
به بخش خصوصی بی حرمتی نشود
و  آن کمتر  در  فساد  یارانه ای که  اقتصادی  تحلیلگر  یک 
سهم گروه های متوسط و پایین در آن بیشتر است را یارانه سفید 
توصیف کرد که یکی از انواع آن ها یارانه نقدی یا کارت اعتباری 
است. وی در مقابل، توزیع یارانه در قبال دالر، خودرو، سکه، سیمان و سایر 
محصوالت ارزان قیمت را یارانه سیاه خواند و گفت که در حال حاضر منابع 
مالی برای افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی، بدون ایجاد تورم وجود دارد و 

می تواند از فشارهای اقتصادی به گروه های فقیر و متوسط جلوگیری کند.
میثم هاشم خانی، اظهار کرد: زمانی که کشور دچار شوک هایی مانند 
از  یکی  می شود،  اقتصادی  رکود  جنس  از  هایی  بحران  و  کرونا  بحران 
راهکارهایی که عموما دولت ها ارائه می دهند یارانه یا سوبسید است که انواع 
مختلفی دارد؛ از جمله یارانه نقدی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
کاالهای اساسی و یا سایر ارزهایی که با قیمت کمتر از نرخ بازار آزاد برای 

کاالهای خاص در نظر گرفته شده که هدف طرح های یاد شده این است که 
کاالها را با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار دهند یا اموال عمومی را به شکل 
خاصی به بخشی از مردم تخصیص دهیم. در این زمینه همچنین می توانیم به 
فروش خودرو با قیمت دولتی و پایین تر از نرخ بازار، عرضه قیر رایگان، ارائه 
سوبسید برای کنترل قیمت فوالد، محصوالت فوالدی و سیمان اشاره کنیم.
صفحه 3

اسالمی  شورای  مجلس  در  صالح آباد  و  باخرز  تایباد،  تربت جام،  نماینده 
فشارطاقت فرسا  این  وجود  با  تحریم  شرایط  در  نفت  وزارت  اقدام های  گفت: 

شبیه معجزه است.
جلیل رحیمی جهان آبادی روز گذشته )دوشنبه، ۱3 مردادماه( در آیین افتتاح گازرسانی 
به ۷۷ روستا و آغاز به کار خط انتقال تقویتی جنوب مشهد که با حضور وزیر نفت و مسئوالن 
استانی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن قدردانی از وزارت نفت برای گازرسانی به 
روستاهای حوزه انتخابیه خود گفت: در سال ۹۵ که من کار نمایندگی را آغاز کردم تنها ۹۷ 
روستا دارای سیستم گازرسانی بودند، اما اکنون حدود ۱۶۷ روستا در این سال ها گازرسانی 

شده اند، یا در مراحل پایانی نصب علمک و تست نهایی هستند.
صفحه 3

بعضی رفتارهای فردی نمایندگان 
حتی دستمایه طنز شده است

محمد باقر قالیباف چند روز پیش در توییتی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات 
خواسته بود به فوریت و به دقت، ابعاد مختلف موضوع برگزاری کنکور را با حضور 
متخصصان بررسی کنند و در صورت لزوم آن را از مراجع ذی صالح پیگیری کنند.

پروتکل های دقیق  نگران رعایت نشدن  او دیروز هم در صحن گفته که 
بهداشتی در کنکور سراسری است. قالیباف با اشاره به اینکه به وعده های داده شده در برگزاری 
کنکور دکتری عمل نشده، گفته که به نظر می رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران 
پیک کرونا و خنک ترشدن هوا که امکان استفاده از ماسک به مدت چند ساعت را میسر کند، 
ضروری باشد.روزنامه شرق، با طرح این موضوع نوشت: اصوال موضوعی که قالیباف به عنوان 
نماینده مجلس به آن پرداخته، در حوزه اختیارات مجلس نیست و این نهاد حق تصمیم گیری 
یا حتی توصیه درباره زمان برگزاری کنکور یا به تعویق افتادن آن را ندارد. این موضوعی است 
که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا باید درباره آن تصمیم گیری کند. چند روز پیش هم 
از نمایندگان تهران راهی خوزستان شده بودند تا ماجرای تجمع کارگران نیشکر  تعدادی 
هفت تپه را پیگیری کنند؛ کاری که مربوط به حوزه نمایندگی نمایندگان خوزستان است و 

نوعی تداخل یا دخالت در حوزه نمایندگی محسوب می شود. 
صفحه ۲

اقدام های وزارت نفت شبیه معجزه است یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد؛

ایران چهارمین کشور جهان 
با نرخ تورم باال 

قیمت های عجیب در بازار راکد خودرو!
بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد که 
نسبت به هفته گذشته، قیمت ها در بازار با شیبی 
مالیم، علیرغم نبود مشتری و به حداقل رسیدن 
خرید و فروش ها، افزایشی پیش می رود و قیمت پراید از 
۹۰ میلیون تومان هم فراتر رفت. سعید موتمنی- رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران- ضمن 
اعالم قیمت  خودروهای پرتیراژ در بازار، اظهار کرد: بازار در 
رکودی کامل به سر می برد و سطح معامالت به پایین ترین 
سطح خود رسیده است؛ چراکه دارندگان خودرو برای عدم 
ضرر، نسبت به فروش اقدام نمی کنند و خریداران نیز به امید 
کاهش قیمت ها، خریدی انجام نمی دهند. این در حالی است 
که قیمت ها در مقایسه با هفته های گذشته با شیبی مالیم، 

روند افزایشی داشته است.   
صفحه ۵

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

عملیات اجرایی بزرگترین شهرک صنعتی استان مازندران 
در بهشهر آغاز شد
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آزمون سراسری، چالشی با تبعات کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت

صفحه 2مخالفان برگزاری کنکور، راه حل ندارند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هادي مرزبان: 

خیابان ها را 
خلوت مي کنیم...

6ورزش
همیشه پای
 یک مرد 

خوش خنده 
در میان است!

هنگ 7فر

در ماه هاي اخير كه سالن هاي تئاتر تعطيل و حتي بعد از بازگشايي 
اجر و ساخت  بارها موضوع  نداشته اند،  مجدد چندان رونفي 
تله تئاتر از سوي اهالي هنر خصوصا تئاتري ها مطرح شده است. 
تله تئاتر درواقع قدمتي طوالني دركشورمان دارد و سال ها پيش 
در تلويزيون شاهد توليد تله تئاترهايي موفق و پرستاره بوديم اما 

مدتهاست كه صداوسيما دور تله تئاتر را خط كشيده و...

نايب رئيس فدراسيون فوتبال در واكنش به توقيف اموال 
فدراسيون فوتبال و همينطور اموال شخصی خودش به علت 
شايعه وجود امضای او در چک ارزی ارائه شده به شستا گفت: 
من از سال ۹۷ به علت بازنشستگی هيچ چکی را امضا نکرده 
ام و چندين روز است كه از فدراسيون بی خبرم و بايد بروم 

تا ببينم چه باليی سرمان آمده است.

فرزانه كرم پور با بيان اين كه قسمت های مختلف ادبيات با هم 
مرتبط هستند، می گويد: نمی توانيم با حالت نژادپرستانه به 
كسانی كه عامه پسند می نويسند، نگاه از باال داشته باشيم، 
اين درست نيست. هر ادبياتی مشتری و كاركرد خود را دارد.

ادبیات عامه پسند 
پلی به سمت ادبیات 

جدی است

یارانه نقدی؛ کم فسادترین و موثرترین شیوه برنامه  حمایتی کشوراست

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره 823-99-013

كد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 13324275
شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت  )1399.2338 (

» نوبت اول «
شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد بصورت مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگوالتور گاز مشترکین خانگي ، تجاري و صنعتي در شهرستان پارس آباد ، بخشها و روستاهاي تابعه 

را مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( برگزار و به پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید.
بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد شرایط که  توانایي و ظرفیت خالي انجام کار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائید صالحیت در رشته تأسیسات و تجهیزات 
با پایه ۵ ثبت شده در سامانه ساجار یا تایید صالحیت معتبر در زمینه ) کد فعالیت تعمیر و نگهداري یا کد فعالیت امور تأسیسات ( از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي به همراه گواهینامه تائید 
  IR ۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱8۱۰۴۰۲۱۱۲۷ صالحیت ایمني امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و ضمن واریز مبلغ 3۵۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و پنجاه هزار ریال ( به حساب شبا
تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي- شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز 3۰۷۱۱8۱۷۵۲۹۲۶۰۰8۴۱۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  از بابت خرید اسناد اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیشنهادهایي که در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غیر قابل بررسي مي باشند.

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدي و صنعتي و اجرائي کشور رعایت بخشنامه شماره  ۱۰۶/۲8۷۲۰۶-۱38۱/۱۰/۱۴ معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي است.

تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )۴( آئین نامه تضمین معامالت دولتي هیأت 
وزیران به شماره ۱۲3۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ بوده باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 3۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و پنج میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي که براي 
مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا واریز به حساب شبا IR 3۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱8۱۰۶3۷۶۹۵8  تمرکز وجوه سپرده - شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز 

  ۹۴۴۱۱8۱۷۵۲۹۲۶۰۰۹۲۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۲۵  از ساعت 8/۰۰     

تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۲۹  قبل از ساعت ۱۹/۰۰
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز یکشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۶ قبل از ساعت ۱۲/۰۰       

تاریخ بازگشائي : روز یکشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۶ رأس ساعت ۱۴/۰۰ در ساختمان مرکزي شرکت گاز استان اردبیل .
ضمنًا آگهي فوق در شبکه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس  WWW.SHANA.IR و شبکه اطالع رساني شرکت گاز استان اردبیل به آدرس 

WWW.NIGC-AR.IR    درج گردیده است .
تلفن تماس : 33۷۴3۷8۲ – ۰۴۵         

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۵/۱۴
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۵/۱۶   

   روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل 

   تجديد
فراخوان مناقصه عمومی يك مرحلهای )همراه با ارزيابی كیفی(

نوبت اول

شهرداری جیرفت در نظر دارد مناقصه عمومی مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل عضویت در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
فهرست بهامبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(نوع تضمین عنوان پروژهشماره مناقصه

۲۰۹۹۰۵۰۰۱۴۰۰۰۰۰3
 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی

 )فشرده( یک مرحله ای اجرای فاز ۱
محوطه سازی پارک شورا

 ضمانتنامه بانکی
 -اصل فیش واریزی

نقدی
ابنیه ۲۹,۹۹۹,۴۵8,۷۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱3۹۹

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از تاریخ 99/05/13 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 14:00 تاریخ 99/05/13 تا ساعت 14:00 تاریخ 99/05/21 

میباشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 مورخ 99/06/01 میباشد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 08:00 روز 99/06/02 میباشد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مناقصه گران با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهرداری و قوانین موضوعه در مورد 

قیمتهای متناسب و رعایت آییننامه مالی شهرداری مختار است.
هزینه درج آگهی در کلیه مراحل به عهده برنده مناقصه است.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات الف: 
شهرداری جیرفت دبیرخانه حراست شهرداری-تلفن: 03443312132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 02141934 دفتر ثبت نام: 88969737-
85192768

  شهرداری جیرفت

 آگهي  فراخوان پیمانكار 
شماره مجوز : 1399.2230

موضوع :  مناقصه  شماره99/13
نوبت دوم

 شرکت گاز استان لرستان ) مناقصه گزار ( در نظر دارد تامین:
گازرساني به روستاهاي دره بیداد علیا و سفلي و چم صیدي علیا و سفلي از توابع شهرستان بروجرد را از طریق مناقصه عمومي )یک مرحله اي ( به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتي که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد از تاریخ۱3۹۹/۰۵/۰۷ لغایت۱3۹۹/۰۵/۱۹ 
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مهرداد خدیر
سه نمایندۀ مجلس یازدهم )آقایان احمد نادری،نظام الدین موسوی و علی خضریان( به 
تازگی به اهواز و شوش رفتند تا مشکالت کارگران اعتصابی و غیر اعتصابی شرکت نیشکر 
تصمیمی  نهایت،  در  تا  کنند  منتقل  نمایندگان  دیگر  به  و  بشنوند  نزدیک  از  را  تپه  هفت 

اتخاذ شود.
هر چند سفر هیأتی از جانب مجلس به منطقه کار خوبی است زیرا »شنیدن کی بود 
مانند دیدن« و باید رفت و از نزدیک دید و شدت گرما را هم چشید تا جایی که یکی از 
این سه پس از یک ساعت تاب نیاورده و از حال رفته اما چند نکته را هم به این بهانه 

می توان یادآور شد:
۱. هر سه نماینده از تهران اند. این که چرا نمایندۀ اهواز یا شهرهای دیگر خوزستان در 
این هیأت نبوده اند جای سؤال دارد مگر این که مأموریت ویژه نداشته اند و خودشان رفته اند.

۲. دو نفر عضو کمیسیون اصل ۹۰ اند و دیگری عضو کمیسیون آموزش. آیا کارگران 
ایران با ۱۰ میلیون شاغل و افراد مرتبط و تحت تکفل، نباید در مجلس کمیسیون و فراکسیون 
داشته باشند؟ شاید به خاطر حضور مستمر علیرضا محجوب دبیر کل خانۀ کارگر در ادوار گذشته 
هیچ گاه به این صرافت نیفتادند یا می گفتند »در خانه اگر کس است یک حرف، بس است«!

3. دکتر احمد نادری عضو جامعه شناس گروه در گفت و گو با اخبار تلویزیون با لحنی پر 
از احساس گفت: »صدای مرا از اهواز می شنوید، من صدای کارگران هستم!«

این که خواست کارگران را منتقل کنند، البته خوب است. لحن احساسی شان هم قابل 
احترام بود. اما »صدای کارگران« کسی است که از جانب آنان و در ساز و کاری مشخص 

و شفاف برگزیده شده باشد.
کما این که به صرف بازدید یک هیأت مجلس اززندان اوین و نقل برخی خواست ها 

آن نماینده نمی تواند بگوید: من صدای زندانیان هستم!
۴. آقای نادری دربارۀ خواست های کارگران گفت: دو خواست مشخص دارند: اولی 
پرداخت حقوق معوقه است و دوم بازگرداندن شرکت به دولت یا سپردن آن به بخش خصوصی 

که اهلیت داشته باشد چون ریشۀ مشکالت را خصوصی سازی غیر تخصصی می دانند.
در اخبار دیگر اما آمده بود که کارگران، خواست سومی هم دارند و آن به رسمیت 
شناختن تشکل کارگری است و گفت و گو با نمایندگان این تشکل که طبعا شامل تحت 
پیگرد قرار نگرفتن به سبب فعالیت صنفی هم می شود. این نماینده اما هیچ اشاره ای به 

این خواست ثالث نکرد.
۵. همین نماینده البته چند مرتبه از لفظ »اعتصاب ۵۴ روزه« استفاده کرد و از ادبیات 
و سابقۀ  از صبغه  ناشی  احتماال  فاصله گرفت که  دیگر  نمایندگان  امنیتی  و  اصول گرایانه 

دانشگاهی اوست.
احتماال اگر برنامه مستقیم نبود این بخش حذف می شد چون معموال نگاه مثبت به 
این لفظ )اعتصاب( وجود ندارد. یکی از دالیل مخالفت با تشکیل سندیکاها نیز همین است 
چون سندیکاهای کارگری از حق اعتصاب برای قبوالندن خواست های خود به کارفرمایان 

استفاده می کنند.
۶. موضوع کارگران نیشکر هفت تپه می تواند نمونه ای برای نوع مواجهه مجلس تمام 
اصول گرا با بحران ها باشد. چه تصمیمی می گیرند؟ دولت را موظف می کنند پس بگیرد؟ از 

بودجۀ نهادهای غیر مولد می زنند و به هفت تپه اختصاص می دهند؟
۷. آقای احمد نادری جامعه شناس است و جا دارد به صورت تخصصی به بحث توسعه 
نیشکر در خوزستان و کاهش نقش محلی ها بپردازند و این که چه شد که جمعیت کشاورز و 

صاحب زمین به کارگر تبدیل شدند یا از شهرهای دیگر به این منطقه آمدند؟

سرمقاله

نکاتی دربارۀ سفر نمایندگان مجلس به هفت تپه

صفحه ۲



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1523- سه شنبه 14 مرداد 21399 معه جا

بعضی رفتارهای فردی نمايندگان حتی دستمايه طنز شده است
محمد باقر قالیباف چند روز پیش در توییتی از اعضای کمیسیون آموزش 
و تحقیقات خواسته بود به فوریت و به دقت، ابعاد مختلف موضوع برگزاری کنکور 
را با حضور متخصصان بررسی کنند و در صورت لزوم آن را از مراجع ذی صالح 

پیگیری کنند.
دقیق  پروتکل های  رعایت نشدن  نگران  که  گفته  در صحن  هم  دیروز  او 
بهداشتی در کنکور سراسری است. قالیباف با اشاره به اینکه به وعده های داده شده 
در برگزاری کنکور دکتری عمل نشده، گفته که به نظر می رسد تعویق زمان کنکور 
تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک ترشدن هوا که امکان استفاده از ماسک 

به مدت چند ساعت را میسر کند، ضروری باشد.
قالیباف  که  موضوعی  اصوال  نوشت:  موضوع  این  طرح  با  شرق،  روزنامه 
به عنوان نماینده مجلس به آن پرداخته، در حوزه اختیارات مجلس نیست و این 
نهاد حق تصمیم گیری یا حتی توصیه درباره زمان برگزاری کنکور یا به تعویق افتادن 
آن را ندارد. این موضوعی است که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا باید درباره آن 
تصمیم گیری کند. چند روز پیش هم تعدادی از نمایندگان تهران راهی خوزستان 
شده بودند تا ماجرای تجمع کارگران نیشکر هفت تپه را پیگیری کنند؛ کاری که 
مربوط به حوزه نمایندگی نمایندگان خوزستان است و نوعی تداخل یا دخالت در 
حوزه نمایندگی محسوب می شود. کارگران نیشکر هفت تپه موکالن نمایندگان 
تهران نیستند. درست مانند این است که نمایندگان خوزستان در ماجرایی پیگیر 

شکایت مردم تهران از یک موضوع شوند.
نمایندگی یک شأن ملی و یک شأن محلی دارد، در امور ملی مانند طرح ها 
و لوایحی که مصوب می شود، نمایندگان موظف اند ملی بیندیشند، اما چندان عرف 
نیست که نمایندگان یک منطقه پیگیر مسائل مردم یک منطقه دیگر باشند. مردمی 
که برای حل مشکالتشان احتماال به افرادی دیگر رأی داده اند. در این سفر هیچ یک 
از نمایندگان حوزه انتخابیه حضور نداشته اند. خضریان، موسوی و نادری هر سه 
نماینده تهران هستند که دوتای اولی احتماال به واسطه شأن عضویت در کمیسیون 
اصل ۹۰ به هفت تپه رفته اند. درهمین سفر بود که احمد نادری نیم ساعت بیشتر 
نتوانست شرایط آب وهوایی خوزستان را که این روزها بسیار گرم و مرطوب است، 
تحمل کند و بدحال شد. چندی قبل هم نمایندگان برای تغییر نام فرودگاه مهرآباد 
به شهید سلیمانی فوریت تعیین کرده بودند؛ اقدامی که حتی صدای اصولگرایان 
بابت فوریت برای طرحی  بیرون مجلس را هم درآورده بود، هم  حامی شان در 
که فوری نبود هم ورود به حوزه کاری شورای شهر تهران. تغییر نام مکان های 

شهری بر عهده شورای همان شهر است نه مجلس.
برخی رفتارهای فردی نمایندگان هم در نوع خود عجیب بوده و حتی دستمایه 
طنز شده است؛ برای نمونه چندی قبل یکی از زنان نماینده، تولد فرزند سوم یک 
نماینده دیگر را تبریک گفته بود، اما ادبیات این تبریک به قدری عجیب و خارج 
از عرف بود که حتی از سوی خود اصولگرایان هم به شدت نقد شد. تاجایی که 
به  نیاز  وظیفه شناس،  نماینده  یک  »زایمان  که:  نوشت  هم  ضرغامی  عزت اهلل 
تبریک به مقام معظم رهبری و همه ملت شریف ایران ندارد! درمورد موانع ازدواج 
و فرزندآوری، حرف هایی دارم که در صورت نیاز، در اختیار مجلس انقالبی قرار 
خواهم داد. کشور به سرعت به سمت پیری می رود و هنوز هیچ اقدام عملی ای 

برای مقابله با آن انجام نشده است«.
مجلس یازدهم در این سه  ماهه کارش طرح های شتاب زده ای را در دستورکار 
قرار داده است. مانند توزیع قیر رایگان که انتقادهای کارشناسی فراوانی را به واسطه 
ماهیت فسادخیز و رانتی اش سبب شده است یا طرح شش ساله مسکن که بیشتر 
بوی پروپاگاندا دارد.یک کارشناس گفته بود منابع کشور در طرح مسکن مهر سوخت 
شد، حاال عده ای به دنبال ادامه دادن آن هستند.از جمله دیگر ایده های شتاب زده و 
هیجانی اصولگرایان مجلس یازدهم تا اینجای کار طرح سئوال از حسن روحانی 

و استیضاح او بوده که به سرعت هم از هر دو عقب نشینی کردند!
یا یک نماینده پیشنهاد داده بود که برای قوی ترشدن امر نظارت مجلس باید 
معاونان پارلمانی را مجلس انتخاب کند، چیزی که جزء اختیارات وزارتخانه های 
اینکه از سوی  انتخاب کنند نه  دولت است که خودشان معاون پارلمانی شان را 
مجلس برایشان انتخاب شود. این پیشنهاد باعث شد که قالیباف به این نماینده 
تذکر بدهد که نیازمند تغییر آیین نامه مجلس است، آن هم درصورتی که با آیین نامه 

ساختار قوه مجریه تداخل پیدا نکنند.

به بخش خصوصی بی حرمتی نشود
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش 
خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند، گفت: نباید اجازه دهیم که به بخش خصوصی 

در رسانه ها بی حرمتی شود.
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر روز 

دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی برای 
اجرای این سیاست ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای 
خوبی که در بخش سرمایه گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز فاصله 

زیادی با اهداف تعیین شده داریم.
وی افزود: پس از ابالغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام 
معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت که بن 
بست های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعاالن اقتصادی و 

بطور کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.
ریزی  برنامه  و  سیاست ها  ابالغ  با  همزمان  باید  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
انجام می شد،  نیز  جامعه  در  فرهنگ سازی الزم  رشد بخش خصوصی،  برای  ها 
خاطرنشان کرد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در 
کشور تبدیل شود و سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی به عنوان انسان هایی شریف 
در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی 

و اشتغالزایی در کشور هستند.
وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر 
در  از بخش خصوصی  دفاع  و  باید فرهنگ حمایت  معرفی می کنند تصریح کرد: 
جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در 

رسانه ها بی حرمتی شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش ها روند صدور برخی مجوزها و 
استعالمات کاهش چشمگیری داشته و از ۵۶ روز به ۴ روز رسیده اتفاقی مبارک و 

گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.
مجوزها،  صدور  فرایند  کاهش  همپای  باید  البته  کرد:  تصریح  جهانگیری 
سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود 
که الزم است، هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال 

باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.
وی در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که 
اراضی و دارایی هایی را از دولت دریافت کرده اند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه 
گذاری در آن انجام نداده اند، بیان کرد: بلوکه کردن سرمایه ها و دارایی های دولت 
تنظیم می شود زمان  افراد  برای  قراردادهایی که  باید در  و  نامناسب است  اقدامی 
مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات 
دولت متوقف نماند.معاون اول رئیس جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست 
این موضوع را در هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار 
دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی ها و سرمایه های 

کشور به دولت ارائه دهند.
جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست 
با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده اند و این بازار در ایام اخیر از رشد 
خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه ای 
برای مردم وجود نداشته باشد. البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و 

مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس 
سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی 
از عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد.

آزمون سراسری، چالشی با تبعات کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت

مخالفان برگزاری كنكور، راه حل ندارند
آزاده سهرابی

کنکور،  مساله  دیروز  تا 
مسأله ای اجتماعی و آموزشی بود 
از سنجش  نارضایتی ها  عموم  و 
کنکور،  رتبه  اساس  بر  دانشگاه  به  ورود 
درست  سنجش  عدم  و  عدالتی  بی  حول 
راه حلی  همچنان  اما  بود  توسط تست وارد 
هم برای حذف آن وجود ندارد که بتواند سه 
آموزشی  مافیای  وجود  یعنی  کنکور  آسیب 
که حول آن شکل گرفته، بی عدالتی که به 
خاطر عدم دسترسی یکسان دانش آموزان به 
منابع وجود دارد و در نهایت سنجش نسبتًا 
غیرعلمی را رفع کند، و عماًل راه حل هایی 
که بعضاً طی ۵ سال داده شده خود عواقب به 
مراتب بدتری در هر سه حوزه ایجاد می کند.

این سال کرونایی »کنکور«  حال در 
به مسأله ای اجتماعی، فرهنگی، سالمتی در 
حوزه روان و جسمی، آموزشی و… تبدیل 
شده است. با وجود تعویق های مکرر و اینکه 
هیچ زمانی وضعیت از نظر شیوع کرونا بهتر 
اما همچنان در  نبوده،  از زمان قبلی کنکور 
فضای رسمی و غیررسمی عده زیادی دنبال 
تعویق مجدد کنکور سراسری هستند تا جایی 
مجازی خصوصًا  فضای  در  مساله  این  که 
خودش به یک آسیب جدی تبدیل شده و 
کسانی که تحمل حرف های مخالف هم را 
ندارند و مرزهای بی اخالقی را رد کرده اند.

روزه  هر  نقیض  و  ضد  حرف های 
مسئوالن شمار زیادی از داوطلبان کنکور که 
ماه هاست زمان و انرژی خود را برای درس 
خواندن و آمادگی در کنکور گذاشته اند، بهم 
ریخته است. تمرکز آنها را گرفته و برخی را 
دچار اضطراب های مشهود کرده است. به هر 
عنوان امروزه تنها راه ورود به برخی رشته ها 
و دانشگاه ها کنکور است و در این میان و 
در حالی که دفترچه سنجش خیلی پیش تر 
ارائه شده عده ای کمتر از یک ماه به کنکور 
مانده حتی حرف از حذف کنکور می زنند بدون 
آنکه به تبعات اجتماعی آن فکر کنند و ببینند 
آیا زیرساخت های آن مهیاست! عده ای حرف 
از یکسال دانشجو نگرفتن توسط دانشگاه ها 
حرف می زنند بدون آنکه به تبعات آموزشی 
که برای سال بعد ایجاد خواهد کرد فکر کنند!

در این میان عمده گالیه دانش آموزان 
که همین خردادماه طی ۱۰ روز در امتحانات 
نهایی شرکت کردند این است که این میزان 
سازمان  و  مجلس  از  متناقض  پیام های 
سنجش و وزارت بهداشت و… جز گرفتن 

تمرکز ما کاربرد دیگری ندارد.
راه حل  برگزاری کنکور،  * مخالفان 

ندارند
که  خانواده هایی  هستند  طرف  آن  از 
نگران سالمتی فرزندانشان هستند و نسبت 
و  هستند  تردید  رعایت پروتکل ها دچار  به 
می گویند به جای این همه مخالف مسئوالن با 
یکدیگر چرا هیچکس به فکر اطمینان خاطر 
دادن در باال بردن پروتکل های بهداشتی یا 
راهی برای عبور از این چالش با آسیب کمتر 
نیست. چرا هیچکدام از مخالفان راه حلی برای 
کنکور ارائه نمی دهند. واقعیت این است که 
تعویق کنکور و بردن آن به شهریور یا پاییز 
آسیب هایی به دنبال دارد که هیچ مخالفی 
اینکه  جز  نمی دهد  ارائه  آن  برای  راه حلی 
عدم  همان  که  کند  پاک  را  مساله  صورت 
پذیرش دانشجو توسط دانشگاه ها و در نهایت 
لغو کنکور است که همین هم مورد مخالفت 

همین خانواده ها است.
تعویق کنکور و بردن آن به شهریور 
دارد که هیچ  دنبال  به  پاییز آسیب هایی  یا 
مخالفی راه حلی برای آن ارائه نمی دهد جز 
اینکه صورت مساله را پاک کنددر این میان 
و  دانشجو  بر طبل سالمت  که  آنها  همه 
سالمت جامعه می زنند به دیگر دغدغه های 
فکر  ند  مانده ا کنکور  پشت  که  کسانی 
نمی کنند. آموزش و پرورش در سکوت است 
چون مساله کنکور امری در حوزه اختیارات 
سنجش است و دانش آموزی که تا دو ماه 
پیش پشت نیمکت های مدرسه می نشست، 
و  آموزش  مسئوالن  دغدغه  دیگر  انگار 
پرورش نیست و وزارت علوم هم چون هنوز 
این افراد وارد چرخه آموزشی آنها نشده اند، 
بیشتر به حل مشکالت تقویم آموزشی خود 

نگاه دارد.
ئل  مسا کارشناس  سبطی  هامون 
آموزش  کارگروه  دبیر  و  پرورش  و  آموزش 
خصوص  شفافیت در  و  عدالت  بان  دیده 
جنجال های تعویق کنکور سراسری گفت: در 

حال حاضر با سه گروه فعال در زمینه تعویق 
آزمون سراسری در فضای های رسمی و غیر 
رسمی روبرو هستیم. یک گروه هدفشان از 
این قضیه افزایش اعضای کانال های تلگرامی 
به  نهایت  در  تا  است  اینستاگرامی  پیج  و 
قبیل  از  آموزشی  نازل  محصوالت  فروش 
پک های مشاوره ای و وعده های رتبه شدن 
در ۲۰ روز خود بپردازند. سال گذشته نیز با 
سرمایه  کسب  راه  همین  از  دیگر  شیوه ای 
را  دام  همان  هم  امسال  کردند.  نامشروع 

برای داوطلبان پهن کردند.
وی ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند 
که نیتشان این نیست اما در مرکز توجه واقع 
شدن برایشان مهم است. ما حدود ۱۵ میلیون 
ایرانی داریم که به طور مستقیم درگیر کنکور 
می شود و از سو ی دیگر به دلیل اینکه این 
شده  اجتماعی  و  سیاسی  نوعی  به  شرایط 
درگیر  مردم  از  نیمی  گفت  می شود  است، 
اما گروه سوم کسانی  اخبار کنکور هستند. 
هستند که قصدشان این است که یک گره 

بسته را باز کنند.
و  داوطلبان  رنجش  بزرگ  درد   *

خانواده ها است
پرورش  و  آموزش  مسائل  کارشناس 
بیان کرد: ما با گروه نخست کاری نداریم و 
سیستم های بازرسی و قضائی باید وارد شوند 
و برخورد متناسب را انجام دهند تا در سالهای 
اما گروه دوم و  این موضوع رخ ندهد.  بعد 
سوم در نیتشان اختالف دارند و اشتراکشان 
این است که هر دو گروه از اتخاذ تصمیم و 
ارائه راه حل پرهیز می کنند. متأسفانه امروزه 
با  مرتبط  یا  و  میان مسئوالن  از  افرادی  با 
مسئوالن روبرو هستیم که هویت فعالیتشان 
مخالفت با دیگری است. هر فرد دلسوزی با 
دیدن مصاحبه ها و مناظره ها متأثر می شود 
که چرا نیروی فکری و ذهنی افراد صرف 
دو  این  از  می شود.  یکدیگر  کردن  محکوم 
گروه هیچکدام هم نمی آیند یک تصمیمی 
را اعالم کنند که به مرحله اجرا در بیاید و 
در این میان درد بزرگ رنجش داوطلبان و 

خانواده های آنان است.
میان  از  افرادی  با  امروزه  متأسفانه 
روبرو  مسئوالن  با  مرتبط  یا  و  مسئوالن 
با  مخالفت  فعالیتشان  هویت  که  هستیم 
دیدن  با  دلسوزی  فرد  هر  است،  دیگری 
مصاحبه ها و مناظره ها متأثر می شود که چرا 
نیروی فکری و ذهنی افراد صرف محکوم 
کردن یکدیگر می شوددبیر کارگروه آموزش 
به  کرد:  بیان  شفافیت  و  عدالت  بان  دیده 
نظرم می رسد ابتدا باید دست به یک آسیب 
شناسی برای وضعیت زد که چه شده است 
مسئله  مورد  در  رفتاری  پارادوکس  این  که 
است  این  جواب  است.  شده  ایجاد  کنکور 
برگزاری  که هر دو گروه موافق و مخالف 
تصمیم  از  ناشی  مسئولیت های  از  کنکور 
واقعیت  چون  می کنند  خالی  شانه  دیگر 
تصمیمی  هر  شرایط  این  در  که  است  این 
عوارضی دارد. بدیهی است که اگر کنکور در 
پایان مرداد برگزار شود، عوارض کوتاه مدت 
و قابل مشاهده ای دارد خواه ناخواه به افزایش 
کرونا منجر می شود البته اگر پروتکل ها دقیق 
رعایت شود و تعداد داوطلبان کاهش پیدا کند 
این عوارض هم کمتر خواهد شد. از آن طرف 
دارند،  اصرار  کنکور  تعویق  به  که  کسانی 
و  مدت  میان  عوارض  تعویق  این  می دانند 
بلند مدت اجتماعی، خانوادگی و در مرحله 
بعد اقتصادی و آموزشی دارد. نوک کوه یخ 
عوارض عقب افتادن کنکور پیداست و بیشتر 
آن بعد خانوادگی، افسردگی های درازمدت، 
دانش  میان  در  کنترل  غیرقابل  رفتارهای 
آموزان است پیدا نخواهد بود. و ظرف شش 

ماه و یکسال هویدا می شود.
* هر تصمیمی عوارضی دارد 

این  می رسد  نظر  به  گفت:  سبطی 
شرایط حال حاضر شایسته کشور ما نیست 

و باید سریعاً متوقف شود. در این برهه دو راه 
حل و درمان برای این تشخیص می توانیم 
که  است  این  حل  راه  اولین  دهیم.  ارائه 
عارضه  یک  )کنکور(  عارضه  این  بپذیریم 
بدون تحمل آسیب نخواهد بود. مانند توموری 
آسیب  است  ممکن  برداشتنش  که  است 
دارد.  بیشتری  آسیب  برنداشتنش  اما  بزند 
قطبی  هر  در  حکومتی  کالن  تصمیم های 
که اتفاق بیفتد آسیب دارد. مثال بارزش وارد 
اگر  است.  جنگ  یک  به  کشور  یک  شدن 
وارد جنگ بشوید سربازانی از دست می روند 
و  می آید  دشمن  نشوید  جنگ  وارد  اگر  اما 

مردم را می کشد.
باید هر چه سریع تر به این غائله خاتمه 
داده شود چرا که دانش آموزان در معرض 
آسیب جدی استرس و افسردگی هستندکمتر 
در درون خانواده افراد مجبور به گرفتن چنین 
مقیاس کشور  در  ولی  تصمیماتی می شوند 
هستند تصمیماتی که هر دو سوی آن آسیب 
جدی دارد و به خاطر همین است که گرفتن 
این تصمیمات را به رئیس جمهور می سپارند 
که از پشتیبانی رأی اکثریت برخوردار است 
و اطالعاتی در دست دارد که می تواند منجر 
به گرفتن تصمیم با آسیب کمتر شودچون 
تصمیمی که به هیچکس آسیب نرسد نداریم. 
پس باید بگذاریم رئیس جمهور و هیئت دولت 
که در حال حاضر در این موضوع تصمیمشان 
خالصه شده در ستاد ملی کرونا، آن را بگیرند 
و این میزان جامعه درگیر حواشی نباشد. باید 
هر چه سریع تر به این غائله خاتمه داده شود 
چرا که دانش آموزان در معرض آسیب جدی 

استرس و افسردگی هستند.
نوبت؛ یک  برگزاری کنکور در دو   *

راه حل دائمی
دومی  حل  راه  اما  داد:  ادامه  وی 
داد  پیشنهاد  که می توان  دارد  وجود  هم 
پیش نویس اولیه  زودهنگام  اجرای  آن  و 
شورای انقالب فرهنگی برای سر و سامان 
و  است  کشور  فرهنگی  فضای  به  دادن 
برای  سال  سراسری دوبار در  آزمون  اینکه 
ورودی های مهر و بهمن برگزار شود. البته 
طبیعتاً امسال باید با یک تفاوتی اتفاق بیفتد 
و آن این است که شرکت در هر دوی آنها 
اصلی  طرح  در  چون  نباشد.  پذیر  امکان 
است  اختیاری  آزمون  دو  هر  در  شرکت 
آزمون  در  بار  دو  هر  در  افراد می توانند  و 
به  اختیار  این  باید  امسال  اما  شرکت کنند. 
انتخاب کنند در کنکور  داده شود که  افراد 
در  یا  کنند  شرکت  تابستان می خواهند 

کنکور دی و آذر.
اجرای  که  دارد  وجود  هم  حلی  راه 
زودهنگام پیش نویس اولیه شورای انقالب 
فرهنگی برای سر و سامان دادن به فضای 
فرهنگی کشور است و اینکه آزمون سراسری 
دوبار در سال برای ورودی های مهر و بهمن 
برگزار شود، البته طبیعتاً امسال باید با یک 

تفاوتی اتفاق بیفتد
حداقل  روش  این  با  گفت:  وی 
د  شو می  نصف  ن  شا د ا تعد ن  طلبا و ا د
رعایت  پخش می شود.  آزمون  دو  و بین 
طور  به  و  پروتکل ها ممکن تر می شود 
که  استان های گرمسیری  شاید  مشخص 
بچه ها دادن  برای  و  دارند  باالتری  دمای 
تصمیم  است،  سخت تر  ماسک  با  آزمون 
بگیرند در آزمون ورودی بهمن شرکت کنند. 
به هر حال می دانیم سواالت کنکور تحلیلی 
است و نیازمند فعالیت باالی ذهنی است و در 
شرایط نامناسب بدنی سخت می شود تمرکز 
کرد. از طرف دیگر در استان های سردسیری 
شدن  پیچیده تر  نگران  افراد  که  تهران  و 
وضعیت کرونا در پاییز و زمستان و با وقوع 
در  قاعدتاً  و سرماخوردگی هستند،  آنفلوانزا 
فقط  البته  شرکت می کنند.  کنکور  همین 
مؤثر  انتخاب  این  در  جغرافیایی  پارامتر 
نیز  نیست. به میزان آمادگی دانش آموزان 

بستگی دارد. عموم کسانی که آمادگی الزم 
شرکت در کنکور را دارند ترجیح می دهند 
هرچه سریع تر در این آزمون شرکت کنند و از 
استرس های خود کم کنند. با آنها که آمادگی 

کمتری دارند به زمستان موکول می کنند.
دبیر کارگروه آموزش دیده بان عدالت 
از  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  شفافیت  و 
نسبت  ماه  بهمن  ورودی های  که  آنجایی 
کمتری نسبت به ورودی های مهر دارند و از 
آنجایی که دانشگاه ها مایل هستند ورودی 
این صورت  در  آیا  بگیرند،  کامل تر  را  مهر 
از  یکی  گفت:  نمی شود؟  ناعادالنه  رقابت 
سازی  بومی  کنکور  اصالح  برای  طرح ها 
اجرا  سریع تر  هم  را  این  می شود  که  است 
کرد. اما می شود دانشگاه ها را ملزم کرد که 
برای  را  تعداد صندلی ها  از  بخش متناسبی 
بهمن ماه نگه دارند. موضوع این است که 
مسئوالن به جان هم افتاده اند و هیچکس 
ظرفیت  برای  االن  نمی دهد.  ارائه  راه حلی 
بهمن ۱۵ درصد در نظر گرفته می شود که 
به هر حال  کرد.  را 3۰ درصد  آن  می شود 
اتخاذ یک راهکار بهتر از آن است که شاهد 
این میزان تناقض و افزایش استرس دانش 

آموزان باشیم.
* برزخی به اسم پشت کنکور

در  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
نظر می رسد  به  همچنان  اینکه  خصوص 
فرزندان  مانند  کنکور  پشت  آموزان  دانش 
آموزش و پرورش  نه  زیادی می مانند که 
مسئولیت آنها را می پذیرد و نه وزارت علوم 
آنان نمی شوند،  سخن  زبان  هیچکدام  و 
به  توجه  با  پرورش  و  آموزش  گفت: 
ساختاری  مشکالت  و  دغدغه  و  توانایی 
بار پشت  عمیقی که دارد عماًل نمی تواند 
کنکوری ها را هم به عهده بگیرد. خصوصًا 
متولی اش وزارت  کنکور  موضوع  اینکه 
دغدغه  که  آموزانی  دانش  و  است  علوم 
کنکور دارند مشتریان وزارت علوم هستند. 
یک طرحی را دیده بان عدالت و شفافیت 
آن  با  امیدواریم  که  است  کرده  مطرح 
علوم  وزارت  در  نهادی  که  شود  موافقت 
فضای  بر  نظارت  کارش  که  تشکیل شود 
باشد و  تمام مقاطع  در  کنکور  داوطلبان 
به  را  ذهن بچه ها  نند  نتوا سودجویان 
تشویش بکشانند. االن هر صدایی که از هر 
طرف شنیده می شود می گویند مافیا است. 
این یک  نکته رسیده اند که  این  به  مردم 
ما  باید  مسئوالن  است.  پوپولیستی  فریب 
را از این وضعیت خالص کنند و مهم تر از 
یان  پا میان  بچه هایی که  ینکه  ا همه 
تحصیل در مدرسه شأن و ورود به دانشگاه 

مانند یک برزخ مانده اند را روشن کنند.
با توجه به روشنگری هایی که در طول 
با حذف  اینکه  با  رابطه  در  گذشته  ۵ سال 
اجتماعی-  تبعات  چه ناعدالتی و  کنکور 
سیاسی ای رخ داده است، به نظر کسانی که 
سر  از  بیشتر  می کوبند  بر طبل آن  امروز 

ناآگاهی بر این تبعات است
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
بر طبل آن  برخی  امکان حذف کنکور که 
تصمیم های  گفت:  دارد؟  وجود  می کوبند، 
بی  ما  آموزشی  سیستم  در  الساعه  خلق 
کردن  عوض  باره  یک  مثل  نیست  سابقه 
مفید  هم  چندان  که  آموزشی  سیستم های 
به روشنگری هایی  با توجه  اما  نبوده است. 
با  رابطه  در  گذشته  سال   ۵ طول  در  که 
اینکه با حذف کنکور چه ناعدالتی و تبعات 
اجتماعی- سیاسی ای رخ داده است، به نظر 
کسانی که امروز بر طبل آن می کوبند بیشتر 
از سر ناآگاهی بر این تبعات است. مطمئن 
باشید سود کالنی بیش از 8 هزار میلیاردی 
که امروزه درباره گردش مالی مافیای کنکور 
خواهد  رخ  کنکور  حذف  از  بعد  می گویند 
پولی و دالالنی که  دانشگاه های  داد. سود 
دانشگاه های  به  بچه ها  فرستادن  دنبال  به 
خارج از کشور و حتی داخل کشور هستند و 
یا سود ی که در ارائه حل المسائل امتحانات 
هزار   8 از  بیش  خیلی  برد،  خواهند  نهایی 
میلیارد امروز است. آن بازار پررونق تر خواهد 
بود. کسانی که وارد بازی حذف کنکور در 
شرایطی که هیچ ایده عادالنه تری برایش 
وجود ندارد، می شوند، باید متوجه این باشند 
که دارند به چه عوارضی دامن می زنند. در 
نهایت فعاالن آموزشی و رسانه ها باید کمک 
کنند تا واقعیت های کنکور و حذف کنکور 
برای مسئوالن که کمتر در جریان هستند 

مشخص شود.
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گزارش وزير علوم به رهبر انقالب درباره دانشگاه ها
دکتر منصور غالمی در گزارشی به رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص 
و  جامعه  با  ارتباط  حوزه  در  فناوری  و  پژوهش  موسسات  و  دانشگاه ها  »عملکرد 
صنعت« در سال ۱3۹8 به همراه »نتایج رصد اشتغال دانش آموختگان آموزش 

عالی« جزئیات اقدامات را به استحضار معظم له رساند.
مقام معظم رهبری پس از مشاهده و مطالعه گزارش وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در یادداشت کوتاهی فرمودند: »از وزیر محترم تشکر شود. مسئله ارتباط 
دانشگاه و صنعت بسیار مهم است. آنچه انجام گرفته است کارهای آغازین این 

حرکت بزرگ است، اینها را با قوت ادامه بدهند. ان شااهلل«.

تمديد مهلت اسكان خوابگاهی دانشجويان ارشد و دكتری
دانشجویان  خوابگاهی  اسکان  مهلت  طوسی  الدین  نصیر  خواجه  دانشگاه 

کارشناسی ارشد و دکتری را تا ۶ شهریورماه تمدید کرد.
همچنین مهلت اسکان دانشجویان کارشناسی ارشد در خوابگاه از ۱3 مرداد 

تا ۶ شهریور به مدت سه هفته تمدید شد.
با توجه به تعمیرات کلی در سرای کرامت تمدید اسکان دانشجویان ساکن 

در این سرا منوط به جابجایی به سرای اندیشه می باشد.
ویروس کرونا،  انتقال  احتمال  از  به جهت جلوگیری  این گزارش،  براساس 
دانشجویان موظف به رعایت بهداشت شخصی و به خصوص رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی  در کلیه شرایط، عدم ازدحام در اتاق ها، استفاده از ماسک در فضاهای 
بسته و  عمومی و اجرای کلیه پروتکل های بهداشتی و اطالعیه های منتشره از 

طرف مرکز بهداشت دانشگاه هستند.
در صورت عدم رعایت مفاد پروتکل های بهداشتی تبعات بعدی به عهده 

دانشجو است.
همچنین تاکید شده است، در صورت مشکوک بودن ابتال به بیماری کرونا، 

ادامه اسکان منوط به اخذ گواهی سالمت از مراکز درمانی معتبر است.
مطابق ابالغ سازمان امور دانشجویان پذیرش میهمان )اولیا، خواهر، برادر، 
دوست و ...( به هر نحو ممکن در سرای دانشجویی ممنوع بوده و ضروری است 

ورود و خروج با ارائه کارت دانشجویی انجام شود.

 مهم ترين عامل جذب دانشجوی بدون آزمون معدل است
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: متقاضیان بدون آزمون 

دانشگاه آزاد باید تا قبل از ۲ شهریور ثبت نام کنند.
دکتر بهروز طهماسب کاظمی افزود: در این دانشگاه بیش از ۹8۰ هزار 
نفر مقطع پذیرش براساس سوابق تحصیلی وجود دارد که از این تعداد در مقطع 
کارشناسی  مقطع  در  دارد.  پذیرش  ظرفیت  نفر  هزار   ۱۹۵ ناپیوسته  کاردانی 
ناپیوسته  کارشناسی  مقطع  در  همچنین  دارد.  وجود  صندلی  پیوسته 3۷۰ هزار 
دارد.  وجود  صندلی  ۲۱۰هزار  پیوسته  کاردانی  مقطع  در  و  صندلی  هزار   ۲۲۰
به عنوان ثمره  آزاد اسالمی  برای دانشگاه  تعداد یک ظرفیت بسیار بزرگ  این 
انقالب اسالمی بوده که یک نظام بزرگ شبکه ای آموزش عالی را در  بزرگ 

کشور ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسالمی با این ظرفیت فرصت تحصیل برای 
افراد را در هر رشته ای در اقصی نقاط کشور فراهم کرده که می توانند براساس 
کشور  در  که  رشته هایی  اکثر  شوند.  جذب  بزرگ  شبکه  این  در  خود  سالیق 
دانشگاه  استانی  واحدهای  در همه  دارد  وجود  آنها  برای  متقاضی  و  بوده  دایر 
آزاد اسالمی وجود دارد و افراد می توانند این رشته ها را انتخاب کرده و ادامه 

دهند تحصیل 
رئیس مرکز سنجش و پذیرش با اشاره به اینکه متقاضیان باید تا قبل از ۲ 
شهریور نسبت به ثبت نام اقدام کنند، درباره شروط پذیرش توضیح داد و گفت: 
اولویت پذیرش با معدل باالتر )البته پس از اعمال ضریب براساس نوع دیپلم( است. 
سایر ضوابط پذیرش در آزمون سراسری، به جز نمره آزمون در رشته محل های بدون 
آزمون نیز رعایت می شود و تنها معدل پس از اعمال ضریب مربوط به نوع دیپلم 

جایگزین نمره می شود.

ساحل كوهستك، جاِن دو كودک را گرفت
رییس شورای اسالمی روستای »گهردو« از توابع سیریک گفت: عصر روز 
یکشنبه متاسفانه دو کودک ۵ و ۶ ساله در ساحل روستای »گهردو« غرق شدند.

علی طاهری، اظهار داشت: دو کودک در ساحل روستای »گهردو« که به 
به ساحل روستای گهردو  تفریح  برای  از شهرستان میناب  همراه خانواده خود 

آمده بودند بر اثر بی احتیاطی خانواده آنها اسیر امواج دریا شده و غرق شدند.

متهم 3میلیاردی هنگام ورود به كشور دستگیر شد
رئیس پلیس بین الملل ناجا از بازداشت فردی به اتهام خیانت در امانت به 

مبلغ 3 میلیارد ریال خبر داد.
سردار هادی شیرزاد اظهار داشت: در پی اعالم اجرای احکام کیفری دادسرای 
عمومی و انقالب، فردی به اتهام جعل سند و خیانت در امانت به مبلغ 3 میلیارد 
ریال مبنی بر شکایت یکی از شهروندان، موضوع تعقیب وی در دستور کار مأموران 
پلیس بین الملل ناجا قرار گرفت و در بررسی های اولیه، مشخص شد، وی پس از 

ارتکاب جرم به یکی از کشورهای منطقه متواری شده است.
رئیس پلیس بین الملل ناجا با اشاره به تالش مأموران اینترپل تهران در 
ردیابی متهم و همچنین همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه خاطرنشان کرد: متهم 

هنگام ورود در یکی از مرزهای کشور بازداشت و به مرجع قضائی تحویل شد.

نجات يك خانواده منجر به مجروح شدن پلیس شد
جانشین فرمانده انتظامی استان از مجروح شدن یک مأمور پلیس در عملیات 

نجات یک خانواده از دست طلبکار مسلح خبر داد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی گفت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی 

منطقه  در  در یک مجتمع مسکونی  به کلت کمری  فرد مسلح  بر حضور یک 
پردیسان، عوامل گشت کالنتری به محل اعزام شدند. فردی مسلح که با یکی از 
ساکنان مجتمع مسکونی اختالف مالی داشت، برای گرفتن طلب خود وارد خانه 
وی شده و هنگام حضور پلیس در محل، اقدام به شلیک چند گلوله کرد.  که بر 

اثر آن یکی از مأموران اعزامی مجروح و فرد ضارب متواری شد.

شوخی بی جا به قتل انجامید
با  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
هوشیاری کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان سیستان 

و بلوچستان پرونده قتل جوان ۲۷ ساله در کمتر از 3 ساعت رمزگشایی شد.
ابراهیم مالشاهی گفت: شامگاه دهم نهم مردادماه همزمان با شب عید 
شهر  اجتماعی  تامین  بیمارستان  در  مشکوک  مرگ  فقره  یک  قربان  سعید 
پلیس  از  ۱۱۰ اعالم و بالفاصله تیمی  پلیسی  به مرکز فوریت های  زاهدان 
آگاهی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند و مشخص شد جوانی 
رسیدن  از  قبل  سر  پشت  ناحیه  از  گلوله  اصابت  پی  در  امید  نام  به  ۲۷ساله 
در  داشتند  اعالم  مقتول  از همراهان  نفر  دو  است.  بیمارستان فوت کرده  به 
بودند  تردد  در  پارس  پژو  دستگاه  یک  با  مقتول  همراه  به  دستغیب  خیابان 
اما  متواری شد.  و  کرد  تیراندازی  آن ها  به سمت خودرو  ناشناس  فردی  که 
مقتول  همراه  به  عیدقربان  ۲۲:۰۰ شب  ساعت  داشتند  اعالم  بازجوئی ها  در 
را  سابقشان  دوستانش  از  یکی  راه  بین  که  بودند  حرکت  در  دیگری  فرد  و 
مشاهده کردند و وی به عنوان  شوخی برای ترساندن مقتول با سالح کلت 
به صورت هوایی شلیک و در ادامه از اسلحه که مسلح بود یک تیر شلیک و  

به پشت سر سرنشین جلو خودرو شلیک شد.

قتل مادر و كودک يك ساله در بهارستان
دادستان عمومی و انقالب بهارستان از قتل مادر و کودک یک ساله توسط 
افراد ناشناس در این شهرستان خبر داد و گفت: هنوز سرنخی از جزئیات این 

ماجرای هولناک به دست نیامده است.
غالمرضا صادقی اظهار داشت: در حادثه ای هولناک و دلخراش سر یک مادر 

به همراه فرزند یک ساله اش توسط افراد ناشناس بریده شده است.
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TSMC برای اینتل 
ظرفیت تولید جدید ایجاد نمی کند

ظاهرا TSMC سفارش های اخیر اینتل را به عنوان سفارش موقتی در نظر 
گرفته است و تصمیمی برای اضافه کردن ظرفیت برای پاسخ گویی بهتر به آن ها ندارد.

خبر تصمیم اینتل مبنی بر قرارداد با تولیدکننده  های خارجی )فاندری( برای 
تأمین نیازهای تراشه، کل صنعت سخت افزار را شوکه کرد. غول دنیای پردازنده 
قبال تولید تراشه های ابتدایی برای محصوالت را نیز به صورت داخلی انجام می داد. 
تصمیم جدید اینتل یعنی آن ها هم مانند بسیاری از تولیدکننده های دیگر پردازنده، 
 TSMC بخش هایی از فرایند را برون سپاری می کنند و برای اولین برنامه ها نیز
انتخاب شد. یکی از مهم ترین سؤال هایی که پیرامون تصمیم جدید اینتل مطرح 
می شود این است که تصمیم اینتل برای برون سپاری، تا چه حد موقتی خواهد بود.

ظاهرا شرکت تایوانی، اینتل را یک مشتری موقت می داند و برنامه ریزی های 
طوالنی مدتی برای آن ها ندارد. این خبر برای کاربران و کارشناسانی که طرفدار تولید 
داخلی در اینتل هستند، خبر خوبی محسوب می شود. اگرچه اینتل اکنون دیگر جزو 
پنج تولیدکننده ی بزرگ نیمه هادی در جهان نیست، اما با توانایی تولید 8۱ ۷ هزار 
ویفر در ماه، فاصله ای نه چندان زیاد با رهبران بازار دارد. شرکت های بزرگ، همگی 
ظرفیت تولید بیش از یک میلیون ویفر را در ماه دارند. تیم آبی برخالف شرکت هایی 
برای  تولید  از تمامی ظرفیت  همچون TSMC و سامسونگ و گلوبال فاندریز، 

محصوالت خودش استفاده می کند.
در   TSMC با  اینتل  همکاری  وضعیت  در  مهم  پیچیدگی های  از  یکی 
ظرفیت تولید شرکت ها دیده می شود. فاصله ی ظرفیتی اینتل با هر شرکت فاندری 
دیگر هم بسیار زیاد بود. درنهایت TSMC اکنون خود را تنها به عنوان ناجی اینتل 
می شناسد. تایوانی ها احتمال می دهند که درنهایت به پیمانکار طوالنی مدت تولید 

تراشه برای اینتل تبدیل نشوند.
AMD بحرانی مشابه

پیش از اینکه AMD و اینتل به دعواهای حقوقی پیرامون انحصارگرایی 
پایان دهند، AMD فشارهای زیادی را ازلحاظ مجوز تولید x8۶ تحمل می کرد و 
به عنوان مثال آن ها محدود به داشتن کارخانه ی اختصاصی تولید تراشه بودند. تیم 
قرمز نمی توانست با پرداخت هزینه به TSMC یا UMC یا هر فاندری دیگر، 
پردازنده های x8۶ تولید کند. البته اینتل در چنین محدودیتی قرار ندارد، اما به هرحال 

شرایطی مشابه با همین مشکل در سطح تولید نیمه هادی هم دیده می شود.
فاندری های اختصاصی اینتل برای تولید پردازنده های x8۶ شرکت بهینه سازی 
شده اند. طراحی پردازنده های این شرکت نیز اغلب با تمرکز روی تولید در فاندری های 
داخلی انجام می شود. این رویکرد مهندسی، مزیتی است که به خاطر فعالیت اینتل 
به عنوان یک تولیدکننده ی دستگاه یکپارچه  IDM به دست می آید. اینتل در گذشته 
برای شرح دادن عمبلکرد عالی خود در صنعت، از همین برتری برای ارائه ی دلیل 
استفاده می کرد. تا زمانی که شرکت مشغول تولید داخلی باشد، مشکالت خاصی 
نخواهد داشت. از وقتی که پای یک شرکت متفرقه و فاندری خارجی به میام می آید، 

چالش ها کمی افزایش پیدا می کنند.
پیشرفته بودن فاندری های اینتل، ارزش باالیی برای آن ها در شرکت به همراه 
دارد. درنتیجه هر سرمایه گذاری شرکت آمریکایی برای ایجاد یک خط تولید ویژه 
در فاندری TSMC در مسیر ساختن محصوالت خاص، به  نوعی خروج سرمایه ای 
محسوب می شود که باید برای بهبود فناوری های تولیدی خودشان استفاده می شد. 
به همین ترتیب، هر تجهیزات و خط تولید پیشرفته ای که در TSMC برای ساخت 
سفارش های اینتل ساخته شود، پس از از بازگشت آن ها به فاندری های خودشان، 

باید کاربرد دیگری پیدا کند.
حال اگر اینتل هیچ گاه نتواند به کارخانه های خودش باز گردد، چه اتفاقی رخ 
می دهد؟ درواقع در پیش بینی های کوتاه مدت هیچ تفاوتی ایجاد نمی شود. به هرحال 
TSMC نمی تواند کل کسب وکار تولید اینتل را مدیریت کند. اوال کسب وکار اینتل 
بسیار عظیم است و ثانیا، راه  اندازی خط تولیدهای اختصاصی سه تا پنج سال زمان 
می برد. حتی اگر اینتل تصمیم داشت تا کل تولید خود را به TSMC واگذار کند و 
شرکت تایوانی هم پیشنهاد را می پذیرفت، برای هماهنگ شدن کارخانه های تولیدی 

و فرایندهای طراحی در دو شرکت، به سال ها زمان نیاز داشتند.
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آمار  اینکه  به  باتوجه 
مجلس  پژوهش های  مرکز 
اقتصادی  رشد  و  باال  تورم 
منفی کشور در هشت سال اخیر را نشان 
می دهد، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد 
است از آنجا که نقدینگی به سمت تولید 
هدایت نشده و میزان تولید هم افزایشی 
نداشته، این موضوع موجب رشد منفی 

اقتصاد و افزایش تورم شده است. 
پژوهش های  مرکز  آنچه  طبق 
رشد  و  تورم  نرخ  اوضاع  از  مجلس 
نشان  اخیر  سال  هشت  در  اقتصادی 
اقتصادی کشور  رشد  متوسط  می دهد، 
از سال ۱3۹۱ تا ۱3۹8 نزدیک به صفر 
درصد و در این مدت بین منفی 8.3 تا 
مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است. 

ثابت  سرمایه  تشکیل  همچنین، 
روندی  همواره  بعد  به   ۱3۹۰ سال  از 
منظر  از  این موضوع  که  داشته  نزولی 
پتانسیل رشد اقتصادی سال های آینده 
بسیار هشدار دهنده خواهد بود و انباشت 
گاز، صنعت،  و  نفت  در بخش  سرمایه 
از  نیز  ارتباطات  و  ساختمان  معدن، 
است؛  شده  منفی  بعد  به   ۱3۹۱ سال 
به گونه ای که در هفت سال ۱3۹۰ تا 
۱3۹۶، به طور متوسط ساالنه حدود ۲.۲ 
درصد از میزان سرمایه انباشت شده در 
این بخش ها کاسته شده، این در حالی 
است که رشد ساالنه این بخش ها برای 
هفت سال قبل از ۹۰ به طور متوسط 

۵.3 درصد بوده است. 
ایران چهارمین کشور با نرخ تورم 

باال در جهان 
پژوهش های  مرکز  براین،  عالوه 
بلندمدت  تورم  نرخ  متوسط  مجلس 
درصد   ۲۰ به  نزدیک  را  ایران  اقتصاد 
اعالم کرده که همین امر ایران را پس 
از ونزوئال، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه 
چهارم جهان قرار داده است. همچنین، 
به  اخیر  ماه های  در  قیمت ها  افزایش 
افزایش تورم نقطه به نقطه )نسبت به 
ماه مشابه سال قبل( و همچنین تورم 
ماهانه در تیرماه منتهی شده؛ به طوری 
تورم  داد  نشان  آمار  مرکز  گزارش  که 
ماهانه به ۶.۴ و تورم نقطه به نقطه به 

۲۶.۹ درصد رسیده که هر دو رشد ۴.۴ 
 ۱۲ تورم  که  هرچند  داشتند؛  درصدی 
ماهه منتهی به تیرماه با کاهش همراه 

و به ۲۶.۴ درصد رسیده بود.
مستخدمین  حیدر  زمینه،  این  در 
به  که  داد  توضیح  اینگونه  حسینی 
خاطر تحریم ها و نبود برنامه ریزی های 
مناسب تولیدی در کشور میزان تولید 
اخیر  سال  در هشت  اقتصادی  رشد  و 
منفی بوده و در این مدت میزان تولید 
به تولید سال ۱3۹۰ هم نرسیده  است. 
یکی از دالیل این امر را می توان تمایل 
دولت به حضور در برجام و غافل شدن 
کشور  تولیدات  برای  برنامه ریزی  از 

دانست. 
در  اقتصادی  رشد  داد:  ادامه  وی 
و  است  نبوده  مثبت  اخیر  سال  چند 
نیست،  عجیبی  امر  نبودن  منفی  این 
زیرا در شرایطی که میزان تولید کاال و 
خدمات پایین بوده و درآمد سرانه نیز با 
کاهش مواجه شده، رشد منفی اقتصادی 

طبیعی است. 
ارتقا  اقتصادی  رشد  کنار  در  رفاه 

یابد 
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه 

اگر وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا 
کند نشان دهنده رشد اقتصادی است، 
گفت: الزم به ذکر است که تنها بهبود 
وضعیت اقتصادی برای رشد اقتصادی 
کافی نیست، بلکه باید در کنار این رشد 
زندگی مردم هم   رفاه و کیفیت  سطح 

ارتقا پیدا کند.
به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد، 
رفاه  اقتصادی،  رشد  افت  کنار  در 
پیدا  کاهش  هم  اجتماعی  و  اقتصادی 
رفاه  تامین  در  مردم  اکنون  که  کرده 
خود مشکل دارند. عالوه براین، از آنجا 
که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده 
است، کاهش رفاه مردم را هم تشدید 
کرده است. اگر پول های خلق شده  به 
نداشتیم.  تورم  اکنون  تولید می نشست 
افزایشی  هم  تولید  میزان  همچنین، 
نداشته که در نهایت قدرت خرید مردم 
کاهش پیدا کرده است که نتیجه رشد 
اقتصادی منفی را در این زمینه می توان 

مشاهده کرد. 
بانک ها به گروه خاصی تسهیالت 

می دهند 
وی با اذعان به اینکه رشد منفی 
تولید و نقدینگی، نرخ تورم را افزایش 

داده است، افزود: برای امسال هم رشد 
و  می کند  پیدا  ادامه  اقتصادی  منفی 
باید  مجلس  و  دولت   ۱۴۰۰ سال  در 
رویکرد دیگری را در پیش بگیرند که 
از بین بردن محدودیت های موجود در 
اقدامات  از  یکی  کسب وکار،  فضای 
همچنین،  است.  راستا  این  در  مهم 
تا  شود  اصالح  باید  هم  بانکی  نظام 
تنها  نه  باشد  مردم  همه  به  متعلق 

قشری خاص از جامعه. 
یان  پا در  حسینی  مستخدمین 
پرداخت  سخنانش خاطرنشان کرد که 
خاصی  گروه  به  بانک ها  تسهیالت 
مردم  تمام  دسترسی  و  است  محدود 
به این تسهیالت سخت است  که باید 
تعرفه های  براین،  عالوه  شود.  اصالح 
داشتن  اهلیت  و  صادرات  واردات، 
دیگر  اقدامات  جمله  از  صادرکنندگان 
با  است.  اقتصادی  رشد  بهبود  برای 
بیمار  ما  کشور  اقتصاد  اینکه  به  توجه 
است، رشد اقتصادی هم در آن صورت 
انقالب  یک  به  اقتصاد  و  نمی گیرد 
و  آمارگیری  فرآیند  تا  دارد  نیاز  جدی 
برنامه ریزی برای تولید در کوتاه مدت 

و بلند مدت اصالح شود.

رشد 33درصدی سپرده ها
 افزايش 52درصدی تراز عملیاتی

موسسه ملل در چهار ماه نخست سال جاری 
تراز مثبت ۶۹۲ میلیارد تومان را ثبت کرد و مانده 
سپرده های سرمایه گذاری در این موسسه به ۱۱ 

هزار ۱۹۷ میلیارد تومان رسید .
تازه  براساس  و  ایرانی  بانکداری  به گزارش    
ماهیانه موسسه ملل در طی  فعالیت  ترین گزارش 

چهار ماه نخست سال ۹۹ توانست از محل تسهیالت اعطایی یک هزار 
۵۷۱ میلیارد تومان سود کسب کند و در مقابل به سپرده های سرمایه گذاری 
8۷۹ میلیارد تومان سود پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت 

۶۹۲ میلیارد تومان بود.
این موسسه اعتباری در مدت مشابه سال گذشته تراز عملیاتی مثبت 
۴۵۴ میلیارد تومان را ثبت کرد بود که درسال جاری با رشد بیش از ۵۲ 
درصدی به رقم ۶۹۲ میلیارد تومان رسید، تراز عملیاتی تیرماه سال گذشته 
با رشد ۲۱8 درصدی در تیرماه  موسسه ملل ۱۶3 میلیارد تومان بود که 

سال جاری به رقم 3۵۶ هزار میلیارد تومان رسید .
  براساس این گزارش بیشترین درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی در 
موسسه ملل در این دوره چهاره ماهه از سر فصل مشارکت مدنی کسب 
شده است و همچنین بیشترین سود پرداختی، به سپرده های بلند مدت 

یک ساله پرداخت شد .
مانده تسهیالت اعطایی موسسه ملل در پایان تیرماه ۹۹ به رقم ۱۱ 
هزار 3۶۴ میلیارد تومان رسید و میزان سپرده های سرمایه گذاری در این 
موسسه هم رقم ۱۴ هزار ۹۶۲ میلیارد تومان را نشان می دهد این موسسه 
را  اعطایی  تسهیالت  مانده  تومان  میلیارد  هزار 3۵۰   ۱۴ ، تیرماه ۹8  در 
مانده سپرده های  تومان  میلیارد  و همچنین ۱۱ هزار ۱۹۷  گزارش کرد 

سرمایه گذاری را گزارش کرده بود .

آينده برندی كه اوج گرفت
صحبت از بانک آینده است ، بانکی که همیشه 
با احتیاط درباره آن صحبت می شد، ولی رفتاری که 
سرمایه گذاران در بورس نشان داده اند ؛ حکایت از 
تغییرات بنیادین در این بانک ؛ تغییرات مدیریتی و 

بهبود نسبت های مالی این نهاد پولی-بانکی دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز، صحبت از بانک 

آینده است ، بانکی که همیشه با احتیاط درباره آن صحبت می شد، ولی 
رفتاری که سرمایه گذاران در بورس نشان داده اند ؛ حکایت از تغییرات 
بنیادین در این بانک ؛ تغییرات مدیریتی و بهبود نسبت های مالی این نهاد 

پولی-بانکی دارد.
محمد باقرمحمد زاده مقدم معاون مالی بانک آینده با اشاره به تالش 
بانک آینده در جهت شفافیت و همچنین رشد سود آوری بانک و کاهش 
هزینه ها در خصوص برنامه های آتی این بانک گفت: همانطور که در این 
خصوص شفاف سازی های زیادی هم انجام شده، زیان تمام شده، هزینه 
ها و نرخ های سود بانک آینده، به شدت کاهش یافته است. استحکام مالی 
بانک آینده، به پشتوانه دارایی های ارزشمند خود و با ورود سهام این شرکت 

پروژه ها از جمله ایران مال به بازار سرمایه است.
استانداردهای  بر اساس  آینده گفت: گزارش دهی  بانک  معاون مالی 
الزام برای شبکه بانکی است که بر همین اساس، بانک  حسابداری یک 
آینده نیز به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی و اطالع ذی نفعان، 
سهامداران، سپرده گزاران و مشتریان، صورت های مالی خود را بر روی 

سامانه کدال قرار داده است.
محمد زاده افزود: استحکام مالی بانک آینده، متکی به ارزش بسیار 
مازاد دارایی های بانک نسبت به بدهی هاست که براین اساس افزایش 
سرمایه در برنامه اجرایی بانک قراردارد و وضعیت مطلوب ومستحکم بانک 

در صورت مالی کامال مشهود است.
وی در ادامه افزود: یکی از دارایی های ارزشمند این بانک، ایران مال 
است که سهام آن صد در صد متعلق به بانک آینده است که از همین رو 
اقدامات الزم  نیست و  بانک  این  ریسک عدم پرداخت تسهیالت متوجه 
برای ارائه سهام آن به بازار سرمایه به عنوان شرکت سهامی عام، در حال 

انجام است.
معاون مالی بانک آینده با اشاره به صورت های مالی ۱3۹8 ، ابراز 
و  سرمایه  توسعه  و  خدمات  ارائه  در  بتواند  آینده  بانک  نمود  امیدواری 
افزایش دارایی های بانک، در شبکه بانکی کشور و با نظارت بانک مرکزی 

پیشگام باشد.

ارائه تسهیالت خريد كاالی ايرانی در موسسه اعتباری ملل
 با هدف افزایش رفاه خانواده و حمایت از تولید 
موسسه  در  ایرانی  کاالی  خرید  تسهیالت  داخل 

اعتباری ملل ارائه می گردد.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل 
در راستای اهداف نظام جمهوری اسالمی در حمایت 
توانمندی  به  کمک  منظور  به  و  ایرانی  کاالی  از 

اقتصادی مردم عزیز کشورمان ارائه تسهیالت خرید کاالی ایرانی در قالب 
کارت اعتباری در کلیه شعب موسسه اعتباری ملل انجام می گردد.

متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به یکی از شعب موسسه نسبت 
به ارائه درخواست و صدور کارت اعتباری اقدام کنند.

علت گرانی دام وگوشت؛
همیشه پای دالالن درمیان است!

مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه کمبودی در زمینه تامین دام و 
گوشت در کشور نداریم، اظهار کرد: علت گرانی گوشت و دام در مراسم ها )اعیاد 

و عزاداری( دالالن و واسطه گران هستند.
سعید سلطانی با بیان اینکه دام و گوشت در کشور به اندازه کافی و حتی 
مازاد هم وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر متوسط قیمت دام  سنگین ۲8 

هزارتومان و متوسط قیمت دام سبک هم 3۶ تا 3۷ هزارتومان است.
وی ادامه داد: معموال تصور براین است که در مراسم ها )اعیاد و عزاداری( 
قیمت دام و گوشت افزایش می یابد. اما اینگونه نیست و هیچ افزایش قیمتی رخ 
نمی دهد زیرا هیچ کمبودی وجود ندارد. در حقیقت بازار توسط دالالن و واسطه 

گران هدایت می شود. بنابراین نباید زمینه برای آنها فراهم شود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران اضافه کرد: اینکه در عید قربان تعدادی دام 
برای نذورات مردم ذبح می شود در عوض دام کمتری به کشتارگاه می رود و 
از آن طرف هم کسانی که این نذورات را دریافت کردند گوشت کمتری می 
خرند یعنی محل جابه جا می شود ولی تقاضا تغییری نمی کند. یا وقتی در ایام 
محرم نذری داده شود این باعث می شود که  تقاضای خرید گوشت کمتر شود. 
بنابراین نباید این تصور وجود داشته باشد که در مناسبت ها اجناس گران می شود.

پنجشنبه 16 مردادماه صورت می پذیرد؛
افتتاح 3 طرح صنعت پتروشیمی 

توسط وزير نفت 
ــارس  ــای پ ــول کاوه، کیمی ــرح متان ــه ط ــاح س ــت از افتت ــر نف وزی
ــر  ــه و کاتالیســت لرســتان در روز پنجشــنبه )۱۶ مردادمــاه( خب خاورمیان
داد و گفــت: افتتــاح ۱۷ طــرح پتروشــیمی تــا پایــان امســال برنامه ریــزی 

شــده اســت.
بیــژن زنگنــه روز گذشــته )دوشــنبه، ۱3 مردادمــاه( در حاشــیه آییــن 
افتتــاح گازرســانی بــه ۷۷ روســتا و آغــاز به کار خــط انتقــال تقویتی جنوب 
مشــهد، در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره افتتــاح ســه طــرح پتروشــیمی در 
پنجشــنبه هفتــه جــاری توضیــح داد: کیمیای پــارس خاورمیانــه با ظرفیت 
تولیــد روزانــه ۵ هــزار تــن متانــول، کاوه بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه ۷ هزار 

تــن متانــول و کاتالیســت لرســتان ایــن هفتــه افتتــاح می شــوند.
وی گفــت: حجــم کاتالیســت لرســتان بــاال نیســت، امــا این طــرح از 
نظــر راهبــردی مهــم اســت، زیــرا اگر کاتالیســت نباشــد عملیات بســیاری 

از فرآیندهــا جــاری نمی شــود.
ــرح  ــرداری از ۱۷ ط ــا بهره ب ــه ب ــادآوری اینک ــا ی ــت ب ــر نف وزی
ــه ظرفیــت تولیــد ایــن صنعــت  پتروشــیمی ســاالنه ۲۵ میلیــون تــن ب
ــرور در ســال ۹۹  ــه م ــا ب ــن طرح ه ــرد: ای ــح ک ــزوده می شــود، تصری اف

افتتــاح می شــوند.
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد محصوالت پتروشــیمی نســبت به 
پارســال افزایــش یافتــه اســت، گفــت: ارزش کل محصــوالت پتروشــیمی 
بــه دلیــل کاهــش قیمــت نفــت )قیمــت محصــوالت پتروشــیمی تابعــی 

از قیمــت نفــت( ممکــن اســت کمتــر از پارســال باشــد.
زنگنــه بــا بیــان اینکــه امســال خــوراک بیشــتری )به ویــژه اتــان( در 
اختیــار پتروشــیمی ها قــرار می گیــرد و تولیــد آن نیــز افزایش یافته اســت، 
تأکیــد کــرد: پتروشــیمی اکنــون ســرحال جلــو مــی رود و ان شــاء اهلل بــه 

اهدافــی کــه برایــش تعییــن شــده اســت و حتــی فراتــر از آن می رســد.
سی ان جی کردن خودروهای عمومی در اولویت است

وزیــر نفــت دربــاره اینکــه برنامــه وزارت نفــت بــرای افتتــاح دیگــر 
پروژه هــای گازرســانی روســتایی چیســت، گفــت: برنامــه مــا ایــن اســت 
ــاح گازرســانی  ــن افتت ــار آیی ــه یکب ــد هفت ــان ســال هــر چن ــا پای کــه ت
روســتایی، یــا آغــاز عملیــات گازرســانی را داشــته باشــیم، البتــه دو یا ســه 
ــر  اســتان هســتند کــه گازرســانی در آنهــا از میانگیــن کشــوری پایین ت
اســت، از ایــن رو تالشــمان ایــن اســت کــه آنهــا را بــه میانگین کشــوری 

برســانیم و منابــع آن نیــز تأمیــن شــده اســت.
ــرد:  ــار ک ــم اظه ــا ه ــردن خودروه ــوز ک ــاره سی ان جی س وی درب
ــه  ــت ب ــتین اولوی ــی نخس ــای عموم ــردن خودروه ــوز ک سی ان جی س
ــده و کار آن  ــدازی ش ــرای آن راه ان ــی ب ــامانه خوب ــد و س ــمار می آی ش
در حــال انجــام اســت، البتــه در ایــن مســیر مشــکالتی وجــود دارد کــه 

برطــرف خواهــد شــد.
ــای  ــازن خودروه ــاخت مخ ــرای س ــا ب ــه آی ــاره اینک ــه درب زنگن
می شــود،  اســتفاده  دانش بنیــان  شــرکت های  از  سی ان جی ســوز 
گفــت: هــر شــرکتی توانســته مخــزن بســازد مــا از آن اســتفاده کردیــم 
و هیــچ محدودیتــی نداشــتیم، از ســاخت مخــزن نیــز بــه تعــداد مــورد 

ــم. ــت می کنی ــاز حمای نی
بــه گفتــه وی، بــرای خودروهــای عمومــی بــه یــک میلیــون و ۴۵۰ 
تــا یــک میلیــون و ۴۶۰ هــزار مخــزن نیــاز اســت کــه اگرچــه ظرفیــت 
تولیــد آن در کشــور هســت، امــا در تأمیــن مــواد اولیــه کــه وارداتی اســت 

مشــکل وجــود دارد.

نماینده مجلس:
اقدام های وزارت نفت شبیه معجزه است

نماینــده تربت جــام، تایبــاد، باخــرز و صالح آبــاد در مجلــس شــورای 
ــا وجــود  ــم ب اســالمی گفــت: اقدام هــای وزارت نفــت در شــرایط تحری

ایــن فشارطاقت فرســا شــبیه معجــزه اســت.
ــاه(  ــنبه، ۱3 مردادم ــته )دوش ــادی روز گذش ــل رحیمی جهان آب جلی
ــه کار خــط انتقــال  ــه ۷۷ روســتا و آغــاز ب ــاح گازرســانی ب در آییــن افتت
تقویتــی جنــوب مشــهد کــه بــا حضــور وزیر نفــت و مســئوالن اســتانی از 
طریــق ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد، ضمــن قدردانــی از وزارت نفت برای 
گازرســانی بــه روســتاهای حــوزه انتخابیــه خــود گفــت: در ســال ۹۵ کــه 
مــن کار نمایندگــی را آغاز کردم تنها ۹۷ روســتا دارای سیســتم گازرســانی 
ــانی  ــال ها گازرس ــن س ــتا در ای ــدود ۱۶۷ روس ــون ح ــا اکن ــد، ام بودن
شــده اند، یــا در مراحــل پایانــی نصــب علمــک و تســت نهایــی هســتند.

ــرایط  ــه در ش ــایی ک ــار طاقت فرس ــود فش ــا وج ــه داد: ب وی ادام
ــت هســت،  ــه وزارت نف ــت و مجموع ــی روی دول ــای بین الملل تحریم ه
ایــن اقدام هــا بیشــتر شــبیه معجــزه اســت و مــن پیــام قدردانــی مــردم 

ــانم. ــما می رس ــه ش را ب
ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــن ب ــس همچنی ــام در مجل ــده تربت ج نماین
مشــکالت حــوزه انتخابیــه خــود، تصریح کرد: ســوخت بســیاری از مناطق 
در مســیر گازرســانی در حــوزه انتخابیــه مــن قطــع شــده و بــه آنهــا نفــت 
و گازوئیــل تحویــل نمی دهنــد، زیــرا می گوینــد گازرســانی شــده اســت، 
بنابرایــن دســتور بفرماییــد تــا زمــان تکمیــل سیســتم گازرســانی بــه ایــن 

مناطــق، مــواد ســوختی در اختیــار مــردم قــرار داده شــود.
نماینــده تربت جــام در مجلــس بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل تحریم هــا 
گازرســانی بــه برخــی مناطــق ُکنــد شــده اســت، از وزیــر نفــت خواســت 

گازرســانی بــه ایــن مناطق تســریع شــود.
رحیمی جهان آبــادی اظهــار کــرد: روســتای مــرزی ملــو در تربــت 
جــام  بــا ۴۰۰ خانــوار فاقــد سیســتم گازرســانی اســت، در حالــی کــه  
حــدود ۱۶ کیلومتــر بــا خــط انتقــال گاز فاصلــه دارد و در صــورت عــدم 
گازرســانی بــه ایــن منطقــه، مــردم بــه مناطــق دیگــر مهاجــرت خواهند 
کــرد، بنابرایــن مرزهــا خالــی شــده و امنیــت آنجــا از دســت مــی رود، 
ــا  ــن بخش ه ــپاه را در ای ــی و س ــروی انتظام ــات نی ــد زحم ــه نبای البت
نادیــده گرفــت، امــا مرزهــا توســط مــردم نگهــداری می شــود و منطقــه 

مهمــی اســت.

كاهش قیمت نفت در پی نگرانی از مازاد عرضه
ــنبه، ۱3  ــته )دوش ــت روز گذش ــام برن ــت خ ــاخص نف ــت ش قیم
مردادمــاه( بــا ۲۶ ســنت کاهــش به ۴3 دالر و ۲۶ ســنت و قیمت شــاخص 
دبلیوتــی آی آمریــکا بــا ۲۹ ســنت کاهــش به 3۹ دالر و ۹8 ســنت رســید.

بــه گــزارش دنیــای جوانــان بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز از توکیو، 
قیمــت نهایــی شــاخص نفــت خــام برنــت روز جمعــه )نهــم مردادمــاه( 
ــکا ۴۰ دالر و  ــی آی آمری ۴3 دالر و ۵۲ ســنت و قیمــت شــاخص دبلیوت

۲۷ ســنت بــود.
ــازاد عرضــه کاهــش  ــی از م ــل نگران ــه دلی قیمــت نفــت امــروز ب
یافــت، زیــرا ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت )اوپــک( و متحدانش 
)اوپــک پــالس( کاهــش تولیــد نفــت خــود را از  مــاه اوت )مــاه جــاری 
میــالدی( تســهیل می کننــد و افزایــش مــوارد ابتــال بــه ویــروس کرونــا 

در سراســر جهــان رونــد رشــد تقاضــای ســوخت را کنــد خواهــد کــرد.
ــت:  ــان گف ــرکت نیس ــات ش ــر تحقیق ــوکاوا، مدی ــی کیک هیرویوک
ســرمایه گذاران نگــران عرضــه مــازاد هســتند، زیــرا اوپــک پــالس قصــد 
دارد در مــاه جــاری تســهیل کاهــش تولیــد را آغاز کند، همچنیــن احتمال 
مــی رود بهبــود قیمــت نفــت تولیدکننــدگان نفــت شــیل در آمریــکا را بــه 

افزایــش تولیــد وادارد.

یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد؛

ايران چهارمین كشور جهان با نرخ تورم باال 

مه
و بی

ک 
بان
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

یارانه ای  اقتصادی  تحلیلگر  یک 
که فساد در آن کمتر و سهم گروه های 
را  است  بیشتر  آن  در  پایین  و  متوسط 
یارانه سفید توصیف کرد که یکی از انواع 
آن ها یارانه نقدی یا کارت اعتباری است. 
وی در مقابل، توزیع یارانه در قبال دالر، 
خودرو، سکه، سیمان و سایر محصوالت 
ارزان قیمت را یارانه سیاه خواند و گفت 
برای  مالی  منابع  حاضر  حال  در  که 
افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی، بدون 
از  می تواند  و  دارد  وجود  تورم  ایجاد 
فقیر  گروه های  به  اقتصادی  فشارهای 

و متوسط جلوگیری کند.
میثم هاشم خانی، اظهار کرد: زمانی 
که کشور دچار شوک هایی مانند بحران 
رکود  جنس  از  هایی  بحران  و  کرونا 
اقتصادی می شود، یکی از راهکارهایی 
که عموما دولت ها ارائه می دهند یارانه 
یا سوبسید است که انواع مختلفی دارد؛ 
از جمله یارانه نقدی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات کاالهای اساسی و یا 
سایر ارزهایی که با قیمت کمتر از نرخ 
بازار آزاد برای کاالهای خاص در نظر 
گرفته شده که هدف طرح های یاد شده 
این است که کاالها را با قیمت کمتری 
اموال  یا  دهند  قرار  مردم  اختیار  در 
بخشی  به  به شکل خاصی  را  عمومی 
از مردم تخصیص دهیم. در این زمینه 
خودرو  فروش  به  می توانیم  همچنین 
با قیمت دولتی و پایین تر از نرخ بازار، 
ارائه سوبسید برای  عرضه قیر رایگان، 
کنترل قیمت فوالد، محصوالت فوالدی 

و سیمان اشاره کنیم.
اینکه در این طرح ها  بیان  با  وی 
نگه  پایین  برای  دولت  مداخله  شاهد 
داشتن قیمت برخی محصوالت پایین تر 
از قیمت بازار آزاد هستیم، تصریح کرد: 
ارائه کوپن یا کاالبرگ الکترونیک هم 
در همین دسته بندی جای می گیرد؛ اما 
موضوع بحث برانگیز این است که به 
طور مثال سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
اساسی  کاالهای  واردات  به  تومانی 
اثربخش تر است یا اینکه کاال با نرخ ارز 
آزاد وارد شود اما برای عرضه آن در بین 
مردم کوپن ارائه شود؟ در این زمینه دو 
پارامتر یعنی میزان ریسک بروز فساد و 
سهم بردن آسیب پذیرترین و فقیر ترین 

گروه های جامعه تاثیرگذار است.
اشاره  با  اقتصادی  تحلیلگر  این 
و  اخیر  سال های  فساد  پرونده های  به 
نظایر  و  ظهور سلطان های دالر، سکه 
زمان  در  مثال  برای  کرد:  تصریح  آن 
شاهد  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  تخصیص 
فسادهایی بودیم و هنوز مشخص نیست 
عده ای از افرادی که این ارز را دریافت 
اصال  یا  وارد کردند  کردند چه کاالیی 
کاالیی وارد کردند یا خیر. در زمینه سهم 
تجربه  هم  آسیب پذیر  گروه های  بردن 
لطمات  قیمت  به  ایران  اخیر  قرن  نیم 
اقتصادی به ده ها میلیون نفر ایرانی به 

در  یارانه  توزیع  که  می دهد  نشان  دنیا 
قبال دالر، خودرو، سکه، سیمان و سایر 
محصوالت ارزان قیمت پرفساد و سهم 

فقیرترین افراد هم از آن ناچیز است.
طرح  در  مثال  برای  افزود:  وی 
توزیع سکه دولتی، اختصاص دالر ۴۲۰۰ 
سفرهای  موبایل،  واردات  به  تومانی 
خارجی و موارد دیگری که در سال ۱3۹۷ 
شاهد آنها بودیم سهم گروه های فقیر و 
حتی گروه های متوسط ناچیز بوده است.

را  یارانه ها  نوع  این  خانی  هاشم 
یارانه های سیاه توصیف کرد و گفت: 
است  یارانه ای  سفید  یارانه  مقابل  در 
که فساد در آن کمتر و سهم گروه های 
متوسط و پایین در آن بیشتر است که 
یکی از انواع آن ها یارانه نقدی یا کارت 

اعتباری است. 
و  کم فسادترین  نقدی،  نه  را یا

اثربخش ترین یارانه
علت  دی  قتصا ا تحلیلگر  ین  ا
یارانه  ارائه  با  افراد  از  برخی  مخالفت 
نقدی را در دالیل سیاسی عنوان کرد و 
گفت: با توجه به آغاز توزیع یارانه نقدی 
در زمان دولت آقای احمدی نژاد، برخی 
فکر می کنند چون به لحاظ سیاسی با 
او مشکل دارند منطقی است که یارانه 
نقدی را هم بکوبند. اما من معتقدم یارانه 
نقدی کم فسادترین، کم بروکراسی ترین 
حمایتی  برنامه های  شیوه  موثرترین  و 
کشور در ۵۰ سال اخیر بوده است، هرچند 
که مقاالت من در نقد سیاست های این 
دولت هم در دسترس است. اما به همان 
دالیل سیاسی این برنامه ادامه پیدا نکرده 
شروع  از  سال   ۱۰ گذشت  وجود  با  و 
شدن  برابر   ۲۰ و  نقدی  یارانه  عرضه 
نرخ دالر، مبلغ آن افزایش نداشته است.

کارت  یا  کوپن  طرح  افزود:  وی 
خرید اعتباری یک پله پایین تر از یارانه 
نقدی قرار می گیرد؛ چرا که اگر در قالب 
امکان فساد در  سبد کاال عرضه شود، 

ممکن  چراکه  دارد؛  وجود  بیشتر  آن 
است تولیدکنندگان و واردکنندگان سعی 
بخواهند  دولت  در  نفوذ  اعمال  با  کنند 
و  کنند  تامین  را  محصوالت سبد کاال 
قدرت انتخاب هم از مردم گرفته شود، 
کارت  صورت  به  کوپن  طرح  اگر  اما 
مردم  که  شود  گرفته  نظر  در  اعتباری 
زندگی  مایحتاج  فروشگاه ها  در  بتوانند 
خود را خریداری کنند، ریسک فساد از 

بین می رود.
به  منجر  همیشه  نقدی  یارانه  آیا 

تورم می شود؟
این تحلیلگر در ادامه درباره انتقاداتی 
نقدی  یارانه  توزیع  تاثیر  به  نسبت  که 
گفت:  می شود،  مطرح  تورم  افزایش  بر 
طی ۱۰ سال اخیر یارانه نقدی افزایش 
نداشته و حتی یارانه چند میلیون نفر هم 
قطع شده، اما همچنان شاهد تورم بودیم؛ 
بنابراین نمی توان قاطعانه گفت یارانه نقدی 
باعث تورم می شود. به عبارت دیگر یارانه 
نقدی زمانی باعث تورم می شود که منابع 
مالی آن شفاف نباشد و دولت برای ارائه 

آن مجبور به چاپ پول شود.
یارانه نقدی می تواند ۱۰ برابر رقم 

فعلی شود
اینجا  در  که  سوالی  افزود:  وی 
در  آیا  که  است  این  می شود  مطرح 
شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه 
یارانه  افزایش  برای  مالی  منابع  است، 
نقدی وجود دارد؟ که در پاسخ باید گفت 
بله. طی دو سال اخیر یارانه ای که به ارز 
معادل۲3۰  شده  داده  تخصیص  دولتی 
هزار میلیارد تومان و هفت برابر کل یارانه 
نقدی یک سال مردم بوده، درحالی که 
هنوز سرنوشت بخشی از این یارانه سیاه 
مشخص نیست و بخشی از آن هم منجر 
به کنترل قیمت ها نشده است. طرح سکه 
اندازه  به  در سال ۱3۹۷  دولتی  طالی 
یارانه نقدی یک سال مردم بود که منجر 
به ظهور سلطان سکه هم شد. همچنین 

یارانه تخصیص داده شده به تولید خودرو 
دولتی در دو سال و نیم گذشته معادل 
کل  سال  یک  نقدی  یارانه  برابر  چهار 
فوالدی  محصوالت  یارانه ای  و  جامعه 
که آن هم منجر به کنترل قیمت مصالح 
ساختمانی نشده معادل دو برابر کل یارانه 

نقدی یک ساله مردم بوده است.
تحلیلگر  این  گفته  به  همچنین 
درصد   ۲۰ فقط  دولت  اگر  اقتصادی 
سهام  که  بزرگی  شرکت    ۱۰ سهام  از 
واگذار  دارد  اختیار  در  را  آن ها  اکثریت 
کند، می تواند به اندازه یارانه یک سال 
سرمایه جذب کند؛ ضمن این که لزومی 
ندارد خیلی از این شرکت ها دولتی باشند؛ 
بنابراین منابع مالی وجود دارد و می توانیم 
برابر  به ۱۰  را  نقدی  یارانه  با شفافیت 
رقم فعلی افزایش دهیم و از فشارهای 
متوسط  و  فقیر  گروه های  به  اقتصادی 
دلیل  به  اینکه  ضمن  کنیم؛  جلوگیری 
اثر  شاهد  مالی  منابع  بودن  مشخص 

تورمی هم نخواهیم بود.
بحث کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی 
از تابستان سال ۱3۹۷ و با افزایش قیمت 
کار،  وزارت  سوی  از  اساسی  کاالهای 
قرار  و  مطرح  اجتماعی  رفاه  و  تعاون 
شد که کاالهای اساسی در قالب وجه 
شود.  تامین  الکترونیک  کوپن  یا  نقد 
اواخر سال ۱3۹۷ هم کمیسیون تلفیق 
مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی 
را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال 
گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اساسی  اعالم کرد که کاالی  )صمت( 
و  دارد  وجود  کشور  در  کافی  اندازه  به 
فعال برنامه ای برای توزیع آن به صورت 
کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار 
کاالی  تامین  طرح  بنابراین  و  نگرفته 
الکترونیکی  کوپن  قالب  در  اساسی 

تاکنون به جریان نیفتاده است.
اما به نظر می رسد با روی کار آمدن 
مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کاالی 
اساسی در قالب کوپن مطرح شده و حدود 
کمیسیون  رئیس  نایب  پیش  هفته  دو 
برنامه وبودجه اعالم کرده که طرح کاال 
های  کمیسیون  در  الکترونیکی  برگ 
تخصصی مجلس درحال بررسی است 
بینی  پیش  بودجه  تامین  درصورت  و 
شده، برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ 
هزار تومان و خانواده های چهار نفر به 
خرید  تسهیالت  تومان  هزار   ۵۰۰ باال 
اجرای  برای  می شود.  گرفته  نظر  در 
طرح کاالبرگ الکترونیک دو نحوه اجرا 
مطرح شده که در روش اول کاال برگ 
الکترونیک به مردم ارائه و ماهانه شارژ 
اقالم ضروری  بتوانند  تا مردم  می شود 
قیمت  به  را  مرغ  و  گوشت  مانند  خود 
حدود  آن  اجرای  و  کنند  تهیه  دولتی 
دوم  در مدل  ماه طول می کشد.  شش 
نیز تسهیالت خرید به کارت یارانه افراد 
نقدی  صورت  به  که  می شود  پرداخت 

قابل برداشت نخواهد بود.

یک کارشناس اقتصادی:

یارانه نقدی؛ کم فسادترین و موثرترین شیوه برنامه  حمایتی کشوراست
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با  - ی کبر ا - ج کر
ی  ا ر شو ی  عضا ا یب  تصو
 ، ج کر شهر  می  سال ا
برای  ریال  میلیارد   ۲ مبلغ  شهرداری 
به  خبر  و  نه  رسا اصحاب  تکریم 
و  خبرنگار  روز  مرداد   ۱۷ مناسبت 
برگزاری چهارمین جشنواره  همچنین 
لبرز  ا های  خبرگزاری  و  مطبوعات 

هزینه می کند.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
توجه  با  کرج،  شهر  اسالمی  شورای 
به در پیش رو بودن ۱۷ مرداد سالروز 
شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی 
در  مردم  نمایندگان  خبرنگار،  روز  و 
دوره پنجم شورای اسالمی شهر کرج 
مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای تکریم 
خانواده  در  خطیر  عرصه  این  فعاالن 

و  جمعی  های  نه  سا ر ت،  مطبوعا
گروهی و خبرگزاریها اختصاص دادند 
چهارمین  برگزاری  های  هزینه  که 
جشنواره مطبوعات البرز نیز از همین 

اسالمی  شود.شورای  می  تامین  مبلغ 
شهر و شهرداری کرج جزو نهادهایی 
هستند که همه ساله در روز خبرنگار 
های  تالش  و  زحمات  پاس  به  و 

در  خبر  و  رسانه  اصحاب  صادقانه 
راستای شفاف سازی، اطالع رسانی و 
پاسخگویی نسبت به برگزاری مراسم 
باشکوه تکریم از اصحاب رسانه اقدام 
برنامه ریزی های  نمایند و طبق  می 
امسال  احتمااًل  هرچند  گرفته  صورت 
تجلیل  این  کرونا  شیوع  جهت  به  و 
نباشد،  مراسم  و  گردهمایی  قالب  در 
اما این تکریم به نحو مقتضی صورت 

پذیرد. می 
پیشنهادی  مبلغ  شود  می  یادآور 
شهرداری کرج در الیحه مذکور ۱۷۵ 
میلیون تومان بود که به پیشنهاد رحیم 
خستو سخنگو و رئیس کمیسیون هنر 
و ارتباطات، این مبلغ به ۲۰۰ میلیون 
تومان افزایش یافت و اعضای شورای 
اسالمی شهر نیز با آن موافقت کردند.

مصوبه شورای شهر كرج برای تكريم اصحاب رسانه و خبر در روز خبرنگار مشاركت موثر شهروندان، شفافیت امور، مديريت پاسخگو و 
نظارت عالیه شورای اسالمی شهر ضرورتی است انكارناپذير

مرکزی - حامد نوروزی : مشارکت موثر شهروندان، شفافیت امور، 
است  ضرورتی  شهر  اسالمی  شورای  عالیه  نظارت  و  پاسخگو  مدیریت 

انکارناپذیر، تا کالنشهر اراک در مسیر امید، نشاط و آبادانی قرار گیرد.
خداوند سبحان را شاکرم که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف اراک، 
در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به بنده حقیر عنایت فرمود و 
از مهر و محبت همشهریان عزیزم که این فصل همدلی را رقم زدند تا 
با هدایت اعضای شورای اسالمی شهر و همراهی دستگاه های نظارتی، 
مسیر  در  اراک  شهردای  مجموعه  شهری،  مدیریت  و  خدماتی  اجرایی، 
توسعه همه جانبه و شکوفایی شهر پیش رود، کمال تقدیر و تشکر را دارم.

بی شک زمان و فرصت انجام فعالیت های شهرداری،گر چه کم است، 
لیکن با غنیمت شمردن این فرصت و تالش مضاعف ۲۴ ساعته کارکنان 
شهرداری، سعی خواهیم کرد در کنار تدابیر اعضای شورای اسالمی کالنشهر 
برداریم  گام  فهیمش  شهروندان  و  اراک  شهر  به  خدمت  مسیر  در  اراک 
.همچنین الزم به تاکید است، شهرداری و شورای محترم اسالمی شهر 
در جهت توسعه هرچه بیشتر اراک، نیازمند حمایت و همراهی شهروندان 
بزرگوار اراکی می باشند و قطعا با پشتیبانی ایشان گام های موثری در زمینه 
های مختلف در جهت توسعه ، عمران و آبادانی شهر برداشته خواهد شد.

افتتاح و بهره برداری از فاز اول اجرای طرح هاديمتن خبر

مرکزی - حامد نوروزی :  افتتاح و بهره برداری از فاز اول اجرای 
المسلمین  و  السالم  حجت  حضور  با  اردهال  بهار  روستای  هادی  طرح 
مجلس  در  محالت  و  دلیجان  های  شهرستان  مردم  نماینده  سلیمی- 
شورای اسالمی، مهندس شاملو-معاون عمران روستایي بنیاد مسکن انقالب 
اسالمي-مهندس شنوایی مدیر کل نظارت وارزیابی طرح های عمرانی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی ، مهندس رضا فرح- مدیر کل بنیاد مسکن استان 

مرکزی، سلیمانی- فرماندار دلیجان و هیات همراه. شهرستان دلیجان

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی:
مراجعه مردم استان مركزی به مراكز اهدای خون 10 درصد 

كاهش يافت

مرکزی -  حامد نوروزی : مدیرکل انتقال خون استان مرکزی گفت:  
پس از شیوع ویروی کرونا، آمار مراجعه به پایگاه های انتقال خون در این 
استان ۱۰ درصد کاهش یافته در حالی که نیاز بیماران به خون و فرآورده های 

آن دائمی و مستمر است.
پایگاه های  و  مراکز  محیط  افزود:  مهدویانی   فاطمه السادات  دکتر 
بنابراین اهداکنندگان خون،  انتقال خون استان مرتب ضدعفونی می شود 
دغدغه آلودگی به ویروس کرونا نداشته باشند.وی اظهار داشت: همچنان 
و  خون  تامین  به  نیاز  و  می شود  انجام  بیماران  برای  جراحی  عمل های 
فرآوردهای خونی وجود دارد، بنابراین مردم نوع دوست نسبت به اهدای 

خون در شرایط کنونی اقدام کنند.
روزانه  کل  اداره  این  نیروی  چهار  اینکه  بیان  با  مهدویانی  دکتر 
اهداکنندگان مستمر را به اهدا خون فرامی خوانند، افزود: تاکنون وضعیت 
بحرانی برای ذخایر خونی استان ایجاد نشده است اما کاهش مراجعه برای 
از  بنابراین  باشد  به دنبال داشته  را  این شرایط  اهدای خون ممکن است 
دعوت می شود. وی  اهدای خون  برای  مرکزی  استان  دوست  نوع  مردم 
اهدای  در  کرونا  ویروس  انتقال  از  علمی  گزارش  تاکنون  داشت:  اظهار 
خون اعالم نشده و مردم نگران نباشند زیرا فاصله گذاری اجتماعی و همه 
تمهیدات بهداشتی و پروتکل های الزم در این خصوص در مراکز انتقال 

خون استان رعایت می شود.

سمنان  استان  سپاه  و  طبیعی  منابع  بین  همكاری  تفاهنامه 
امضا شد 

در راستای حفاظت و احیا منابع طبیعی تفاهم نامه همکاری بین منابع طبیعی 
و سپاه استان سمنان امضا شد. 

جعفر مرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: 
در راستای فرمایشات وتاکیدات فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای 
)مدظله العالی( در ارتباط با ضرورت حفظ جنگلها، مراتع  و به منظور پیشگیری از 
ایجاد تنش و بحران در استان سمنان از طریق ایجاد حریق در عرصه های ملی ، 
تفاهم نامه  بکارگیری و استقرار نیروهای دیده بان در مناطق بحرانی حریق ،بین 

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری و سپاه استان سمنان به امضا رسید .
وی افزود :  3۵هزار هکتار از مناطق جنگلی استان در موقعیت بحرانی از 

لحاظ آتش سوزی قرار دارد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ابراز داشت: امسال شرایط 
مناسب جوی و رشد خوب پوشش های گیاهی موجب شده خطر آتش سوزی در 
مناطق جنگلی و مرتعی استان سمنان افزایش یابد و بیشترین مناطق بحرانی از 
میامی،  به شهرستان های  مربوط  جنگلی  و  مرتعی  عرصه های  آتش سوزی  لحاظ 

شاهرود و مهدی شهر است.
مرادی حقیقی تصریح کرد: ایجاد و تجهیز پایگاه های اطفای حریق مردمی 
آتش سوزی  مهار  و  پیشگیری  برای  مردمی  مشارکت  ظرفیت  از  استفاده  برای 
احتمالی در عرصه های مرتعی و جنگلی در کنار اطالع رسانی در جامعه در دستور 

کار قرار دارد.

مخاطره برای مراتع سمنان 
بدلیل واگذاری غیرمجاز حق تعلیف

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان گفت: واگذاری 
غیرمجاز حق تالیف دام توسط فرد دارای پروانه چرا به به فردی که پروانه 

ندارد مرتع های این شهرستان را به مخاطره می اندازد. 
معصومه منظمی در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت نهم مرداد روز 
جنگلبان ابراز داشت: ۴۵۰ بهره بردار این شهرستان پروانه چرای دام دارند 
که ظرفیت تعداد دام در مراتع در مناطق مختلف بر اساس میزان علوفه در 

هر هکتار از مرتع تعیین می شود.
وی ادامه داد: اکنون پایش عرصه های مرتعی به منظور جلوگیری از 
چرای غیرمجاز دام در عرصه ها توسط نیروهای یگان حفاظت یا به عبارتی 

جنگلبانان در حال انجام است.
معصومه منظمی  بیان کرد: وظیفه جنگلبان تنها حفظ جنگل نیست بلکه 
گستره ای از وظایف مانند مقابله با زمین خواری، برخورد با چرای بی رویه دام 
و برداشت غیر مجاز گیاهان دارویی در عرصه های مرتعی را برعهده دارد.

اداره  جنگلبان،  وظایف  گستره  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  منظمی 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان با کمبود نیرو مواجه است و 
این اداره تالش می کند با تقویت مشارکت مردمی و ترویج فرهنگ حفاظت 

از منابع طبیعی کمبود نیرو را جبران کند.
وی اضافه کرد: شهرستان سمنان دارای سه حوضه آبخیز شمال، جنوب 
و شرق است که در حوضه جنوبی در حدود ۷۰۰ هزار هکتار جنگل های 
تاغ وجود دارد که جنگلبانان با تالش شبانه روزی و انجام گشت و مراقبت 

حفاظت از تاغ ها از شر سودجویان را برعهده دارند.
منظمی تصریح کرد: مناطق شمالی و شرقی جزو مناطق مرتع ییالقی 
و قشالقی و منشاء جنگل های ارس به شمار می رود که جنگلبان در این 
مناطق در تالش شبانه روزی برای مقابله و رفع  تصرف و دست درازی و 

آسیب به عرصه ها است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: توجه به توسعه 
بر مبنای اصول دقیق و کارشناسی  اکو توریسم  کشت گیاهان دارویی و 

می تواند در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی موثر باشد.
یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۷۴ هکتار از مساحت شهرستان سمنان را 

عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهد.

افتتاح 3 پروژه بزرگ تأمین آب عشاير ايالم در سال جاری
71 درصد دام استان در اختیار عشاير است

علی سلیمی مدیرکل امور عشایر استان ایالم اظهار کرد: سه پروژه 
بزرگ تأمین آب شرب پایدار در مناطق عشایری این استان با اعتبار ۱۵۶ 
میلیارد ریال تا پایان مهر ماه سال جاری افتتاح و به بهره برداری می رسند.

 ۴ تبصره  بند)ه(  محل  از  عشایر  به  آبرسانی  اعتبارات  از  افزود:  وی 
بودجه سنواتی، ۱۵۶ میلیارد ریال به این استان اختصاص داده شده است.

مدیرکل امور عشایر استان ایالم، ادامه داد: این سه پروژه شامل، تأمین 
آب شرب عشایر مستقر در ارتفاعات بانکول با بهره مندی ۲۵۰ خانوار و 
پیشرفت فیزیکی ۷8 درصدی، پروژه تأمین آب عشایر سیاهگل، پلیه، روان 
و چشمه مهرو با بهره مندی ۱3۰ خانوار و پیشرفت فیزیکی 8۰ درصدی و 
تأمین آب منطقه عشایری تیمه و زیتون با بهره مندی ۵۰ خانوار و پیشرفت 

فیزیکی ۹۵ درصدی است.
سلیمی یادآور شد: این اعتبارات برای اولین بار به سازمان امور عشایر 
اعتبار نسبت به اجرای  با تخصیص  نیز  یافته و در سال جاری  اختصاص 

پروژه های بیشتری برای تأمین آب عشایر استان اقدام خواهد شد.
وی عنوان کرد: عشایر ایالم یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام معادل 
۷۱ درصد دام استان را در اختیار دارند و سالیانه 8 هزار و 3۰۰ تن گوشت 
قرمز معادل 3۱ درصد پروتئین استان، ۲۵ هزار و ۹۷8 تن شیر، ۴۶۵ تن 
روغن حیوانی، 3۷۲ تن کشک، ۱۵۷۰ تن پشم و سایر فرآورده های دامی و 

صنایع دستی تولید می کنند.
به گزارش فارس، عشایر ایالم ۶۰ هزار نفر از جمعیت استان را تشکیل 
می دهند که در قالب ۹ هزار و 8۰۰ خانوار متشکل از ۱۲ ایل بزرگ و 3۷ 

طایفه مستقل هستند.

تالش فوالد مباركه برای تأمین حداكثری نیاز بازار و ثبات 
قیمتها 

و  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  که  نشستی  در  روحانی  حسن 
خراسان،  فوالد  خوزستان،  فوالد  مبارکه،  فوالد  شرکتهای  عامل  مدیران 
ذوبآهن اصفهان، گلگهر، چادرملو و جمعی از فعاالن صنایع پتروشیمی نیز 
در آن حضور داشتند، با قدردانی از تالش همۀ فعاالن در  دو بخش فوالد 
و پتروشیمی اظهار داشت: محصوالت همۀ حلقههای زنجیرۀ فوالد و حتی 
پتروشیمی کشور در دولت تدبیر و امید، تقریبا دو برابر شده است و در این 

دو بخش از خامفروشی جدا شدهایم.
میلیارد   ۱۴ سرمایهگذاری  از  روحانی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
دالری برای پیشبرد گام دوم توسعه در بخش پتروشیمی خبر داد و افزود: 
8 میلیارد دالر هم تاکنون برای جهش سوم که در  سال ۱۴۰3 به نتیجه 
این دو  اظهار داشت که  میرسد، سرمایهگذاری کردهایم.رئیس جمهوری 
بخش بهموقع ارز خود را برگرداندهاند و اگر دولت افتخار میکند که در برابر 
آمریکا، تحریم و فشار خارجی ایستاده است، این ایستادگی در سایۀ کمک و 
تالش همۀ تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کارآفرینان مخصوصا در زنجیرۀ 

فوالد و پتروشیمی امکانپذیر شده است.
وی با بیان اینکه شرکتهای فوالد و پتروشیمی بار سنگینی در زمینۀ 
خوشبختانه  گفت:  دارند،  دوش  بر  غیرنفتی  صادرات  همچنین  و  تولید 
محصوالت تولیدی ما از نظر کیفیت قابلرقابت در بازار جهانی است و اگر 
کیفیت محصول مطلوب نباشد، نمیتوانیم در بازار با سایر تولیدکنندگان رقابت 
کنیم.دکتر روحانی بر  تکمیل بودن زنجیرۀ تولید تأکید کرد  و گفت: در روند 
تولید محصول تا مصرف نهایی، زنجیرۀ تولید باید کامل باشد. خوشبختانه 
امروز در بخش اعظم محصوالت بخش پتروشیمی و فوالد در کشور بینیاز 
شدهایم و روی پای خود ایستادهایم و خوداتکایی و خودکفایی از دستاوردهای 

مهم این تولیدات ارزشمند در کشور بوده است.
دکتر روحانی دو برابر شدن میزان تولید محصوالت پتروشیمی و فوالدی 
در هفت سال گذشته را نتیجۀ اقدامات ارزشمند و هنر بزرگ تولیدگران، 
متخصصان، کارشناسان و کارگران کشور برشمرد و اظهار داشت: این افزایش 

تولید تحول بزرگی در صنایع فوالد و پتروشیمی کشور ایجاد کرده است.
رئیس جمهوری افزود: از همۀ تولیدکنندگان و تالشگرانی که در شرایط 
سخت تحریم و فشار اقتصادی دشمن و شیوع ویروس کرونا برای توسعۀ 

کشور و افزایش تولید تالش کردند، سپاسگزارم.
رئیس جمهوری  با بیان اینکه همۀ مردم در این مدت به سهم خود در 
مقابل فشار اقتصادی دشمن ایستادگی کردهاند، گفت: تولیدگران رزمندگاِن 
این میدان بودند و صنعت فوالد و پتروشیمی در خط مقدم قرار داشتند که 

توانستیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم.
دکتر روحانی افزود: مردم مطلع باشند که اگر دولت به ایستادگی در برابر 
تحریم و فشار خارجی افتخار میکند، این ایستادگی منوط به تالش همۀ مردم، 
تولیدکنندگان، متخصصان، کارگران، سرمایهگذاران و صادرکنندگان است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه تالش و کوشش برای توسعۀ کشور و 
جهش تولید در سال جاری و سال آینده هم ادامه خواهد داشت، افزود: با 
افتتاح طرحهای جدید در بخشهای پتروشیمی و فوالد طی هفتهها و ماههای 

آینده شاهد روند حرکت بزرگ توسعۀ کشور و جهش تولید خواهیم بود.
دکتر روحانی با اشاره به اقدامات خوب انجامشده در دولت در زمینۀ 
آب افزود: رساندن آب دریا به فالت قاره از برنامههای مهم این دولت است 
که صنعت فوالد در این زمینه پیشقدم بوده است.رئیس جمهوری با تأکید 
بر اینکه دولت با امید به تالش همۀ تولیدگران، به تعهدات خود پایبند است، 
به مدیران شرکتهای تولیدی پتروشیمی و فوالِد حاضر در این نشست توصیه 
کرد هرجا بین منافع بنگاه و مصالح کشور دوراهی ایجاد میشود، منافع کشور 
را در اولویت قرار دهند.دکتر روحانی همچنین خطاب به مدیران شرکتهای 
پتروشیمی و فوالد گفت: در تولید محصوالت خود نیازمندیهای داخلی را 
به گونهای تأمین کنید که هم عالمت نادرست به بازار ارز داده نشود و هم 

بازار داخلی را تحت تأثیر قرار ندهد. 

پیشرفت 70 درصدی سازه ی تصفیه خانه فاضالب چادگان
آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان  استان  فاضالب  و 
تکمیل  ضرورت  به  اشاره  با 
چادگان  شهر  فاضالب  خانه  تصفیه 
سد  مجاورت  در  چادگان  شهر  گفت: 
دفع  منظور  به  و  دارد  قرار  رود  زاینده 
سالم و بهداشتی فاضالب این منطقه، 
تکمیل هر چه سریعتر  این تصفیه خانه 

ضروری است.
ر  ظها ا مینی  ا شم  ها مهندس 
تصفیه  سازه  اجرای  اکنون  داشت:هم 
درصد   ۷۰ به  چادگان  فاضالب  خانه 
پیشرفت فیزیکی رسیده و برای تکمیل 
۲۹ کیلومتر شبکه جمع آوری باقیمانده 
اف،  یو  سیستم  آن،با  خانه  تصفیه  و 
تجهیزات الکترومکانیکال، ادوات پمپ 
میلیارد   ۶۰ حدود  به  ملزومات  سایر  و 
تومان اعتبار نیاز استکهاگر اعتبار مورد 
نیاز تخصیص یابد،در سال ۱۴۰۰ شاهد 

بهره برداری آن خواهیم بود.
وی ادامه داد: شهرستان چادگان 
به دلیل داشتن آب و هوای کوهستانی، 
استو  زیرزمینی  غنی  آبی  منابع  دارای 
موجب  شهرستان  این  اقلیمی  شرایط 
منطقه  این  در  رود  زاینده  گردیدهسد 
تصفیه  اندازی  راه  شود،بنابراین  واقع 
خانه فاضالب برای جلوگیری از آلودگی 
این  در  و سطحی   زیرزمینی  آب های 
باالیی برخوردار  از ضرورت  شهرستان 

است.
 ۹۲ سال  از  اینکه  بیان  با  امینی 
شهر  در  فاضالب  خانه  تصفیه  اجرای 
داشت:  ابراز  است،  شده  آغاز  چادگان 
این تصفیه خانه با سیستم فیلتراسیون 
دو الیه یو اف که یکی از بهترین  روش 
های تصفیه در دنیاست در حال احداث 
استو ظرفیت تصفیه آن ۲ هزار و 33۰ 

متر مکعب در شبانه روز است.
شبکه  اجرای  با  ارتباط  در  وی 

تا  داشت:  بیان  چادگان  فاضالب شهر 
کنون حدود 33کیلومتر از ۶۲ کیلومتر 
اجرا  چادگان  شهر  در  فاضالب  شبکه 
شده است؛ همچنین  همزمان با اجرای 
نیز  این شبکه  کلکتور  فاضالب  شبکه 

در حال اجراست.
اشاره  با  امینی  هاشم  مهندس 
شهرستان  نفری  هزار   3۵ جمعیت  به 
چادگان گفت: ۶۱ روستا تحت پوشش 
رقم،  این  از  دارد که  قرار  آبفا چادگان 

۱۴ روستا در حاشیه رودخانه قرار دارد.
استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل  
و  تأسیسات  اجرای  افزود:  اصفهان 
فاضالب  احداث  و  تکمیل  روند  ادامه 
چادگان باید با حساسیت های ویژه ای 
از  دنبال شود چراکه برخورداری مردم 
خدمات شبکه فاضالب یکی از مطالبات 
به حق آنهاست و تا کنون برای احداث 
از  تصفیه خانه فاضالب چادگان بیش 

۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

با اتخاذ تدابیر هوشمندانه 
مدیریتی، برنامه ریزی دقیق 
و منسجم و کنترل و نظارت 
مختلف  واحدهای  ران  همکا پیگیر 
توانسته  ایالم  اجرایی، پست  ستادی و 
عملکرد  های  ارزیابی  اول  رتبه  است 
کیفی در بین ادارات کل پست استانهای 
کشور در چهارماهه نخست سال جاری 

را به خود اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
پست استان، براساس پایش اطالعات 
و ارزیابی عملکرد شاخص های ادارات 
پست استانها و واحدهای اجرایی کشور 
امور  و  کیفیت  مدیریت  دفتر  توسط 
اداره  پست،  ملی  شرکت  مشتریان 
تدابیر  اتخاذ  با  ایالم  استان  پست  کل 
اول  رتبه  حایز  مدیریتی  هوشمندانه 
خدمات  ارائه  کیفی  عملکرد  ارزیابی 
مجموع  در  و   ۹۹ تیرماه  در  پستی 
چهارماهه نخست سال جاری در سطح 

کشور شد.
ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی 
کشور بصورت ماهیانه و براساس کنترل 
و رصد شاخص های کیفی، نظیر توزیع 
بموقع، مدت زمان سیر مراسالت، میزان 
توزیع بموقع و مدت زمان پاسخگویی 
به شکایات و دیگر عناوین مربوطه از 
دفتر  توسط  ذینفعان  و  مشتریان  نگاه 
مدیریت کیفیت و امور مشتریان شرکت 

ملی پست صورت می پذیرد.
ن  ستا ا پست  کل  یر مد فیلی 

پی  های  موفقیت  کسب  درخصوص 
در سنوات گذشته  استان  پست  درپی 
و  چهارماهه اخیر سال جاری از حیث 
درآمد،  ترافیک،  متعدد  های  شاخص 
کیفیت و هزینه ضمن تقدیر اززحمات 
پرتالش  کارکنان  کلیه  روزی  شبانه 
پست استان، بر ضرورت استمرار این 
و  منسجم  های  ریزی  برنامه  با  روند 
تشکیل کمیته ها و کارگروههای ویژه 
های  سیاست  و  اهداف  تداوم  جهت 

کالن شرکت ملی پست تاکید کرد.
که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی 

اعتقاد به مقوله کیفیت همواره یک باور 
در بین کارکنان مجموعه پستی است، 
با  موفقیت  این  به  یابی  دست  افزود: 
برنامه ریزی منسجم، تالش و نظارت 
دقیق و پیگیر جمیع همکاران پرتالش  

پست استان محقق گردیده است.
 مدیرکل پست استان استفاده از 
خدمات متنوع، نوین و با کیفیت را رمز 
موفقیت هر کسب و کاری عنوان کرد 
تالش  و  همت  با  است  امید  افزود:  و 
پست  سختکوش  همکاران  مجموعه 
ارتقای بیش  بتوانیم در راستای  استان 

از پیش کیفیت خدمات پستی با رعایت 
مراجعین  تکریم  و  شهروندی  حقوق 
های  سرویس  نمودن  فعال  به  نسبت 
فروشگاههای  لکترونیک،  ا تجارت 
خرید و فروش اینترنتی، سرویس امانات 
تجاری با استفاده از ظرفیت های مستعد 
بومی، محلی و استانی، بازاریابی گسترده 
و ورود به بازارهای هدف جدید در جهت 
تقویت شاخص های کیفی و ترافیکی، 
و  سلیقه  با  منعطف  و  متنوع  خدماتی 
نیاز روز مشتریان و ذینفعان را در سطح 

استان به انجام رسانیم.

کسب رتبه اول کشوری پست استان ایالم در ارزیابی های کیفی چهارماهه سال99

شهرستان  جوانان-گروه  دنیای 
گزارش  -به  -درخشنده  مازندران 
کوچک  صنایع  سازمان  عمومي  روابط 
ایران، همزمان  و شهرک هاي صنعتي 
»تولید،  ملی  پویش  هشتم  هفته  با 
تداوم امید« و در جریان سفر سرپرست 
به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
استان مازندران، عملیات اجرایی دومین 
روز  بهشهر  شهرک صنعتی شهرستان 
پنج شنبه با حضور معاون وزیر صنعت، 
سازمان  مدیرعامل  و  تجارت  و  معدن 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع 
ایران آغاز شد.این شهرک صنعتي که به 
نام »سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« 
مزین شده است، ۱۰۰۰ هکتار وسعت 
دارد و بزرگترین شهرک صنعتی استان 

مازندران محسوب می شود.
صنایع  صنعتي،  شهرک  این  در 
زون هاي  در  زیست  محیط  با  سازگار 
سلولزی، غذایی، کشاورزی، نساجی و 

صنایع تبدیلی مستقر خواهند شد.
سلیماني  شهید  صنعتی  شهرک 
محصول  موجود،  موانع  رفع  با  که 
تفاهم استانداري مازندران، بانک زمین، 
سازمان  و  کشور  اراضي  امور  سازمان 
صنعتي  شهرک هاي  و  کوچک  صنایع 
ایران است، در کمربندي بهشهر، جاده 
دانشگاه علم و صنعتي ایران واقع است.

بزرگ  صنعتي  شهرک  د  یجا ا
مازندران پاسخ به تقاضاي سرمایه گذاران 

و فعاالن بخش صنعت است
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 

اجرایی  عملیات  آغاز  آیین  در  تجارت 
دومین شهرک صنعتی شهرستان بهشهر 
در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
اردیبهشت  اوایل  تا  که  تالش هستیم 
و  زمین  واگذاری  امکان  آینده،  سال 
اول  فاز  در  تولیدي  واحدهای  استقرار 
شهرک صنعتی بهشهر به وسعت ۲۲۰ 
هکتار را فراهم نماییم.محسن صالحي نیا 
کشی،  جدول  معابر،  بازگشایی  افزود: 
راه های ورودی و سایر عملیات اجرایی 
صنایع  و  می شود  آغاز  امروز  از  دیگر 
سازگار با محیط زیست امکان استقرار 

در این شهرک صنعتي را دارند.
وی اضافه کرد: در استان مازندران 
احداث  براي  اراضي  واگذاری  امکان 
وجود  وسعت  این  با  صنعتي  شهرک 

وزارت  سرپرست  تأکید  با  که  نداشت 
پیگیري  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
و شهرک های  سازمان صنایع کوچک 
استانی  ایران، همت مسئوالن  صنعتی 
این  اجرایي  دستگاه های  هم افزایی  و 
استان توانستیم شرایط خوبی را در این 

حوزه فراهم کنیم.
مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
و شهرک های  سازمان صنایع کوچک 
به  توجه  با  داد:  ادامه  ایران  صنعتی 
تقاضاهاي زیادي که در استان مازندران 
براي ایجاد واحدهاي تولیدي و صنعتي 
دارد،  وجود  سرمایه گذاري  توسعه  و 
آماده سازي شهرک صنعتي بزرگ این 
استان مي تواند پاسخ مناسبي براي این 

درخواست ها باشد.

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

عملیات اجرایی بزرگترین شهرک صنعتی استان مازندران در بهشهر آغاز شد

استان چهارمحال  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیر کل 
و بختیاری  عنوان نمود بر اساس آخرین آمار منتشر شده 
نفر   ۷۴۲۷3۶ تعداد  از  سازی  خصوصی  سازمان  سوی  از 
مشمولین سهام عدالت در استان ، تعداد ۲۵۲8۱۲ نفر، معادل 
3۴ درصد کل مشمولین ،روش مستقیم مدیریت سهام عدالت 
و تعداد ۴8۹۹۲۴ نفر معادل ۶۶ درصد کل مشمولین روش 

غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب نموده اند.

اولیه  ارزش سهام  افزود در مجموع  ایشان همچنین 
میلیارد  هزار   ۴ مبلغ  حدود  استان  عدالت  سهام  مشمولین 

ریال می باشد.
در ادامه عبداللهی تاکید نمود بنابر اعالم سازمان بورس 
و اوراق بهادار، برای آن دسته از مشمولین سهام عدالت که 
روش مدیریت غیر مستقیم را انتخاب نموده اند فرآیند آزاد 
سازی سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری استانی و 

معامله پذیر کردن شرکتهای مذکور از تاریخ ۱3۹۹/۵/۱۹ 
آغاز می گردد.

دارندگان سهام عدالت نیز که روش مدیریت مستقیم 
را انتخاب نموده اند می توانند با مراجعه به کارگزاری های 
انتخابی نسبت به فروش 3۰ درصد از سهام خود اقدام نمایند.

ضمنًا آزاد سازی 3۰درصد دیگر از سهام عدالت نیز همزمان 
با عید غدیر خم انجام خواهد شد.

نهم مرداد در تقویم ملی روز جنگلبان نامگذاری شده است
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رسیدن  فرا  با  همزمان 
عید سعید قربان و عید بزرگ 
غدیر خم  و در راستای لبیک 
نقالب  ا معظم  رهبر  فرمایشات  به 
رزمایش  از  مرحله  دومین   ، اسالمی 
کمک مومنانه با هدف کمک به اقشار 
با مشارکت کارکنان و  نیازمند جامعه  
بسیجیان شرکت برق منطقه ای سمنان 

برگزار شد . 
با  که  نه  مومنا کمک  این  در 
همکاری پایگاه بسیج شهید عباسپور و 
کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان  
انجام گرفت ، جمعًا بیش از ۵۰ بسته 
میلیون   ۵۵ تقریبی  ارزش  به  معیشتی 
ریال ، آماده و بین خانواده های نیازمند 

توزیع گردید .

دومین مرحله از كمك مومنانه كاركنان شركت برق منطقه ای سمنان به نیازمندان  90 نیازمند  ايالم  شهر  آب  جديد  خطوط  احداث 
میلیارد تومان اعتبار است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری ایالم گفت: احداث خطوط 
جدید آب شهر ایالم نیازمند ۹۰ میلیارد تومان اعتبار است.

»نوراهلل تیموری«در دیدار با امام جمعه ایالم اظهار کرد:  تولید آب 
در شهر ایالم در سد ۶۰۰ لیتر بر ثانیه، در چشمه های ُگل ُگل ۵۰۰ لیتر 
بر ثانیه و در چاهای اطراف شهر ایالم ۱۵۰ لیتر است که وارد شبکه شهر 
ایالم می شود که با توجه به مصرف آب در ایالم، حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه 

کمبود آب داریم.
وی  گفت: سد ایالم پر است و در حال سرریز شدن است اما مشکل 
خط انتقال آب به شهر ایالم است که این خطوط یک ظرفیتی دارد که اگر 

بیش از این فشار به خطوط اضافه شود لوله ها تخریب می شوند.
تیموری ادامه داد: اگر بخواهیم خطوط جدیدی احداث کنیم به حدود 
۹۰ میلیارد تومان هزینه نیاز است و  هرساله مدیریت آب در شهر ایالم، 
لب مرز بوده است. مدیر آبفای ایالم تصریح کرد: هر ساله از ۲۵ خرداد گرما 
شروع شده است ولی امسال از ۱۵ اردیبهشت با گرما مواجه شدیم، هر کولر 

آبی در شبانه روز بین ۵۰ تا 3۰۰ لیتر آب استفاده می کند. 
وی خاطرنشان کرد: فضای سبز شهرداری نزدیک ۲۲۰ لیتر بر ثانیه 
این موضوع به مشکل کمبود آب  را استفاده می کند که  از آب شرب ما 
اضافه شده، مصرف آب ما در شرایط کرونا نسبت به سال گذشته 3۰ درصد 

افزوده شده است.

هوايی  متوسط  فشار  شبكه  هزارمتر   17 اصالح 
روستاهای منطقه كالپوش درشهرستان میامی

مدیرتوزیع برق شهرستان میامی گفت: طرح بهینه سازی ۱۷ هزار متر 
شبکه فشار متوسط هوایی فیدر رضوان و دانیال مربوط به روستاهای منطقه 

کالپوش این شهرستان تا پایان شهریورماه انجام خواهد شد.
عباسعلی اسماعیلی اعالم کرد: توسعه شبکه فشار ضعیف هوایی به 
منظور تامین برق متقاضیان سطح شهرستان، احداث شبکه روشنائی معابر، 
بهسازی شبکه های توزیع برق در راسـتای افزایش پایداری خطوط برق 
رسانی، رفع نقاط خطرآفرین، تبدیل شبکه های سیمی و فرسوده به کابل 
خـودنگهدار و تعویض لوازم اندازه گیری، به عنوان برنـامه های پیش بینی 
شده محسـوب می شوند.   وی با اشاره به این که پنج هزار و ۴۰ متر شبکه 
فشار ضعیف هوائی و زمینی از آغاز سال جاری تاکنون احداث شده بیان 
داشت: برقراری شش هزار و ۶۶۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوائی و زمینی 

، از جمله طرح های به اجرا درآمده است.
وی با بیان این که ۹ ایستگاه هوائی توزیع، جهت تغذیه برق مشترکان 
جدید با ظرفیت یک هزار و ۱۰ کیلوولت آمپر نصب و بهره برداری گردیده 
تصریح کرد: در راستای پروژه های بهینه سازی ، شش هزار و ۵۰۵ متر  

شبکه های توزیع برق این شهرستان بهسازی شده است.
وی با اشاره به احداث چهارهزار و 8۵3 متر کابل خودنگهدار در جهت 
طرح توسعه شبکه اضافه کرد:برقراری  ۱۵ دستگاه کنتور هوشمند در قالب 
طرح فراسامانه اندازه گیری و مدیریت انرژی »فهام« ، از ایتدای سال جاری 
تا زمان حاضر ، از جمله اقدامات اجرائی شده این مدیریت به شمار می رود.

اسماعیلی همچنین یادآور شد: در راستای عملیاتی نمودن ۵3 پروژه 
توسعه ، احداث و اصالح و بهینه سازی  در مدت زمان قید شده، مبلغ دو 

میلیارد و ۲83  میلیون ریال اعتبار صرف گردیده است.

دنیای جوانان گزارش می دهد؛
قیمت های عجیب در بازار راكد خودرو!

بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد که نسبت به هفته گذشته، قیمت ها در 
بازار با شیبی مالیم، علیرغم نبود مشتری و به حداقل رسیدن خرید و فروش ها، 

افزایشی پیش می رود و قیمت پراید از ۹۰ میلیون تومان هم فراتر رفت.
سعید موتمنی- رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران- 
ضمن اعالم قیمت  خودروهای پرتیراژ در بازار، اظهار کرد: بازار در رکودی کامل 
به سر می برد و سطح معامالت به پایین ترین سطح خود رسیده است؛ چراکه 
دارندگان خودرو برای عدم ضرر، نسبت به فروش اقدام نمی کنند و خریداران 
این در حالی است که  انجام نمی دهند.  امید کاهش قیمت ها، خریدی  به  نیز 
قیمت ها در مقایسه با هفته های گذشته با شیبی مالیم، روند افزایشی داشته است.   
وی عرضه ناکافی خودرو را اصلی ترین علت افزایش قیمت ها دانسته و 
بازار  بازار عرضه شود،  به  تولید و  به میزان کافی  اگر خودرو  معتقد است که 

کنترل و آرام خواهد شد.
در محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو هر دستگاه پژو GLX ۴۰۵ از ۱38 
به ۱۴۵ میلیون تومان، سمند LX از ۱38 میلیون تومان در هفته های گذشته به 
۱۴۵ میلیون تومان، پژو پارس ۱۷3 میلیون تومان به ۱8۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ از ۱۵8 به ۱۶8 میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱88 به ۲۰۰ میلیون 
تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ۲8 به 3۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.  
در حال حاضر  پژو V8 ۲۰۶ در محدوده ۱۹۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ 
دنده ای ۲3۷ میلیون تومان، دنا ۲۱8 میلیون تومان و دناپالس نیز  ۲۶۵ میلیون 

تومان قیمت دارند.
در گروه سایپا نیز دستگاه پراید ۱۱۱ از ۹۱ در هفته های گذشته به ۹۹ 
میلیون تومان، وانت پراید)۱۵۱( از 88 به ۹۷ میلیون تومان و  پراید ۱3۱ نیز از 

۷8.۵ به 8۱ میلیون تومان رسیده اند.  
همچنین تیبا صندوقدار از ۹۲ به ۹۶ میلیون تومان، تیبا ۲ از ۱۰۲ به ۱۰۹ 

میلیون تومان، ساینا از ۱۰3 به ۱۰8 میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.
این در حالی است که محصول جدید سایپا یعنی کوئیک دنده ای و کوئیک 
R به ترتیب کوئیک ساده ۱۲۴ میلیون تومان و کوئیک R )دو رنگ( ۱3۱ میلیون 

تومان تعیین قیمت  شده اند.
روند بازار برای خودروهای مونتاژی نیز که بیشترین مورد تقاضت هستند، 
همین روال را دارد. نسبت  به هفته های گذشته )حداقل دو هفته گذشته( هر 
دستگاه پژو ۲۰۰8 با رشد ۴۵ میلیون تومانی به ۷۴۵، هایما S۷ با رشد 3۰ میلیون 
تومانی به ۵۷۰ میلیون تومان، سراتو با رشد ۵۵ میلیون تومانی به ۶۴۰ میلیون 
تومان، جک S۵ با رشد ۴۵ میلیون تومانی به ۵۷۵ میلیون تومان و چانگان با 

رشد ۲۰ میلیون تومانی به 3۷۰ میلیون تومان رسیده اند.

معاون وزیر تعاون خبرداد:
تصويب افزايش 200 هزار تومانی حق مسكن كارگران

 تا 2 هفته آينده
انتظار داریم  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
تا دو هفته  افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران  پیشنهاد 

آینده توسط هیات دولت تصویب شود.
یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی  است که رقم آن در شورای عالی کار توسط 
و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می شود و باید در جلسه 

هیات دولت به تصویب برسد.
در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد 
۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف 3۰۰ هزار تومان 

جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.  
نمایندگان کارگری در نشست هایی که با محمد شریعتمداری وزیر تعاون 
داشتند خواستند که این پیشنهاد در اولین فرصت به هیات وزیران ارسال شود 

و پس از تصویب در حقوق تیرماه کارگران اعمال شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: 
حق مسکن کارگری در شورای عالی کار تصویب شد و چون باید مصوبه هیات 

دولت را داشته باشد به دولت ارجاع دادیم.  
»حاتم شاکرمی« افزود: یک مرحله در جلسه  کمیسیون اقتصادی پیرامون 
این موضوع بحث و بررسی های الزم انجام شد و پس تصویب و اعالم نظر 
کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال می شود.  
وی درباره تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع 
تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، الیحه اصالح قانون مالیات ها بود و این 
باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می رود 

ظرف دو هفته دیگر در دولت طرح و به تصویب برسد.  
معاون روابط کار وزیر تعاون درباره تغییر در میزان حق مسکن کارگران 
در دولت گفت: من بعید می دانم که تغییراتی در میزان پیشنهادی شورای عالی 

کار ایجاد شود.  
وی ادامه داد: درست است که حقوق دریافتی کارگران نسبت به هزینه های 
زندگی برابر نیست اما نکته ای که باید توجه داشت این است که با 3۰۰ هزار 
تومان مشکل مسکن کارگران حل نمی شود اما یادمان باشد پیش از این حق 
مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود و سال ۹۷ به یکصد هزار تومان رسانیدیم  

و االن به 3۰۰ هزار تومان رساندیم.  
شاکرمی تاکید کرد: افزایش حق مسکن بزرگ ترین توجه دولت و نظر 
مساعد دولت به معیشت کارگران بوده است و در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده 

و این نشان از تمایل دولت در کمک به معیشت کارگران است.

معاون وزیر نفت خبر داد:
افزايش 80 درصدی درآمد پتروشیمی در سال 99

به رشد ۶۰ درصدی  اشاره  با  پتروشیمی  مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
ظرفیت پتروشیمی با بهره برداری از ۱۷ طرح،  گفت:  با بهره برداری از این طرح ها، 

درآمد این صنعت در سال ۹۹ تا 8۰ درصد افزایش خواهد داشت.
»بهزاد محمدی« مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آستانه روز 
خبرنگار از خبرگزاری جمهوری اسالمی بازدید کرد و با »محمدرضا نوروزپور« 

 مدیرعامل این خبرگزاری دیدار کرد.
اینکه تازگی خبر تا چند دهه گذشته  با تاکید بر  محمدی در این دیدار 
انحصاری بود،  گفت: در حال حاضر تعدد رسانه ها باعث شده تا سرعت و دقت 

خبر چالش ساز باشد.
و  آمار  بر  مبتنی  مدیر  یک  شاخص های  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
برنامه بودن قابل اندازه گیری است و افزود: این موضوع می تواند موضوع تحلیلی 

مناسبی برای خبرنگاران باشد.
معاون وزیر نفت ادامه داد: پتروشیمی صنعت اول کشور است و در کنار 

فوالد ۲ پایه ارزآوری کشور به شمار می روند.
وی گفت: پتروشیمی صنعت جذاب رو به رشد و تعالی است و به شدت 

کار می کند.
محمدی تاکید کرد: تولید پروپیلن در کشور در شرایط فعلی ۹۵۰ هزار تن 

در سال است که حکایت از کمبود ۲۰۰ هزار تنی دارد.
وی با اشاره به اینکه در تالشیم تا صنعت پتروشیمی را کیفی و تاب آور 
پروپیلن و  مانند  با کیفیت   تولید محصوالت  افزایش ظرفیت  با  کنیم،  گفت: 

شناسایی نیاز بازار،  ارزآوری پتروشیمی نیز تضمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه امسال ۱۷ طرح 
پتروشیمی به بهره برداری می رسد که ۶۰ درصد ظرفیت پتروشیمی را افزایش 
را 8۰  پتروشیمی  این طرح ها درآمد صنعت  از  بهره برداری  افزود:  داد،   خواهد 

درصد افزایش خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه امسال برای صنعت پتروشیمی سال طالیی است و 
ادامه داد: طرح هایی در این صنعت وجود دارد که از سال 8۴ شروع شده و به 

نوعی خودکشی در این صنعت به شمار می رود.
محمدی تاکید کرد: استراتژی در صنعت پتروشیمی میان برد بوده و بازار 

جهان در بلند مدت دیده نشده است.
وی افزود: در توسعه صنعت از منابع به سمت توسعه رفتیم و نیاز بازار را 
مورد توجه قرار ندادیم. در برخی محصوالت تنه ۱۲۰ کیلو شده اما سایر بخش 
ها متناسب با آن رشد نکرده اند اما با تکمیل زنجیره پروپیلن در تالشیم تا تناسب 

را در صنعت به وجود آوریم.
ایران مربوط  معاون وزیر نفت ادامه داد: ۵ درصد سبد تولید پتروشیمی 
به پروپیلن است و این عدد در عربستان ۱۷ درصد،  آمریکا ۱8 درصد و در دنیا 
۱۶ درصد است. با اجرای طرح ها، این سهم در سال ۱۴۰۴ در سبد پتروشیمی 

ایران، به ۱۰ درصد می رسد.
وی گفت: نبض پتروشیمی با توسعه نفت و گاز می تپد زیرا خوراک خود 
را از صنایع باالدستی دریافت می کند بنابراین هر چقدر تولید نفت کاهش پیدا 

کند، خوراک پتروشیمی کاهش خواهد داشت.

سعادت: روند شتابان گازرسانی به شول آباد 
به گزارش روابط عمومی 
لرستان،  استان  گاز  شرکت 
سرپرست  گودرزی  مهندس 
پروژه  از  بازدید  در حاشیه  این شرکت 
آباد گفت:  به محور  شول  گازرسانی  
و  آباد  شول  شهر  به  گازرسانی  اتمام 
مهم  اولویتهای  از  اطراف  روستاهای 

شرکت گاز استان لرستان می باشد .
گودرزی در ادامه بازدید از پروژه  
ضمن ارائه توصیه های فنی و عملیاتی 

کیفیت  و  ایمنی  افزایش  راستای  در 
تمام  از  استفاده  بر  تاکید  با  کار  انجام 
تمام  ا جهت  الزم  پتانسیل  و  توان 
سال  انتهای  تا  گاز  تزریق  و  پروژه 
جاری، اظهار داشت : دستگاه نظارت، 
مشاور و پیمانکار می بایست با برنامه 
ریزی دقیق، مدیریت پروژه  و افزایش 
گروههای اجرایی اهتمام ویژه ای برای 
افزایش سرعت عملیات اجرای خطوط 
در بخش خط تغذیه گاز محور  شول 

آباد داشته باشند . 
ستان  ا ز  گا شرکت  سرپرست 
 ۴۰ شامل  پروژه  این  افزود  لرستان 
کیلومتر خط تغذیه و ۱۰۰ کیلومتر خط 
فشار  تقلیل  ایستگاه   3 تعداد  و  توزیع 
بوده که تا کنون 8کیلومتر خط تغذیه، 
تغذیه و  3۲ کیلومتر مسیر سازی خط 
۶۵ کیلومتر خط توزیع  انجام شده و با 
از    از این پروژه که بیش  بهره برداری 
33۰ میلیارریال هزینه  خواهد داشت، 

۵۰۰۰خانوار شهری و روستایی از نعمت 
گاز طبیعی بر خوردار و شهر شول آباد 
به عنوان آخرین شهر فاقد گاز استان، 

گازدار خواهد شد . 
داد:علیرغم   ادامه  گودرزی  کرم 
بودن مسیر  و کوهستانی  العبور  صعب 
پروژه  اجرای  خاص  مشکالت  و  اجرا 
باالی  فنی  پتانسیل  و  همفکری  با 
باال  کیفیت  با  پروژه  قطعا  همکاران 

انجام خواهد شد .

ی  خبــر ه  و گــر
ــمیه  ــهد س ــتان مش شهرس
ســازمان  باقرزاده-رئیــس 
ــان  ــارت خراس ــدن و تج ــت، مع صنع
ــن  ــت ای ــا درخواس ــت: ب ــوی گف رض
از  حمایــت   جهــت  در  ســازمان 
تخصیــص  بــا  بــزودی  صــادرات، 
مشــوق هایــی، زیرســاختهای صادراتی 
اســتان، توســعه یافتــه و تجهیــز مــی 

شــود.
ــر  ــروش اظهارداشــت: ب ــس ف م
ــازمان  ــالم س ــا اع ــاس و ب ــن اس ای
توســعه تجــارت ایــران، مشــوق هــای 
ــوزه  ــاری در ح ــال ج ــی در س صادرات
ــای  ــش کمکه ــاختی در دو بخ زیرس
ــات  ــام عملی ــد از اتم ــوض ) بع بالع
احــداث، توســعه و تجهیــز زیرســاخت 
ــارات  ــود اعتب ــک س ــت کم ( و پرداخ

ــرد. ــی پذی ــورت م ــی ص صادرات
وی افــزود: مشــوقهای صادراتــی 
پایانــه هــای صادراتــی  در حــوزه 
نیــز، صرفــا جهــت تجهیــز و توســعه 

ــرد. ــی پذی ــورت م ص
مــس فــروش تصریــح کــرد: 
همچنیــن مشــوقهای صادراتــی در 
ســایر حــوزه هــای زیرســاختی از جمله 

ــاالی  ــر صفــر و ب ســردخانه هــای زی
صفــر، انبارهــای دپــوی کاالهــای 
صادراتــی و کانتینرهــای یخچالــدار 
صرفــا جهــت احــداث مجموعــه هــای 

ــرد. ــی پذی ــر صــورت م ــوق الذک ف
وی تصریــح کــرد: لیســتی از 
پــروژه هــای زیرســاختی اســتان 
ــازمان  ــه س ــازمان ب ــن س ــط ای توس
توســعه تجــارت ایــران پیشــنهاد 
داده شــده اســت کــه شــامل پرداخت 
بخشــی از هزینــه هــای ســاخت 
ــواد  ــداری م ــت نگه ــردخانه جه س

ــادپذیر در  ــاورزی فس ــی و کش غذای
مــرز دوغــارون، پرداخــت بخشــی از 
هزینــه هــای ســاخت انبــار مکانیــزه 
محصــوالت  ری  ا نگهــد جهــت 
ــی در  ــاورزی و غذای ــی کش صادرات
مــرز لطــف آبــاد و پرداخــت بخشــی 
از هزینــه هــای تجهیــز، راه انــدازی 
و توســعه پایانــه هــای صادراتــی 
بــا اولویــت پایانــه هــای مــرزی 
در محــل پایانــه عــام دوغــارون 

ــد. ــی باش م
مــس فــروش تاکیــد کــرد: پــس 

و  الذکــر  فــوق  مراحــل  انجــام  از 
ــت از  ــته حمای ــاد بس ــاس مف ــر اس ب
ــه  ــیوه نام ــی و ش ــر نفت ــادرات غی ص
هــای مصــوب، نســبت بــه تخصیــص 
مشــوقهای صادراتــی توســط ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران و بــا همــکاری 
اقــدام  اســتان،  صمــت  ســازمان 
ــت.  ــد پذیرف ــورت خواه ــی ص مقتض
الزم بــه ذکــر اســت عالقمندان 
بــه اســتفاده از تســهیالت اشــاره 
مصــوب  هــای  رســته  در  شــده 
ــارون  ــه دوغ ــتان)مربوط ب ــرای اس ب
ــر  ــد حداکث ــی توانن ــاد( م و لطــف آب
تــا ۹۹/۵/۲3 درخواســت خــود را بــه 
همــراه ســایر مــدارک مــورد نیــاز از 
جملــه مجوزهــای دســتگاه هــای 
مرتبــط و ســرمایه گــذاری هــای 
انجــام شــده و غیــره جهــت بررســی 
بــه اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
ارائــه نماینــد تــا ضمــن تکمیــل 
فــرم هــای مــورد نظــر، در جلســات 
مربوطــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه 
و پــس از انتخــاب مجــری ذیصــالح، 
ایــن خصــوص  در  اقدامــات الزم 

ــرد. ــورت پذی ص

زیرساخت های صادراتی استان خراسان رضوی توسعه می یابد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۱۰۰8 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود 
لرنی  فرزند حمزه  به شماره شناسنامه ۴۱۷ صادره از ورامین  در شش دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  در آن به  مساحت ۷۱۴۱8/۴۲ مترمربع پالک شماره 3۲ 
فرعی از ۲۲ اصلی واقع در قریه قوئینگ  زهری تهران بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین از مالکیت محمود لرنی  ونامه از جهاد کشاورزی ۹۷/۲۲۰/۲3۰33۹مورخ 
نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  ۹۷/۱۲/۲8محرز گردیده است. 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف ۱۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۵/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۵/۲۹

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

سند کمپانی برگ  سبز پراید ۱3۱مدل ۹۱رنگ مشکی متالیک به شماره 
بنام داود فرخنده سرشت فرزند غالم کد ملی  ایران 3۶  انتظامی ۴۴3 ن ۲8 
  ۱۴۱۲۲۹۱۰۷۷۵۶۴  s شاسی  شماره   ۴۵۰8۴۹۹ موتور  شماره   ۰۶۹۰۲۲۶۱۶۰

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد /م الف ۴۴3 تربت حیدریه 

رونوشت آگهی حصر وراثت
دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره ۱۷3۵  دارای  وفا   عبدالرحیم  آقای 
به کالسه ۹۹۰۰۴۷۱/۹۹ ش ۵/ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان امید وفا به شناسنامه ۲۹۵83 مهاباد در 
تاریخ ۹۹/۱/۱۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به پدر مادر برادر ودو خواهر  
عبدالرحیم وفا  فرزند عبدالرحمن  دارای شماره شناسنامه ۱۷3۵ پدر متوفی

گلچهره اصحابی  فرزند رحمن دارای شماره شناسنامه ۱۹ مادر متوفی
نوبت یک  در یک  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
از متوفی نزد  مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

بدینوسیله به آیرین سلیمی زنجانی خواه و آنیتا سلیمی زنجانی خواه و ایران 
رحیمی فطرتی نژاد و مسعود سلیمی زنجانی خواه و نرگس رحیمی قلعه بین از 
بابت پرونده کالسه ۹۷۰۱3۴۲ پالک شماره چهارده هزار و دویست وچهل و دو 
از یکهزار و هشتصد وهفتاد و هفت سنگ پنجاه پنج بخش چهار رشت از ساعت 
۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۵/۲۷  در اداره اجرای اسناد رسمی رشت)ثبت 
ناحیه ۱ رشت( از طریق مزایده به فروش می رسد که مراتب جهت اطالع به 

شما اخطار می گردد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشتَ)شعبه دوم(-شهرام دریا

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای حسین اکبری به شماره ملی: ۰۰3۴8۹۹۶۲۶ مستند 
سند رهنی بشماره ۱۶۷3۶۶ مورخه ۱38۲/۰۲/۱8 به عنوان بدهکار به بانک 
 ۹8۰۰۷۹۲ کالسه  اجرایی  پرونده  در خصوص  الهیجان  مرکزی  شعبه  ملت 
اجرای ثبت الهیجان آدرس شما به نشانی تهران خیابان شریعتی بعد از استاد 
مطهری پالک ۷3 برابر گزارش اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران شناخته 
ریال اصل  مبلغ ۱۱/۷۷8/۲3۷/۶۷۶  ابالغ می گردد که  به شما  لذا  نگردیده 
طلب به بستانکار فوق و ۵۰ درصد نیمعشر اجرائی به دولت بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا 
طبق ماده ۱8/۱۹ ائین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی طی تقاضای بستانکار به 

شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد مقتضی است ظرف 
مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی اقدام و در غیراینصورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. تاریخ  

وروز انتشار: روز سه شنبه مورخه ۱3۹۹/۰۵/۱۴
مسئول اجرای ثبت شهرستان الهیجان –محمد امینی

آگهی حصر وراثت 
آقای علی بادره  به شماره ملی/شناسنامه 38۲۰۵۰3۵۹۵ به استناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹۰۰۴۷۹ تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان رامین بادره به شماره ملی / 
شناسنامه 38۱۰۴۴۶۵88در تاریخ ۹۹/۵/۲ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 

ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱- علی بادره فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی 38۲۰۵۰3۵۹۵ پدر 

متوفی 
 38۲۰۹۷۵۷۲۱ ملی   / شناسنامه  شماره  به  امین  فرزند  دردک  بیان   -۲

مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبوررادریک نوبت یک مرتبه 
ازتاریخ  نزداوباشد  ازمتوفی  نامه  داردویاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  اگهی 
نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد

شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان 

آگهی
همسرشما  المکان  مجهول  حسین  فرزند  بخشی  کریمی  میثم  آقای 
با  شهریار  خانواده  دادگاه  شعبه۴  شماره۹۹۰۹۹۷۲۶۴۰۴۰۰۲۷۷  برابردادنامه 
است  الزم  لذا  است  نموده  طالق  ثبت  تقاضای  خود  مهریه  از  بخشی  بذل 
فاز  اندیشه  آدرس  به  دفترخانه  این  به  آگهی  انتشار  از  روز  پس  ظرف مدت۷ 
نماید.در غیر  یک نبش شرقی  میدان شاهد دفتر طالق ۱3 شهریار مراجعه 
مسموع  بعدی  اعتراض  و  شد  خواهد  ثبت  به  اقدام  مقررات  طبق  اینصورت 

نخواهد شد. م.الف:8۰۰۲
سردفترطالق شماره ۱3 شهریار )اندیشه( اسمعیل فرج بیک

دکترمجیدقبادی مدرس دانشگاه
در دنیاي در حال تغییر کنوني ضرورت آموزش در سازمان 
ها و نهادها به دالیل فراوان پذیرفته شده است . تغییرات سریع 
و عمیق علمي سبب شده است که هر از چند گاهي مطالب و 
نظریه هاي جدیدي وارد میدان زندگي شود که براي ارائه حیات 
به ناچار باید علوم و معارف جدید را آموخت و برخي از نظریه 

هاي قدیمي را که کارآیي ندارند ، کنار گذاشت . 
تغییرات فن آوري سبب دگرگوني در شبکه ها   
و  تغییري کسب دانش  وروش هاي سازمان مي شود و هر 
مهارت هاي جدید را ضروري مي سازد . میزان کّمي و کیفي 
این تغییرات آنقدر زیاد است که گاهي اوقات مدیران و کارکنان 
را دچار وحشت مي کند و ممکن است احساس کنند که فرصت 
و توان سازگاري با این تغییرات را ندارند . با همه سختي ها و 
مشکالت باید پذیرفت که ادامه حیات سازمان تا حدود زیادي 
به دانش ،آگاهي و مهارت هاي گوناگون و جدید بستگي دارد . 
با  کارکنان  هاي  مهارت  و  دانش  هرچه   
نیازهاي جامعه و پیشرفت هاي علمي ، تغییرات فن آوري 
اطمینان  درجه  باشد  داشته  بیشتري  انطباق  و  هماهنگي 

 ، اوقات  گاهي   . رود  مي  باالتر  سازمان  و  فرد  موفقیت  از 
ایستایي  از  پرهیز  و  ، تخصص  انگیزه  داشتن   ، فردي  رشد 
و رکود فرد عامل اساسي نوجویي و کسب دانش  مي شود 
چون  دیگري  هاي  نام  به    که  سازماني  بهسازي  اساس   .
نیروي  نیز خوانده شده بهسازي  بالندگي سازماني  و  توسعه 
قبل  )آموزش  مختلف   هاي  صورت  به  که  است  انساني 
 . میشود  انجام  ها  در سازمان  خدمت(  ضمن  و  خدمت   از 
به عنوان    هدف نظام آموزش و بهسازي در یک سازمان 
یکي از کارکردهاي مهم مدیریت منابع انساني فراهم آوردن 
زمینه ای است که بر اساس آن توانایي هاي بالقوه افراد به 
از  آنان  شکوفا گردد.این هدف  استعدادهاي  و  آید  در  فعل 
تحقق   کارکنان  جهت  آموزشي  هاي  فرصت  ایجاد  طریق 
یابد. آموزش کارکناي فرایندي است که انطباق و سازگاري 
کارکنان را به محیط متحول سازماني و انطباق بهتر سازمان 
را با محیط بیروني فراهم مي آورد.در نتیجه کارکنان آموزش 
دیده نسبت به کارکنان آموزش ندیده به تغییرات سازماني و 
همچنین تغییرات جامعه آگاهانه تر واکنش نشان مي دهند 
و از آن جا که حیات و ادامه زندگي سازمان تا حدود زیادي 

افراد ماهرتر   ، به دانش و مهارت کارکنان آن بستگي دارد 
و آموزش دیده تر نقش مؤثرتري در کارآمدي و بهره وري 
سازماني خواهند داشت . از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان 
اطالعات ، دانش ، مهارت ها و قابلیت هاي کارکنان ، آنان را 
براي ایفاي وظایف و قبول مسئولیت هاي جدیدتر ، آماده تر 
و مجهزتر مي کند . به طور کلي سازماني که به رشد کمي 
و کیفي دانش و مهارت کارکنان خود مي اندیشد و پیوسته 
فعالیت هاي آموزش در آن در جریان است افراد به طور مستمر 
توانایي هاي خود را افزایش  مي دهند و چگونه آموختن و به 
کار بستن را مي آموزند . در چنین سازماني ، ابتکار ، ابداع ، 
ارتقاي آگاهي و دانش افزایي به نوعي رفتار همگاني مبدل 
مي شود و توفیق در تحقق اهداف سازماني امري قطعي است 

و هرگز سازمان دچار جمود فکري نخواهد شد .  
براي نیل به بازده باال مدیریت موسسه باید سخاوتمندانه 
ولي با برنامه ، در آموزش کارکنان خود سرمایه گذاري کند . 
آموزش هرگز نباید به آموزش تخصصي کارکنان محدود شود 
بلکه باید ایجاد نوعي » فرهنگ کاري « جدید در کارکنان را 
مورد توجه قرار دهد .  دلیل عمده بازده باالي نیروي انساني و 

شکوفایي اقتصادي کشورهایي چون ژاپن و آلمان در سال هاي 
بعد از جنگ جهاني دوم اهمیت دادن به آموزش به ویژه ، آموزش 
کارکنان است و در واقع رشد مهارت ها و قابلیت هاي کارگزاران 
و کارکنان مراکز تولیديـ  صنعتي و خدماتي این کشورها بر اثر 

بهره گیري از فرصت هاي آموزشي میسر شده است .  
شایان ذکر است اگر آموزش کارکنان را هزینه به حساب 
آوریم ، هنگام مواجه شدن سازمان با کمبود بودجه و مشکالت 
مالي ، بودجه آموزش جزو اولین بودجه هایي است که کاهش 
مي یابد . اما اگر اصول و ارزش ها و نگرش هاي حاکم بر 
سازمان ، نیروي انساني را مهم ترین سرمایه سازمان تلقي کند 
، حتي در سخت ترین شرایط مالي هم ، اگر بودجه آموزش 

افزایش نیابد حداقل کاهش نخواهد یافت . 
در پایان مفهوم و فواید آموزش ضمن خدمت  یا آموزش 
کارکنان عبارت است از کلیه کوشش ها و فعالیت هایي که در 
جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهي ، مهارت هاي فني و حرفه 
اي و هم چنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان سازمان به عمل 
مي آید تا آنها را به نحو احسن آماده انجام وظایف و مسئولیت 

هاي خود کند . 

نقش و اهمیت آموزش در سازمانها
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دوچرخه سواری ايران اجازه حضور در قهرمانی جهان را ندارد!
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به دلیل شیوع ویروس کرونا فعال به تعدادی از 
کشورها از جمله ایران اجازه حضور در مسابقات جاده قهرمانی جهان را نداده است.

سپتامبر   ۲۷ تا   ۲۰ جهان  قهرمانی  جاده  سواری  دوچرخه  مسابقات 
۲۰۲۰)3۰شهریور تا ۶مهر ( در سوئیس برگزار می شود. فدراسیون ایران برای حضور 
در این رقابت ها در خواست دعوتنامه کرده بود اما در این میان به نظر می رسد 
شرایط برای حضور رکابزنان ایرانی فراهم نباشد چراکه با توجه به شیوع ویروس 
کرونا اتحادیه جهانی دوچرخه سواری  اجازه حضور برخی از کشورها از جمله ایران 
را در این رقابتها صادر نکرده است. از طرفی زمانی که این اجازه صادر شود، ایرانی 
ها باید برای گرفتن ویزای سوئیس اقدام کنند که این مسئله هم زمان بر است و 

این در حالی است که تنها ۴۷ روز تا آغاز رقابتها باقی مانده است.
خسرو قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری در این مورد گفت: ما درخواست 
دعوتنامه برای حضور در مسابقات داشتیم  که میزبان هم به ما دعوتنامه داد اما 
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری)UCI( به دلیل شیوع ویروس کرونا اعالم کرد تنها 
کشورهای اتحادیه اروپا  و کشورهایی که از لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت 
سفید قرار دارند فعال در لیست مسابقات خواهند بود. کشورهایی هم که در مسابقات 
شرکت می کنند حتما باید یک طبقه از هتل را برای خود بگیرند که این مسئله هم 

بار مالی زیادی خواهد داشت.  
او ادامه داد: به نظر من با این شرایط اصال قهرمانی جهان برگزار نمی شود. 
چراکه شاید حدود ۲۰ کشور فعال اجازه حضور در مسابقات را دارند و دوم سوم 
کشور ها نمی توانند در مسابقات شرکت کنند. اگر در روزهای آینده ایران هم در 
لیست  شرکت کننده ها قرار بگیرد ما مسئله ویزا را داریم و  حداقل یک تا دو ماه 
زمان نیاز دارد تا ویزا دریافت کنیم. زمانی هم که به سوئیس برویم باید رکابزنان 
دو هفته در قرنطینه باشند. اکنون نیز باید منتظر باشیم ببینیم در روزهای آینده 

چه اتفاقاتی رخ می دهد.

حمايت شعبانی بهار از زهرا نعمتی برای حضور قدرتمند
 در انتخابی المپیك

رییس فدراسیون تیروکمان روز گذشته با حضور در مجموعه ورزشی الیاف 
شهریار در جریان تمرینات زهرا نعمتی قرار گرفت و تاکید کرد که برای برگزاری 

اردوها و برنامه های اختصاصی او همکاری الزم را انجام خواهد داد.
غالمرضا شعبانی بهار، به همراه بهزاد پاکزاد دبیر و امید نجاری مدیر تیم های 
با  الیاف شهریار که  از تمرینات اختصاصی زهرا نعمتی در مجموعه ورزشی  ملی 

حمایت کمیته ملی پارالمپیک صورت گرفته بود، بازدید کردند.
در این دیدار زهرا نعمتی در خصوص شرایط تمرینی و آمادگی جسمانی خود 

توضیحاتی را ارائه کرد.
همچنین شعبانی بهار ضمن تاکید بر تمرینات مستمر وی با هماهنگی مربیان 
گفت: برای برگزاری اردوها و برنامه های اختصاصی هرگونه همکاری الزم انجام 
خواهد شد و امیدوارم این تالش ها در مسابقات انتخابی المپیک سال آینده به نتیجه 

برسد و وی برای دومین بار در المپیک حاضر شود.
در پایان این دیدار، مبلغی از سوی فدراسیون تیروکمان به عنوان هدیه به 

مناسبت اعیاد غدیر و قربان تقدیم زهرا نعمتی شد.

محمودی: كادر فنی تیم ملی والیبال نبايد كامال خارجی باشد
عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال 
ایران گفت: اگر بهترین مربی خارجی را 
هم برای تیم ملی بیاوریم نباید کادر فنی 
تیم کامال خارجی باشد، مربیان ایرانی باید 
در ترکیب کادر فنی حضور داشته باشند.

آخرین  مورد  در  محمودی،  بهنام  
تیم   سرمربی  انتخاب  پروسه  وضعیت 
ملی والیبال ایران، توضیح داد: فدراسیون 
شروع  از  قبل  و  آینده  ماه  یک  تا  باید 
مشخص  را  نظرش  مد  سرمربی  لیگ 
هستند  گزینه هایی  حاضر  حال  در  کند. 
که فدراسیون در حال بررسی آن هاست 

که باید به جمع بندی نهایی برسد. هم مربیان داخلی هم مربیانی خارجی هم مد 
نظر هستند.او در مورد مطرح شدن نام برخی مربیان خارجی مانند رزنده نیز گفت: 
همانطور که گفته ایم هم با مربیان داخلی صحبت شده و هم با یکسری گزینه های 
خارجی اما باید ببینیم  گزینه ای که می تواند به والیبال ما کمک کند چه کسی است. 
با همه این موارد اگر گزینه نهایی مربی خارجی هم باشد باید مربی ایرانی در کنارش 
او حضور داشته باشد.عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال 
با گزینه داخلی موافق است یا خارجی، اظهار کرد: من معتقدم حتی  که خودش 
اگر خارجی درجه یک هم بیاوریم باید از مربیان ایرانی در کنار او استفاده کنیم تا 
یک تیم خوب مربیگری داشته باشیم، نباید همه کادرفنی خارجی باشند. ایرانی ها 

می توانند کادر خارجی را به خوبی راهنمایی کنند.
او تاکید کرد: باید تا یک ماه آینده تصمیم درستی گرفت چون بازیکنان این 
نسل ما اکثرا آخرین المپیک خود را تجربه خواهند کرد و به همین دلیل انگیزه 

باالیی دارند، باید بهترین گزینه انتخاب شود تا به موفقیت برسیم.
پیشکسوت والیبال ایران در مورد پرداخت نشدن پاداش تیم ملی جوانان بعد 
از قهرمانی تاریخی در جهان نیز گفت: بازیکنان ما یک پاداش معنوی داشتند که 
پیش حضرت آقا رفتند و حاال از نظر پاداش مادی هم چارتی در وزارت ورزش و 
کمیته هست که یکسری مصوبات در مورد پاداش های مسابقات از جمله قهرمانی 
در المپیک، جهان و ... دارد. ارقام پاداش ها در این چارت  مشخص است و این تیم 
جوانان ما هم قطعا در آن چارت قرار دارد که اگر جلسه تجلیل از قهرمانان برگزار 

شود فکر می کنم این پاداش ها تقدیم می شود.

علی نژاد: هندبال انتظارات را برآورده نكرد
معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: هندبال در این سالهای اخیر 

شرایط خوبی نداشته و انتظارات را برآورده نکرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد معاون ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در پایان مجمع عمومی سالیانه فدراسیون 
هندبال اظهار داشت: هندبال در این سال های اخیر شرایط چندان خوبی نداشته 
است. این رشته نسبت به رشته های توپی دیگر عقب مانده و نتوانسته انتظارات را 
برآورده کند و ارزیابی ما نیز این موضوع را نشان می دهد. این شرایط پیش آمده 
دالیل مختلفی دارد که یکی از آنها عدم ثبات مدیریتی است.وی افزود: هندبال در 
ایران بسیار ریشه دار است و پاکدل نیز از زمانی که به فدراسیون آمده قدم های خوبی 
برداشته هرچند که فدراسیون را در شرایط مناسبی تحویل نگرفت. اگر بخواهیم 
مدیریت پاکدل را ارزیابی کنیم باید ۴ سال به او وقت بدهیم به خصوص اینکه 
شرایط کرونا نیز در چند ماه اخیر گریبانگیر ورزش بوده و عمال همه مسابقات را 
به تعطیلی کشانده است. مسیر هندبال مسیر خوبی است اما تا به ثمر برسد زمان 

نیاز دارد. ما باید یاد بگیریم با شرایط کرونا کنار بیاییم و از کارها عقب نمانیم.
معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ورزش قهرمانی سه رکن دارد 
گفت: اولین رکن ورزشکار است و ما باید سعی کنیم که ورزشکار خوب تربیت کنیم 
با استعدادیابی همیشگی و پایش آنها صورت می گیرد. در حوزه  که این موضوع 
ملی نیز باید عدالت را در انتخاب ورزشکاران داشته باشیم. رکن دیگر داشتن مربی 
خوب است. اگر ورزشکار خوب داشته باشیم و نتوانیم به آنها آموزش درست بدهیم 
نمی توانیم این انتظار را داشته باشیم ورزشکاران ما پیشرفت کنیم. رکن سوم پشتیبانی 
و تدارکات است که باید در کنار دو رکن دیگر وجود داشته باشد و این مثلث در 

صورتی کارساز خواهد بود که به هر سه مورد توجه کافی شود.
علی نژاد خاطرنشان کرد: ما یک مکانیزم را برای فدراسیون ها درنظر گرفتیم که 
آن را عملی می کنیم. مبنای پرداخت بودجه به فدراسیون ها ارزیابی عملکرد آنها خواهد 
بود و هر فدراسیونی که عملکرد بهتری داشته باشد در حوزه قهرمانی قطعا بودجه 
بیشتری نیز دریافت می کند. عملکرد فدراسیون ها امتیازبندی می شود و براساس 
بگیرند.  و جوانان  وزارت ورزش  از  بودجه  دریافت می کنند می توانند  امتیازی که 

قصد ما این است کسانی که در چارچوب حرکت می کنند مورد توجه قرار بگیرند.

آنتونیو كونته در آستانه يك خیانت تاريخی به اينتر
مدعی  ایتالیایی  مطبوعات  برخی 
در  حضور  به  کونته  آنتونیو  که  شدند 
تیم سابق خود و البته رقیب اینتر یعنی 

یوونتوس فکر می کند.
بحث  گذشته  روز  دو  یکی  طی 
و  اینتر  با سران  کونته  آنتونیو  اختالف 
احتمال جدایی این سرمربی ایتالیایی از 
نراتزوری به تیتر یک مطبوعات تبدیل 
شده است؛ تا جایی که بسیاری از آنها 
معتقد هستند احتمااًل کونته در پایان این 
فصل از اینتر جدا خواهد شد و جای خود 

را به ماسیمیلیانو آلگری یا مائوریسیو پوچتینو می دهد.
حاال اما روزنامه نگار معروف الریپوبلیکا یعنی فرانکو وانی ادعا می کند که 
سرمربی حال حاضر اینتر در هفته های گذشته با افرادی از باشگاه یوونتوس در 
تماس بوده است. این روزنامه نگار در ادامه مدعی شده که کونته سال گذشته نیز 
خواهان بازگشت به یوونتوس بود و حتی مذاکراتی با پاول ندود و فابیو پاراتیچی 

انجام داد اما سرانجام با مخالفت سران بیانکونری روبرو شده است.
از طرف دیگر اگر چه مائوریتزیو ساری در اولین فصل حضور خود به عنوان 
سرمربی یوونتوس با این تیم به مقام قهرمانی سری آ دست یافته اما شکست این 
تیم در فینال کوپا ایتالیا مقابل ناپولی باعث شده که نیمکت او کمی لرزان باشد. 
همچنین گفته می شود در صورت حذف یوونتوس از رقابت های لیگ قهرمانان 

اروپا، باشگاه تورینی ساری را اخراج خواهند کرد.
گاتزتا دلو اسپورت اما ادعا می کند که هنوز توافقی بین یوونتوس و آنتونیو 
کونته شکل نگرفته اما در عین حال سرمربی ایتالیایی هیچ گاه نسبت به حضور 

دوباره در تورین بی عالقه نبوده است.
قهرمانی  مقام های  تمام  به  تیم  این  با  یوونتوس،  پیشین  کاپیتان  کونته، 
ممکن دست یافت و همچنین در قامت سرمربیگری یکی از پایه گذاران اصلی 
به قدرت رسیدن دوباره این تیم در فوتبال ایتالیا طی سال های اخیر بوده است.

انتقاد رونی از تاكتیك های فرگوسن در دو فینال لیگ قهرمانان
برترین گلزن تاریخ منچستریونایتد به انتقاد از تاکتیک های فرگوسن در دو 

فینال لیگ قهرمانان اروپا پرداخت.
به گزارش ساکرنت، منچستریونایتد توانست در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ به 
فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یابد ولی در هر دوره برابر تیم بارسلونا بازنده شد و 

نتوانست به عنوان قهرمانی دست یابد. 
وین رونی با اشاره به ناکامی شیاطین سرخ در این دو فینال لیگ قهرمانان 
اروپا گفت: ما دو بار فینال لیگ قهرمانان اروپا را به بارسلونا گواردیوال باختیم. 
تالش کردیم از پرسینگ خط حمله برابر حریف استفاده کنیم و آنها را تحت فشار 
بگذاریم و توپ را در اختیار حریف قرار دهیم. این کار معادل خودکشی بود. به 
یاد دارم که الکس فرگوسن گفت که ما منچستریونایتد هستیم و باید حمله کنیم 
، این به روح باشگاه بر می گردد. اما من در این مورد مطمئن نبودم. من فکر 
می کنم همه بازیکنان فهمیدند که این روش اشتباه برای کنار گذاشتن تاکتیک 
هایی بود که ما را در مرحله نیمه نهایی سال ۲۰۰8 برابر بارسلونا به برتری رسانده 

بود. من فکر می کنم تاکتیک های ما برای تقابل با بارسلونا کامال اشتباه بود.
رونی در سال ۲۰۰۴ توسط فرگوسن به عنوان بازیکن نوجوان از  اورتون 
خریداری شده بود. او توانست  پنج قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان سال 

۲۰۰8 را تحت رهبری مربی اسکاتلندی بدست آورد.
مهاجم سالهای نه چندان دور منچستریونایتد در پایان گفت: فکر می کنم 
امسال بهترین شانس منچسترسیتی برای قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا است 
و این تیم نباید فرصت طالیی را از دست بدهد. سیتی البته کار سختی برابر رئال 

مادرید دارد و نباید خود را از پیش برنده بداند.

آلیسون: نقش اصلی موفقیت لیورپول »كلوپ« است
دروازه بان برزیلی لیورپول عقیده 
دارد بیشترین نقش را در موفقیت های 
لیورپول یورگن کلوپ ایفا کرده است.

به گزارش ساکرنت، لیورپول این 
فصل پس از فتح لیگ قهرمانان سال 
شد.  نیز  برتر  لیگ  قهرمان   ، گذشته 
یورگن کلوپ ، سرمربی لیورپول در سه 
ابتدایی خود در آنفیلد سه فینال  سال 
جام را از دست داد اما این باشگاه را در 
طی دو فصل اخیر به چهار جام رساند.

برزیلی  بان  دروازه  بکر  آلیسون 
که از رم ایتالیا خریداری شد و توانسته 

است عملکرد خوبی در آنفیلد داشته باشد درباره دالیل موفقیت تیمش به صحبت 
پرداخت و گفت : امسال واقعا  »خسته کننده ترین« فصل زندگی خود را تجربه 
کردم. یکی از فجیع ترین فصلی بود که من تا به حال داشته ام. نمی دانم بخاطر 
همه گیری کرونا بود یا فشارهای قهرمانی. این طوالنی ترین فصل فوتبال بود. 
امسال البته فصلی بود که به دلیل مصدومیت کمتر بازی کردم و در بازی برابر 
اتلتیکومادرید بازی نکردم. ما زود از لیگ قهرمانان خارج شدیم  اما فکر می کنم 
این فرسودگی فقط ناشی از تمرین کردن های زیاد بود. کلوپ بخش بزرگی از  
این موفقیت است. او فقط به ما می گوید که هدف اصلی چیست. ما همچنین 
به نحوه عملکرد خود اهمیت می دهیم. برای رسیدن به آن هدف باید آموزش  
درست باشد و  اینکه او چگونه جلسات آموزشی ما را اداره می کند مهم است .او 
به ما اطمینان داد که کاری را که می خواهیم انجام دهیم. این کار نه تنها در 

جلسات آموزشی ، بلکه به صورت روزمره نیز انجام می شود.
آلیسون در برنامه تلویزیونی Bola da Vez گفت: کلوپ یک مرد پرشور 
است و این را نشان می دهد. او می خواهد برنده شود و لیورپول را به یک باشگاه 

بزرگتر تبدیل کند.
لیورپول در این فصل  ۹۹ امتیاز در لیگ برتر انگلیس کسب کرد که دومین 
تیم برتر تاریخ لیگ برتر انگلیس بود. این تیم اکنون خود را برای بازی جام خیریه 

برابر آرسنال آماده می کند.

خیال  آرسنال از ماندن بهترين گلزن تیم راحت شد
سران تیم فوتبال آرسنال اطمینان دارند پیر امریک اوبامیانگ در این تیم 

خواهد ماند.
به گزارش دیلی میل، در حالی که زمزمه هایی مبنی بر رفتن پیر امریک 
اوبامیانگ از آرسنال شنیده می شود، آرتتا از مدیران آرسنال درخواست کرد هر 

چه سریع تر نسبت به تمدید قرارداد با این بازیکن وارد عمل شوند.
این  گرفتن  خدمت  به  خواهان  اینتر  و  بارسلونا  جمله  از  زیادی  های  تیم 
بازیکن گلزن هستند و سران توپچی های لندن بارها اعالم کردند که اوبامیانگ 

در این تیم می ماند.
قهرمانی آرسنال در جام حذفی انگلیس سبب شده است که مهاجم گابنی 
انگیزه هایش برای ماندن در جمع توپچی های لندن افزایش یابد. از طرف دیگر 
مدیران آرسنال پیشنهاد سه ساله با حقوق هفتگی ۲۵۰ هزار پوند را به این گلزن 
گابنی ارائه کردند که ظاهرا مدیر برنامه های این بازیکن نیز آن را تایید کرده و 

موافقت اولیه خود مبنی بر ماندن اوبامیانگ را اعالم کرده است.
آرسنال باید یک هفته قبل از شروع فصل جدید رقابتهای لیگ برتر انگلیس 

در جام خیریه به دیدار لیورپول برود.

فاتی، بمب نقل و انتقاالتی بارسلونا!
بارسلونا به دلیل شرایط اقتصادی بد ناشی از کرونا توان مالی الزم برای 
خریدهای بزرگ را ندارد و قصد دارد بودجه خود را بیشتر صرف تمدید با بازیکنان 

فعلی کند.
آنسو فاتی در ابتدای فصل و زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، اولین بازی 
رسمی خود با پیراهن بارسا را تجربه کرد. او به خوبی از غیبت لیونل مسی و لوئیس 
سوارز استفاده کرد و با زدن چند گل رکوردهای منحصر به فردی را به ثبت رساند 

اما با بازگشت دو فوق ستاره بارسا او هم راهی نیمکت شد.
اواخر سال ۲۰۱۹ بود که فاتی قراردادش با بارسا را تا ۲۰۲۲ تمدید کرد 
و برای او بند فسخ ۱۷۰ میلیون یورو در نظر گرفته شد اما به دلیل اینکه هنوز 
به سن قانونی نرسیده، این قرارداد در سطح بازیکنان حرفه ای نبود و دستمزد 
آماتوری نیز دریافت می کند. از همان زمان مشخص بود که بارسا باید قراردادی 

دیگر نیز به او پیشنهاد بدهد.

فدراسیون  رئیس  نایب 
توقیف  به  واکنش  فوتبال در 
و  فوتبال  فدراسیون  اموال 
همینطور اموال شخصی خودش به علت 
ارزی  در چک  او  امضای  وجود  شایعه 
از سال  من  به شستا گفت:  ارائه شده 
۹۷ به علت بازنشستگی هیچ چکی را 
امضا نکرده ام و چندین روز است که از 
فدراسیون بی خبرم و باید بروم تا ببینم 

چه بالیی سرمان آمده است.
اول  رئیس  نایب  کفاشیان،  علی 
مسائل  پیرامون  فوتبال،  فدراسیون 
این  اموال  توقیف  جمله  از  مختلف 
فدراسیون از سوی شستا، شایعه توقیف 
بانکی خودش و همینطور رفع  حساب 

ایرادهای اساسنامه صحبت کرد.
در روزهای اخیر اخباری مبنی بر 
فدراسیون  اموال  توقیف  دستور  صدور 
فوتبال با پیگیری های شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی از طریق مراجع 
قضایی صادر شده که هنوز واکنشی از 
سوی این فدراسیون را به دنبال نداشته 
مبنی  شایعاتی  زمینه  این  در  است. 
واگذاری چک ارزی فدراسیون فوتبال 
مارک  مطالبات  تامین  برای  شستا  به 
ویلموتس وجود دارد که ظاهرا امضای 
علی کفاشیان پای این برگه چک وجود 
پای  فدراسیون،  جز  به  حاال  و  داشته 
است  باز شده  پرونده  به  هم  کفاشیان 
در حالی که او در آن دوران محروم و از 

فدراسیون دور بود.
به  مربوط  اخبار  درباره  کفاشیان 
این موضوع و سکوت فدراسیون فوتبال 
به  که  است  روزی  چند  من  گفت: 
که  نرفتم  فوتبال  فدراسیون  ساختمان 
ببینم باز است یا نه. بسته بودنش را هم 
نمی دانم. تا االن که چیزی نشنیده ام.

باالخره  اینکه  به  واکنش  در  وی 
سوی  از  شده  ارائه  ارزی  چک  شستا 
مراجع  طریق  از  را  فوتبال  فدراسیون 
یا خیر گفت: من  قضایی برگشت زده 
ها  روزنامه  هم  من  نشنیدم.  چیزی 
ظاهرا  خوانم.  می  را  ها  خبرگزاری  و 
میلیون   ۲ ضمانت  برای  فدراسیون 

یورویی که دریافت کرده بود، چکی را 
به شستا داده است. این پول هم االن 
در فیفا موجود است اما هنوز نتوانستند 
دریافت کنند. فعال که فدراسیون نرفتم و 
رسانه ها را می خوانیم و منتظریم ببینیم 

چه بالیی به سرمان می آید. 
ظاهرا  اینکه  به  واکنش  در  او 
امضای او هم ضمیمه چک ارزی ارائه 
و  حساب  حاال  و  بوده  شستا  به  شده 
با  تا زمان تسویه حساب  او هم  اموال 
شستا توقیف می شود، اظهار کرد: من 
که زمان حضور ویلموتس محروم بودم. 
من چیزی ندیدم و امضا نکردم. شاید 
فدراسیون از حسابی به شستا چک داده 
آور  تعهد  قدیم  از  هم  من  امضای  که 

بوده است.
نایب رئیس فدراسیون در واکنش 
موضوع  این  صورت  این  در  اینکه  به 
به معنای ایجاد مشکل برای او است، 
نایب  رئیس،  امضای  معموال  گفت: 
اسناد  قبیل  این  در  دار  و خزانه  رئیس 
تعهد آور است اما از زمانی که در سال 
را  مدرکی  هیچ  شدم،  بازنشسته   ۹۷

امضا نکرده ام.
او درباره اینکه در صورت توقیف 
اموال فدراسیون فوتبال یک آبروریزی 
بزرگ رخ می دهد و در آسیا و جهان 

وجهه خوبی ندارد، گفت: فدراسیون این 
پول را دارد ولی حاال نمی تواند به ایران 
بیاورد. وزارت ورزش باید در این زمینه 

کمک کند تا مشکالت را حل کنیم.
فدراسیون  در  اخبار مهم  دیگر  از 
فوتبال، رفع ایرادهای مربوط به اصالح 
اساسنامه این فدراسیون است که حیدر 
بهاروند چندی قبل اعالم کرد ایرادهای 
مدنظر فیفا رفع شده و منتظر پاسخی 
الزم  تدارکات  تا  هستند  نهاد  این  از 
را  انتخابات  و  مجمع  برگزاری  برای 

انجام دهند.
ایرادهای  حل  درباره  کفاشیان 
مربوط به اساسانامه اظهار کرد: ما حدود 
یک ماه قبل ایرادها را در هیات رئیسه 
برطرف کردیم و برای فیفا فرستادیم. در 
دوران ریاست من هم وقتی اصالحات 
انجام شد و به فیفا رفت، آن ها پاسخی 
ندادند. االن هم پاسخی ندادند که می 
تواند مبنی بر نبودن ایراد در اساسنامه 
باشد. چون اگر اساسنامه اشکالی داشت، 
سریعا پاسخ می دادند. به نظرم اساسنامه 

تایید می شود.
وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال 
باید برای آخرین بار با فیفا مکاتبه کند، 
افزود: به اعتقاد من اساسنامه مشکلی 
اگر  نداده است.  پاسخی  فیفا  ندارد که 

نظری داشتند می گفتند. حاال ما باید با 
آن ها مکاتبه کنیم و بگوییم می خواهیم 

انتخابات را برگزار کنیم.
در  فدراسیون  این  رئیس  نایب 
انتخابات تا  پاسخ به این سوال که آیا 
اواخر آبان یا اوایل آذر برگزار می شود 
یا خیر اظهار کرد: به نظرم این اتفاق می 
افتد. ما می توانیم برای تایید اساسنامه 
هم اگر نتوانستیم مجمع برگزار کنیم، 
موافق  اگر  کنیم.  نظرخواهی  اعضا  از 
اساسنامه بودند، آن را تایید می کنیم و 

وارد مرحله انتخابات می شویم.
شایعاتی  اینکه  درباره  کفاشیان 
مبنی بر طوالنی شدن پروسه انتخابات 
تاکید  دارد،  وجود  جاری  پایان سال  تا 
نیست.  فوتبال  نفع  به  اتفاق  این  کرد: 
به نفع ماست که انتخابات برگزار شود.

احتمال  که  بود  آمده  خبرها  در 
خود  خانگی  بازی  سه  ملی  تیم  دارد 
به  را  جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  در 
ایران  در  کرونا  گسترده  شیوع  علت 
این  که  کند  برگزار  ثالث  کشور  در 
به  داشتن،  در صورت صحت  موضوع 
گوید:  می  کفاشیان  است.  ایران  ضرر 
مگر در کشورهای دیگر کرونا نیست؟ 
من نمی دانم این خبر از کجا آمده و 

در جریان نیستم.
او درباره اینکه ظاهرا آل اشپورت، 
های  تیم  البسه  کننده  تامین  شرکت 
ملی هم قراردادش را فسخ کرده است 
های  بازی  آستانه  در  موضوع  این  که 
می  حساب  بزرگ  معضل  یک  ملی 
جریان  در  من  دانم.  نمی  گفت:  شود، 
قرارداد نیستم و نمی دانم چه شرایطی 
میان طرفین وجود داشت. هیچ تماسی 

با فدراسیون نداشتم.
آیا  اینکه  به  واکنش  در  کفاشیان 
برگزاری  برای  درخواستی  فدراسیون 
جلسه هیات رئیسه نداشته و موضوعی را 
گزارش نکرده است، گفت: آخرین جلسه 
ما همان ۲۵ روز قبل برای اساسنامه بود. 
حتما موضوعی نبوده یا احساس کردند 
نیازی به جلسه هیات رئیسه نیست که 

اعالم نکردند.

توقیف اموال فدراسیون فوتبال از سوی شستا؛

همیشه پای يك مرد خوش خنده در میان است!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ه  شگا با ست  پر سر
طلب  کرد  اعالم  پرسپولیس 
سرخپوشان  پیشین  سرمربی 

به زودی به او پرداخت می شود.
سرپرست  ه  پنا رسول  مهدی 
در  کرد:  اظهار  پرسپولیس  باشگاه 
شرایط دشواری هستیم که چند پرونده 
برای  است  ممکن  که  لمللی  بین ا
پرسپولیس دردسرساز شوند، در مراحل 
مهمی هستند و بعد از پرداخت نشدن 
در  خارجی  بازیکنان  و  مربیان  طلب 
یکی، دو سال گذشته اکنون آن زمان 
باشگاه  برای  سرنوشت ساز  و  تاریخی 
فرا رسیده است.او ادامه داد: با خودمان 
تعارف نداریم. پیش از این با برانکوی 
بزرگ خوب رفتار نشد و او بعد از کسب 
۷ جام با پرسپولیس شایسته این موقعیت 
نبود. اما با وجود مسائل و مشکالت مالی 
فراوان، استارت حل کامل این مشکل 
چند  از  هواداران  خیال  راحت کردن  و 
ماه پیش زده شده است. از جمله اینکه 
از مدت ها قبل تالش ها در زمینه های 
حقوقی، نامه نگاری ها و تامین منابع مالی 
آغاز شده و گام های مهمی هم در این 

جهت برداشته شده است.
رسول پناه گفت: باشگاه پرسپولیس 
در حال حاضر در تالش است تا از منابع 
مختلف، نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز 

تالش هایی  با  امیدواریم  و  کند  اقدام 
که در هیات مدیره و از سوی معاونان 
در  مجموعه  ارکان  همه  و  مدیران  و 
این  انجام  به  موفق  است  انجام  حال 
به جای  معنی که  این  به  مهم شویم. 
برای  حقوقی  ظرفیت های  از  استفاده 
آن  ارجاع  و  پرداخت ها  انداختن  عقب 
به آینده و احتماال مدیران آینده، نسبت 
به حل مشکل هر چند سخت و دشوار 
اقدام شود. در این مسیر قطعا حمایت 
موثر  بسیار  هواداران  معنوی  و  روانی 

خواهد بود و انگیزه و انرژی الزم را به 
مجموعه خواهد داد.

در  پیش  چندی  کرد:  اضافه  او 
نامه ای به فیفا، درخواست شد طلب دو 
دستیار برانکو یعنی زالتکو ایوانکوویچ و 
ایگور پانادیچ از محل دارایی پرسپولیس 
نزد فیفا پرداخت شود که در موارد قبلی 
به عنوان یک رویه قابل قبول از سوی 
در  همچنین  بود.  شده  پذیرفته  فیفا 
استیلینوویچ  مارکو  مطالبات  با  ارتباط 
هم برنامه ریزی شده که به زودی نسبت 

به تسویه مطالبات وی اقدام شود. همه 
اصلی  برنامه  که  است  حالی  در  اینها 
تامین  به  مربوط  زمان  این  در  باشگاه 
منابع مالی برای انجام تعهدات نسبت 

به برانکو ایوانکوویچ بوده.
 سرپرست باشگاه گفت: با توجه به 
شرایط سخت اقتصادی در کشور پس 
از شیوع کرونا، فراهم کردن هزینه های 
چند  مطالبات  پرداخت  باشگاه،  جاری 
 ... و  ارز  نرخ  رفتن  باال  سابق،  طلبکار 
کار سخت و دشواری پیش روی باشگاه 
بود اما االن در مراحل آخر آن هستیم 
و ان شاءاهلل با کمک خدا و دعای خیر 
هواداران این پرونده به خوبی و خوشی 
تمام می شود تا کام هواداران بعد از پوکر 

قهرمانی تلخ نشود. 
پول  نشدن  واریز  به  اشاره  با  او 
انتقال بیرانوند به حساب باشگاه توضیح 
به  بیرانوند  انتقال  پول  بود  قرار  داد: 
حساب باشگاه برسد اما هنوز این اتفاق 
نیفتاده است. ما برنامه ریزی کرده بودیم 
بعد از رسیدن این پول بخشی از طلب 
بخش  و  بریزیم  حسابش  به  را  برانکو 
دیگری را هم تا پایان هفته به حسابش 
واریز کنیم. با این حال بعد از نشستن 
حتما  کار  این  باشگاه  حساب  در  پول 
صورت می گیرد و ما در چند مرحله طلب 

آقای برانکو را پرداخت خواهیم کرد.

نمی گذاریم کام هواداران بعد از پوکر قهرمانی تلخ شود؛

رسول پناه: خیلی زود طلب برانکو را پرداخت می کنیم

که  می رسد  نظر  به 
مسیر  در  جهانبخش  علیرضا 
و  انتظار  از  دور  انتقال  یک 

البته عجیب قرار گرفته است.
بود   ۲۰۱8 سال  بستان  تا در 
پشت  از  بعد  جهانبخش  علیرضا  که 
با  فوق العاده  فصل  یک  گذاشتن  سر 
آلکمار هلند و آقای گلی با این تیم در 
پیشنهادهای  با  اردیویسه،  رقابت های 
زیادی روبرو شد اما نهایتًا یک چالش 
در  حضور  یعنی  جذاب  البته  و  سخت 
لیگ برتر انگلیس و باشگاه برایتون را 

انتخاب کرد.
در آن زمان کمتر کسی گمان می 
کرد که اوضاع برای ملی پوش گیالنی 
کشورمان تا این حد دشوار پیش برود. 
در ابتدای امر و با وجود بازی های زیادی 
که جهانبخش در فصل گذشته زیر نظر 
کریس هیتون انجام داد اما نتوانست با 
توجه به ایده های دفاعی این سرمربی، 
قابلیت های خود را به خوبی به نمایش 

بگذارد.
در فصل ۲۰-۲۰۱۹ و با روی کار 
ستاره  برای  اوضاع  پاتر  گراهام  آمدن 
ایرانی پیچیده تر هم شد و او در مقطع 
از فصل نه نیمکت نشین بلکه  زیادی 

حتی راهی سکوها شد.
با توجه به اوضاعی که جهانبخش 
در فصل اخیر تجربه کرد و این موضوع 
نیز  آینده  فصل  در  پاتر  گراهام  که 
نظر  به  بود،  خواهد  برایتون  سرمربی 

می رسد که باید جدایی او را از این تیم 
انگلیسی قطعی تلقی کرد.

در هفته های گذشته صحبت های 
علیرضا  آینده  تیم  با  رابطه  در  زیادی 
گفته  حتی  و  شده  مطرح  جهانبخش 
شد که مذاکراتی در راستای انتقال این 
هلندی  های  تیم  از  یکی  به  بازیکن 

آیندهوون یا آژاکس انجام شده است.
اخیر  روزهای  در  وجود  این  با 
ای  ترکیه  نشریات  از  برخی  که  بود 
جذب  به  فنرباغچه  باشگاه  عالقه  از 
علیرضا جهانبخش خبر دادند و مدعی 
شدند که این تیم قصد دارد پس از الهیار 
صیادمنش، دومین بازیکن ایرانی را هم 

به خدمت بگیرد.
حاال اما به نظر می رسد که بحث 
حضور جهانبخش در سوپر لیگ ترکیه 
جدی تر از قبل شده است چراکه سایت 
این کشور مدعی شده که  اسپور  فوتو 
وینگر  این  جذب  به  نیز  گاالتاسرای 
دارد  قصد  و  داده  نشان  عالقه  ایرانی 
بازیکن  این  جذب  راه  در  فنرباغچه  با 

رقابت کند.
با وجود تمامی شایعاتی که مطرح 
علیرضا  که  نمی رسد  نظر  به  اما  شده 
جهانبخش خودش عالقه زیادی برای 
حضور در سوپر لیگ ترکیه داشته باشد 
و قصد دارد حرفه اش را در سطح اول 
با این حال  اما  ادامه دهد  اروپا  فوتبال 
باید منتظر ماند و دید که چه آینده ای 

در انتظار این ستاره ایرانی خواهد بود.

چند تیم مطرح لیگ ترکیه خواهان جهانبخش شدند
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خواستم پر بزنم با تو
به معراج خیال

جلیل صفربیگی

ای پر از عاطفه در قحط محبت با من
کاش می شد بگشایی سر صحبت با من

هیچ کس نیست که تقسیم شود در این جا
درد تنهایی و بی برگی و غربت با من

از خروشانی امواج نگاهت دیریست
باد نگشوده لبش را به حکایت با من

خواستم پر بزنم با تو به معراج خیال
آسمان دور شد از روی حسادت با من

بعد از این شور غزل های شکوفا با تو
بعد از این مرثیه و غربت و حسرت با من

گرچه کوچیدی از این باغ ولی خواهد ماند
داغ چشمان تو تا روز قیامت با من

نهاد کتابخانه های عمومی کشور در آستانه روز خبرنگار 
اعالم کرد یکی از کتابخانه های عمومی شهر تهران را به نام 

سردبیر فقید روزنامه جام جم نامگذاری می کند.
علوم  رشته  دکترای  مقطع  دانش آموخته  رجایی،  زنده یاد 
ارتباطات بود که از سال ۱38۰ روزنامه نگاری را به صورت حرفه ای 
آغاز کرد و در طول دوران فعالیتش به عنوان روزنامه نگاری فعال 
شناخته می شد و در خدمت رسانی و رساندن صدای محرومان و 

آسیب دیدگان به مردم و مسئوالن پیشگام بود.
این روزنامه نگار، جهادگر و سردبیر روزنامه جام جم 3۰ 
تیر بر اثر کرونا در گذشت. پس از درگذشت او شخصیت های 
ملی و انقالبی با ارسال پیام هایی فقدان وی را تسلیت گفتند.

اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
علی ربیعی سخنگوی دولت، عبدالعلی علی عسکری رئیس 
نگهبان،  شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی  ملی،  رسانه 
سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، محمد 
قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، علیرضا معزی معاون 

ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری، حسین انتظامی 
معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، محمد ُخدادی معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
مدیر  نوروزپور  محمدرضا  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
ایمان شمسایی مشاور  عامل خبرگزاری جمهوری اسالمی، 
امور رسانه ای و ارتباطات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، پرویز اسماعیلی 
سفیر ایران در کرواسی، استادان و پیشکسوتان رسانه و ده ها 
روزنامه نگار برجسته کشور درگذشت رجایی را تسلیت گفتند.

کتابخانه ای که به نام رجایی نام گذاری می شود در پارک 
شقایق محله شمیران نو واقع است. این کتابخانه سال ۱38۴ 
توسط شهرداری منطقه ۴ با زیربنای ۴۶۵ متر مربع ساخته 
و به نهاد کتابخانه های عمومی کشور واگذار شد و با ۱38۲3 
مطالعه  سالن  به  مجهز  کتاب،  نسخه   ۱8۲۶۴ در  عنوان 
خواهران و برادران، بخش مرجع و کتابخانه تخصصی کودک 

و نوجوان است.

نامگذاری یکی از کتابخانه های تهران به نام روح اهلل رجایی

بیان  با  کرم پور  نه  ا فرز
مختلف  ی  قسمت ها ین که  ا
هستند،  مرتبط  هم  با  ادبیات 
نژادپرستانه  حالت  با  نمی توانیم  می گوید: 
نگاه  می نویسند،  عامه پسند  که  کسانی  به 
از باال داشته باشیم، این درست نیست. هر 

ادبیاتی مشتری و کارکرد خود را دارد.
این نویسنده و مدرس داستان نویسی  
و  عامه پسند  رمان های  ویژگی های  درباره 
پرفروش و این که آیا لزوما یکی هستند و یا 
با هم اشتباه گرفته می شوند، اظهار  گاهی 
لزوما  می شود،  پرفروش  که  کرد: کتابی 
»مجوس«  مانند  کتابی  نیست؛  عامه پسند 
نوشته جان فاولز با ترجمه پیمان خاکسار با 
هم   اصال  و  است  سنگینی  کتاب  این که 
روبه رو  عمومی  اقبال  با  نیست  عامه پسند 
شده و افراد زیادی آن را خریده و خوانده اند. 
در مقابلش کتاب »ملت عشق« که از نظر 
دارد. فکر  قرار  است،  خوب  عامه پسند  من 
و  رسیده   8۶ چاپ  به  کتاب  این  می کنم 

مرتب تجدیدچاپ می شود.
عامه پسند  رمان  در واقع  افزود:  او 
به  مردم  از  زیادی  طیف  که  است  کاری 
اقبال نشان می دهند. تفاوت عامه پسند  آن 
بودن و نبودن همین است. معنای عامه پسند 
آدم ها  زیادی از  طیف  یعنی  است،  رویش 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  گرایش های  با 
اما  می پسندند،  را  آن  متفاوت  روان شناسی 
عامه پسند  معنای  به  لزوما  بودن  پرفروش 

بودن نیست.
بیات  د »ا ین که  ا ه  ر با در کرم پور 
جدی  دبیات  ا سمت  به  پلی  عامه پسند 
زمانی  به نظرم  هست،  حتما  گفت:  است« 
که  بچه های ما به نوجوانی می رسند و در 
در  روانی  و  فیزیکی  تغییرات  که  فاصله ای 
آن ها اتفاق می افتد، به منبعی غیر از پدر و 
مادر احتیاج دارند تا درباره مسائلی  بخوانند 
به  بچه ها  از  خیلی  االن  البته  بشنوند.  و 
اینترنت پناه می برند و با جست وجو کردن 
سرتیترهایی که برای شان جذاب است آن ها 
را می خوانند. ولی در گذشته نه چندان دور به 
کتاب پناه می بردند و کتاب هایی می خریدند 
شناختی  زیرا  بودند،  عامه پسند  معموال  که 

و  باشید  شانس داشته  باید  شما  نداشتند. 
که اهل  باشید  شده  بزرگ  خانواده ای  در 
کتاب و فرهنگ باشند و شما را از کودکی 
با کتاب آشنا و کتاب های خوب را به شما 
گاهی  کرد:  بیان  ادامه  در  کنند.او  معرفی 
وقت ها در شرایط سختی قرار می گیریم و  
نمی خواهیم کتابی را بخوانیم که می خواهد 
شرایط سخت تری را تجزیه و تحلیل  کند یا 
اثر فلسفی سنگینی است یا اصال خسته ایم 
و می خواهیم زمان و مکان را فراموش کنیم. 
اگر آدمی هستیم که به کتاب پناه می بریم، 
کتابی می خواهیم که ما را به فضای دیگری 
ببرد، فضایی که  امید و روشنی، لباس های 
داشته  سالم  و  زیبا  آدم های  خوشگل، 
باشد. در این موارد یکی از بهترین داروها 
کتاب های عامه پسند است، حاال چه از نوع 
داخلی  یا خارجی. گاهی الزم است آدم این 
که  هوایی  و  حال  از  تا  بخواند  را  کتاب ها 

دارد، بیرون بیاید. 
بیان  با  از...«  »باقی مانده  نویسنده 
خارجی  عامه پسند  رمان های  شاید  این که 
جذاب تر از نوع داخلی باشد، گفت: نوع داخلی 
رمان های عامه پسند هنوز بر سنت کتاب های 
تنه  اصلی  است.  پای بند  قدیمی  عامه پسند 
کتاب که بعد از آن شاخه هایی بیرون می زند 

و  عشق  یک  بر  خرده روایت هایی دارد،  و 
عاشقی نیم بند استوار است که معموال  این 
عشق و عاشقی با مخالفت روبه رو می شود و 
ما را در تعلیق این می گذارد که چه می شود 
حتما  آن  می افتد. در  اتفاقی  چه  باالخره  و 
انگار  می افتد.  اتفاق  مرگ  و  عروسی  یک 
درددل  ما  با  همسایه مان  و  نشسته ایم  ما 
می کند. کتاب های عامه پسند ایرانی بر این 

سنت پای بند است.
این رمان ها معموال   او سپس گفت: 
تلویزیونی  سریال های  مانند  تکراری اند، 
را که  این سریال ها  از  تا  دو  یکی  هستند، 
ببینید، می توانید بقیه سریال ها را در حالی 
هم  تلویزیون  و  می دهید  انجام  کاری  که  
می زنند،  که  حرف هایی  از  است،  روشن 
نبینید و  یا  حتی ۱۰ قسمت  متوجه شوید 
قبلی  قسمت های  همه  یازدهم  قسمت  در 
عامه پسند  کتاب های  می دهد.  توضیح  را 
محتوای  و  هستند  این طور  معموال  داخلی 
تفکر  به  را  ندارند که شما  خیلی  جدی ای 
و  ساده  می دهند  که  پیام هایی  کنند.  وادار 
آدم ها  این که  مبتذل اند. اما  بسیار  گاهی 
را به خواندن کتاب های جدی تر یا رفتن به 
سمت خواندن کتاب جدی تشویق می کند یا 
نه، به نظرم می تواند این نقش را بازی کند.

کرم پور درباره نگاه تجارت گونه برخی 
به  منجر  که  کتاب ها  به  نسبت  ناشران  از 
گسترش تولید کتاب های عامه پسند می شود 
و  این که آیا ممکن است نویسنده ای برای 
بیان  برود،  سمت  این  به  معاش  تأمین 
کرد: این کتاب ها پرفروش است، اما این که 
تشویق شویم این گونه بنویسیم باید بگویم 
سامان  کارش  شدن  تشویق  با  چیزها  این 
عامه پسند  می توانید  اگر  شما  نمی گیرد.  
اگر  و  می نویسید  عامه پسند  خب  بنویسید 
ندارید.   را  هنر  آن  نمی نویسید  عامه پسند 
که  دارد  شرایطی  عامه پسند  رمان های 
نمی تواند  نباشد  عامه پسند  نویسنده  اگر 
حاال  تا  کند.  ایجاد  را  نوشتار  از  شکل  آن 
ندیده ام نویسنده خیلی جدی کار عامه پسند 
شود.  روبه رو  اقبال  با  کار  آن  و  بنویسد 
و  شده  تشویق  نویسنده ای  که  دیده ام 
با اقبال مواجه  کتاب عامه پسند نوشته  اما 
یک  عامه پسند  رمان  چون  است،  نشده 
اگر  ساختار دیگر می طلبد. اما  و  معماری 
مرتب  و  باشد  جدی  عامه پسند  نویسنده 
رو  جدی  نوشتن  به  می تواند  کند  مطالعه 
از کارهای  الیف شافاک  این که  بیاورد کما 
»حرامزاده  االن  و  کرده  شروع  عامه پسند 
در  که  است؛ کاری  نوشته  را  استانبول« 
خود مسئله روان شناسی، روان شناسی زن و 
جامعه شناسی دارد و پیام همه گیر جهانی هم 

در آن هست و ضدنژادپرستی است. 
او خاطرنشان کرد: حوزه های مختلف 
ادبیات با هم مرتبط هستند و نمی توانیم با 
حالت نژادپرستانه به کسانی که عامه پسند 
این  باشیم.  داشته  باال  از  نگاه  می نویسند 
کارکرد  و  هرکدام مشتری  نیست،  درست 
خود را دارند؛  مانند این است کار کسی را که 
برای کودکان انیمیشن می سازد ارزش گذاری 
و  با فیلم جدی مقایسه کنید. آدم ها طیف ها 
نمی کنم  فکر  و  دارند  عالیق مختلف  و 
هیچ کدام به هیچ کدام برتری داشته باشند. 
ممکن است به خودمان نمره ۲۰ بدهیم که 
کتاب جدی می خوانیم، اما کسی که کتاب 
می برد،  لذت  آن  از  و  می خواند  عامه پسند 
بیشتری  چیز  ما  می برد از  لذت  که  همین 

نصیبش می شود.

ادبیات عامه پسند پلی به سمت ادبیات جدی است 

»پدران و پسران« بار ديگر در بازار كتاب
چاپ نهــم کتــاب »پدران 
و پســران« اثــر ایــوان تورگنیف 
ــی در  ــری آه ــه مه ــا ترجم ب
۲۵۲ صفحــه بــا قیمــت ۲8 
هــزار تومــان توســط انتشــارات 
ــازار  ــه ب ــی ب ــی و فرهنگ علم

عرضــه شــد.
بــرای  ترجمــه  یــن  ا
نخســتین نوبت در ســال ۱33۴ 
ــر  ــر منتش ــن ناش ــوی ای از س
ــا  ــی ب ــه تازگ ــت و ب ــده اس ش
ــد  ــازه تجدی ــدی ت طراحــی جل

ــت. ــده اس ــاپ ش چ
مهــری آهی، مترجــم این 
اثــر در کنــار فعالیــت ادبــی 

خــود و ترجمــه رمان هایــی چــون »پــدران و پســران«، »ابلــه بــه قلــم 
داستایوســکی«، و »جنایــت و مکافــات اثــر داستایوســکی«، چهــار دوره 
بــه عنــوان نماینــده ایــران در کمیســیون مقــام زن ســازمان ملــل متحــد 
ــاب  ــورای کت ــو، ش ــت راه ن ــس جمعی ــد و از اعضای مؤس ــوب ش منص
ــود. ــران ب ــان ای ــت زن ــی جمعی ــاب و شــورای عال ــودک، انجمــن کت ک

کتــاب »پــدران و پســران« نیــز از بهتریــن نوشــته های ادبــی ایــوان 
تورگنیــف محســوب می شــود کــه بــه زبان هــای بســیاری در دنیــا ترجمه 
شــده اســت. تورگنیــف در ایــن کتاب تحــوالت اجتماعی، آداب و رســوم و 
 طبقــات اجتماعــی روســیه در قــرن نوزدهــم را بــه تصویــر کشــیده اســت.

ســتیز و کشــمکش میــان پــدران و پســران تــا نســل امــروز و فــردا، جدال 
و ســوءتفاهم میــان زنــان و مــردان، روحیــه شاعرمنشــی و حقیقت بینــی 
میــان مــردم و روابــط میــان کارفرمایــان و کارگــردان در زمــره مهمتریــن 

موضوعاتــی اســت کــه در ایــن کتــاب مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم

بــه پــاس تقدیــر از تــالش هــای مدافعــان ســالمت، »کتــاب 
ــاب ۹۹  ــتانه کت ــعار تابس ــوان ش ــه عن ــم« ب ــن بمانی ــم، ایم بخوانی

انتخــاب شــد.
مدیرعامــل موسســه خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران بــا اشــاره بــه 
نقــش موثــر اصحــاب فرهنــگ و هنــر کشــور در همراهــی بــا ملــت 
ایــران در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا عنــوان کــرد: همان گونــه کــه 
انتظــار  می رفــت اصحــاب فرهنــگ و هنر کشــور در ایفای مســئولیت 
اجتماعــی خــود و عمــل بــه مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
پیشــتاز بودنــد و در همیــن راســتا، اولیــن صنوفــی کــه بــه دعــوت 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا تعطیلــی فعالیت هــای خــود بــه 
مصوبــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا لبیــک گفتنــد و هموطنــان را 
بــه در خانــه مانــدن تشــویق کردنــد اصحــاب فرهنــگ و هنــر بودند.

ــه ای  ــه جامع ــور ک ــر کش ــه نش ــزود: جامع ــکار اف ــوب دهقان ای
ــه  ــل ب ــوند، در عم ــوب می ش ــگ محس ــه فرهن ــذار در عرص تاثیرگ
مصوبــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا خــوش درخشــیدند و بــه رغم 
مشــکالت موجــود، ســالمت مــردم را بــر برگــزاری نمایشــگاه بیــن 
المللــی کتــاب تهــران بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد فرهنگی کشــور 

مقــدم دانســتند.
دهقانــکار در خصــوص برگــزاری طــرح تابســتانه کتــاب، گفــت: 
در راســتای تحقــِق بخشــی از برنامه هــای معاونــت امــور فرهنگــی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در حمایت از ناشــران و کتابفروشــان 
کشــور مقــرر شــد طــرح تابســتانه کتــاب ۹۹ از روز شــنبه ۱8 لغایــت 
پنج شــنبه 3۰ مــرداد از ســوی موسســه  خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران  

ــود. برگزار ش
وی بــا اشــاره بــه شــرایط فعلــی کشــور و توصیه هــای بهداشــتی 
مبنــی بــر در خانــه مانــدن، بیــان کــرد: در خانــه مانــدن کــه بــا هدف 
ســالمتی جســم توصیــه می شــود، به هیــچ عنــوان به معنــای منفعل 
بــودن نیســت و اینکــه وقتــی می گوییــم در خانــه می مانیــم، نــه تنها 
هیــچ منافاتــی بــا کســب علــم و دانــش نــدارد بلکــه فرصتــی مغتنــم 

بــرای کســب آگاهــی و دانش افزایــی و ســالمت روح اســت.
ــن مســاله و  ــه همی ــت ب ــا عنای ــت: ب ــه گف ــکار در خاتم دهقان
اینکــه ســالمت جســم و روح مکمــل یکدیگرنــد، بــه پــاس تقدیــر 
از تالش هــای مدافعــان ســالمت »کتــاب بخوانیــم، ایمــن بمانیــم« 

ــاب ۹۹ انتخــاب شــد. ــوان شــعار تابســتانه کت به عن
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فرناز میرزالو

واژگان جدید را سازماندهی کنیم

محمود اکرامی فر با اشاره به نیاز زایش واژگان جدید فارسی و مدیریت آن ها 
گفت: سلسله مراتب ارزش ها باید جوری باشد که همه دغدغه فرهنگی داشته باشند 

و با مدیریت سازمانی نمی توان دغدغه ایجاد کرد.
وی گفت: در یک نگاه، زبان فارسی وسیله ای ارتباطی است وابزاری که متناسب 
با شرایط برای کارکرد مناسب باید تغییر کند و نگرانی زمانی است که این تغییر، 
تبدیل به تحول شود در تعریفی دیگر این زبان یک میراث است و امری معنوی و 

معنایی است که باید حفظ شود.
اکرامی فر افزود: اگر حتی زبان را یک وسیله ارتباطی هم تعریف کنیم، با نگاه 
به کتاب های دوران های گذشته باز هم متوجه تغییر می شویم؛ همانطور که امروز 
ما شاهنامه، گلستان و بوستان و مثنوی و... را معنا می کنیم اما شعر معاصر نیازی 
به معناکردن ندارد و فهم همگانی را شامل می شود و اگر شعر و متنی نیاز به معنا 
داشته باشد، یعنی زبان از نظر ساختاری تغییر کرده و حتی باز هم این معناکردن 

نمی تواند معنای اصلی ساختار زبانی مورد نظر شاعر باشد.
این پژوهشگر، زبان را یکی از عناصر فرهنگی برشمرد و گفت: همان طور که 
در طول زمان پوشش و پیرایش و آرایش و معماری و... تغییر کرده، پس زبان هم 
دستخوش تغییر می شود اما این رویداد باید یک  تغییر باشد نه یک تحول چرا که 
نگرانی ما این است که در آموزش رسمی این اتفاق می افتد. در کتاب های رسمی 
عناوین  مثال  طور  به  است  خودخواسته  تغییر  این  تلویزیونی  برنامه های  حتی  و 
برنامه هایی چون »دست فرمون«؛ »میدون«، »وقتشه« و... به طور رسمی شکسته 
به طور رسمی  معیار  زبان  بجای  را  تهران  گفتار  زبان  و  نویسی و شکسته گویی 
گسترش می دهند و به این جهت به طور رسمی زبان گفتار ما در سراسر کشور به 

زبان گفتار تهران تبدیل شده است.
اکرامی فر با اشاره به مکتب اشاعه گفت: هر کجا قدرت بیشتر و رسانه در آن 
حضور پررنگ داشته باشد، ظرفیت معنایی خود را به بخش های دیگر اشاعه می دهند 
و آنجا مرکز اشاعه می شود و امروز ما نیز خواسته و ناخواسته از زبان معیار به سمت 
زبان گفتار تهرانی در حرکت هستیم. در کتاب های درسی نیز ما از خط خودکاری، 
به جای خط تایپی استفاده می کنیم در مجالت نوجوانان و کودکان از همین خط و 
قلم نوشتار خودکاری بهره برده اند و حال از بحث اشاعه گذشته و عده ای خواسته یا 

ناخواسته هدایتگرانه عمل می کنند.
وی گفت: انسان در قالب کلمات فکر می کند و واژگان هم ذهن هم زبان و 
هم سطح ارتباط انسان ها را می سازد و زبان لزوما واژه نیست بلکه ساختار و نوع 
چینش واژگان مرکز ثقل معنایی را نشان می دهد پس زبان گفتاری معلم هم در 
کنار واژگان کتاب های درسی مهم است تا در ساختن جهان ذهنی دانش آموزان 
موثر باشد. در زمینه خلق واژه، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی فعالیت می کند 
اما در کنار آن ما شاعران را داریم که کمتر واژه و ترکیبات تازه خلق می کنند و 
شیوه آشنایی زدایی را کمتر مورد توجه دارند. فرهنگستان هم گاهی از مردم عقب 
است. از طرفی با آن که فرهنگستان واژگانی چون قطار، فرودگاه و.. را به زیبایی 
وارد گفتار جامعه کرده، اما گاهی اساتید زبان و ادبیات فارسی واژه ای خلق می کنند 
که بدون پشتوانه روانشناسی و جامعه شناسی است. واژه ها با فرهنگ عمومی مردم 
سروکار دارد وقتی آپاندیس را آویزه می گوییم در کاربرد آن مشکل ایجاد می شود.

این شاعر ادامه داد: برای خلق واژگان بهتر است، کنار ادیبان از کارشناسان میان 
رشته ای همچون روانشناسی و مردم شناسی و فلسفه بهره ببریم تا کاربرد واژگان در 
سطوح و شرایط مختلف در فرهنگ عمومی بررسی شود. عموم مردم زبان فارسی 
را دوست دارند و این ما هستیم که باید فرایند واژگان را مدیریت کنیم تا این زبان 

کاربردی و در فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد.
اکرامی فر در پایان گفت: در سلسله مراتب ارزش ها جایگاه فرهنگ پایین آمده 
و سرمایه و پول جای آن را گرفته و این باعث شده دغدغه مندی در این حوزه تضعیف 
شود و ما به سمتی می رویم که شهروند رسانه مهندسی پیام انجام می دهد و تعیین 
می کند شعر چه موضوعی داشته باشد. کدام شعر چند رسانه ای شود؟ و چه زمانی در 
چه زمانی نشر داده شود و تعیین و تایید و توزیع محتوا در دست عموم قرار گرفته 
است. پس سلسله مراتب ارزش ها باید جوری باشد که همه دغدغه فرهنگی داشته 

باشند و با مدیریت سازمانی نمی توان دغدغه ایجاد کرد.

آثار منتشرشده ارنست همینگوی پر از غلط است
آثار همینگوی پر از غلط چاپی و ویرایشی هستند و الزم است با استناد به 

متون موجود اصلی دست نویس دوباره در آنها بازبینی شود.
به گزارش  گاردین، با استناد به مطالعه ای جدید که به بررسی دقیق متن های 
منتشرشده ارنست همینگوی انجام شده، آثار این نویسنده افسانه ای با صدها غلط 
چاپ شده و در این همه سال که از انتشار آنها می گذرد، کاری برای تصحیح آن ها 

انجام نشده است.
رابرت دبلیو ترادگن که محقق ارشد ادبیات آمریکایی قرن بیستمی است، به 
گاردین گفت که رمان ها و داستان های کوتاه همینگوی به شدت نیازمند ویراستاری 
هستند و این تصحیح باید »تا جایی که ممکن است با چیزی که او نوشته همخوانی 

داشته باشد« چون تعداد اشتباه ها »دربرگیرنده چند صد مورد است«.
که  هستند  اشتباه هایی  و  هستند  کوچک  اشتباه ها  این  از  بسیاری  گفت  او 
در  همینگوی  دست نوشته های  شده اند.بیشتر  مرتکب  تایپ کنندگان  و  ویراستاران 
کتابخانه و موزه ریاست جمهوری جان اف. کندی در بوستون نگهداری می شوند و 
ترادگن هم همینجا آن ها را بررسی کرده است.به طور مثال او از داستان کوتاه سال 
۱۹33 »طوری که هرگز نخواهی بود« نام برد که در آن وقتی شخصیت نیک آدامز 
سعی دارد برای سربازان ایتالیایی درباره نحوه گرفتن ملخ توضیح بدهد، با تغییر یک 

حرف، به جای کلمه »کاله« از کلمه »چماق« استفاده شده است.
این جمله ای است که همینگوی در اصل نوشته بود: »اما باید اصرار کنم که 
شما هرگز از طریق دنبال کردن این حشرات یا سعی در ضربه زدن به آن ها با یک 
کاله تالش نکنید که تعدادی کافی از آن ها را به دست بیاورید.« که در این جمله 

کاله به چماق ) bat-hat( بدل شده است.
رمان سال ۱۹۲۶  نسخه های  از  یکی  در  امالیی  غلط  چند  دیگر،  مثالی  در 
همینگوی درباره فرانسوی ها و اسپانیایی هایی که بعد از جنگ خارج از کشور زندگی 
می کنند با عنوان »خورشید هم طلوع می کند« دیده می شود. اسم یکی از مبارزان 
که »مارسیال الالندا« است »مارسیال ساالندا« نوشته شده که اشتباهی است که 
راحت می توان مرتکب شد چون این نویسنده حروف »ال « و »اس« را تا حدودی 
شبیه به هم می نوشت. همچنین رستورانی با عنوان »سیکوک« وجود دارد، در حالیکه 
نویسنده قصد داشته به یک رستوران واقعی به نام »سیگونی« در پاریس اشتباه 
کند. این هم می تواند اشتباهی ساده برای فردی باشد که با طرز نوشتن »کیو« و 

»جی« توسط نویسنده آشنا نباشد.
از طرف دیگر، تایپ کنندگان نحوه عالمت گذاری و زمان فعل های همینگوی 
را تغییر دادند. به طور مثال، در داستان کوتاه ۱۹33 »نور دنیا« جمله »او فقط به 
خندیدن و لرزیدن ادامه می دهد« باید »او فقط به خندیدن و لرزیدن ادامه داد« باشد.

آسیب پذیرترین  از  یکی  کتابفروشان 
است  حالی  در  این  هستند،  نشر  حلقه های 
که فعالیت آنها در جامعه نقش تعیین کننده 
در ادامه چرخه نشر و فرهنگ دارد. اکنون در 
کنار تعطیلی برخی از کتابفروشی ها، خبرهای 
خوبی از حمایت های دولتی و نیز افتتاح برخی 

کتابفروشی های جدید به گوش می رسد.
کتابفروشی ها پیش از کرونا هم وضعیت 
خوبی نداشتند، خبر تعطیلی و تغییر کاربرِی 
کتابفروشی ها هر چند روز یکبار در رسانه ها 
تاسیس  خبر  میان  این  در  می شود.  تکرار 
کتابفروشی مرکز انتشارات نگاه، باریکه امیدی 
است، تا کتابدوستان بدانند اگرچه برخی از 
تعطیلی  بر  تصمیم  کتابفروشی ها  مدیران 
می گیرند، هنوز هستند، ناشرانی که با توجه 
بازگشایی  به  اقدام  بازار،  و  به وضعیت نشر 

کتابفروشی جدید می کنند.
وزارت  جمله  از  دولت  اقدامات  اما 
فرهنگ و ارشاد در طول این سال ها را هم باید 
دید. گرچه مشکالت بودجه دست وپای همه 
را بسته و این محدودیت برای فعالیت های 
فرهنگی بیشتر وجود دارد، اما برخی کارها، 
از  حمایت   و  فصلی  طرح های  به  می توان 

کتابفروشی ها اشاره کرد.
تعطیلی  خبر  گذشته  روزهای  در 
شد،  منتشر  هنوز،  و  دف  کتابفروشی های 
مکان  ا فرهنگی،  جلسه های  ری  برگزا
گفت وگویی که در این کتابفروشی ها فراهم 
بود، لذت هم کالمی با افراد کتابخوان، مکان 
کتابفروشی ها را تبدیل به جایی کرده بود که 
افراد عالقه مند به هر بهانه ای خود را به آنجا 

رسانده و لحظاتی را در آن به سر می بردند.
چهارسال  از  بعد  دف،  کتابفروشی 
سیدخندان،  منطقه  در  فعالیت  هشت ماه  و 
سوم مرداد امسال مجبور به تعطیلی شد اما 
حمیدرضا شعبانی مدیر نشر دف اعالم کرده 
حتی  می  دادند،  ما  به  بیشتری  فرصت  اگر 
ممکن بود فقط جابه  جا شویم و تعطیل نکنیم.

کتابفروشی هنوز، پیش از دف، اوایل 
در  ملکش  تحویل  به  مجبور  اردیبهشت 
خیابان کریمخان شد. در صفحه کتابفروشی 
هنوز در فضای مجازی نوشته شد: »متاسفانه 
این روزهای سخت مجبور شدیم ملک  در 
کتاب فروشی را به موجر برگردانیم، اما هنور 
امیدواریم کتاب فروشی را در جایی دیگر برپا 

کنیم و دوباره شما را از نزدیک ببینیم.«
این  که  است  کتابفروشی  دیگر  زند، 
از  بعد  تعطیلی،  خبر  قطعی  اعالم  با  روزها 
چهار سال به فعالیت خود پایان داد. حسین 
زند، مدیر این کتابفروشی با تاکید به اینکه از 
این کار سود زیادی  ابتدا می دانست که در 
نهفته نیست، فراهم نبودن شرایط مادی را 

علت خرید کم از کتابفروشی ها عنوان کرد.
* کتابفروشان در همه شهرها شرایط 

سختی دارند
کتابفروشی های شهرستان ها وضعیتی 
 ۲8 دارند،  تهران  کتابفروشی های  از  بدتر 
اتحادیه  نایب رئیس  زارعی  عباس  خردادماه 
استان  نوشت افزار  و  کتابفروشان  و  ناشران 
 ۷۵ تاکنون  سال  ابتدای  از  بود،  گفته  البرز 
واحد صنفی در این حوزه جواز خود را باطل 
کرده و تغییر شغل دادند. کتاب فروشان از ادامه 
فعالیت در این صنف به دلیل برخی بی مهری 
و بی تدبیری ها دلسرد شده اند، همچنین عده 
را  مغازه هایشان  و  داده  شغل  تغییر  زیادی 

تعطیل کردند.
اواخر تیر، کتابفروشی شکسپیر در رشت 
پس از ۴۵ سال فعالیت؛ تعطیل شد. شکسپیر 
کتابفروشی محله ساغریسازان  قدیمی ترین 
رشت بود که از سال ۱3۵۴ تاکنون فعالیت 
داشت. محمدعلی هنرجوئی، مدیر کتابفروشی 

از فروخته شدن ملک کتابفروشی خبر داد.
با  نه،  تابستا ز  ا بعد  هفته  سه   *

کتابفروشی ها تسویه حساب می کنیم
فرهنگی  امور  معاون  جوادی  محسن 
تیرماه  ارشاد اسالمی 3۱  و  وزارت فرهنگ 
معاونت  این  حمایتی  برنامه های  از  بخشی 
در پی برگزار نشدن نمایشگاه کتاب تهران 
برنامه های حمایتی  را تشریح کرد.او درباره 
شامل  برنامه  این  گفت:  کتابفروشی ها  از 
بخش های مختلف نشر می شود. برای حمایت 
از کتابفروشی ها، طرح  فصلی تابستانه کتاب 
در مردادماه و پاییزه کتاب - همزمان با هفته 
درصدی   ۵۰ افزایش  با  آبان  در   - کتاب 
با هماهنگی  های  اجرا خواهد شد.  اعتبارات 
تا حداکثر  آمده تالش خواهد شد  به عمل 
سه هفته پس از برگزاری طرح های حمایتی، 
مجری  کتابفروشی های  با  حساب  تسویه 

انجام شود.
معاونت امور فرهنگی برنامه هایی برای 
حمایت از ناشران و کتابفروشان در نظر گرفته 
است؛ علیرضا اسماعیلی مشاور اجرایی معاونت 
امور فرهنگی در این باره به ایرناپالس گفت: 
برحسب وظایفی که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برعهده دارد، بعد از گسترش بیماری 
کرونا، اقداماتی برای مخاطبان خود در حوزه 
نشر، کتابفروشی ها و ... انجام داد. از ابتدای 
سال پویش »با کتاب در خانه« را داشتیم و 
۲3 استان در آن شرکت کردند. این پویش بر 
اساس طرح معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد به برای حمایت از ناشران کتاب های 
کتاب  نرم افزارهای)پلتفرم ها(  و  الکترونیک 

الکترونیک بود.
او ادامه داد: پیگیر خدمات برای ارائه 
و  بودیم  مخاطبان  مجموعه  به  تسهیالت 
بخشی  تا  هستیم  پست  با  مذاکره  حال  در 
از هزینه های کتاب را با عنوان یارانه کتاب 
در اختیار مخاطبان قرار دهیم. طرح فصلی 

خواهد  شروع  مرداد   ۱8 از  کتاب  تابستانه 
طرح  این  در  که  کتابفروشی هایی  به  شد؛ 
تعلق  کتاب  خرید  یارانه  می کنند،  نام  ثبت 
اینکه  دارد  وجود  که  نکته ای  می گیرد. 
اعتبارات یارانه ها را نسبت به دوره پیش ۵۰ 
درصد افزایش دادیم. طرح پاییزه قرار است 
امسال همزمان با هفته کتاب اجرا شود.  پیش 
از این، اتفاق هایی می افتاد تا روند کند شود؛ 
قول می دهیم تسویه حسابمان با کتابفروشی ها 

در سه هفته انجام شود.
در  اولی  کتاب  ناشران  از  حمایت   *

دوران کرونا
از  خرید  اینکه  بر  تاکید  با  اسماعیلی 
ناشران با جدیت ادامه خواهد داشت، افزود: 
کار جدی در سال ۹۹، بحث تفاهم نامه استانی 
با ادارات کل ارشاد است؛ در برنامه هایی مانند 
خرید و اهدای کتاب 3۰ درصد افزایش یافته 
و به استان های محروم نیز کمک خواهد شد. 
ناشرانی که در دوران  برای  در طرح دیگر، 
کرونا نخستین آثار خود را منتشر کرده اند، با 
دستورالعمل در نظر گرفته  شده، بسته به میزان 
تیراژ و ... حمایت می کنیم. این اقدامات در 
راستای قول هایی است که از سوی محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داده 
معاونت  اجرایی  مشاور  گفته  است.به  شده 
امور فرهنگی، در این وزارتخانه برای حمایت 
نظر  در  وام هایی  کتابفروشی ها،  تاسیس  از 
گرفته شده است که براساس دستورالعمل، 

مدیران می توانند اقدام کنند.
* رویکرد جدید یک کتابفروشی

در کنار همه خبرهای تلخ، این روزها 
یک اتفاق خوب در جامعه کتاب دوستان افتاده 
است. انتشارات نگاه بعد از فعالیت فرهنگی 
در عرصه مکتوب که از سال ۱3۵۲ شمسی 
شروع شد، با تاسیس شعبه مرکزی، امکان 
دسترسی به کتاب را برای مخاطبانش ساده تر 

از گذشته کرده است.
علیرضا رئیس دانا مدیر انتشارات نگاه 
درباره چرایی تاسیس کتابفروشی در روزگاری 
تعطیلی  به  مجبور  کتابفروشی ها  همه  که 
می شوند، به ایرناپالس گفت: زندگی همیشه 
ابتدای  ماتیسون  مری  شارلوت  دارد؛  ادامه 
رمان »پر« می گوید؛ زندگی قماری است که 
یکی می بازد و یکی می برد. مهم آن است 
که سررشته زندگی را دیگری ادامه می دهد. 
درست است که شرایط کرونا و اقتصادی سبب 
و صحافی ها  لیتوگرافان  کارگران،  که  شده 
مجبور به تعطیلی شوند اما باید در نظر داشته 

باشیم که زندگی ادامه دارد.
کتابفروشی،  این  رئیس دانا،  گفته  به 
و  است  نگاه  دیگر  فروشگاه های  مقدمه 
تاسیس  بزرگتری  فروشگاه های  زودی  به 

خواهد شد.
کار  این  در شهرستان ها  داد:  ادامه  او 

را ادامه خواهیم داد. کتاب را در هر صورت 
اهل  اما  نشود  خریده  زیاد  شاید  می خرند، 
گاهی  می آیند.  ما  سراغ  روز  یک  فرهنگ 
جوانان ۲۵ ساله، دنبال کتاب هایی می آیند که 
3۰ سال پیش چاپ کردیم. گاهی آن کتاب ها 
تجدید چاپ می شوند و می توانیم کتاب را به 
آنها برسانیم. همیشه امیدوار بودم و هنوز هم 
هستم. تا لحظه آخر عمرم، شغلم در حوزه 
کتاب، چاپ و فروش کتاب است. هیچ لذتی 

باالتر از خواندن کتاب نیست.
* هدفگذاری افزایش ویترین کتاب

و  رویکرد  درباره  نگاه  انتشارات  مدیر 
هدفگذاری خود افزود:  این فروشگاه ۴۰ متر 
است و در آینده نزدیک فروشگاهی بزرگتر 
می   گیریم. منتظر بودیم این مغازه راه بیفتد و 
این کار را شروع کنیم. این دغدغه تمام شد و 
این فروشگاه ویترین زد. بازخورد خیلی خوبی 
داشت؛ ما ناشری با سابقه ۴۷ ساله هستیم؛ 
۵۷ سال است که در این حوزه کار می کنم. 
خیلی ها می گفتند که دنبال کتاب های نگاه 
هستند اما پیدا نمی کنند. در این صورت افراد 
نظر  مورد  کتاب  می توانند  مستقیم  طور  به 
ادامه  کنند.وی  تهیه  کتابفروشی  از  را  خود 
داد: یکی از اهداف تاسیس این کتابفروشی 
همین مساله بود. موضوع دیگر اینکه برخی 
از همکاران کتابفروش نمی توانند به کار خود 
ادامه دهند، برای همین سعی داریم ویترین 
کتاب را مقداری گسترده تر کرده و در خدمت 

فرهنگ و فرهنگدوستان باشیم.
کتابفروشی نگاه، مخصوص کتاب های 
علوم انسانی، داستان، رمان و شعر است، در 
این کتابفروشی کتاب های کمک درسی به 
فروش نخواهد رسید.رئیس دانا از  افتتاح یک 
شعبه بزرگتر تهران و شعبه هایی در زاهدان، 
شیراز، رشت و شاید اهواز یا تبریز خبر داد و 
گفت که برای انجام این مهم در حال گفت وگو 

و بررسی است.
مختلفی  مشکالت  با  کتاب فروشان 
مواجه شده اند؛ برگزار شدن نمایشگاه کتاب 
کمک  آنها  حیات  ادامه  به  می توانست 
نمایشگاه  این  مجازی  برگزاری  اما  کند، 
سخت تر  هم  گذشته  سال های  از  را  کار 
شهرستانی  کتابفروشان  برای  به ویژه  کرد؛ 
طرفی  از  دارند.  کمتری  مقاومت  دامنه  که 
نیست که موجب  اقتصادی  فقط مشکالت 
تضعیف کتاب فروشی ها شده است. فرهنگ 
کمتر  سال  هر  خانواده ها  میان  کتابخوانی 
می شود و بیشتر خانواده ها دوستدار پرکردن 
ساعات فرزندان خود با کالس های تست و 
آمادگی برای کنکور هستند. اینگونه، افرادی 
پرورش می یابند که خود را از خواندن کتاب 
و  ناشران  برخی  تالش  می پندارند.  بی نیاز 
کتابفروشان در چنین وضعیتی، امیدی است 
برای توجه بیشتر به حوزه کتاب و کتابخوانی.

حمایت های دولت از حوزه نشر به کجا رسید؟

کتابفروشان در همه شهرها شرایط سختی دارند
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جشنواره  تئاتر اکبر رادی لغو شد

مدیر  و  سخنگو  صدیقی  بهزاد 
از  گفت:  رادی  اکبر  بنیاد  اجرایی 
عالقه مندان  از  گروهی  که  آن جا 
آن  برگزاری  پی گیر  جشنواره  این 
شیوع  نامعلوم  پایان  دلیل  به  بودند، 
ویروس کرونا و به دلیل حفظ سالمت 

شرکت کنندگان و هنرمندان، سومین دوره  
عمومی  حال  که  آن جا  از  و  نمی شود  برگزار  رادی  اکبر  تئاتر  جشنواره 
بسیاری از افراد جامعه  و نیز بسیاری از هنرمندان و عالقه مندان تئاتر به 
دلیل همین شرایط کرونایی کشور خوب نیست، هیات مدیره  بنیاد اکبر 
رادی تصمیم گرفت برگزاری سومین دوره  جشنواره ی تئاتر اکبر رادی را 
در سال جاری ملغی و منتفی اعالم کند. وی افزود: الزم می دانم از کلیه  
تئاتر  دومین جشنواره  و همراهان  حامیان  و  همکاران، شرکت کنندگان 
اکبر رادی سپاسگزاری  و آرزو کنم همه  در سالمتی مطلق به سر ببرند.

پیش کسوت های تلویزیون در خانه می پوسند

به  ه  ر شا ا با  لی  ا غز عباس 
لطفی  غالمحسین  چون  بازیگرانی 
بیان کرد که چرا باید پیش کسوت ها 
در خانه بپوسند و کسانی که جایگاه 

متفاوتی دارند به کار گرفته شوند؟
با  »شاهرگ«  سریال  که  بازیگر  این 
حضورش روی آنتن سیما است، افزود: اگر 
سیستمی داشتیم که در آن همه چیز سرجای خودش بود االن پیش کسوتی 
مانند غالمحسین لطفی نباید بیاید در برنامه تلویزیون گریه کند و تازه به یاد 
او بیفتند. ما در سریالی می بینیم دو نفر نقش پدر و پسر را بازی می کنند که 
همسن هستند. مگر ما بازیگر پیش کسوت نداریم. چرا باید پیش کسوت ها در 
خانه بپوسند ؟او همچنین درباره پژمان جمشیدی گفت: شاید ایشان بازی 
قابل قبولی هم از خود ارایه دهد اما این بازی با بازی کسی که سال ها در 

این عرصه درس خوانده، تجربه کسب کرده متفاوت است.

لذت تجدید خاطره با موسیقی اصیل ایرانی

آلبوم موسیقی »امان از این دل« 
با نوازندگی نی مسعود جاهد و همراهی 
فضل اهلل شهرکی به عنوان نوازنده تمبک 
و علیرضا آقاجری به عنوان خواننده در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت. تعدادی 

از آثار منتخب موسیقی اصیل ایرانی که چند 
دهه اخیر مورد پسند شنوندگان موسیقی قرار 
گرفته در قالب آلبوم »امان از این دل« با هنرمندی مسعود جاهد به عنوان 
نوازنده نی، فضل اهلل شهرکی به عنوان نوازنده تمبک و علیرضا آقاجری 
به عنوان خواننده، منتشر شد. مسعود جاهد از جمله هنرمندان شناخته شده 
موسیقی ایرانی است که از او به عنوان یکی از هنرمندان نسل سوم موسیقی 
ایرانی یاد می کنند که به گفته برخی از کارشناسان کمتر توجهی به جو حاکم 
بر دنیای نی نوازی دارد. این هنرمند در طول سال هایی که فعالیت داشته، 
عالوه بر آموزش در زمینه تولید و عرصه موسیقی نیز گام هایی برداشته است.
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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

تله تئاتر احیاي 

هادي مرزبان: خیابان ها را 
خلوت مي کنیم...

در ماه هاي اخیر که سالن هاي تئاتر تعطیل و حتي بعد از بازگشایي مجدد 
چندان رونفي نداشته اند، بارها موضوع اجر و ساخت تله تئاتر از سوي اهالي هنر 
خصوصا تئاتري ها مطرح شده است. تله تئاتر درواقع قدمتي طوالني درکشورمان 
دارد و سال ها پیش در تلویزیون شاهد تولید تله تئاترهایي موفق و پرستاره بودیم 
تله تئاتر را خط کشیده و دلیل مشخصي هم  اما مدتهاست که صداوسیما دور 

براي این کار ندارد!
هادی مرزبان کارگردان باسابقه تئاتر ایران مدتي است که پیشنهاد احیای 
تله تئاتر در شرایط تعطیلی سالن های اجرا در بحران کرونا و نیز آمادگی برای 
باسابقه  و  تئاتري کهنه کار  این  است.  کرده  اعالم  را  نون،  دکتر  نمایش  ضبط 
درباره پیشنهادی که برای تبدیل نمایش دکتر نون به تله تئاتر مطرح کرده است، 
گفت: اجرای نمایش دکتر نون برای من تبدیل به قصه هزار و یک شب شده 
است و بیش از ۱۲ سال است که به دنبال اجرای عمومی آن هستم اما هربار 
با مشکلی روبرو می شوم. متاسفانه بعد از مدت ها قرار بود سال گذشته این اثر 
نمایشی با بازی رضا کیانیان در نقش دکتر نون در تاالر وحدت به صحنه برود 
که باز هم بالی آسمانی کرونا مانع از اجرای کار شد. در نشستی که با آقای 
آشنا )مدیرکل هنرهای نمایشی( داشتم پیشنهادی مطرح کردم مبنی بر اینکه 
فعال  به هر حال  تله تئاتر مطرح شود چون  تولید  برای  با صداوسیما  مذاکراتی 
کرونا  بحران  دلیل  به  که  روزها  این  بپذیریم.  را  آن  باید  و  است  این  شرایط 
به  که  است  بهتر  نیایند پس  تئاتری  به سالن های  ترجیح می دهند  تماشاگران 
سمت تولید تله تئاتر برویم. البته من همیشه اعتقاد داشتم که تئاتر یک مراسم 
است و حتی تماشاگری که به دیدن یک نمایش می نشیند هم در یک مراسم 
شرکت می کند چون قرار است یک زندگی فرضی را بپذیرد و در بازی شرکت 
داشته باشد اما االن که وضعیت به این شکل است تا زمانی که خطر رفع شود 

می توانیم به تولید تله تئاتر روي بیاوریم.
کارگردان مطرح تئاتر کشور که البته مدتهاست از قاب تلویزیون دور بوده، 
درباره به نتیجه رسیدن پیشنهادی که مطرح کرده است، بیان کرد: خوشبختانه 
به نظر می رسد قرار است اتفاقاتی در این زمینه بیفتد چون زمزمه هایی در این 
راستا شنیده ام که امیدوارم هرچه زودتر عملی شود. حتی تولید و پخش هفته ای 
یکي دو تله تئاتر می تواند به هنرمندان و عالقمندان هنرهای نمایشی کمک کند. 
شبکه ۴ در دهه 8۰ متولی این جریان بود و االن هم می تواند این طرح را پوشش 
دهد. در حال حاضر خود من ۴ نمایش آماده برای ضبط دارم که اولینش همین 
وگرنه  ندوخته اند  این هنر کیسه  برای  تئاتر  بچه های  است.  نون  دکتر  نمایش 
وضعیت شان این نبود. از همین رو امیدوارم در این شرایط این پیشنهاد عملی 
شود چون به عنوان نمونه مِن نوعی اگر توانش را داشته باشم می توانم کاری 
کنم شب هایی که تله تئاترها پخش می شود، خیابان ها خلوت شود و مردم پای 
تلویزیون بنشینند. فکر می کنم بچه های تئاتر این قدرت را دارند و امیدوارم که 

این طرح هرچه زودتر عملی شود.
اجرای  برای  برنامه ریزی  پایان صحبت هایش درباره  هادي مرزبان در 
بزرگ،  سالنی  نیازمند  نون  دکتر  نمایش  اجرای  کرد:  بیان  دیگرش  آثار 
وگرنه  است  امکانات  و  شرایط  بودن  فراهم  و  مخاطبان  حداکثری  حضور 
آینده ای  در  وضعیت  اگر  دلیل  همین  به  هستند  اجرا  آماده  من  بازیگران 
را در سالن هایی  آثار دیگرم  دارم که  را  آمادگی  این  مناسب تر شود  نزدیک 
نون  دکتر  شرایط  این  در  که  است  این  ترجیحم  اما  ببرم  صحنه  به  دیگر 

شود. تله تئاتر  به  تبدیل 

 عکاس قدیمی حوزه موسیقی هم رفت

محمد دّولو عکاس پیش کسوتی 
ثبت  و  رسانی  اطالع  در  بیشتر  که 
بق  ا سو رای  ا د موسیقی  لحظات 
دوازدهم  یکشنبه  روز  بود،  طوالنی 

مرداد ماه دار فانی را وداع گفت.
آیین بزرگداشت این هنرمند یک 

بار در مراسم تجلیل از پیش کسوتان ورزش 
ارتش در سال ۱3۹۰ و یک بار در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره و 
جایزه موسیقی همایون خرم )نوای خرم( برگزار شده بود. این هنرمند 
پیش کسوت در آیین نکوداشتی که چهاردهم مرداد ماه سال ۱3۹۵ طی 
نوای خرم صورت  موسیقی  جشنواره  سومین  افتتاحیه  مراسم  برگزاری 
هنرمندان فعال  با  مستمر  طور  به  سال   ۶۰ به  »نزدیک  گفت:  گرفت، 
عرصه موسیقی در ارتباط هستم و این باعث افتخار من است که موفق 

به عکاسی بسیاری از هنرمندان و استادان این عرصه شده ام«. 
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پربیننده ترین و پرجاشیه ترین سریال شبکه خانگي

دل؛ سریالي که براي مخاطبان شبکه خانگي تاریخي خواهد شد!
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محمد حسین زاده

شـبکه  در  زیـادي  سـریال هاي 
منتشـر  و  سـاخته  خانگـي  نمایـش 
شـده اند کـه هرکـدام شـرایط خاصـي 
را چـه در زمـان تولیـد و چـه در زمـان 
نمایش داشـته اند. طبیعتا سـریال هایي 
چـون قلـب یخي و قهوه تلـخ پایه گذار 
این نوع سریال سـازي در شبکه خانگي 
بودنـد ولـي حـاال بعد از گذشـت حدود 
از ایـن جریـان، شـکل و  یـک دهـه 
شـمایل سـریال ها کامـال تغییـر کرده 
متفـاوت  بسـیار  نیـز  آنهـا  و حواشـي 
شـده اسـت. سـریال دل ایـن روزهـا 
آخریـن قسـمت هاي خـود را پشت سـر 
مي گـذارد ولـي بـا اینکـه فصـل سـوم 
خـود را سـپري مي کنـد امـا حواشـي 
بحـث  از  دارد،  ادامـه  هنوزهـم  آن 
روي  سـرمایه گذاري  و  تهیه کنندگـي 
ایـن سـریال و پربیینده تریـن اثـر بـه 
صـورت آنالین گرفته تـا نمایش بیش 
از انـدازه تجمل گرایـي و لوکس گرایـي 
و حـاال هـم بـه قـول معـروف موضوع 
آب بسـتن بـه سـریال! امـا شـاید ایـن 
مـوارد چیزهایـي باشـد کـه در مقابـل 
سـاختاري  و  داسـتاني  جذابیت هـاي 
مخاطـب  چشـم  بـه  چنـدان  سـریال 
از  سـریال  ایـن  هنوزهـم  و  نیامـده 

همتایـان خـود پیـش باشـد.

از تغییر تهیه کننده تا بازیگران!
شـاید بد نباشـد بدانید که سـریال 
دل در ابتـدا قـرار بود بـه تهیه کنندگي 
ایـرج محمدی سـاخته شـود اما پس از 
انصـراف غیرمنتظـره او از این سـریال 
شـده  ایجـاد  حدیث هـای  و  حـرف  و 
در پشـت ایـن اتفـاق، باالخـره پـس 
فرحانـی  جـواد  طوالنـی،  وقفـه اي  از 
برعهـده  را  اثـر  ایـن  تهیه کنندگـی 
گرفـت و البته تیـم جدیدی از بازیگران 
را بـرای ایـن سـریال آماده کـرد. ابتدا 
خبرهایـي از احتمـال حضور محمدرضا 
گلـزار و یا محمدرضا فروتن در سـریال 
حامـد  درنهایـت  کـه  مي شـد  شـنیده 
بهـداد بـه عنـوان نقش اصلي سـریال 

شـد. برگزیده 

سرمایه گذاري پرسروصدا
یکي دیگر از مسـائلي که سـریال 
دل را بـه شـدت به حاشـیه بـرد، بحث 
سـرمایه گذاري روي ایـن سـریال بـود 
کـه بـا توجـه بـه خبرهـاي مختلفـي 
کـه از گوشـه و کنـار شـنیده مي شـد، 
چـه دربـاره دسـتمزد بازیگـران و چـه 
ماشـین هاي  و  لوکیشـن ها  دربـاره 
لوکـس، بـه نظـر مي رسـد که سـریال 
در  امـا  اسـت.  بـوده  پرهزینـه  بسـیار 

بین سـرمایه گذاران سـریال نام سـعید 
خندق آبـادي بـه چشـم مي خـورد کـه 
تـا چنـدي پیش مدیـر عامل موسسـه 
از  بـود.  سـوره  تصویـری  هنرهـای 
سـرمایه گذاري  بحـث  زمـان  همـان 
موسسـه هنرهـای تصویـری روي این 
سـریال داغ و انتقـادات زیـادي به این 
موضـوع وارد کـه ایـن موسسـه اجـازه 
چنیـن کاري را نـدارد. محمد حمزه زاده 
)رئیس سـازمان سینمایی حوزه هنری( 
درباره این خبر سـریعا بیانیه اي را صادر 
کرد و در آن آورد: خبری در شبکه های 
اجتماعی منتشـر شـده کـه در آن ادعا 
شده سـریال دل به کارگردانی منوچهر 
هـادی متعلـق به حوزه هنری اسـت و 
بـا سـرمایه گذاری این نهاد تولید شـده 
اسـت. غیـر از مـا که این خبـر را دروغ 
می دانیـم، دسـت کم ۲ جـای دیگر هم 
اول  کننـد،  تکذیـب  را  آن  می تواننـد 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی کـه 
پروانـه سـاخت و مالکیت سـریال های 
خانگـی را صـادر می کنـد. در پروانـه 
مالکیـت محصـوالت تصویـری معلوم 
اسـت کـه چـه کسـانی سـرمایه گذار 
هسـتند.  محصـول  قانونـی  مالـک  و 
دوم خـود مالـکان سـریال کـه البـد 
نبایـد مایـل باشـند اموال آنها شـریک 
دروغیـن پیـدا کنـد. امـا علـت انتشـار 
چنیـن اخبـاری شـاید وجـود نـام آقای 
سـعید خندق آبادی در پروژه باشد. الزم 
اسـت بگویم از وقتی ایشـان خواسـت 

در ایـن پـروژه همکاری کند، از سـمت 
خـود در موسسـه هنرهـای تصویـری 
سـوره اسـتعفا داد و از جمـع کارکنـان 
حوزه جدا شـد. ادعـای دروغ دیگر این 
اسـت که موسسـه هنرهـای تصویری 
ابتدا در این پروژه سـرمایه گذاری کرده 
و بعـد کنـار کشـیده، چنیـن چیزی هم 
بی اسـاس اسـت و اصوال سیاسـت این 
موسسـه شـراکت در پروژه هـا نیسـت 
را  و صرفـًا حقـوق نشـر محصـوالت 

می خـرد.

همکاري با سینماگران
همانطـور کـه اعـالم شـد موضوع 
سـریال  ایـن  روي  سـرمایه گذاري 
پرهزینه بسـیار بحث برانگیز بوده اسـت. 
سـعید خندق آبـادي کـه خـود یکـي از 
سـرمایه گذاران این سریال است و عالوه 
ایـن سـریال،  روي  بـر سـرمایه گذاري 
مجـری طرح و جانشـین تهیه کننده هم 
مي باشـد دربـاره ایـن موضـوع مي گوید: 
همکاری با سـینماگران مختلـف در این 
سـال ها، اعتمـاد و تعاملـی بیـن مـا بـه 
وجود آورده اسـت کـه در نهایت به تولید 
دل منجـر شـد. ایـن سـریال محصـول 
بخـش خصوصـی اسـت و بـا سـرمایه 
غیردولتـی و در شـرایطی کامال حرفه ای 

تولید شـده اسـت.

اما زندگي ادامه دارد...
همانطـور کـه اشـاره شـد یکي از 

انتقاداتـي کـه بـه سـریال دل از همان 
ابتـدا وارد مي شـد بحـث تجمل گرایـي 
و نمایـش خانه هـاي ویالیـي لوکـس 
و ماشـین هاي گرانقبمـت بـود. سـعید 
خندق آبـادی در ایـن رابطـه مي گویـد: 
شـرایط جامعـه، مشـکالت اقتصادی و 
معیشـتی برای همه ما ملموس اسـت، 
امـا زندگـی ادامـه دارد. فروشـگاه های 
جمعیـت  از  مملـو  همچنـان  بـزرگ 
می رونـد،  سـفر  بـه  مـردم  هسـتند، 
مهمانی هـای خانوادگـی برقرار اسـت. 
می شـود،  سـاخته  سـریال  و  فیلـم 
کنسـرت برگـزار می شـود و جشـنواره 
تئاتر، موسـیقی و فیلم در راه است. من 
فکـر می کنم نامالیمـات و تلخی هایی 
کـه انسـان در زندگـی دارد، بـا دیـدن 
فیلـم، خوانـدن کتـاب، تماشـای تئاتـر 
می شـود.  تعدیـل  خـوب،  سـریال  یـا 
بخشـی از کارکـرد هنـر، بـاال بـردن 
در  اسـت.  فراغـت  اوقـات  کیفیـت 
سـریال دل بـا یـک قصـه و موقعیـت 
روبـرو هسـتیم. قصـه از آمـاده شـدن 
دو خانـواده بـرای یـک مراسـم ازدواج 
شـروع شـده کـه ذاتـا در فرهنـگ ما، 
پـر زرق و بـرق برگـزار می شـود. البته 
ممکـن اسـت بخشـی انـدک از جامعه 
اینطـور زندگـی کننـد، امـا نمی تـوان 
گفـت ایـن زندگی هـا وجـود نـدارد. از 
منتقـدان هـم می خواهم صبور باشـند، 
چـون ایـن سـریال قصـه ای اخالقـی 
دارد. در سـال های اخیر سـنتی ناپسـند 

رواج پیـدا کـرده اسـت کـه تعـدادی از 
اهالـی رسـانه بعـد از تماشـای یکی دو 
آن  دربـاره  سـریال،  یـک  از  قسـمت 
قضـاوت،  ایـن  می کننـد.  اظهارنظـر 
نیسـت، چـرا کـه  منصفانـه  و  کامـل 
نیمـه  بـه  سـریال ها  وقتـی  معمـوال 
رسـیده یـا تمـام شـده، موضع گیری ها 
هـم تغییـر کـرده اسـت. خوشـبختانه 
طبـق آماری که منتشـر شـده، سـریال 
دل بیشـتر از دیگر سـریال های شـبکه 
نمایـش خانگـی کـه این روزهـا توزیع 

دارد. بیننـده  می شـوند، 

برندي به نام منوچهر هادي
سـال هاي  در  هـادي  منوچهـر 
اخیـر خـودش را بـه یـک برنـد تبدیل 
فیلم هـاي  سـاخت  از  اسـت.  کـرده 
سـینمایي موفق تا سـاخت سریال هاي 
پرمخاطـب بـراي تلویزیـون و شـبکه 
خانگـي... همـه اینهـا باعـث شـده تـا 
بـاال  او  از  هـم  انتظـارات  و  توقعـات 
بـرود. امـا این روزها به شـدت به ریتم 
کنـد سـریال، آب بسـتن در داسـتان و 
همینطـور اسـتفاده بیـش از انـدازه از 
کلیپ هـاي موسـیقي انتقـاد مي شـود. 
منوچهـر هادي در ایـن رابطه مي گوید: 
نکتـه ای کـه وجـود دارد این اسـت که 
بیننـده فکـر می کنـد تنهـا یـک کلیپ 
3دقیقـه ای می بینـد. امـا برای سـاخت 
بگویـد،  بایـد شـعر  کلیـپ شـاعر  آن 
خواننـده روی کلیـپ بخوانـد و ضبـط 
کنـد و تمـام ایـن موارد وقت بیشـتری 
را از مـن می گیرد تـا بخواهم 3 دقیقه، 
۲ بازیگـر را کنـار یکدیگر قـرار دهم و 
آنهـا مقابـل هـم بایسـتند و دیالـوگ 
کـه  سـکانس هایی  ضبـط  بگوینـد. 
۲ بازیگـر دیالـوگ دارنـد بـرای مـن 
سـخت نیسـت، مـن حتـی روزی ۱۵ 
دقیقـه هـم از ایـن مدل ضبط داشـتم. 
امـا کار کلیـپ خیلـی سـخت تر اسـت. 
ایـن سـختی هـم در کار مونتـاژ وجود 
دارد، هـم بسـیاری از اوقـات مـا برای 
سـاخت کلیـپ، یکسـری پـالن ضبط 
مـا  کـه  نیسـت  اینگونـه  و  کردیـم 
آرشـیوی  پالن هـای  از  کلیپ هـا  در 
اسـتفاده کنیـم، ایـن کلیپ هـا کار ما را 
زیادتـر کـرده اسـت، ضمن اینکـه ژانر 
عاشـقانه کلیـپ و موسـیقی می طلبـد. 
یـک زمانـی هسـت کـه کار پلیسـی، 
اکشـن و یا تاریخی اسـت، من هیچگاه 
وسـط آن کلیـپ نمی گذارم تـا خواننده 
بخوانـد چون هیچ منطقـی در این باره 

وجـود ندارد. ریتم ُکند، در ذات این کار 
اسـت. یک نفر عاشـقانه در کافی شاپ 
نشسـته و مشـغول صحبت اسـت، این 
وسـط بلنـد شـود چنـد لگد هـم بزند؟ 
چنیـن چیـزی امـکان نـدارد. وقتـی ۲ 
نفر مشـغول صحبت عاشـقانه هسـتند 
یا یـک نفر به دیگری پیشـنهاد ازدواج 
می دهـد چگونـه می تـوان ریتـم را تند 
کرد.  مثال در سـریال به کاراکتر رسـتا 
تجـاوز شـده و کسـی هم نمی دانسـت 
داده،  انجـام  را  کار  ایـن  کسـی  چـه 
بیاییـم در خیابـان تعقیـب و گریـز راه 
کنیـم؟  پیـدا  را  متجـاوز  تـا  بیندازیـم 
نـه قصـه اینگونـه اسـت و نـه اجـرای 
ایـن موضـوع هیجـان و ریتـم تنـد را 
می طلبـد. من در هـر صورت در دکوپاژ 
و فیلمسـازی، از قصـه الهـام می گیرم. 
می گویـد  مـن  بـه  کـه  اسـت  قصـه 
تابـع  چگونـه کار کنـم، دکوپـاژ مـن 
قصـه اسـت. البتـه خیلـی از مخاطبان 
مـا نسـبت بـه سـریال انتقاد دارنـد، ما 
هـم انتقادشـان را می پذیریـم ولی اگر 
کلیپـی سـاخته شـده متناسـب بـا آن 
صحنـه بـوده، اگر موسـیقی زده شـده 
متناسـب با آن موقعیـت و صحنه بوده. 
فیلمنامه ای دسـت من رسیده که بسیار 
آن را دوسـت داشـتم و دلیـل دوسـت 
بـدون  کـه  اسـت  ایـن  داشـتنم هـم 
تبلیغـات، سـریال بین مـردم جاافتاده و 
مـورد پذیـرش مردم قرار گرفته اسـت. 
ایـن درحالـی اسـت کـه سـریال های 
برنامه هـای  هسـت،  هـم  دیگـری 
تلویزیـون  سـریال های  و  تلویزیـون 
هـم بودنـد و بـا خانه نشـینی مـردم به 
خاطـر کرونـا، هزاران فیلم و سـریال و 
شـبکه ماهواره ای و غیرماهـواره ای در 
اختیـار مـردم قـرار داشـت کـه مـردم 
کننـد  انتخـاب  را  آنهـا  می توانسـتند 
و ببیننـد ولـی آمـار مـا دوبـاره رکـورد 
شکسـت. در ابتدا خودمان رکورد زدیم، 
بعـد قسـمت هفدهـم بـا ۲۵ میلیـون 
دقیقـه در فیلیمو رکـورد زدیم، این رقم 
در قسـمت نوزدهم به ۲۶میلیون دقیقه 
رسـید و بارهم در قسمت بیستم رکورد 
قبلی خودمان را شکسـتیم. این نشـان 
می دهـد که سـریال مخاطـب دارد که 

چنیـن اتفاقـی می افتـد.

از انتخاب بازیگران راضي ام
موضـوع دیگـري کـه در ابتـداي 
کردیـم،  اشـاره  آن  بـه  هـم  مطلـب 
تغییـر در  بازیگـران و بعضـا  انتخـاب 
اخبـاري بـود کـه قبـل از تولید منتشـر 
مي شـد. منوچهـر هادي در ایـن زمینه 
مي گوید: شـما ممکن اسـت بـه عنوان 
کارگـردان بـرای هر نقـش ۴-۵ گزینه 
داشـته باشـید. البته در این سریال اکثر 
بازیگرهـا گزینه هـای ابتدایـی ما بودند 
ایـن  و اگـر دوبـاره هـم می خواسـتم 
سـریال را بسـازم انتخاب هایم همین ها 
بـود. این دفاع الکی و توجیهی نیسـت. 
االن اشـکال کار انتخـاب بازیگرهـای 
مـا چیسـت؟ انتخـاب بازیگـر سـلیقه 
اسـت. یکسـری مثال می نویسـند ساره 
بیـات بـرای ایـن نقـش مناسـب نبود. 
از نظـر مـا بـود. بـه حرفشـان احتـرام 
می گذاریـم ولـی تـو اگـر بخواهی یک 
فیلـم بسـازی فراخوان بدهـی و از کل 
مردم نظرسـنجی کنـی که فالنی برای 
ایـن نقـش مناسـب اسـت یـا نـه کـه 
نمی شـود. مـا سـاره بیات را بـرای این 
نقش مناسـب دانسـتیم و کارش را هم 
درسـت انجـام داده و خیلـی هـم برای 
ایـن نقش زحمت کشـیده امـا به ذائقه 
بخشـی از مخاطب هـا خـوش نیامـده 
اسـت. من خـودم از انتخـاب بازیگرها 
و نتیجـه کار تـا اینجـا راضـی بـودم و 
مطمئنم این سـریال، سـریالي تاریخی 

بـرای مخاطب ایـن مدیوم باشـد.
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