسائل طرح هادی و بهسازی روستایی به گفتگو پرداختند.
نظام ملکشاهی در نخستین جلسه بررسی مشکالت مسکن روستایی و 
ساخت و سازهای غیر مجاز در خصوص بررسی مشکالت مسکن و بهسازی 
روستاها، ساخت و ساز غیرمجاز و رفع موانع و مشکالت طرح هادی روستایی 
ریز  بیان کرد: سر  انجام شد،  مقاوم سازی  وام  ملی مسکن،  قدام  ا و طرح 
جمعیت از شهرستان ها به تهران، سپس شهرستان های توابع استان و در 
آخر روستاها و رشد جمعیت نیاز شهرستان برای بازنگری طرح های هادی 

را تشدید نموده است.
فرماندار رباط کریم ضمن تعامل بیش تر بین بنیاد مسکن استان تهران 
و شهرستان رباط کریم، افزود: مطلوب است بر اساس طرح هادی روستایی 
وضعیت فیزیکی روستاها با اعطای تسهیالت اعطایی در مسیر درست هدایت 
شود تا ضمن نظارت بیشتر بر اصولی بودن ساخت و سازها، از روند ساخت و 

سازهای غیرمجاز و خارج از بافت روستایی جلوگیری شود.
ملکشاهی تصریح کرد: زمانی روستایی زنده است که بتواند گسترش 
و توسعه پیدا کند از این روی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی از 
ضرورت های غیرقابل انکار است و الزام است، بخشدار مرکزی با همراهی 
دهیاران، شهردار و دیگر مسئوالن متولی این موضوع را مورد توجه ویژه قرار 
دهند و با تعامل با مسئوالن بنیاد مسکن بتوانند دغدغه ای از ولی نعمتان  

را کاهش دهند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان: 
کوتاهترین توقف خطوط تولید فوالد مبارکه برای صنعت کشور 

خسارت بار است
بهــزاد فالطــون زاده، مدیـرکل دیوان محاسبات استان اصفهان، پس 
از بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار فوالد گفت: 
به عنوان یک ایرانی به خود می بالم که چنین صنعت معظمی در کشور داریم 
و می توانیم مواد اولیۀ بیــش از 3 هزار واحـــد تولیــدی و کارخــانه های 
دیگر را از این شرکت تأمین کنیم.  وی افزود: به جاست که از تک تک کارگران 
و مسئولین شرکت فوالد مبارکه قدردانی کنم که با همت واالی خود، تولید 

را در این شرایط زنده نگه داشته اند.
شرکت  از  مسئولین  همۀ  بازدید  اهمیت  بر  تأکید  با  زاده  فالطون 
فوالد مبارکه اظهار داشت: این بازدیدها باعث می شود این شرکت در نظر 
بازدیدکنندگان در قالب یک سرمایۀ ملی تجلی یابد و این آگاهی ایجاد شود که 
فوالد مبارکه فقط یک تولیدکنندۀ صرف نیست، بلکه به عنوان بنیان گذار یک 
فرایند بسیار کالن در تولید ملی نقش آفرین است. به همین دلیل کوتاه ترین 
توقف خطوط تولید این شرکت می تواند صدمات و خسارت زیادی را برای 

این شرکت و صنعت کشور همراه داشته باشد.

جتمع فوالد خراسان هم به صورت داوطلبانه قیمت پایه میلگرد 
در عرضه های امروز بورس کاال را کاهش داد

سید موسی الرضا حسینی- روز نامه سراسری دنیای جوان
مجتمع فوالد خراسان اعالم کرده است که در عرضه های امروز )دهم 
خرداد( میلگرد تولیدی این شرکت در بورس کاال، قیمت پایه عرضه را به 6۲۷۵ 
تومان به ازای هر کیلو کاهش می دهد. بورس کاال پیش از این قیمت پایه 
میلگرد تولیدی فوالد خراسان را 6۵33 تومان به ازای هر کیلو اعالم کرده بود.

و  بازار  کاذب  التهابات  کاهش  راستای  »در  خراسان،  فوالد  مع   مجت
جلوگیری از افزایش بی رویه و غیرمنطقی قیمت آهن االت«، نرخ پایه عرضه 

میلگرد تولیدی خود را به صورت داوطلبانه کاهش داده است.
 امروز شرکت ذوب آهن اصفهان نیز اعالم کرد که به صورت داوطلبانه 

نرخ پایه عرضه میلگرد را کاهش می دهد.
 فوالدسازان پیش از این درخواست کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری 
در بازار فوالد را مطرح کرده بودند و اعالم کرده بودند که حاضرند به صورت 

داوطلبانه در جهت ایجاد ثبات در بازار فوالد اقدام کنند.

مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

قائم مقام ستاد مناسبت 
سازی  آماده  از  مشهد  شهرداری  های 
آغاز  با  امام مهربانی ها همزمان  شهر 

دهه کرامت خبر داد.
مهدی یعقوبی در خصوص برنامه 
های پیش بینی شده شهرداری مشهد 
در دهه کرامت گفت: با توجه به اهمیت 
معنوی  پایتخت  عنوان  به  شهر مشهد 
ایران، ویژه برنامه های مختلفی در این 
دهه تدارک دیده شده است و در سطح 

شهر مشهد اجرا خواهد شد.
پیش  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
در  راستا  همین  در  گفت:  شده  بینی 
بسیج،  میادین  شامل  اصلی  میدان   ۵
بیت المقدس، شریعتی، فلسطین و امام 
خمینی، گل نوشته ساخته شده از گل 
های شاخه بریده و در میادین انقالب 
، جانباز ، لچکی خیابان سعدی و آیلند 
خورشید  »والدت  نوشته  محتشمی، 
هشتم مبارک« بر روی فرش گل های 

اجرا می گردد.
یعقوبی از توزیع گل های فصلی 
به  شهر  مختلف  مناطق  در  تابستانه 
تعداد ۸۰۰ هزار بوته خبر داد و گفت: 
فالورباکس  عدد   6۰ راستا  درهمین 
با  متبرک  منتخب  مساجد  مقابل  در 
)ع(  رضا  امام  و  معصومه  حضرت  نام 

جانمایی می شود.
گالب پاشی معابر منتهی به حرم 

مطهر در ساعات اولیه روز
اشاره  با  مشهد  شهردار  معاون 

در  شهر  ورودی  مبادی  پاکسازی  به 
در  گفت:  نیشابور  و  قوچان  محورهای 
به  منتهی  معابر  کلیه  روزانه  این دهه، 
شیرازی،  خیابان  همچون  مطهر  حرم 
ساعات  در  رضا  امام  و  طبرسی  نواب، 

اولیه صبح گالب پاشی می گردد.
وی افزود: همچنین بیش از ۱۲۰۰ 
پرچم برروی پل ها و میادین، تعویض 
و آذین بندی شهر به طول ۱۸۰ هزار 

متر انجام می شود.
اتوبوس  استقرار   : گفت  یعقوبی 
 ، مطهر  حرم  نواب  ورودی  در  دیابت 
برگزاری جشنواره تخفیفات ۲۵ درصدی 
،جشنواره  شهرما  های  فروشگاه  در 
فروش میوه و تره بار اقالم منتخب به 
بار و استقرار خودروهای  قیمت میدان 
عملیاتی آتش نشانی در محدوده حرم 
مطهر از دیگر اقدامات پیش بینی شده 

در دهه کرامت است.
آتش  سازمان  کرد:  تصریح  وی 
دهه  این  در  ایمنی  خدمات  و  نشانی 

اقدام به برگزاری مسابقه ای ویژه آتش 
امام  موضوع  با  کشور  سراسر  نشانان 
مهربانی به صورت مجازی نموده است 
که در پایان میزبانی از ۸ خانواده آتش 
نشان را به عنوان زائر امام رضا )ع( طی 

3 روز برعهده خواهد داشت.
افزایش سرویس دهی قطار شهری 

در شب میالد امام رضا)ع(
های  برنامه  خصوص  در  یعقوبی 
اجرایی معاونت عمران ، حمل و نقل و 
ترافیک گفت: افزایش سرویس دهی و 
کاهش سرفاصله زمانی قطارشهری در 
به مدت یک  امام رضا)ع(  میالد  شب 
پاتوق  برپایی   ،  ۲ و   ۱ در خط  ساعت 
در  هنر  گذر   ( هنری  فرهنگی  های 
اتوبوسرانی در  ، تقویت خطوط   ) مترو 
شب و روز والدت حضرت معصومه)س( 
و امام رضا )ع( به ترتیب 3۰ دستگاه و 
حرم  محدوده  در  اتوبوس  دستگاه   ۷۰
مطهر و سرویس دهی نماز صبح در روز 
والدت امام رضا با 4۰ دستگاه اتوبوس 

این  جمله  از  مطهر  حرم  محدوده  در 
اقدامات است.

های  مناسبت  ستاد  مقام  قائم 
 3 نصب  کرد:  اعالم  مشهد  شهرداری 
 ۱۰۰ بیرقی،   ۱۲۰۰ ستونی،  آویز  هزار 
هزار ریسه و همچنین القاب امام رضا 
افزایش ساعت کاری   ، در سطح شهر 
مراکز راهنمای زائر ، افزایش ساعت کار 
مرکز تلفن خدمات گردشگری 3۱3۵، 
از اقدامات اجرایی در سازمان اجتماعی 

و فرهنگی می باشد.
تایید  صورت  در  کرد:  تاکید  وی 
ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
در استان، جشنواره گردشگری گناباد در 
بوستان کوهسنگی ) آشنایی با سنن ، 
آداب و رسوم ، موسیقی (، برنامه کوه 
گشت با حضور شهروندان و همکاری 
هیات کوه نوردی در ارتفاعات جنوب، 
از ساعت ۱۷ الی ۲۱ ، همایش دوچرخه 
ساعت  از  جنوب  ارتفاعات  در  سواری 
۱۷ الی ۲۱ ، جشنواره بازی های بومی 
های  بازی  هیات  همکاری  با  محلی 
پرواز  جشنواره   ، استان  محلی  بومی 
ویژه   ، جنوب  ارتفاعات  در  بادبادکها 
پارک  کوه  در  فرهنگی  های  برنامه 
ارتفاعات جنوب و برگزاری جشن های 
میالد حضرت معصومه و امام رضا )ع( 
در فرهنگسراهای سطح شهر از سوی 

این سازمان اجرا خواهد شد.
 ۵ از  بیش  کرد:  خاطرنشان  وی 
هزار متر مربع اطالع رسانی محیطی نیز 
با موضوع دهه کرامت در نقاط مختلف 

شهر اکران می گردد.

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد؛

گالب پاشی هرروزه معابر شهر در دهه کرامت

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد:

پنج زمستان آرام را پشت سر گذاشتیم
نژاد،  تقی  حسین  اکبری-  کرج- 
از  البرز  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اقدامات انجام شده در شرکت گاز استان 
البرز از زمان تاسیس این شرکت گفت.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان البرز،حسین تقی 
نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز از اقدامات 
انجام شده در شرکت گاز استان البرز از زمان تاسیس 
این شرکت گفت.در ادامه سخنان مدیرعامل شرکت 
گاز استان البرز از نظرتان می گذرد.از بهمن ماه سال 
۱39۸ شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور بوده ایم، 
شرکت گاز استان البرز چه اقداماتی در پیشگیری از 
شیوع کرونا انجام داده است؟آیا با ستاد بحران استان 
اطالع  اولین  اید؟با  داشته  همکاری  زمینه  این  در 
رسانی که از سوی ستاد ملی کرونا کشور صورت 
گرفت،اولین جلسه در استانداری البرز تشکیل شد. 
همزمان جلسات  مدیریت بحران در استانداری البرز 
اساس  بر  نیز  البرز  استان  گاز  شرکت  شد.  شروع 
مصوبات ستاد بحران استان،جلسات متعددی با حضور 
اعضای کمیته مقابله با کرونا شرکت گاز استان البرز 
برگزار کرد و در نهایت همکاران HSE با برنامه ریزی 
و ساختاربندی درست، کار را به بهترین نحو پیش 
بردند. به طوری که در اولین فرصت ماسک، دستکش 
بین  و  تهیه  سرعت  به  کننده  ضدعفونی  مواد  و 
همکاران توزیع شد.لطفا یک شمای کلی از گازرسانی 
به استان البرز ارائه بفرمایید.درحال حاضر چند شهر 
و روستا از نعمت گاز برخوردار هستند و چند کلیومتر 
انشعاب زده شده است؟در سال 6۷ اولین اشتراک گاز 
و علمک در کرج نصب شد و در سال ۱394 شرکت 
گاز استان البرز تشکیل شد. من به عنوان مدیرعامل 
در شهریور ماه ۱394 شروع به فعالیت در شرکت گاز 
استان البرز کردم. قبل از تشکیل شرکت گاز استان 
البرز شهرهای این استان زیر نظر گاز استان تهران 
از گاز بهره مند می شد. اما بعد از تشکیل شرکت گاز 
استان البرز، کارهای استراتژیک در حوزه های مختلف 
انجام شد. در ابتدای کار، ما مشکل افت فشار گاز در 
غرب استان را داشتیم و همواره با افت فشار و قعطی 
گاز در کرج روبه رو بودیم که این مشکل را مرتفع 
کردیم و در حال حاضر شاهد افت فشار یا قعطی گاز 
نیستیم.از سوی دیگر با توجه به اینکه استان البرز 
پایتخت است، موجب شده است سرمایه  همجوار 
گذاران این استان را برای سرمایه گذاری انتخاب 
کنند. اخیرا نیز دولت مصوب کرد صنایعی که در ۱۰۰ 
کیلومتری تهران واقع شده اند، از پرداخت مالیات 
معاف شوند.بنابراین سرمایه گذاران منطقه اشتهارد، 
از پرداخت مالیات معاف هستند. در نتیجه درخواست 
برای سرمایه گذاری در استان رو به افزایش رفته 
است و ما باید پاسخگوی نیاز آنها در عرصه تامین 
انرژی باشیم.نکته قابل تامل این است از آنجایی که 
گاز  فشار  افت  مشکل  کرج  غرب  و  شمال  در  ما 
داشتیم، چگونه می توانستیم پذیرای این همه سرمایه 
گذاری باشیم. به همین منظوریک خط انتقال پیشنهاد 
شد که از خط انتقال ۵6 اینچ صادراتی، در منطقه 
بوئین زهرا، انشعاب گرفته شود که پذیرفته شد. در 
حال حاضر خط انتقال 36 اینچ از این منطقه به طول 

6۵ کیلومتر در حال اجرا است که سال ۱4۰۰ به بهره 
برداری خواهد رسید. با اجرای این خط یک ایستگاه 
اصلی با ظرفیت یک میلیون ۲۰۰ هزار متر مکعب 
در ساعت در منطقه چهارباغ، غرب کرج احداث می 
شود و یک رینگ مناسب دور شهر کرج کشیده می 
شود. این خط انتقال با نگاه ۵۰ ساله و منطبق بر 
استراتژی شرکت ملی گاز ایران که رساندن گاز به 
نحو ایمن، مطمئن و پایدار است در حال احداث بوده 
و تا ۵۰ سال آینده تامین گاز در سه بخش صنعت، 
کشاورزی، خانگی به راحتی قابل انجام است.همچنین 
تغییر ظرفیت ایستگاه ها و اجرای خطوط جدید، منجر 
شد که در این ۵ سال ۵ زمستان آرام را پشت سر 
بگذاریم.درخصوص شبکه توزیع نیز باید بگویم ما 
حدود 6 هزار کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در استان 
داریم و بالغ بر ۲۸۰ هزار علمک گاز نصب شده است.

مصرف گاز ما ۵.۷ میلیارد متر مکعب در سال است 
که ۵۰ درصد آن در صنعت و نیروگاه مصرف می 
شود و ۵۰ درصد باقی مانده در بخش های خانگی 
و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. صنایع مهم ما 
است.در  آبیک  سیمان  و  قائم  منتظر  نیروگاه  نیز 
خصوص گارسانی به شهرهای این استان نیز از ۱۷ 
گاز  نعمت  از  شهر   ۱6 کنون  تا  البرز  استان  شهر 
برخوردار شده اند و فقط شهر آسارا مانده است که 
از ۲۸۰ روستا، ۱۵۰  دارد. همچنین  جمعیت کمی 
روستا گازدار شده است و روستاهای باقی مانده در 
مناطق کم جمعیت واقع شده اند. ۸۵ درصد جمعیت 
روستایی و 99.۸ درصد جمعیت شهری از گاز بهره 
در  روستا   ۷۵ نیز  طالقان  هستند.در خصوص  مند 
طالقان است که بدون گاز بودند که ازاین تعداد ۱4 
روستا گازدار شده است.3۸ روستا درحال اجرا است 
و امسال گازدار خواهند شد.۲۵ روستا هم در مرحله 
 ۱4۰۰ سال  داریم.در  پیمانکار  جذب  و  طراحی 
شهرستان طالقان نیز  شهرستان سبز خواهد شد.۱۵ 
روستا را در پایین سد برنامه ریزی کردیم در سه فاز، 
فاز یک روستای کندر است که در حال اجرا است.۸۰ 
درصد پیشرفت دارد.۲ فاز باقی مانده در حال انتخاب 
پیمانکار است.4۰ روستای باالی سد در 4 فاز پیش 
بینی شده است. یک فاز آن از جوستان تا گچسر در 
حال اجرا است. سه فاز باقی مانده هم اگر یک مقدار 
این خط اصلی پیشرفت کند، به مرور پیمانکار انتخاب 
می شود که امیدواریم این روستا تا پایان ۱4۰۰ به 
اتمام برسد.در سال 9۸چند روستا به شبکه گاز متصل 

شده است و در مجموع چه میزان گاز مصرف شده 
است؟ما در سال 9۸ توانستیم 9 روستای جدید را از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند کنیم. ۵۰ روستا را در 
دست اجرا داریم.۲4 روستای باقی مانده هم در دست 
پیمانکار است.امسال نیز 6۲ روستا انجام خواهد شد.در 
سال 9۸ نیز توانستیم 69 صنایع را گازدار کنیم که 
خارج از مصوبه شورای اقتصاد بوده است.به این معنی 
که این 69 صنایع تولید کننده جدید هستند.اما در 
چهارچوب مصوبه شورای اقتصاد، تولید کنندگانی هستند 
که قبال سوخت مایع استفاده می کردند. ۲۵ مورد از 
صنایع تا کنون انجام شده است.  در مجموع 94 صنعت 
را توانسته ایم از گاز بهره مند کنیم.در سال 9۸ نیز ۵ 
میلیارد و ۷۰۰ ملییون متر مکعب مصرف گاز سالیانه ما 
بوده است.چه میزان از فرآورده های نفتی در سال 9۸ با 
گاز جایگزین شدند؟دربخش تولیدات کشاورزی و مرغ 
داری ها 3۰ میلیون لیتر فرآورده صرفه جویی شده است. 
این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی است که افتخاری 
برای شرکت گاز استان البرز به حساب می آید.برای 
گازرسانی به مناطق باقی مانده با چه چالش هایی مواجهه 
هستید؟همان طور که مستحضر هستید برای یک حفاری 
باید با منابع طبیعی، محیط زیست، اداره کل راهداری، 
شهرداری و .. هماهنگ بود. البته با توجه به اینکه دراین 
زمینه جلساتی برگزار می شود، تعامالت خوبی با سازمان 
ها برقرار است. فقط گاهی این امور به دلیل قوانین 
بازدارنده مجلس، زمان بر است.من معتقدم ما باید به 
راه دیده  ارگان خدمات رسان در کنار  عنوان یک 
شویم.در خصوص گازرسانی به آخرین شهر استان 
البرز بفرمایید که چه زمانی تکمیل می شود؟گازرسانی 
به محور چالوس، از سال گذشته شروع شده است،  
4۰ روستای باالی سد، که در واقع 3۸ روستا و یک 
شهر است.در فاز اول از گچسر تا جوستان در حال 
انجام است. سه فاز باقی می ماند که گازرسانی به 
آسارا و روستاهای آن انجام خواهد شد. امیدواریم 
بتوانیم تا پایان ۱4۰۰ تمام شهر و روستاها از نعمت 
گاز برخوردار شوند.لطفا توضیحاتی درخصوص خط 
انتقال بویین زهرا کرج نیز بفرمایید.با انشعاب از خط 
انتقال ۵6 اینچ غرب کشور، خط انتقالی به طول 6۵ 
کیلومتر و سایز 36 اینچ، با اعتباری بالغ بر 3۰۰ میلیارد 
تومان اجرا خواهد شد که مصالح آن خریداری شده 
است و اجرای خط در دو فاز در حال انجام است.آیا 
طرح طبقه بندی مشاغل، در گاز استان البرز اجرایی 
در  میزان  چه  است،  شده  اجرایی  است؟اگر  شده 

منابع  ما  نظر  است؟از  بوده  موثر  پیمانکار  دریافتی 
انسانی، سرمایه های انسانی هستند که می توانند در 
تحقق اهداف شرکت موثر باشند. درنتیجه بیشترین 
خصوص  شود.در  می  داده  بخش  این  به  اهمیت 
نیروهای پیمانکاری بنده معتقدم فقط نوع استخدام 
است که فرق می کند. از آنجایی که ما ناگزیر بودیم 
۷۰ درصد از فعالیت هایمان را در راستای سیاست 
گذاری های وزارت نفت برون سپاری کنیم،  نیروهای 
پیمانکاری را به کار گرفتیم.به اعتقاد بنده ما باید این 
برون سپاری را به گونه ای انجام دهیم که رهاسازی 
نشود.به طوری برون سپاری شود که نظارت و کنترل 
روی آن وجود داشته باشد.در همین راستا پیمان نامه 
های خوبی نوشته شده است و از نظر پیمان نامه ها، 
نظم خوبی را شاهد هستیم. ما جز اولین شرکت های 
بودیم که طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کردیم.در 
خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان البرز 
چه اقداماتی انجام داده است؟اگر سازمانی وظایف خود 
را به درستی انجام دهد، در واقع مسئولیت خود را به 
انجام رسانده است. در کنار وظایف اگر به جامعه نیز 
خدمت شود، مسئولیت اجتماعی محسوب می شود. ما 
باید به این نکته دقت داشته باشیم که تصمیمات ما بر 
جامعه اثر می گذارد.درکنار اینها گاز البرز،در بخش مالی 
بحث مقام سازی تاسیسات گازی مدارس که متولی 
اجرایی آن سازمان مقاوم سازی است، مشارکت و 
همکاری دارد.عضویت و فعالیت در نهادهای اجتماعی 
محیط زیست ومنابع طبیعی و بحث های آلودگی هوا 
تالش های خوبی می کنند.در حال حاضر نیز کمپین 
های کمک های همدلی شکل گرفته است که کمک 
های نقدی خود را جمع آوری و در اختیار افراد نیازمند 
جشنواره  بار  اولین  برای  دهند.همچنین  می  قرار 
کاریکاتور در استان البرز در شرکت گاز استان البرز 
فنی  معاینه  مرکزی  ستاد  با  همکاری  شد.  برگزار 
های  ساختمان  ایمنی  درخصوص  کشور  ساختمان 
شرکت گاز استان البرز، انعقاد تفاهم نامه همکاری 
شرکت گاز استان البرز با منابع طبیعی با رویکرد کاشت 
نهال و مشارکت در احیاء فضای سبز استان نیز صورت 
گرفته و در مرحله اجرا است. عالوه بر موارد عنوان 
شده، همکاری با سازمان های مردم نهاد، کمک به 
موسسه محک، بنیاد خیریه، بیماران تهی دست، به 
صورت مستمر انجام می شود.در ابتدای سال ۱39۸، 
کشور دچار یک سیل عظیم بود. آیا آسیبی به شبکه 
گازرسانی استان البرز از این سیل رسیده است؟ما چند 
حادثه داشتیم. ابتدا رانش زمین در طالقان در اواخر 
سال 9۸ صورت  ابتدای  در  حادثه  سه  و  سال 9۷ 
پذیرفت.هر سه این حوادث در اثر سیل بود. حضور به 
موقع همکاران گاز البرز و سایر سازمان ها از بحرانی 
شدن حادثه جلوگیری کرد. از این حوادث مستنداتی 
تهیه و درجلسات مربوطه مطرح شد تا در موارد مشابه 
شاهد آن نباشیم.به طوری که تهدیدات شناسایی شده 
است. طرح های مورد نظر برای آنها ارائه داده شده 
است که بخش عمده آن انجام شده است و  بخش 
دیگر آن در حال اجرا است.ما ناگزیر هستیم خطوطی 
که از کنار رودخانه ها عبور کرده است یا در معرض 

سیل است را مقاوم سازی کنیم.

کیفیت آب شرب خط 
قرمز آبفااصفهان است

هاشم امینی در جمع مدیر و کارکنان 
مرکز پایش و نظارت بر کنترل کیفیت آب 
و فاضالب که موفق به اخذ استاندارد بین 
المللی ۱۷۰۲۵ کنترل کیفیت شدند، گفت: 
و  مطالعه  با  باید  بخش  این  در  کارکنان 
آالینده  شناسایی  درصدد  جامع   تحقیق 
های نو ظهور باشند و تاثیر این نوع آالینده 
ها  بر کیفیت آب و فاضالب را مورد بررسی 

قرار دهند.
تحقیق  و  مطالعه  اینکه  بیان  با  وی 
پیرامون چگونگی ارتقا کیفیت آب از عوامل 
موثر در افزایش رضایتمندی مردم در ارائه 
خدمات این صنعت می باشد، اظهار داشت: 
در  که  دقیقی  تحقیقات  و  مطالعه  با  باید 
راستای دانش روز دنیا باشد، راه های ارتقای 
کیفی آب شرب را شناسایی و مورد بررسی 
قرار داد تا مردم در هر شرایطی هیچ گونه 
شرب  آب  کیفیت  با  رابطه  در  ای  دغدغه 

نداشته باشند.
حاضر  درحال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استانداردهای  با  مطابق  شرب  آب  کیفیت 
کیفیت  کرد:  عنوان  است  شده  تعریف 
مردم  است،  صنعت  قرمز  خط  شرب  آب 
هر  از  عاری  شرب  آب  که  باشند  مطمئن 
گونه آالینده میکروبی و شیمیایی در اختیار 
آنها قرار می گیرد و کامال مورد تایید مراکز 

ذیصالح است.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان اصفهان با تاکید بر استقرار آزمایشگاه 
های سیار آب شرب در مکان های مورد نیاز 
تصریح کرد: آزمایشگاه های سیار  باید در 
مکان هایی که وجود آنها ضروری به نظر 
می رسد استقرار یابند تا سالمت و کیفیت 
آب به طور مستمر  مورد بررسی قرار گیرد.

اینکه مردم هیچ گونه  بیان  با  امینی 
کرونا  ویروس  وجود  با   رابطه  در  نگرانی 
خاطرنشان  باشند،  نداشته  شرب  آب  در 
ساخت: کیفیت آب شرب از لحاظ کدورت، 
پارامترها  دیگر  و   Ph  ، کلرباقیمانده 
آب  خانه  تصفیه  در  آنالین  صورت  به 
از  همچنین  شود،  می  بررسی  باباشیخعلی 
پایش  و  متری  تله  های   سامانه  طریق 
استان  توزیع  شبکه  در  شرب  آب  کیفیت 
به طور آنالین مورد بررسی قرار می گیرد، 
بنابراین این اطمینان خاطر را به مردم می 
آب  در  کرونا  ویروس  احتمال  که  دهیم 

صفر است .
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اشاره  کرونا  پسا  دوران  به  اصفهان  استان 
و  پایش  مرکز  در  کارکنان  افزود:  و  کرد 
نظارت بر کنترل و کیفیت آب و فاضالب 
باید به مطالعاتی در زمینه تاثیرات ویروس 
کرونا بر فاضالب بپردازند و تحقیقاتی در این 
رابطه با این موضوع در دستور کار قرار دهند.
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از راست آبتین گلکار، زهرا محمدی، و علی اصغر محمدخانی
اختصاصی دنیای جوانان

وقتی که خنده هات
پر از عطر مریم است

م. حسن بیگی

چشمان تو، عجیب ترین شعر عالم است
انگار نرگسی ست که در جام شبنم است

گلخانه را چه نیاز است، دیدنش
وقتی که خنده هات پر از عطر مریم است

لب های تو، به شقایق شبیه نیست
رنگ شقایق اندک و بسیار هم کم است

باغ بهشت هر که ندیده ست، گو ببین
شهد کالم آن که بهشت مجسم است

فصل بهار می شکفد گل، به بوستان
گلخنده های تو به شکفتن، دمادم است

دل می برد ز عالم و رو می کند نهان
حوای من که زاده ز پهلوی آدم است

بیست ویکمین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره 
شمس تبریزی، روز چهارشنبه 4 تیر ساعت ۱6 با سخنرانی 
به    - زنجان  دانشگاه  علمی  هیات  محبتی - عضو  مهدی 

مجازی  به صورت  که  دارد  اختصاص  یار«  ورق  »خوانش 
پخش خواهد شد.

میراث  به  دگرگون  نگاهی  گفتار،  درس  این  از  هدف 
شمس تبریزی و نگرش های ویژه او عنوان شده است.

در خبر برگزاری این نشست آمده است: با تأملی جدی 
و به دور از غوغا و هیاهو، می توان از خود پرسید که شمس 
تبریز و نوع شخصیت و اندیشه اش  و اصواًل تکیه بر این گونه 
و  مسائل  گوی  پاسخ  می تواند  حد  چه  تا  عرفانی  نگره های 

مباحث پیچیده فکر و روان انسان امروز باشد؟
آیا تکیه بیش از حد بر این سنخ نگرش ها، ما را از الزامات 
اولیه یک زندگی متعادل و معقول دور می سازد و یا  پر و بالی 
می دهد تا اوجی را تجربه کنیم که ضمن داشتن یک زندگی 
معتدل و معقول  با فضاهایی بی بدیل و نایاب نیز آشناتر شویم؟

اینستاگرام  به صفحه   مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان 
به  را  درس گفتار  این  نشانی   به  کتاب  فرهنگی شهر  مرکز 

صورت زنده مشاهده کنند.

برگزاری درس گفتارهایی درباره شمس به صورت مجازی

ملیسا معمار
روز دختر بهانه ای است 
تا به دختران نوجوان یادآوری 
ینکه  برا عالوه  ندن  کتاب خوا کنیم 
سرگرمی  پرفایده ای است سبب افزایش 
آگاهی و اعتماد به نفس در آن ها می شود.

ساعت از 6 عصر دوشنبه دوم تیر 
99 گذشته بود؛ باید هرچه سریع تر خودم 
را به خانه دوستم می رساندم، اما قبلش 
صحبت  آن  راجع به  که  را  کتابی  باید 
یاد  به  می خریدم.  برایش  بود،  کرده 
سال های پیش افتادم. زمانی که هرسال 
به مناسبت روز دختر، قرار می گذاشتیم 
رقم  خودمان  برای  متفاوت  روز  یک 
بزنیم؛ ولی در نهایت سر از کتابفروشی ها 
در می آوردیم و به عنوان هدیه برای هم 
کتابی می خریدیم. اما از وقتی که »ام 
اس« همه بدنش را گرفته بود، نه توان 
از خانه بیرون آمدن داشت نه حوصله اش 
را. اما من هرسال به رسم دیرین، کتابی 

می خریدم و به دیدارش می رفتم.
در  هم  دیگری  افراد  من  به جز   
کتابفروشی بودند، اما کسی که از میان 
کرد  جلب  خودش  به  را  توجهم  همه 
بود که  به نظر ۱۰ ساله  دختر بچه ای 
آمده  کتابفروشی  به  پدرش  همراه  به 
بود و فارغ از همه چیز، غرق در دنیای 
نوجوان  و  کودک  بخش  کتاب های 
شده بود. از صحبت های پدرش با یکی 
از کارکنان کتابفروشی، متوجه شدم او 
هم به مناسبت روز دختر، فرزندش را به 
کتابفروشی آورده تا کتاب انتخاب کند. 
و چه انتخاب و هدیه درست و به جایی 
و  دانش  افزایش  بی شک  چراکه  بود! 
آگاهی دختران و زنان در هرجامعه ای 
سبب رشد و تکامل آن جامعه می شود و 
آن ها عالوه براینکه می توانند زندگی ای 
باشند،  داشته  کمتر  مشکالتی  با  بهتر 
فرزندانی عالم تر و موفق تر را هم پرورش 
می دهند؛ فرزندانی که می توانند در آینده 

کشور تاثیرگذار باشند. 
همین  از  یکی  صدیق،  فاطمه 
دختران است که با کوشش، مساعدت 
کم کم  پدرش  همه جانبه  پشتیبانی  و 
تاجایی  شده  عالقه مند  کتابخوانی  به 
و  می خواند  کتاب  هرروز  االن،  که 
فضای  در  پدرش  که  صفحه ای  در 
مجازی با عنوان »قصه گوی کوچک« 
برایش درست کرده، کتاب هایی را که 
خوانده به مخاطبانش معرفی می کند و 
به عنوان یک نوجوان ۱۲ ساله  که دو 
سال است کتابخوانی را به صورت مداوم 
در برنامه اش گنجانده، نظراتش را درباره 
کتاب ها بیان می کند و در پایان هم به 

آن ها امتیاز )ستاره( می دهد. 
سعی  مدت  این  طول  در  که  او 
حتی  و  نان  نوجوا و  کودکان  کرده 
کتاب خواندن  به  را  زیادی  بزرگساالن 

آغاز  چگونگی  درباره  کند،  عالقه مند 
فعالیتش به ایبنا می گوید: زمانی که در 
کالس دوم ابتدایی درس می خواندم به 
حرفه دوبلوری عالقه مند شدم و پدرم 
من  برای  کانالی  مجازی  فضای  در 
تقلید  با  بتوانیم  آن جا  تا  کرد  درست 
صدای شخصیت های مختلِف داستان ها، 
برای بچه ها قصه بگویم. کم کم به این 
فکر افتادم که قصه های خودم را برای 
بچه ها بخوانم و به تدریج داستان هایی 
من  عالقه  متوجه  پدرم  وقتی  نوشتم. 
در کالس های  مرا  شد،  نویسندگی  به 
داستان نویسی ثبت نام کرد و در نهایت 
»ابرپنبه«،  عنوان های  با  داستانم  سه 
»اول با یک خرگوش شروع می کنیم« 
با  گروهی  کتاب  یک  در  »ماهان«  و 
به  می نویسند«  را  ما  »قصه ها  عنوان 
بچه های  سایر  از  داستان هایی  همراه 
کالس، منتشر شد. بعد از آن من و پدرم 
در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سال 
9۷ تصمیم گرفتیم کتاب ها را که غذای 
می کند  کمک  ما  به  و  است  مغزمان 
سرگرمی  و  یادبگیریم  جدید  چیزهای 
مفیدی است را به بچه ها معرفی کنیم. 
را  همان موقع تصمیم گرفتم کتاب ها 
بخوانم و به بچه ها معرفی کنم چون تا 
پیش از آن معموال کتاب ها را نخوانده، 
کار  این  و  معرفی می کردم.  بچه ها  به 
ادامه یافت تا جایی که توانستم بعد از 
نظراتی  مختلف،  کتاِب  چندین  مطالعه 
درباره کتاب هایی که برای گروه سنی 
به  و  بیان کنم  بودند،  نوشته شده  من 

پیشنهاد پدرم به کتاب ها ستاره بدهم.
بازخوردهای  توانسته  که  فاطمه 
مجازی  فضای  در  فعالیتش  از  خوبی 
می دهد:  توضیح  باره  این  در  بگیرد، 
بااینکه عالقه به کتابخوانی در کشورما 
تا  اما  کم و ترویج کتاب سخت است 
شدم  مواجه  خوبی  استقبال  با  به حال 

مثال  گرفتم.  خوبی  بازخوردهای  و 
من  به  زیادی  نوجوانان  و  کودکان 
پیام دادند که شروع به کتاب خواندن 
خارجی  کتاب  قبال  اینکه  یا  کرده اند 
کتاب  خواندن  به  االن  و  می خواندند 
حتی  یا  ند  شده ا عالقه مند  نی  یرا ا
خواندن  به  می گویند  که  بزرگساالنی 

کتاب نوجوان عالقه مند شده اند.
هفتم  کالس  به  امسال  که  او 
اشاره  کارهایی  به  ادامه  در  می رود، 
می کند که در زمینه ترویج کتابخوانی 
می افزاید:  و  داده  انجام  مدرسه  در 
ششم  کالس  در  که  گذشته  سال 
ای  شور ئیس  ر ندم،  ا می خو درس 
بچه ها  کمک  با  بودم.  دانش آموزی 
یک کتابخانه درست کردیم و با هزینه 
خودمان کتاب خریدیم و در کتابخانه 
گذاشتیم. هر کتابی را که می خواندیم 
هرکسی  می کردیم.  تعریف  هم  برای 
داشت  کتابخوانی  دفترچه  یک  هم 
یا  نده  ا خو که  بی  کتا اطالعات  و 
را  خوانده اند  دیگران  که  کتاب هایی 
به  که  زمانی  تا  می کرد  ثبت  آن  در 
بداند چه  مراجعه می کند،  کتابفروشی 

را بخرد. کتابی 
فاطمه معتقد است اغلب دختران 
برخورد  آن ها  با  که  سالش  و  هم سن 
داشته به کتاب خواندن عالقه دارند و در 
این باره می گوید: مثال در کالس ما 36 
نفر دانش آموز بود که به جز 6 نفر، بقیه 
به کتابخوانی عالقه داشتند. کال تعداد 
ما  مدرسه  در  کتاب خوان  دانش آموزان 
زیاد است و من در هر کالسی که بودم 
به خاطر رقابتی که بین بچه ها در زمینه 
کتابخوانی بود، هر کسی سعی می کرد 
اطالعات و کتاب های بیشتری در دفتر 

کتابخوانی اش ثبت کند.
ز  ا شناختش  میزان  درباره  و  ا
بیان  نیز  نوجوان  و  نویسندگان کودک 

نویسندگان  با  ارتباطی  قبال  می کند: 
را  آن ها  دارم  دوست  االن  اما  نداشتم 
بشناسم و بدانم کجا زندگی می کنند و 
چه برنامه هایی دارند. بر همین اساس 
در ایام نوروز که به دلیل شیوع ویروس 
بمانیم،  خانه  در  بودیم  مجبور  کرونا 
سعی کردم در فضای مجازی با برخی 
برقرار  تصویری  رتباط  ا نویسنده ها 
زندگی شان،  خودشان،  از  آن ها  و  کنم 
که  بگویند  اتفاق هایی  و  خاطراتشان 
برایشان افتاده. چون به نظرم این مطالب 
و اطالعات برای مخاطبان جذاب است 
به  بیشتری  عالقه  می شود  سبب  و 

کتابخوانی پیدا کنند.
فاطمه در پاسخ به این سئوال که 
کتاب  انتخاب  برای  را  معیارهایی  چه 
که  هرچند  می گوید:  می گیرد،  درنظر 
اصلی  معیارهای  از  جلد  روی  عکس 
من در انتخاب کتاب نیست اما به هرحال 
مخاطب  جذب  در  جلد،  روی  عکس 
تاثیرگذار است. معیار بعدی من، خالصه 
پشت جلد کتاب است. من عالقه  زیادی 
به خواندن کتاب هایی که خالصه ندارند، 
ندارم چون نمی دانم داستان کتاب درباره 
چیست. موضوع بعدی ناشر کتاب است 
که برایم اهیمت دارد. همچنین به جایزه 
کتاب  انتخاب  در  نیز  پرنده  الک پشت 
فهرست  معتقدم  و  می دهم.  اهمیت 
الک پشت پرنده کمک زیادی در انتخاب 

کتاب به کودکان و نوجوانان می کند.
عالقه اش  مورد  کتاب  درباره  او   
که  هرکتابی  من  به نظر  می گوید:  نیز 
و  شود  بهتر  که  دارد  جا  شود،  نوشته 
این موضوع درباره همه کتاب ها و همه 
داستان ها صدق می کند. هرکتابی یک 
باشد.  جذاب  می تواند  که  دارد  ویژگی 
مردگان«  دریای  »آن سوی  کتاب  من 
خیلی  را  میرابوطالبی  معصومه  نوشته 
دوست داشتم و همیشه خواندن آن را 
هم  چون  می کنم.  توصیه  دوستانم  به 
داستان جذابی داشت و هم قلم روانی. 
از سویی مرا با افسانه های ایرانی جدید 

آشنا کرد.
معتقد  کتاب خوان،  نوجوان  این   
کم  سالم  سرگرمی های  امروزه  است 
است و در این شرایط کتاب عالوه بر 
پرفایده  است،  سالمی  سرگرمی  اینکه 
است، اطالعات انسان را افزایش می دهد 
و دایره لغات ما را گسترده تر می کند. او 
سالش  و  هم سن  نوجوان  دختران  به 
توصیه می کند کتاب بخوانند و می گوید: 
آن ها  اصلی  شخصیت  که  کتاب هایی 
تاثیر  می تواند  است،  نوجوان  دختری 
و  باشد  داشته  فرد  روحیه  روی  مثبتی 
بسیاری از دخترانی که اعتماد به نفس 
باالیی ندارند با مطالعه این آثار اعتماد 
مورد عالقه  کار  انجام  در  نفسشان  به 

شان افزایش می یابد.

افزایش اعتماد به نفس و آگاهی دختران با کتابخوانی

هنر بهره بردن از لحظات زندگی به سبک ژاپنی
کتاب »ایچی گو ایچی یه« نوشته 
هکتور گارسیا و فرانسس میرالس با 
ترجمه قاسم یوسفی به تازگی راهی 

بازار شده است.
این کتاب با عنوان فرعی »هنر 
بهره بردن از لحظات زندگی به سبک 
و  نسخه   ۱۰۰۰ شمارگان  با  ژاپنی« 
قیمت ۲۵هزار تومان در نشر ترنگ  

منتشر شده است.
کتاب  این  از  ناشر  معرفی  در 
آمده است: اصطالحات ژاپنی که در 
این کتاب ذکر می شوند هیچ معادلی 
به زبان انگلیسی ندارند، اما »ایچی گو 

ایچی یه« را می توان »یک بار، مالقات« و همچنین »در این لحظه، فرصت« 
ترجمه کرد. این معناها به ما می گویند که هر مالقات، هر آن چه تجربه 
نخواهد شد.  تکرار  نحو  به همان  است که هرگز  نایاب  می کنیم، گنجی 
بنابراین، اگر اجازه دهیم که بدون لذت بردن از آن، از دستمان برود، آن 

لحظه را برای همیشه از دست داده ایم.
ایچی یه«  »ایچی گو  است:  آمده  کتاب  هم  جلد  پشت  نوشته  در 
دعوت نامه ای است آشکار به »یا حاال یا هیچ وقت«، چون علی رغم این که 
ممکن است سال ها زندگی کنیم، هر مالقاتی حس خاص خودش را دارد 
و تکرارناپذیر است. شاید، دوباره، با همان افراد در همان مکان ها برخورد 
کنیم، اما در آن زمان، مسن تر خواهیم بود، شرایط و طبع مان نیز متفاوت 
خواهد بود و همراه خود سنگینی اولویت ها و دیگر تجارب گذشته را حمل 
می کنیم. دنیا مدام در حال تغییر است و ما هم با گذر زمان، تغییر می کنیم 

و از همین رو است که هیچ چیز، هرگز، مثل بار قبل رخ نخواهد داد.
ریشه  اصطالح نخستین نمونه  نوشتاری »ایچی گو ایچی یه« به سال 
۱۵۸۸ و دفترچه  یادداشتی متعلق به یامانوئه سوجی، استاد چای، برمی گردد. 
آن چه او نوشته بدین قرار است: »از مهمان خود به نحوی پذیرایی کنید که 

انگار این مالقات تنها یک بار در زندگی تان اتفاق می افتد.«

 آفتابی برای دختران از البالی صفحات کتاب
بـاز هـم کتـاب، چـرا در روز 
دختـر هـم بایـد هدیـه ای از جنس 
بگیرنـد؛  مـادر  یـا  پـدر  از  کتـاب 
در حالـی کـه ایـن همـه هدایـای 
رنگارنـگ و جورواجـور وجـود دارد؟

تیر( کـه  )سـوم  ذیقعـده  اول 
کریمـه  میـالد  سـالروز  یمـن  بـه 
نـام  دختـر  روز  )س(  بیـت  اهـل 
معرفـی  بـا  شـد  ای  گرفته، بهانـه 
دوبـاره ایـن کتـاب، دختـران ایـن 
مـرز و بـوم بـا نگاهـی دقیـق تـر و 
موشـکافانه تـر، مسـائل مربـوط به 
زنان و دختران را بررسـی کنند و در 

ایـن ایـام کرونایی فرصـت مطالعه به ویژه این کتاب را از دسـت ندهند.
امـروز ضمن زادروز تولـد حضـرت فاطمـه معصومـه )س( و اولین 
روز از دهـه کرامـت )تـا ۱۱ ذیقعـده، تولـد امـام رضـا )ع( روز دختـر نیز 
هست. بسـیاری خانـواده هـا ایـن روز را با هدیـه یا تبریکی بـه دختران 
خـود گرامـی مـی دارنـد. دختـران آفتـاب کتابـی مناسـبت بـرای ایـن 
مناسـبت اسـت. داسـتان از یـک صحنـه فیلمبـرداری شـروع می شـود 
و خواننـده را بـه دل ماجـرا مـی کشـاند و بـه شـکلی ماهرانـه مسـائلی 
از جنـس دختـران و زنـان را بیـان مـی کنـد. وضعیت دختـران در میان 
دعواهـای زن و شـوهری، زن سـاالری یا مردسـاالری، تسـاوی حقوق 
زن و مـرد، نـگاه اسـالم بـه زن، تعـدد زوجـات، اشـتغال زنـان و نقـش 
زن در خانـواده فقـط گوشـه ای از مطالبـی اسـت کـه خواننـده در قالب 

»مقالـه داسـتان« مـرور مـی کنـد و یاد مـی گیرد.
اگـر چـه ایـن کتاب داسـتان چنـد دختر را بیـان مـی کند، مطالب 
آن بـرای هـر پـدر و مـادری کـه دغدغـه تربیت فرزنـدان خـود را دارند 
نیـز مفیـد اسـت و می تواند راهگشـای خوبـی برای بسـیاری از جوانانی 

باشـد کـه  دنبال حقیقت هسـتند.
کتاب دختـران آفتاب تالیف امیرحسـین بانکـی، بهـزاد دانشـگر و 
محمدرضا رضایتمند از سـال ۸۷ تاکنون 3۱ بار منتشـر شـده اسـت. این 
کتـاب 4۸۰ صفحـه ای موجب  توصیـه رهبـر معظـم انقـالب بـه ترویج 
چنیـن کتـاب هایـی شـده اسـت؛ هر چنـد این سـفارش رهبـر انقالب در 
سـال ۸۷ بوده که پس از سـه سـال از انتشـار اولین نسـخه کتاب صورت 
گرفته  هنرمندی نویسـندگان، تحسـین ایشان را برانگیخته تا بگویند این 
کتـاب در میـان کتـاب هـای داسـتانی کـه هدفـش طرح مسـائل فکری 
اسـت، بهتریـن کتـاب از نویسـنده ایرانی اسـت. حضرت آیـت اهلل خامنه 
ای طـرح کلـی داسـتان و درونمایه های داسـتانی این کتاب را شـیرین و 

خـوب دانسـتند که حـرف های قـوی و منطقی هـم دارد.
داسـتان کتاب از یک اردوی دخترانه  دانشـجویی شـروع می شـود 
کـه بـه  قصـد زیـارت امـام رضـا )ع( بـه مشـهد مـی رونـد و مسـائل و 
موضـوع هـای مختلف بـه مناسـبت های گوناگون مطرح می شـود. این 
کتـاب شـبهات مربـوط بـه حوزه زن و خانـواده را بررسـی و نقد می کند.

بهـزاد دانشـگر دربـاره هـدف تالیـف کتـاب می گویـد: ایـده اولیه، 
برنامه ریزی و مطالعات برای نوشـتن این کتاب از سـال ۷۷ آغاز شد، در 
آن دوران سـئواالت و بحـث هـای زیـادی پیرامـون مسـائل زنـان و در 
جامعـه وجـود داشـت و ما نیز دنبـال این بودیم که جواب این سـئواالت 
را پیـدا کنیم. بـه نظرمـان رسـید جای یـک اثـری کـه بتوانـد بـه زبان 

مناسـب جواب سـئواالت مـردم را بدهد خالی اسـت.
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نخستین کنگره نویسندگان ایران

کنگره  نخستین  برگزاری  با  است  مصادف  تیرماه،  چهارم  امروز، 
نویسندگان ایران در سال ۱3۲۵ 

رویدادهای  مهم ترین  از  ایران یکی  نویسندگان  کنگره  نخستین 
فرهنگی و هنری ایران  دوره  دهٔه ۱3۲۰ بود که نقش بارزی در جریان 
به   ۱3۲۵ تیرماه  سال  در  کنگره  این  فارسی داشت.  نوین ادبیات و نثر 
از  نفر   ۷۸ شرکت  با  شوروی و  و  ایران  فرهنگی  روابط  دعوت انجمن 
کنگره  این  ریاست  شد.  برگزار  ایرانی  محققان  و  شاعران  نویسندگان، 
را محمدتقی بهار بر عهده داشت و شاعران و نویسندگان مطرِح آن دوران 
چوبک، م.  آل احمد، صادق  جالل  سیاح،   طبری، فاطمه  مانند احسان 
به آذین، صادق هدایت، علی اکبر دهخدا و نیما یوشیج در آن شرکت کردند.[

این کنگره در باغ »خانه فرهنگ و در حضور قوام السلطنه، نخست وزیر 
وقت و عده ای دیگر از وزرا و سفیر شوروی در ایران بر پا شد.

روس  منتقدان  از  آثاری  به  اشاره  با  سیاح  و  طبری  کنگره،  این  در 
مانند  بلینسکی  و  چرنیشفسکی  وظیفٔه نقد ادبی و زیبایی شناسی هنری را 
مطرح کردند. در این زمینه انتقاداتی نسبت به فقر فرهنگی در خلق و ترجمٔه 
آثار ادبی و وجود انبوهی از آثار تقلیدی از رمانتیسم و ماجراجویی غربی مطرح 
و بر توسعٔه واقع گرایی اجتماعی در ادبیات ایران تأکید شد. این کنگره برای 
نخستین بار در ایران، وظیفٔه هنر و هنرمند را مورد بحث جدی قرار داد و از 

نویسندگان خواسته شد به وظایف و حقوق اجتماعی خود پی ببرند.
در قطعنامه این کنگره آرزو شده بود که: »نویسندگان ایران در نظم و 
نثر، سنت دیرین ادبیات فارسی، یعنی طرفداری از حق و عدالت، و مخالفت 
با ستمگری و زشتی را پیروی نمایند ودر آثار خود ازآزادی و عدل و دانش 
و رفع خرافات هواخواهی نموده و…«. در این قطعنامه قرار شد: »کنگره 
تأسیس یک کمیسیون تشکیالت موقتی را که بنیاد اتجادیه گویندگان و 

نویسندگان ایران باشد، پی ریزی کند«.[

نویسندگان 
مستحق دریافت حقوق بیکاری هستند

محمدرضا مرزوقی، با انتقاد از تاخیر در پرداخت بیمه اهالی فرهنگ 
گفت: آیا امکان نداشت در شرایط بحران کرونا، 6 ماه حقوق بیکاری به 

اهالی فرهنگ پرداخت شود؟
نویسندگان مستحق دریافت حقوق بیکاری اند

محمدرضا مرزوقی، نویسنده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب 
ایران )ایبنا(، با ابراز نگرانی از تاثیر  منفی و قابل توجه فشارهای اقتصادی بر 
بازار انواع کاال های فرهنگی؛ به ویژه کتاب بیان کرد: من جزو نویسندگانی 
به نظر می رسد،  امرار معاش می کنند و  نویسندگی  راه  از  هستم که فقط 
فعاالن حوزه نشر بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده اند.

وی ادامه داد: مقایسه وضعیت نشر اردیبهشت امسال با زمان مشابه 
سال قبل؛ یعنی فصل نمایشگاه بین  المللی کتاب تهران؛ از ضرر قابل توجه 
مالی ناشران و نویسنده ها حکایت دارد. یکی از ناشران همکار من می گوید 

»کار نیست« و درهفته بیشتر از دو بار به دفتر نشر نمی رود.   
نویسنده »دی وی دی اسرارالغوالن« با اشاره به ایجاد اختالل در روند 
درمان هنرمندان از جمله اهل قلم به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه مربوط 
به کاهش آسیب ناشی از کرونا، ادامه داد: نزدیک به ۱۵ است حق بیمه 
پرداخت می کنم. مرزوقی بر ضرورت پرداخت حقوق بیکاری به نویسندگان 
در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: آیا امکان نداشت در شرایط شیوع کرونا 
و در حالی که شرایط دشوار اقتصادی را تجربه می کنیم، 6 ماه حقوق بیکاری 

به اهالی فرهنگ، به ویژه نویسندگان پرداخت شود؟  
وی درباره تخصیص تسهیالت به اهالی فرهنگ نیز ابراز ناامیدی کرد 
و افزود: هرچند فرم های اعالم میزان خسارت از کرونا، بین اهالی فرهنگ 

توزیع شد اما امید چندانی برای دریافت تسهیالت وجود ندارد.   
مرزوقی گفت: نویسندگان نه تنها نگران کرونا؛ بلکه نگران آینده هم 
هستند که آیا حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد یا نه؟ این درحالی است  
 که  تفاوت درآمد مالی بازیگران با دیگر هنرمندان از جمله نویسندگان نجومی 
است.   وی درباره ضرورت تغییر در روش های تبلیغ و بازار یابی کتاب با 
فضای  از  استفاده  هرچند  گفت:  نشر،  و  کتاب  اقتصاد  از  حمایت  رویکرد 
مجازی در میزان فروش موثر بوده اما به نظر می رسد به رسانه ای قوی تر 
مثل تلویزیون نیاز است. اما تلویزیون تا چه حد در معرفی کتاب و ایجاد 

مخاطب جدید کمک کرده است؟
این نویسنده ادامه داد: آیا از این رسانه برای تبلیغ کتاب و یا کتاب 
به نظر می رسد  استفاده می شود؟!  قابلمه  یا  به جای مبلمان و  الکترونیکی 
راه  به اصطالح  حوزه،  این  فعاالن  با  کتاب  تبلیغ  برای  هیچ گاه  تلویزیون 

نیامده است.

با  ین که  ا است  معتقد  نوشه  ا مزدک 
به  می شود،  شوخی  فرهنگستان  واژه گزینی های 
این دلیل است که این واژه ها جدی گرفته و دیده 
بی اعتنایی  آن ها  به  زبانی  جامعه  یعنی  می شوند؛ 

نمی کند.
این زبان شناس و استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه 
تهران درباره واژه هایی که اخیرا توسط فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی جایگزین شده اند و شوخی هایی که در فضای مجازی با 
آن ها می شود اظهار داشت: ممکن است گاهی به طنز درباره 
اصطالحات نوساخته صحبت شود که نشانه این است که مردم 
به زبان شان و به واژه های مصوب فرهنگستان اهمیت می دهند.

او افزود: ممکن است کسی بنا بر ذائقه اش، واژه نوساخته ای 
را نپسندد یا برابرنهاده دیگری را به جای آن ترجیح بدهد، این 
طبیعی است. در مورد همه واژه های زبان می شود این بحث را 

پیش کشید؛ از واژه هایی که از قدیم داشتیم تا به امروز.
و  زیاد  بخش های  فرهنگستان  این که  بیان  با  انوشه 
گسترده ای در واژه گزینی دارد که معموال عموم مردم از آن ها 
باخبر نیستند، گفت: فرهنگستان گروه های تخصصی متعددی در 
رشته های مختلف دانشگاهی دارد که در آن ها واژه علمی تصویب 
می کند و عامه مردم چون با آن حوزه ها سروکاری ندارند، غالبا 
از آن ها بی اطالع هستند. بنابراین بخش بسیار زیادی از کار 
فرهنگستان - به نسبت واژه هایی که همه ما در گفت وشنود 

روزمره به کار می بریم - در آن حوزه هاست.
او سپس بیان کرد: امروزه زبان فارسی این مزیت را دارد 
که به زبان علم تبدیل شده است؛ البته نه فقط به این دلیل که 
در برابر اصطالحات بیگانه، واژه گزینی می کنیم؛ اما قطعاً یکی 
از ارکانی که زبانی را به زبان علم تبدیل می کند، این است که 
واژه های خودش را در شاخه های مختلف دانش به کار گیرد و 
پیوسته با نظام صرفی نحوی خود، واژه های تازه برای برآوردن 
نیازهای جدید تولید کند. فارسی در روزگاری عمدتاً زبان شعر 
و ادب شناخته می شد که همین طور هم بود؛ اما امروزه افزون بر 
آن، فارسی زبان علم نیز هست و پیوسته کتاب ها و مقاالت و 

رساله های دانشگاهی مختلفی به این زبان تألیف می شوند.
نویسنده »واژه نامه میراث ماندگار« ادامه داد: بخش زیادی 

از کار واژه گزینی به همت گروه واژه گزینی فرهنگستان انجام 
می شود و بخشی از آن را هم محققان و پژوهشگرانی که در کار 
ترجمه و تألیف هستند یا واژه نامه های تخصصی تدوین می کنند، 
انجام می دهند. مهم تر از این که اهل زبان، در کوتاه مدت، واژه ای 
را که فرهنگستان ساخته است، بپذیرند یا نه، سازوکاری است که 
فرهنگستان در واژه گزینی دارد. شیوه نامه واژه گزینی فرهنگستان 
بر چارچوبی مدون و روندی علمی مبتنی است که برای تعیین 
معادل های مصوب واژه های بیگانه همواره آن را دنبال می کند. 
این گونه نیست که عده ای دور هم بنشینند و صرفاً هرکس از 
سر ذوق، واژه ای پیشنهاد بدهد و بهترین آن را تصویب کنند. این 
فرایند سازوکاری علمی و تعریف شده دارد که برای تک تک واژه ها 
طی می شود. همه واژه هایی که از فرهنگستان بیرون می آیند، 
با تکیه بر چارچوب فکری، نظری و علمی مدونی به تصویب 
می رسند. بنابراین روش تولید واژه ها مهم تر از برون دادی است 
که چه بسا گاهی برخی از مصادیق آن با ذائقه زبانی عده ای 
سازگار نباشند. من تاکنون کسی را ندیده ام که بگوید اصول و 
ضوابط واژه گزینی فرهنگستان مناسب نیست و خودش روش 

جامع دیگری برای تعیین معادل واژه های بیگانه پیشنهاد کند.
بیان این که روش فرهنگستان  با  انوشه سپس  مزدک 
و  واژه گزینی  علم  همچنین  و  تجربه  به  بنا  واژه گزینی  در 
رشته اصطالح شناسی به دست آمده است، گفت: ممکن است از 
درون این مجموعه، واژه ای دربیاید که به کام عده ای خوش بیاید 
یا نیاید؛ اما این مالک نیست. واژه، به ویژه واژه نوساخته، نیازمند 
آن است که در گذر زمان محک بخورد تا ببینیم بخت آن را دارد 
که در میان مردم جا بیفتد یا نه. ممکن است زمان بگذرد و باز 
هم واژه ای با اقبال مواجه نشود. ولی نمونه هایی هم بوده اند که 
اهل زبان با آن ها مزاح کرده اند، اما بعد از چندی پذیرفته شده اند. 
در روزگاری حتی فرهیختگان واژه هایی همچون »دانشگاه« و 
»دانشکده« را که در فرهنگستان اول ساخته شده اند، نمی پذیرفتند 
و چون به همان واژه های بیگانه »اونیورسیته« و »فکولتی« 
عادت کرده بودند، این اصطالحات نوساخته را دست مایه طنز 
قرار می دادند. اما ما حاال این واژه ها را به سادگی پذیرفته ایم و 

به کار می بریم.
این زبان شناس در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت تعامل 

فرهنگستان با نهادهای مختلف و عموم مردم و اثرگذاری آن 
بر پذیرش معادل های ساخته شده، بیان کرد: این هم دو بخش 
دارد؛ بخش مهمی از آن به واژه های تخصصی بازمی گردد و 
فرهنگستان با عالمان هر حوزه ای در ارتباط است. بخش دیگر 
هم مربوط به واژه های عمومی است. در بخشی که مربوط 
به واژه های تخصصی است، می دانم ارتباط دوسویه ای میان 
فرهنگستان و اهل فن برقرار است؛ یعنی فرهنگستان مثال برای 
این که مجموعه ای از واژه ها را در حوزه فیزیک معادل سازی 
از  بلکه  استفاده نمی کند،  از کارشناسان خودش  کند، صرفاً 
رشته  این  برگزیده  استادان  از  متشکل  که  فیزیک  انجمن 
گروه،  آن  در  که  می کند  دعوت  گروه  تشکیل  برای  است، 
نماینده فرهنگستان هم حضور دارد تا بر مسائل زبانی ساخت 
واژه نظارت کند. بنابراین در این بخش پیوند علمی مستمری 

با صاحب نظران برقرار است.
او همچنین اظهار کرد: ضمناً، از هر دو منظر واژه های 
عمومی و تخصصی، فرهنگستان برای این که از ذائقه مردم 
و دیدگاه دانشوران باخبر شود، گنج واژه ای دارد و واژه هایی را 
که مردم در حوزه عمومی، و متخصصان در حوزه ای تخصصی، 
به کار می برند، در آن جست وجو می کند؛ یعنی قبل از این که 
فرهنگستان واژه ای بسازد، به واژه هایی که در میان مردم یا 
اهل فن رواج یافته اند، نگاه می کند و بسیار پیش می آید که 
یکی از آن ها را در مقام واژه مصوب برمی گزیند. عالوه  بر این، 
فرهنگستان روابط عمومی و وبگاهی دارد که در آن، جایی برای 
پیشنهاد واژه پیش بینی شده است. این نوع امکانات برای تعامل 
با جامعه زبانی وجود دارد. بخشی از این ارتباط هم با نهادهای 
دولتی و صداوسیما است که فکر می کنم این پیوندها باید تقویت 
شود. نمونه موفق از همکاری با نهادهای حکومتی را می توان 
در مصوبات گروه علوم نظامی جست. فرهنگستان در گروه 
علوم نظامی، به عنوان یکی از بخش های فعال واژه گزینی، هر 
سال تعداد زیادی واژه تصویب می کند. در این حوزه با توجه 
به رعایت سلسله مراتب و همچنین با عنایت به نظمی که در 
ابالغیه ها و رعایت آیین نامه ها وجود دارد، هنگامی که واژه ای 
ساخته می شود و به  تصویب نهایی می رسد، به کل نیروهای 

مسلح ابالغ می شود. 

چرا با واژه های فرهنگستان شوخی می شود؟
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اهمیت جوان گرایی در حوزه نمایش

نویسنده  آستانه  مسافر  حسین 
دبیر شورای  و  تئاتر  کارگردان  و 
ایرانشهر  تماشاخانه  سیاست گذاری 
درباره لزوم اعتماد به جوانان  گفت: 
با توجه به نیاز فرهنگ و هنر به نیروها 
ایشان  امیدوارم حضور  تازه  هوای  و 

فرصت های  هنری  حوزه  ریاست  مقام  در 
جدیدتری را برای اهالی فرهنگ و هنر در حوزه های مختلفی مثل کتاب، 
تئاتر و حتی سینما که مدت هاست توجه به آن ها در حوزه هنری کمی کمتر 
شده بود، فراهم آورد.وی در ادامه سخنانش، افرود: امیدوارم با رویکرد 
جوان گرایی که سازمان تبلیغات اسالمی در پیش گرفته است از این پس 
آثاری بدیع و تازه و رخدادهایی جدید شکل بگیرند که سبب شوند حال 
و هوای هنر انقالب اسالمی تازه شود و شاهد آثار تأثیرگذارتری باشیم 

که جوان ترها خلق می کنند.

ساالر عقیلی به گروه عوامل سریال »شاهرگ« پیوست

با نزدیک شدن به زمان پخش 
کارگردانی  به  »شاهرگ«  سریال 
سید جالل اشکذری و تهیه کنندگی 
عقیلی  ساالر  شفیعی،  محمدرضا 
به عنوان خواننده به سریال انتخاب شد.

در این این سریال 3۰ قسمتی که 
بر اساس نوشته یی از  لک زاده برای پخش از 
شبکه دو سیما تولید شده و رویدادهای سال های نا آرام پس از انقالب در سال 
6۰ را روایت می کند، بازیگرانی همچون حسین پاکدل، نیما رئیسی، عباس 
غزالی، مهدی سلوکی، سیروس گرجستانی، فریده سپاه منصور، مسعود فروتن، 
امید روحانی، عطا عمرانی، محسن بهرامی، شادی کرم رودی، افسانه کمالی، 
سید مریم موسویان، حلیمه سعیدی، فریده دریامج، مژگان اخالقی، سوسن 
مقصودلو، مژگان اخالقی، مجتبی بی طرفان، ایمان دبیری و با حضور سام 
قریبیان، سید جواد هاشمی، آزاده زارعی و سپیده خداورد ایفای نقش کرده اند.

انتشار 2 اثر  موسیقایی با جالل ذوالفنون

با   » ن ا جد و بعد  « هنگ  آ
اوستا  آرش  خوانندگی  و  آهنگسازی 
از مدافعان  با هدف قدردانی و تشکر 
دسترس  در  زمین  یران  ا سالمت 

مخاطبان قرار می گیرد.
آرش اوستا آهنگساز و هم نواز استاد 
چند  دبیری  سابقه  که  ذوالفنون  جالل 
جشنواره همچون سرنای وحدت را در سابقه کاری خود دارد، درباره تولید 
این اثر گفت: این قطعه حاصل همکاری محمود میرزایی )ارکستراسیون( 
و حامی حقیقی )میکس و مستر( و راضیه فرمانی )تدوین( است که تولید 
آن ۲ ماه زمان برده است.این پژوهشگر موسیقی اقوام و فرهنگ عامه 
افزود: شعر این اثر را محمد اوستا با دیدن فداکاری و از جان گذشتگی 
کادر درمان، سروده و آهنگسازی آن را خودم انجام داده ام.وی همچنین از 
انتشار ۲ اثر مشترک با استاد فقید جالل ذوالفنون در آینده نزدیک خبر داد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

مهتاب کرامتی بازیگر »صحنه زنی« شد

زنی«  »صحنه  سینمایی  فیلم 
صمدی  علیرضا  نی  ا د گر ر کا به 
با  باال  رضا مجید  تهیه کنندگی  و 
ابتدایی  روزهای  گذاشتن  سر  پشت 
انتخاب  مرحله  به مرحله   پیش تولید، 

بازیگران رسید.
این  برای  انتخاب ها،  اولین  از  یکی 
فیلم مهتاب کرامتی است که به عنوان ایفاگر نقش اصلی زن در این فیلم 

سینمایی مقایل دوربین خواهد رفت. 
گروه تولید فیلم سینمایی »صحنه زنی«این روزها پیش تولید فشرده ای 
را پشت سر می گذارد و به  زودی و پس از مذاکرات نهایی بازیگران و 

چهره های دیگری برای بازی در این فیلم معرفی خواهند شد.
این فیلم که دومین تجربه سینمایی علیرضا صمدی در کارگردانی 

فیام بلند سینمایی است بر اساس طرحی از خود او ساخته خواهد شد.

ما
سین
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چندمــاه  در  ســینما  وضعیــت 
ــه دلیــل تعطیلــي ســالن هاي  ــر ب اخی
ــوده و  ــاماني ب ــت نابس ــینما وضعی س
حتــي اکــران آنالیــن هــم نتوانســته 
شــرایط خوبــي ایجــاد کنــد و هنوزهم 
در  ایــن  دارد.  زیــادي  مخالفــان 
ــایي  ــا بازگش ــاال ب ــه ح ــت ک حالیس
ســینماها هــم فیلمســازان زیــادي 
بخواهنــد  کــه  نمي شــوند  پیــدا 
ــد  ــي کنن ــران عموم ــان را اک فیلمش
ــوز  ــردم هن ــتند م ــد هس ــون معتق چ
ــد و  ــاري دارن ــال بیم ــرس از انتق ت
ــن  ــا ای ــد! ب ــه ســینماها نیاین شــاید ب
ــه نظــر مي رســد کــه اکــران  حــال ب
ــود را  ــاي خ ــه ج ــه رفت ــن رفت آنالی
همینطــور  و  فیلمســازان  بیــن  در 
حــاال  و  کــرده  پیــدا  مخاطبــان 
ــد  ــت دارن ــتري رغب ــازان بیش فیلمس

ــد. ــوم کار کنن ــن مدی ــا در ای ت
نــی  قوچا لشــکری  منصــور 
ــه  ــه در کارنام ــینما ک ــده س تهیه کنن
ــط  ــون خ ــاری همچ ــود آث کاری خ
کوچــه  یخبنــدان،  عصــر  ویــژه، 
قاتــل  و  ماهگــی  هفــت  بی نــام، 
اهلــی را دارد، دربــاره اکــران آنالیــن 
بــه دنیــاي جوانــان گفــت از نظــر من 
ــم ســبک خاصــی  ــک فیل ــش ی نمای
ــم را  ــت دارد فیل ــی دوس ــدارد. یک ن
ــری  ــد و دیگ ــینما ببین ــالن س در س
ــد.  ــه ببین ــت دارد آن را در خان دوس
نمایــش فیلــم در هرجایــی خــوب 
در  می شــود.  دیــده  چــون  اســت 
ایــن شــرایطی کــه امــروز درگیــر آن 
شــدیم مجبــور بودیــم کــه بــه شــیوه 
ــد  ــرض دی ــا را در مع ــن فیلم ه آنالی

عمــوم قــرار دهیــم، اما اکــران آنالین 
ــی نیســت کــه بخواهــد  ــاق جهان اتف
جــای ســینما را بگیــرد، همانطــور 
کــه در دنیــا ایــن اتفــاق نیفتــاده 
اســت. اکــران آنالیــن نمی توانــد 
فیلــم  کلــی  مخاطــب  به تنهایــی 
ــد،  ــد برس ــه درآم ــد و ب ــدا کن را پی
آن  زیرســاخت های  اینکــه  ضمــن 
ــدارد.  ــود ن ــوز وج ــا هن ــور م در کش
ــه  ــم ک ــرم داری ــدود ۱۲ پلتف ــا ح م
خوش بینانه تریــن  در  آن  مخاطبــان 
حالــت ممکــن ۵۰۰ هــزار کاربــر 
ــر  ــینما حداکث ــا س ــد، ام ــد ش خواهن
ــد در  ــب دارد هرچن ــون مخاط ۲ میلی
ــری  ــون نف ــت ۸۵ میلی ــل جمعی مقاب
ــدک اســت و در  ــن رقــم بســیار ان ای

اکــران آنالیــن ایــن میــزان مخاطــب 
بازهــم کاســته می شــود و ایــن شــیوه 
بــه  نمی توانــد  به تنهایــی  اکــران 
ــی  ــد زندگ ــد. بای ــک کن ــینما کم س
یــاد گرفــت چــون  را  بــا کرونــا 
تجربــه جدیــدی در جهــان اســت 
ــی رود،  ــن نم ــن زودی از بی ــه ای و ب
ــه  ــاز شــوند و ب ســینماها نیــز بایــد ب
کار خــود ادامــه دهنــد. امــا بــا شــیوه 
مدیریــت مناســب ســینما پربارتــر 
جــاری  آن  در  زندگــی  و  می بــود 
می شــد کــه متاســفانه ایــن اتفــاق رخ 
ــد نیروهــای  ــا نیازمن ــداده اســت. م ن
ایــن  متخصــص هســتیم کــه در 
ــند  ــته باش ــی داش ــش کاف ــه دان زمین
اگــر می خواهیــم هنــر در کشــور 

مــا جــاری شــود، ســرمایه داران و 
نیروهــای متخصــص بایــد وارد ایــن 
ــکل  ــن مش ــوند. بزرگتری ــه ش عرص
مــا همانطــور کــه اشــاره کــردم 
ــه نخبــگان اســت،  ــدادن ب اهمیــت ن
ســینماها بایــد بــاز شــوند امــا نــه بــا 
ــا  ــینمایی م ــران س ــیوه، مدی ــن ش ای
ــن  ــی ای ــه در ط ــتند ک ــر هس مقص
ــام  ــتی انج ــزی درس ــدت برنامه ری م
درســتی  حمایــت  اگــر  و  ندادنــد 
می شــد و تبلیغــات خوبــی بــرای آثــار 
صــورت می گرفــت، امــروز شــاهد 
ــم کــه در آســتانه اکــران  ــن نبودی ای
انصــراف  اکــران  از  تهیه کننــدگان 
ــص و  ــه تخص ــدادن ب ــا ن ــد. به دهن
ــا در  ــکل م ــن مش ــرمایه، بزرگتری س

ــت. ــه اس ــن جامع ای
ادامــه  در  قوچانــی  لشــکری 
ــه  ــینما ب ــا در س ــه م ــان اینک ــا بی ب
ســرمایه دار و نخبــه نیــاز داریــم، 
ر  حضــو منــد  ز نیا مــا   : د و فــز ا
ــینما  ــه س ــد ب ــرمایه داران عالقمن س
هســتیم تــا بــه کمــک ســینما بیاینــد. 
در شــرایطی کــه دولــت پــول نــدارد 
تــا از هنرمنــدان حمایــت کنــد، افــراد 
دلســوزی حضــور دارنــد کــه می توانند 
وارد ایــن جریــان شــوند، در امریــکا و 
ــی  ــت حمایت ــز دول ــر کشــورها نی اکث
جــدی از هنــر نــدارد و ســرمایه داران 
عالقمنــد بــه ایــن عرصــه از راه هــای 
ــام  ــا را انج ــن حمایت ه ــف ای مختل
نی  ا ر ا یه د ما ســر مــا   . هنــد می د
ــتند  ــینما هس ــق س ــه عاش ــم ک داری
و می تواننــد بــه ایــن عرصــه کمــک 
کننــد چــون بــه دنبــال افزایــش 
ــال  ــه دنب ــه ب ــتند، بلک ــرمایه نیس س
ــی  ــه عبارت ــتند. ب ــر هس ــعه هن توس
اولویــت اصلــی آنهــا کمــک مالــی به 
هنــر اســت. اگر ســرمایه ای بــه بخش 
ــا  ــود، قطع ــق ش ــر تزری ــذال هن ابت
مشــکوک اســت امــا ســرمایه گذار 
متخصــص کمــک بــه فرهنــگ نــاب 
ــتای  ــد و در راس ــی را می شناس ایران
گام  نیــز  فرهنــگ  ایــن  توســعه 
ــه  ــک ب ــن کم ــر م ــی دارد. از نظ برم
ــه آمــوزش و  ــر حتــی از کمــک ب هن
ســاختن مدرســه نیــز ارزش باالتــری 
ــار  ــخ اعتب ــر در تاری ــون هن دارد، چ
مــی دارد.  نگــه  زنــده  را  مملکــت 
امیــدوارم در کشــور مــا روزی بــه 
آدم هــای متخصــص و ســرمایه دار بها 

ــه کمــک تخصــص و  ــود و ب داده ش
ســرمایه پــاک، ســینما و بخش هــای 
دیگــر مملکــت ســر و ســامان بگیــرد.

بخــش  ر  د ز  فیلمســا یــن  ا
خــود  صحبت هــاي  ز  ا دیگــري 
ــت:  ــش گف ــن فعالیت ــاره تازه تری درب
ــگارش  ــت ن ــه در دس ــک فیلمنام ی
داریــم کــه در ژانــر اجتماعــی اســت 
از  یکــی  دربــاره  آن  محتــوای  و 
معضــالت بــزرگ جامعــه یعنــی عــدم 
پرداخــت بــه امــور نخبــگان ژنتیــک 
ــگان  ــه نخب ــور ب ــا در کش ــت. م اس
ــه  ــی ک ــم، در حال ــت نمی دهی اهمی
ــه  کســی کــه نخبــه اســت متعلــق ب
همــه بــوده و ســرمایه کشــور اســت.

ــه معمــوال  ــي ک لشــکري قوچان
و  اجتماعــي  آثــار  ســاخت  بــه 
در  پایــان  در  پرداختــه  خانوادگــي 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا قصــد 
نــدارد تغییــر ژانــر داده و ماننــد ســایر 
ــز  ــار طن ــد آث ــه تولی ــدگان ب تهیه کنن
بپــردازد، توضیــح داد: بــه نظــرم اگــر 
ــبک و  ــول، س ــر پ ــه خاط ــی ب کس
ســیاقش را جابجــا کنــد، اشــتباه کرده 
ــی  ــگاه اجتماع ــد جای ــت. هنرمن اس
ــت.  ــاد اس ــر از اقتص ــه مهمت دارد ک
ــغل  ــر کال ش ــرایطی اگ ــن ش در چنی
ــن  ــت. ای ــر اس ــد بهت ــوض کن را ع
پــرده  روی  بــه  کــه  فیلم هایــی 
ســینماها رفتنــد کمــدی نیســتند چــرا 
کــه ســاخت فیلــم کمــدی کار بســیار 
ــروز یکســری  ــا ام ســختی اســت. م
ــر می کشــیم  ــه تصوی ناهنجــاری را ب
ــته ایم در  ــدی گذاش ــام آن را کم و ن

ــت! ــه نیس ــه اینگون ــی ک حال
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نویسنده اي که کارگردان شد...
علي مسعودي: همیشه سعي مي کنم 

بهترین کارم را ارائه بدهم

محمد حسین زاده
بسیاري از ما علي مسعودي را با نام مستعار علي مشهدي مي شناسیم... 
نویسنده موفق و محبوبي که آثار شاخصي را در تلویزیون به نگارش درآورده 
که مهمترین آنها کوچه اقاقیا، سه در چهار، ارث بابام، قرارگاه مسکونی، آقا و 
خانم سنگی و سه دونگ سه دونگ مي باشد، سریال هایي که هرکدام در زمان 
پخش ازجمله پربیننده ترین سریال هاي تلویزیون بودند. او در سال هاي اخیر 
و به واسطه برنامه خندوانه به سمت کار استندآپ کمدي آمد و از آنجا استارت 
بازیگرشدن او نیز زده شد و در چند فیلم سینمایي و سریال ایفاي نقش کرد 
و حاال در قامت کارگردان اولین سریال خود را ساخته که این روزها در حال 
پخش است. سریال آخر خط، به کارگرداني علي مسعودي این روزها در حال 

پخش است و به همین واسطه با او همراه شدیم...

-از سریال آخر خط شروع کنیم...
حال  در  سه  شبکه  از  اکنون  هم  که  طنز  مجموعه  این  *کارگردانی 
پخش است اولین تجربه کارگرداني من بود که عالوه بر کارگرداني در این 
مجموعه بازی هم کرده ام. به نظرم کار خوبی شده و امیدوارم مردم دوست 
داشته باشند. در شرایط فعلی خصوصا با آمدن کرونا که گویا قصد رفتن هم 
ندارد، مجموعه های طنز می تواند حال و هوای مردم را عوض کند و از این 

بابت خوشحالم که پخش مجموعه آخر خط آغاز شده است.

-گویا مشغول کار روي پروژه دیگري هم هستید؟
اکنون  هم  هستم.  سه  شبکه  نوروزی  سریال  روي  کار  مشغول  *بله 
مجموعه نوروز رنگی، را با سیما فیلم جلو می بریم و انشاءاهلل در مردادماه این 

کار را در مشهد کلید خواهیم زد.

-شما نویسندگي، بازیگري، استندآپ کمدي و حاال کارگرداني را تجربه 
کرده اید.. کدامیک برایتان جذاب تر است؟

*همه آنها برایم جذاب بوده که انجام دادم ولي درنهایت من همیشه خود 
را یک نویسنده مي دانم. البته نه به این معنا که دیگر کارها اهمیت کمتري برایم 
داشته باشند. من حتي وقتي خاطره اي را به شکل استندآپ کمدي مي گویم 

واقعا سعي مي کنم بهترین کارم را ارائه بدهم چون ذاتا از کم کاري بیزارم.

-علی صبوری که به واسطه استندآپ کمدی هایش در خندوانه، شناخته 
دارد...  اصلي حضور  بازیگران  از  یکي  عنوان  به  شما  سریال  در  است  شده 
اما موضوعي که این روزها بسیار حاشیه ساز شده این است که این بازیگر 
تا همه  این سریال تعهد ۱۰ ساله به صداوسیما داده است  برای حضور در 
فعالیت هایش به خصوص در فضای مجازی تا ۱۰ سال آینده با اجازه مدیران 

سازمان صداوسیما باشد!
*راستش من وقتی این خبر را شنیدم بسیار خوشحال شدم چراکه این 
روند را بسیار درست می دانم و معتقدم قبل از اینها باید این قبیل کار انجام 
می شد. افراد زیادی هستند که از طریق تلویزیون معروف می شوند ولی برخی 
از آنها بعد از معروفیت کارهایی می کنند که خیلی ها را دچار زحمت می کنند 
و چه بسا پروژه هایی که به واسطه برخی کارهای آنها آسیب می بیند. از طرف 
دیگر با وجود تولیدات زیادی که امروز صورت می گیرد و برخی از آنها موسمی 
هم هست نرخ دستمزدها طوری است که وقتی شما یک هنرپیشه را پیدا 
می کنید و روی او سرمایه گذاری می کنید دفعه بعد نمی توانید از این سرمایه 
استفاده کنید و به نظر من بستن قرارداد حرفه ای مدت دار چاره کار است که 
البته چیز نو و جدیدی هم نیست. خود من در پروژه ای که مشغول هستم 
هم این کار را خواهم کرد چراکه گرفتن تعهد حرفه ای از افراد را یک کار 
حرفه ای می دانم که به نفع همه است. درواقع تعهدی که برخی هنرمندان به 
تلویزیون می دهند اول به نفع خودشان است و بعد به نفع سازنده و تلویزیون. 
این کار در صورتی که درست اجرا شود می تواند برخی مشکالت ما را حل کند.

-به عنوان فردي که سالهاست در صداوسیما مشغول هستید این را قبول 
دارید که تولیدات تلویزیون در سال هاي اخیر ضعیف تر شده اند؟

*شاید دلیل این موضوع کمبود بودجه باشد و این کمبود باعث مي شود 
تا نیروهاي خبره و محبوب کار نکنند چون به هر صورت دستمزدهاي باالتري 
دریافت مي کنند. با این حال شخصا حس مي کنم که مي شود کار خوب ساخت 

حتي با عوامل جوان ولي باید شرایط آن خصوصا فیلمنامه خوب مهیا باشد.

ــر  ــر در روزهــاي اخی بازگشــایي ســالن هاي تئات
ــا کــرده چــرا کــه بســیاري  ــادي به پ ســروصداي زی
ــر را  ــود تئات ــتند نمي ش ــد هس ــر معتق ــي تئات از اهال
ــرد  ــه ب ــي روي صحن ــاي اجتماع ــا فاصله گذاري ه ب
و درواقــع از طــرف دیگــر بحــث اســتفاده از ۵۰درصد 
ــا  ــا تئاتره ــده ت ــث ش ــم باع ــالن ها ه ــت س ظرفی
ــدگان  ــه تولیدکنن ــه تنهــا ســودآور نباشــند بلکــه ب ن
ضررهــاي مالــي هــم وارد کننــد. نــادر برهانی مرنــد، 
یکــي از تئاتري هــاي قدیمــي اســت کــه خــود عــالوه 
بــر نویســندگي و کارگردانــي تئاتــر، دبیــر جشــنواره 
تئاتــر فجــر هــم بــوده از جملــه کســاني اســت کــه 
ــوب  ــال خ ــر اص ــراي تئات ــرایط ب ــت ش ــد اس معتق
ــراي اجــرا در  ــد روش هــاي جدیــدي را ب نیســت بای

پیــش گرفــت.
جدیدتریــن  دربــاره  مرنــد  برهانــي  نــادر 
بــه دنیــاي جوانــان گفــت:  فعالیت هــای خــود 
ایــن  ناخواســته  خانه نشــینی  و  کرونــا  قرنطینــه 
دوران کــه همچنــان بــرای مــن ادامــه دارد، فرصــت 
بســیار مغتنمــی بــود و هســت تــا مــن بــه کارهــای 
نکــرده، نیمــه کاره و معــوق خــودم برســم. خواندنــی 
و نوشــتنی های بســیار، از جملــه اتمــام یــا بازنویســی 
چندیــن نمایشــنامه خــودم کــه نیمــه کاره رهــا کــرده 
بــودم، مثــل نمایشــنامه کمــپ ۱3  کــه نوشــتن آن 
هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت، ولــی بــه ســفارش 
یکــی از دوســتان بــرای خوانــدن رمانــی کــه فضــای 
مشــابهی دارد بــار دیگــر بــه ســراغش رفتــم و 
امیــدوارم کــه نــگارش آن زودتــر بــه پایــان برســد. 
دوســت دارم نمایشــنامه کمــپ ۱3 را امســال باالخره 
اجــرا کنــم، منتهــا بایــد شــرایط مهیــا باشــد. مهمتــر 
ــن  ــرای تمری ــی ب ــت کاف ــه وق ــی باشــند ک بازیگران
ــال کار داشــته  ــات و کم ــه جزئی ــن ب ــاد و پرداخت زی
باشــند. مــن در طــول عمــر نمایشنامه نویســی ام هیــچ 
نمایشــنامه ای را ســراغ نــدارم کــه نقطــه پایــان آن را 
ــنامه های  ــا نمایش ــم. عموم ــته باش ــوت گذاش در خل
ــا  ــر اجراه ــد و س ــکل می گیرن ــات ش ــن در تمرین م
ــور و  تکمیــل می شــود. ایــن رویکــرد بازیگــران صب
مولفــی می خواهــد کــه ایــن روزهــا کمتــر می شــود 

ســراغ داشــت. عــالوه  بــر خوانــدن کتاب هایــی کــه 
ــا  ــم و ی ــا را بخوان ــت آنه ــم می خواس ــه دل همیش
ــا  ــتم  آنه ــت داش ــه دوس ــریال هایی ک ــا و س فیلم ه
ــام  ــا انج ــن روزه ــه ای ــن کاری ک ــم، مهمتری را ببین
دادم و بــرای خــودم جــذاب بــود، بازنویســی و تکمیل 
همــه نمایشــنامه هایم بــرای نشرشــان بــود. تاکنــون 
ــا خــودم عهــد  ــودم و ب ــار مــردد ب ــن آث در چــاپ ای
ــن کار را انجــام  ــودم کــه در ۵۰ ســالگی ای کــرده ب
ــن  ــن س ــول پخته تری ــن علی االص ــن س ــم، ای بده
هــر نویســنده و شــاید بهتریــن زمــان بــرای بازنگری 
ــد  ــر می توان ــت ناش ــه دس ــار ب ــپردن آث ــی و س نهای
باشــد. قــرار اســت ایــن آثــار در نشــر ورا بــه چــاپ 
برســد و مــا قــرار گذاشــته ایم ابتــدا نمایشــنامه هایی 
کــه تاکنــون چــاپ نکــرده بــودم را در طــول ســال 
منتشــر کنیــم و بعــد مجموعــه همــه نمایشــنامه هایم 
ــاران  ــام ب ــه ن ــنامه ام ب ــن نمایش ــود. اولی ــر ش منتش
اگــر بخواهــد، نیــز در همیــن هفتــه منتشــر خواهــد 
شــد. مــن ایــن نمایشــنامه را ســال ها پیــش نوشــته 

بــودم و االن آن را بازنویســی اساســی کــرده ام. 
ــنامه  ــک نمایش ــت دارم. ی ــی دوس ــودم آن را خیل خ
دیگــرم هــم بــه زودی در نشــر گســتره چــاپ خواهــد 
شــد و درحــال ویــراش نهایــی آن هســتم. ۲ طــرح 
ــارغ  ــس از ف ــه پ ــرده ام ک ــاده  ک ــم آم ــه ه فیلمنام
شــدن از نمایشــنامه ها بــه طــور جــدی ســراغ آنهــا 
ــانس  ــاید ش ــد ش ــه دیدی ــدا را چ ــت. خ ــم رف خواه
ــن دوســت دارم  ــردم. م ــدا ک ساخت شــان را هــم پی
اگــر شــرایط آرمانــی تمریــن و اجــرا فراهــم باشــد، 
ــن  ــم. ای ــرا کن ــپ ۱3 را اج ــش کم ــخصا نمای مش
ــک  ــه آن در ی ــرت دارد و قص ــم مهاج ــنامه ت نمایش
پناهــگاه کامــال خیالــی می گــذرد. بــا اصــرار دوســتان 
بــه اجــرای مجــدد نمایشــنامه رومولــوس کبیــر، هــم 
فکــر می کنــم، منتهــی رومولــوس پــروژه ســنگین و 
پرهزینــه ای اســت. البتــه بایــد دیــد کــه کرونــا بــرای 

مــا چــه خوابــی دیــده اســت.
ایــن چهــره پــرکارو شــاخص تئاتــر در پاســخ بــه 
ــاز شــدن ســالن های  ایــن ســوال کــه آیــا موافــق ب

نمایــش در ایــن شــرایط هســت، گفــت: ایــن ماجرای 
ــناخته  و  ــرایط ناش ــک ش ــا را در ی ــه م ــا هم کرون
مبهمــی قــرار داده اســت. از آنجــا کــه قبــال شــرایط 
ــریع  ــم س ــم،  نمی توانی ــه نکرده ای ــابهی را تجرب مش
ــت.  ــی اس ــش غریب ــم. چال ــخه بپیچی ــرای آن نس ب
ــان  ــه زودی پای ــا ب ــم کرون ــم آرزو کن ــط می توان فق
یابــد و اجراهــا از ســر گرفتــه شــود، امــا اگــر ماجــرا 
ــن داد.  ــد ت ــکال جدی ــه اش ــد ب ــود بای ــه دار ش ادام
ــی  ــم نباشــد ول ــا ه ــده آل م ــاال ممکــن اســت ای ح
ــن  ــد. م ــه بده ــات خــودش ادام ــه حی ــد ب ــر بای تئات
فکــر می کنــم شــاید تقدیــر ایــن باشــد کــه ناگزیــر 
دســت بــه تجربه هــا و شــیوه های جدیــد تولیــد 
ــدام  ــه هیچ  ک ــت ک ــن اس ــت ای ــه واقعی ــم. البت بزنی
ــی  ــود، ول ــده نمی ش ــر زن ــن تئات ــا جایگزی از روش ه
گمــان می کنــم مــا بــه ایــن شــکل عــادت کرده ایــم 
و دســت تقدیــر دارد مــا را بــه جایــی می کشــاند کــه 
کم کــم عادات مــان را عــوض کنیــم و بیاموزیــم 
ــم  ــه کنی ــر را تجرب ــای جدیدت ــم فضاه ــه می توانی ک

ــم. ــه بدهی ــان را ادام ــیر خالقیت م و مس
برهانی مرنــد بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
ــان  ــن داده  اســت، بی ــس ت ــه تدری ــر ب ــال ها کمت س
کــرد: معتقــد هســتم وقتــی خــودم  هنــوز در مســیر 
تجربــه و آزمــون و خطــا هســتم و احتمــاال اندوختــه 
ــد  ــر باش ــاید بهت ــری دارم، ش ــی کمت ــری و عمل نظ
معلمــی را بــه دوســتان بــا معرفت تــری واگــذار 
ــت.  ــوده اس ــان آس ــت خیال ش ــن باب ــه از ای ــم ک کن
البتــه ایــن روزهــا اساســا بــازار آمــوزش بــه شــدت 
ــری  ــه آن مجــال فراخ ت ــن ب آشــفته اســت و پرداخت
ــورد  ــدی در م ــر ج ــد تدبی ــی بای ــد، ول ــب می کن طل
ــه مــن  ــا روحی ــی ب ــی معلمــی خیل آن کــرد. از طرف
ــق  ــه  و عش ــک حوصل ــی ی ــت. معلم ــازگار نیس س
ــن آن را  ــه م ــد ک ــاری می خواه ــاری سرش و بردب
ــا  ــن عموم ــرای همی ــم. ب ــر می بین ــودم کمت در خ
ــن  ــی را در ای ــز آموزش ــف مراک ــنهادهای مختل پیش
ســال ها نپذیرفتــه ام. شــاید در پایــان میانســالی 
ــه  ــه تدریــس و انتقــال تجربیــات خــودم ب کم کــم ب

ــاید! ــه ش ــم. البت ــد بیفت ــتان عالقمن دوس

وضعیت نامطلوب اهالي تئاتر

نادر برهاني مرند: کرونا شرایط ناشناخته اي را براي همه ایجاد کرده است!


