
بدعهدی خودروسازان و بی نظمی در تولید

کردن  هزینه  پیشنهاد  شهر  شورای  رئیس  حالی  در 
کرده  مطرح  را  عمرانی  پروژه های  در  نقدی  یارانه  منابع 
اندازه  به  سال  در  نقدی  یارانه های  بابت  پرداختی  رقم  که 
عمرانی  پروژه های  بابت  ایران  که  است  بودجه ای  از  بیش  حتی  و 

می کند. خرج  خود 
به  اشاره  تهران-با  تازگی محسن هاشمی -رئیس شورای شهر  به 
تبعات ناشی از پرداخت یارانه های نقدی و آثار تورمی آن پیشنهاد کرده 

که دولت هزینه  یارانه نقدی را در مترو و پروژه های عمرانی فعال کند که 
هم مردم صاحب شغل و از یارانه نقدی بی نیاز شوند و هم این که معضل 
ترافیک و آلودگی هوا که مشکل اصلی تهران است حل شود و بودجه اش 

از صرفه جویی در مصرف سوخت برگردد.
نحوه  درباره   تهران  شهر  شورای  رئیس  اشاره  مورد  موضوع  گرچه 
بودجه های عمرانی موضوع  به سمت  آن  بردن  و  نقدی  یارانه  هزینه کرد 
نقد کارشناسان  اشاره و  بارها طی سالیان گذشته مورد  نیست و  جدیدی 

بر وضعیت  مروری  آن  بهانه  به  اما  اند،  بوده  روند  تغییر  خواستار  و  بوده 
پروژه های عمرانی و همچنین پرداخت های نقدی دولت و عملکرد آن در 
این دو بخش قابل تامل است، چرا که پروژه های انبوه عمرانی نیمه تمام 
یارانه های  پرداخت  از سوی دیگر شیوه ی  و هزینه سنگین تکمیل آن و 
در  اساسی  معضل  دو  همواره  آن  بابت  شده  هزینه  هنگفت  ارقام  نقدی 

بودجه ساالنه دولت به شمار می رود.
صفحه 3

برای  را  راهکارهایی  باید  دولت  گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
جلوگیری از رشد قیمت مصالح ساختمانی و مسکن بیاندیشد و عملیاتی کند و در 

کنار آن، مجلس هم برنامه هایی برای ساماندهی قیمت مسکن دارد.
محمدرضا رضایی کوچی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات الزم برای 
ایجاد ثبات در بازار مسکن،گفت: شیوع ویروس کرونا یکی از عواملی است که اقتصاد کشور 

را دچار چالش های جدی کرده و تأثیر خود را روی بازار مسکن هم گذاشته است.
وی با بیان اینکه باید سیاست ها و برنامه هایی در نظر گرفته شود تا بازار مسکن به 
ثبات برسد،افزود: مسئوالن باید از اتخاذ تصمیماتی که منجر به تشدید شرایط منفی در بازار 

مسکن می شود، جلوگیری کنند.
اینکه راه اندازی بورس  با اشاره به  رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
مسکن راهکار خوبی برای مدیریت این بازار نیست، تصریح کرد: این اتفاق باعث تالطم 
در بازار مسکن می شود و باید از آن اجتناب کرد و در مقابل باید نقدینگی سرگردان جامعه 

جمع آوری و بخشی از آن صرف بهبود زیرساخت های حوزه مسکن شود.
صفحه 2

با وجود شرایطی که با آن مواجه هستیم
 شعار جهش تولید محقق شده

حجت االسالم حسن روحانی در دیدار مدیران ارشد سازمان صدا و سیما، 
با بیان اینکه مصوبه سوم اسفند ماه ۹۸ و امضای این مصوبه از سوی رهبری 
معظم انقالب، پشتوانه الزم حقوقی و شرعی برای تصمیمات ستاد ملی مقابله با 
کرونا بود، گفت: در این مصوبه تاکید شد که مصوبات این ستاد از لحاظ لزوم تبعیت، همتراز 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و این را مقام معظم رهبری امضا کردند و توانستیم 
همه کارها را با هماهنگی پیش ببریم.رئیس جمهور اظهارداشت: این مصوبه نشان داد که 
ساختار حقوقی کشور ما ساختاری است که در روز حادثه و مشکل می تواند بروز یابد و با 
یک مصوبه گره گشا باشد.روحانی با بیان اینکه دشمنان به دنبال شیوع بیماری کرونا در پی 
به تعطیلی کشاندن کشور بودند و اگر ستاد ملی مقابله با کرونا نبود ما خیلی مشکل داشتیم، 
گفت: واقعیت مشهود امروز کشور در مقابله با کرونا، یک رسوایی و بی اعتباری برای تبلیغات 

رسانه های بیگانه و یک اعتماد به رسانه ملی ایجاد کرد.
صفحه 2

دولت مانع گرانی مصالح ساختمانی شود وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

تمام مدارس تا ابتدای شهریور 
به سامانه ملی اطالعات متصل خواهند شد

مهلت ثبت نام وام کرونا تا شهریور تمدید شد
      مهمترین مصوبه کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، حذف 
شرط »نداشتن چک برگشتی« از شروط دریافت 
و  متقاضیان  برای  کرونایی  تسهیالت  همه 
ضامنین در همه تسهیالت مربوط به کسب و کارهای آسیب 

دیده از کرونا بود.
در بیست و چهارمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا که به ریاست معاون 
اقتصادی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان دستگاهها برگزار 
شد،گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت به کسب 
و کارهای آسیب دیده ناشی شیوع کرونا توسط وزارت کار و 
بانک مرکزی و گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی ارائه و راهکارها 
تسهیالت  دریافت  خصوص  در  سازمان  این  پیشنهادات  و 

بانکی بحث و بررسی شد.
صفحه 3

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فریبا کوثري: 

مسئوالن کمكي 
به اهالي هنر 

نمي کنند!

6ورزش
محمد بنا: بی تدبیری 

باعث هدر رفتن 
میلیاردها تومان شد

هنگ 7فر

تقريبا  و  از ساخت سريال مختارنامه مي گذرد  مدتهاست كه 
هرسال شاهد بازپخش آن از شبكه هاي مختلف خصوصا در 
ايام ماه محرم هستيم. البته كه اين سريال يكي از بهترين، 
شاخص ترين و فوق العاده ترين سريال هايي است كه ساخته 
شده ولي شايد بازپخش تكرار آن آنقدر زياد بوده كه مخاطبان 

خود را از دست داده و ...

محمد بنا در حاشيه مراسم افتتاح سالن بازسازی شده توفيق 
جهانبخت درباره لغو مسابقات كشتی به دليل شيوع كرونا، 
اظهار كرد: مسابقات بين المللی را فدراسيون جهانی لغو كرده 
اما مسابقات داخلی ما به نظر وزارت بهداشت بستگی دارد و  
عليرضا دبير پيگير اخذ مجوزهای الزم است. اردوها و مسابقات 

بايد به شكل خاص حتی در زمان ها كوتاه برگزار شود.

طرح های فصلی حمايت از كتاب فروشی ها، ازجمله طرح های 
تشويقی و حمايتی در حوزه ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانی 
است كه چند سالی است در كشور اجرا می شود و اهالی حوزه 
نشر و كتاب معتقدند اجرای چنين طرح هايی با تخفيف های 
مناسب می تواند در بحبوحه مشكالت اقتصادی، تا حد قابل 

توجهی قدرت خريد مردم را در حوزه كتاب افزايش دهد.

آگاهی هر جامعه با 
میزان مطالعه افراد 

تناسب دارد

دولت رقم پرداختی یارانه را برای پروژه های عمرانی هزینه کند

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم 

شماره مجوز : 1399.2567
مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

موضوع مناقصه: توسعه شبکه و نصب انشعابات و کنتور و رگالتور در سطح ناحیه گازرسانی کاشمر )شهرهای کاشمر، خلیل آباد، کندر، ریوش و روستاهای تابعه(
شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره و امور اجتماعی
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1.201.۸00.000 ریال )یک میلیارد و دویست و یک میلیون و هشتصد هزار ریال( می باشد که می بایست بر اساس 
یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 5065۹ ه مورخ ۹4/0۹/22 تهیه گردد و حتما اصل آن قبل از آخرین مهلت ارائه 

پیشنهاد قیمت به صورت دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد – بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد – طبقه همکف گردد.
مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۹/05/2۸ لغایت آخر وقت اداری ۹۹/06/04

آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 0۹:00 صبح مورخ ۹۹/06/1۹ 
پیشنهادهای واصله در ساعت 11:00 مورخ ۹۹/06/1۹ در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه 

داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی، در سایت www.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 051-37072212 
تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

 تجدیدفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)همراه با ارزیابی کیفی(

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

۲0990۵001۴00000۴

 مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی

 )فشرده( یک مرحله ای
 بهینه سازی پیاده رو
 و اجرای گذر فرهنگی
 مجتمع دانشگاه علوم

پزشکی

 ضمانتنامه
 بانکی -اصل
 فیش واریزی

نقدی
ابنیه 1۶،۵3۶،۲۲3،۷۲18۲۷,000,0001399

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از تاریخ 99/05/26 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 14:00 تاریخ 99/05/26 تا ساعت 14:00 تاریخ 99/06/01 میباشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 مورخ 99/06/11 میباشد.
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 08:00 روز 99/06/12 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: 85192768-88969737

  شهرداری جیرفت

صفحه 3
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محرم بهترین فرصت برای بهره مندی از نذر سالمت است
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مردم ایران در مواقع حساس 
از سنت ها استفاده می کنند تا شرایط زندگانی را سامان  دهند. محرم بهترین 

فرصت برای بهره مندی از نذر سالمت است.
کیومرث سرمدی در مورد ضرورت نذر سالمت در ایام محرم اظهار 
کرد: مردم ما به لحاظ اعتقادی و سبقه فرهنگی که دارند، معموال در مواقع 
حساس از سنت ها استفاده می کنند تا شرایط زندگانی را سامان  دهند. محرم 
است.  انسانی  و  اجتماعی  سرمایه های  از  بهره مندی  برای  فرصت  بهترین 
این سرمایه، نذر سالمت است. شور و شعور حسینی باید به سمت کنترل 

بیماری سوق پیدا کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: خیلی ها می توانند نذر ماسک 
کنند یا نذر بسته های بهداشتی کنند. تشکل های مردم و هیئت های مذهبی، 
جمعیت های مردم نهاد و همچنین سازمان تبلیغات اسالمی، ارشاد اسالمی و 

مجموعه های دولتی می توانند در این راستا کمک کنند.

دولت مانع گرانی مصالح ساختمانی شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید راهکارهایی را برای 
جلوگیری از رشد قیمت مصالح ساختمانی و مسکن بیاندیشد و عملیاتی کند 

و در کنار آن، مجلس هم برنامه هایی برای ساماندهی قیمت مسکن دارد.
محمدرضا رضایی کوچی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات الزم برای 
ایجاد ثبات در بازار مسکن،گفت: شیوع ویروس کرونا یکی از عواملی است 
بازار  تأثیر خود را روی  اقتصاد کشور را دچار چالش های جدی کرده و  که 

مسکن هم گذاشته است.
وی با بیان اینکه باید سیاست ها و برنامه هایی در نظر گرفته شود تا بازار 
مسکن به ثبات برسد،افزود: مسئوالن باید از اتخاذ تصمیماتی که منجر به 

تشدید شرایط منفی در بازار مسکن می شود، جلوگیری کنند.
اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
راه اندازی بورس مسکن راهکار خوبی برای مدیریت این بازار نیست، تصریح 
کرد: این اتفاق باعث تالطم در بازار مسکن می شود و باید از آن اجتناب کرد 
و در مقابل باید نقدینگی سرگردان جامعه جمع آوری و بخشی از آن صرف 

بهبود زیرساخت های حوزه مسکن شود.
رضایی کوچی تصریح کرد: یکی از اقدامات تأثیرگذار در بازار بورس آن 
است که نقدینگی سرگردان در جامعه جمع آوری شود که البته نظارت بر انباشت 
نقدینگی در بازار سرمایه هم مسئله ای حائز اهمیت است چرا که تزریق حجم 
باالیی از نقدینگی به بازار ساخت و ساز مسکن موجب تشدید تورم می شود.

وی درباره علت گرانی مصالح ساختمانی، گفت: در وهله اول صادرات 
بازار داخلی برای تأمین مصالح با مشکل  مصالح ساختمانی باعث شده که 
مواجه شود و کاهش عرضه و افزایش تقاضا منجر به گرانی مصالح شده است 

و بر این اساس باید از صادرات مصالح کاهش یابد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یکی دیگر از 
دالیل گرانی مصالح ساختمانی، عرضه این محصوالت در بازار بورس است و 
این مسئله هم اثرات منفی خود را روی قیمت مصالح ساختمانی گذاشته است، 
اظهار داشت: دولت باید راهکارهایی را برای جلوگیری از رشد قیمت مصالح 

ساختمانی و مسکن بیاندیشد و هر چه سریع تر عملیاتی کند.
ساماندهی  برای  برنامه هایی  مجلس  اینکه  بر  تاکید  با  کوچی  رضایی 
قیمت مسکن دارد، تصریح کرد: طرح تولید انبوه مسکن در کمیسیون عمران 
کار  در دستور  به زودی  و  است  ارائه شده  رئیسه  به هیئت  و  تهیه  مجلس 

مجلس قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه این طرح شامل تأمین زمین، مصالح و تسهیالت ارزان 
قیمت است، تاکید کرد: با مدیریت قیمت مصالح ساختمانی، زمین و تسهیالت 
مسکن، قیمت تمام شده تولید خانه کاهش پیدا می کند و در نتیجه شاهد رونق 

بازار مسکن خواهیم بود.

با وجود شرایطی که با آن مواجه هستیم
 شعار جهش تولید محقق شده

حجت االسالم حسن روحانی در دیدار مدیران ارشد سازمان صدا و سیما، با 
بیان اینکه مصوبه سوم اسفند ماه ۹۸ و امضای این مصوبه از سوی رهبری معظم 
انقالب، پشتوانه الزم حقوقی و شرعی برای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا بود، 
گفت: در این مصوبه تاکید شد که مصوبات این ستاد از لحاظ لزوم تبعیت، همتراز 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و این را مقام معظم رهبری امضا کردند 
و توانستیم همه کارها را با هماهنگی پیش ببریم.رئیس جمهور اظهارداشت: این 
مصوبه نشان داد که ساختار حقوقی کشور ما ساختاری است که در روز حادثه و 

مشکل می تواند بروز یابد و با یک مصوبه گره گشا باشد.
روحانی با بیان اینکه دشمنان به دنبال شیوع بیماری کرونا در پی به تعطیلی 
کشاندن کشور بودند و اگر ستاد ملی مقابله با کرونا نبود ما خیلی مشکل داشتیم، 
گفت: واقعیت مشهود امروز کشور در مقابله با کرونا، یک رسوایی و بی اعتباری برای 

تبلیغات رسانه های بیگانه و یک اعتماد به رسانه ملی ایجاد کرد.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه صدا و سیما باید ملجاء باشد و سخن 
حق از آنجا شنیده شود، اظهارداشت: صدا و سیما البته باید از دولت هم انتقاد کند و 
هیچکدام ما معصوم نیسیتم اما انتقاد نمک طعام است که باید به اندازه باشد. انتقاد 
باید وسیله ای برای بهبود وضعیت، رفع اشکال و ارائه راهکار باشد و نقد نباید به 
یاس جامعه تبدیل شود.روحانی تاکید کرد: این مقایسه مهم است که ما االن در چه 
شرایطی هستیم و چه زحماتی کشیده شده تا کشور توانسته طی مخصوصًا شش 
ماه گذشته که با معضل کرونا مواجه بوده، مقاومت و ایستادگی کند و این مقایسه 

را صدا و سیما می تواند انجام دهد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تأمین و تقویت زیرساخت های بهداشتی و درمانی 
و اینترنت و فضای مجازی، نقش مهمی در موفقیت کشور در مبارزه با کرونا داشت، 
گفت: افزایش دو برابری زیر ساخت های بهداشتی و درمانی کشور طی 7 سال گذشته 
باعث شد تا بتوانیم 30 هزار تخت بیمارستانی را به بیماران کرونایی اختصاص دهیم 
و در هیچ کجا با معضل تخت های آی سی یو مواجه نشویم.روحانی افزود: 10 هزار 

تخت بیمارستانی و 2 هزار تخت آی سی یو را نیز تا پایان امسال آماده می کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه 16 هزار مگاوات برق در این 7 سال به میزان 
تولید برق کشور اضافه شده است، به تشریح دستاوردهای کشور در حوزه کشاورزی 
پرداخت و گفت: اگر با ایجاد یک تحول در حوزه کشاورزی، میزان تولید محصوالت 
کشاورزی از ۹7 میلیون تن به 126 میلیون تن افزایش نیافته بود، در موضوع کرونا 

با کمبود مواد غذایی مواجه می شدیم.
این  انجام  در  کند،  مقایسه  را  و سیما عملکردها  کرد: صدا  تصریح  روحانی 
عملکردها و تالش ها نیز بحث یک فرد و یا دولت مطرح نیست، بلکه بحث تالش 
و زحمات میلیون ها کارگر، کارمند و کارفرما است. با توجه به اینکه در آستانه ورود 
به قرن جدید هستیم، مناسب است صدا و سیما به مقایسه دوره 57 ساله حکومت 
تا  بپردازد  این قرن  پایانی  رژیم پهلوی و عملکرد جمهوری اسالمی در 43 سال 
مردم ببینند که انقالب اسالمی چه دستاوردهای درخشانی برای کشور داشته است.

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت تدبیر و امید در دو سال ابتدای فعالیت خود 
همچنان با تحریم های بین المللی مواجه بود و فقط در مقطعی از اواخر سال ۹4 تا 
اواخر سال ۹6، یک گشایشی ایجاد شد که در آن مقطع برای اولین بار در 26 سال 
پیش از آن تورم کشور تک رقمی شد و رونق خوبی را در اقتصاد شاهد بودیم. اما 
دولت امروز هم با وجود مواجه بودن با تحریم های بی سابقه و ظالمانه آمریکا و اضافه 
شدن فشارهای ناشی از همه گیری کرونا، توانسته به خوبی شرایط را مدیریت کند و 
رؤسا و مقامات دیگر کشورها در گفتگوهای شان بارها از اینکه دولت چگونه در شرایط 
تحریم شدید و تبعات اقتصادی کرونا کشور را اداره می کند، ابراز شگفتی کرده اند.

روحانی با اشاره به اینکه به گواه آمار می توانیم اثبات کنیم که به نسبت شرایطی 
که با آن مواجه هستیم، شعار جهش تولید را محقق کرده و خواهیم کرد، گفت: صدا 
و سیما باید در کنار وظایف دیگر خود از جمله نقد کاستی ها، با بازتاب دادن اخبار 
امیدبخش از تالش هایی که در راستای آبادانی کشور انجام می شود، نشاط و آرامش 

را که الزمه تداوم روح امید و تالش در کشور است، ارتقا دهد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

تمام مدارس تا ابتدای شهریور به سامانه ملی اطالعات متصل خواهند شد
پرورش  و  آموزش  وزیر 
طبق  ما  مدارس  تمام  گفت: 
قانون و برنامه تا ابتدای شهریور 
به سامانه ملی اطالعات متصل خواهند شد.

بیان  با  ، یی  ا میرز حاجی  محسن 
یک نهاد  به عنوان  آموزش وپرورش  اینکه 
کرد:  اظهار  است،  آینده ساز  و  فرهنگ ساز 
جامعه  سرمایه  مهم ترین  آموزش وپرورش 
است  گرفته  اختیار  در  امانت  به عنوان  را 
شکل  آموزش وپرورش  در  مردم  آینده  و 
می گیرد. کشور و نظام نیز آینده خود را در 
لذا  می دهد  قرار  پرورش  و  آموزش  اختیار 
نهادی است که باید مأموریت ها و وظایف 

خود را انجام دهد.
مهم ترین  فزود:  ا یی  میرزا حاجی 
دستاورد آموزش وپرورش دسترسی همگان 
فرصت های  نابرابر  توزیع  است  آموزش  به 
آموزشی نقطه عزیمت تمام نابرابری هاست، 
اگر فرصت های یادگیری در جامعه به درستی 
توسعه یابد جامعه می تواند در مسیر عدالت 
را  خود  استعدادهای  افراد  تا  کند  حرکت 

شکوفا کنند.
وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: اکنون 
می توانیم بگوییم در تمام کشور دسترسی به 
آموزش میسر است در بررسی تعداد کودکان 
بازمانده از تحصیل، تعداد 140 هزار کودک 
در دوره ابتدایی داریم که بازمانده از تحصیل 
هستند و کمتر از یک و نیم درصد به دلیل 

عدم آموزش بازمانده از تحصیل شده اند.
نشان  موضوع  این  کرد:  بیان  وی 
سراسر  در  آموزش وپرورش  چتر  می دهد 
کشور گسترش پیداکرده و فاصله های بین 
کاهش  حال  در  به سرعت  مختلف  مناطق 
است و فاصله بین جنسیت های مختلف در 
حال کاهش و گذر تحصیلی در حال افزایش 
است. این موضوع نویدبخش این است که 
جامعه ما به فرصت های مناسبی از آموزش 

دسترسی دارد.
باید  ینکه  ا بابیان  میرزایی  حاجی 
این  گفت:  شود،  ارائه  باکیفیت  آموزش 
موضوع جز دغدغه های ماست و فرصت های 
برابر باید ازنظر کیفیت همسان باشد. تالش 
و  مناطق  محروم ترین  بر  تمرکز  با  داریم 
مدارس دولتی این فاصله را طی و کیفیت 
سراسر  دانش آموزان  برای  را  مناسب تری 

کشور مهیا کنیم.
 : د و فز ا ش  ر و پر ش و ز مو آ یر  ز و
آماده  و  تربیت  مسئولیت  آموزش وپرورش 
کردن افراد برای زندگی کردن، ایفای نقش 
و پذیرفتن مسئولیت را بر عهده دارد در این 
زمینه تالش های گسترده ای در حال انجام 
است و مجموعه معاونت پرورشی در حوزه 
آنان  کردن  مجهز  و  دانش آموزان  تقویت 
برای قابلیت ایفای نقش اجتماعی و تقویت 
باورهای دینی و ارزش ها و هویت های ملی 

و انسجام ملی تالش می کند.
مصونیت  دیگر  موضوع  افزود:  وی 
است  اجتماعی  آسیب های  از  دانش آموزان 
بداریم.  مصون  را  دانش آموزان  جامعه  باید 
در دو بخش پیشگیرانه و مقابله طرح های 
رفتاری  و  روانی  غربالگری  برای  زیادی 
دانش آموزان انجام می شود تا از این حیث نیز 
مورد سنجش قرار گیرند و مداخالت به موقع 
انجام می شود تا دانش آموزان آسیبی نبینند.

* 15 شهریور قطعاً آغاز سال تحصیلی 
است

بازگشایی  دقیق  زمان  درباره  وی 

مدارس گفت: 15 شهریور قطعًا آغاز سال 
که  می گویم  اطمینان  با  است  تحصیلی 
سراسر  در  آموزشی  فعالیت  تاریخ  این  از 
به عنوان حق  ما حقی  آغاز می شود.  کشور 
موضوع  این  داریم  آموزش  به  دسترسی 
و  سالمت  حق  است  دولت ها  تکالیف  جز 
ایمنی دانش آموزان را نیز به عنوان مأموریت 
این دو  بین  تعادل  ایجاد  داریم. ما درصدد 
حق هستیم. بنابراین تمام تالش ما این است 
تاکسی از آموزش محروم نشود و سالمت 

کسی نیز در معرض خطر قرار نگیرد.
با وضعیت  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
نمی دانیم  و  هستیم  روبه رو  غیرمطمئنی 
زیرا  داریم  وضعیتی  چه  آینده  روزهای 
در  مدارس  بازگشایی  برای  را  شرایط  سه 
کار  باشد  عادی  روال  اگر  گرفتیم؛  نظر 
که  وضعیتی  در  می گیرد.  انجام  آموزش 
باید  بروند،  مدرسه  به  می توانند  بچه ها 
اساس  بر  و  بهداشت  وزارت  پروتکل  طبق 
کالس ها  مساحت  و  دانش آموزان  تعداد 
دانش آموزان را سر کالس بفرستیم. اگر تعداد 
دانش آموزان از ظرفیت مدرسه و کالس با 
رعایت پروتکل ها بیشتر شود، دانش آموزان 
در  عده ای  می کنیم  تقسیم  دسته  دو  به  را 
روزهای زوج و عده ای در روزهای فرد به 

مدرسه می رود.
حاجی میرزایی گفت: در دوره ابتدایی 
متوسط دانش آموزانی که در کالس درس 
باالتر  متوسطه  دوره  با  مقایسه  در  هستند 
و  باشد  باال  آموزان  دانش  تعداد  اگر  است، 
نتوانیم با رعایت پروتکل در دو نوبت آنان 
را آموزش دهیم در سه نوبت این آموزش 
را خواهیم داد. هدف این است تا جایی که 
در  حضور  از  را  دانش آموزان  دارد  امکان 

کالس های درس محروم نکنیم.
وی گفت: سال گذشته در شرایطی به 
سمت فعالیت های مجازی رفتیم که دوسوم 
بودیم.  گذاشته  سر  پشت  را  درس  کالس 
توجه  دانش آموزان  به سالمت  حال  هر  در 
می کنیم. ما در شرایطی هستیم که تصویری 
از آینده نداریم با این شرایط تمام تالش را 
می کنیم که واکنش مناسبی مطابق با شرایط 
و  دانش آموزان  از سالمت  تا  باشیم  داشته 

آموزش آنان مراقبت کنیم.
* الزامی برای پیوستن دانش آموزان 

به شبکه شاد وجود ندارد
 3.5 اینکه  بابیان  میرزایی  حاجی 
شبکه  عضو  دانش آموزان  از  نفر  میلیون 
شاد نیستند، گفت: این تعداد از 14 میلیون 
موضوع  این  ما  بنابراین  است  دانش آموز 
خانواده ها  برای  که  می کنیم  درک  را 
یا  نباشد  میسر  هوشمند  ابزار  تهیه  امکان 
دسترسی  که  می کنند  زندگی  مناطقی  در 

برای  الزامی  لذا  باشند  نداشته  اینترنت  به 
پیوستن به شبکه شاد وجود ندارد هر فردی 
شبکه  به  می تواند  ندارد  را  امکان  این  که 

متصل نشود.
وی اضافه کرد: در این صورت بسته 
خودآموز آموزشی برای آنان تهیه می کنیم 
تا آموزش آن ها متوقف نشود. این موضوع 
سراسر  در  مدارس  مدیران  تمام  به  نیز  را 
برای  است  الزم  کردیم.  ابالغ  کشور 
الزم  آموزشی  طرح  دانش آموزان  تک تک 

را داشته باشیم.
وزیر آموزش وپرورش درباره زیرساخت 
شبکه شاد گفت: شبکه شاد مشکالت فنی 
را  مشکالت  این  کردیم  تالش  که  داشت 
برطرف کنیم ما در سال گذشته ناگزیر بودیم 
در فاصله کمتر از یک ماه شبکه شاد را فعال 
کنیم تا بتوانیم آن را در جمع محدودی تست 
کنیم اما امسال ظرفیت های شاد را توسعه 
طریق  از  سرویس  چهار  قباًل  یعنی  دادیم 
دانش آموز  و  معلم  دسترس  در  شبکه  این 
سرویس   11 به  اکنون  که  می گرفت  قرار 

افزایش پیداکرده است.
وی اضافه کرد: امکان آزمون گرفتن، 
برگزاری  گرفتن،  تکلیف  و  دادن  تکلیف 
و  دانش آموز  و  معلم  بین  زنده  کالس 
برای  معلم  به  ویژه  صفحه  اختصاص 
بارگذاری درس های مختلف در شبکه شاد 
میسر شده است. برخی از معلمان می گفتند 
کار در فضای مجازی وقت زیادی را از ما 
می گیرد لذا برای تمام پایه ها از صفحه اول 
هر کتاب تا پایان هر کتاب تمام دروس را 
بارگذاری  شاد  شبکه  روی  و  محتوا  تولید 

کردیم.
میزان  کرده  قبول  ارتباطات  وزارت 

ترافیک موردنیاز شبکه شاد را تأمین کند
حاجی میرزایی گفت: یک امتیاز ویژه 
شبکه شاد این است که محتوا بر روی آن 
مشکالت  بخش  اما  است  شده  بارگذاری 
دیگر شاد مانند پهنای باند خارج از فعالیت 
و مأموریت آموزش وپرورش است لذا وزارت 
ارتباطات قبول کرده میزان ترافیک شبکه 
تمام  تأمین کند.  را که موردنیاز است  شاد 
ابتدای  تا  برنامه  و  قانون  طبق  ما  مدارس 
متصل  اطالعات  ملی  سامانه  به  شهریور 

خواهند شد.
ی  ت ها ر سیم کا ئه  ا ر ا ح  طر  *

دانش آموزی 
رایگان  درباره  آموزش وپرورش  وزیر 
از  یکی  گفت:  شاد  شبکه  اینترنت  شدن 
نگرانی هایی که برخی از خانواده ها داشتند 
این است که ارتباط دانش آموزان به اینترنت 
دچار مشکل است، لذا تالش اپراتورها این 
است که سیم کارت مخصوص دانش آموزی 
در اختیار آنان قرار گیرد و این موضوع را در 

ستاد ملی کرونا مطرح کرده ایم.
سال  شروع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانش آموزان  از  ارزیابی  یک  با  تحصیلی 
آغاز می شود به خصوص که در سال گذشته 
فعالیت  درباره  داشتیم،  متفاوتی  شرایط 
مدارس غیردولتی گفت: در این شرایط اگر 
ارائه شود توصیه  بنا است آموزش مجازی 
ما به مؤسسین مدارس غیردولتی این است 
افرادی  تعداد  هزینه ها  از  کاستن  برای  که 
که آموزش می دهند را باید افزایش دهند اما 
شهریه مدارس غیردولتی تابع قوانین است.

شهریه  اینکه  بابیان  میرزایی  حاجی 
است  شده  مشخص  غیرانتفاعی  مدارس 

اعالم شده  رقم  از  مجموعه ای  اگر  افزود: 
به  نظارت  هیات  بگیرد  باالتر  را  هزینه ای 
این موضوع رسیدگی می کند و افرادی که 

تخلف کرده باشند باید پول را برگردانند.
بیمه  باید  تمام وقت  معلمان  تمام   *

شوند
بیمه  درباره  آموزش وپرورش  وزیر 
به طور  که  معلمانی  تمام  گفت:  معلمان 
تمام وقت در مدارس غیردولتی کار می کنند 
این موضوع تخطی  از  اگر  بیمه شوند  باید 
شود باید مورد بازخواست قرار بگیرند. معلمی 
وجود  کافی  آرامش  اگر  نیست  شغل  یک 
نداشته باشد نمی تواند کار کند و این موضوع 
و  دانش آموزان  روحیه  روی  بر  منفی  تأثیر 

معلمان می گذارد.
معلمان  رگیری  به کا ه  ر با ر د وی 
نیروی  ر  ا هز  100 گفت:  نشسته  ز با
حق التدریس داریم که شروع کارشان قبل 
این  متعهد هستیم  است.  بوده  از سال ۹1 
از مناطق  افراد را به کار بگیریم در برخی 
که نیاز به نیروی کارآمد داریم و نمی توانیم 
نیروها را تأمین کنیم ممکن است از نیروی 
بازنشسته استفاده کنیم تا کمبود نیروی خود 

را جبران کنیم.
رتبه بندی  درباره  میرزایی  حاجی 
در  باید  معلمان  کرد:  عنوان  نیز  معلمان 
رتبه های متفاوتی متناسب با صالحیت های 
بگیرند  قرار  عمومی  و  حرفه ای  تخصصی، 
این کار انجام شده و دولت نیز بر این اساس 

معلمان را در 5 رتبه تقسیم کرده است.
وی اضافه کرد: »برای پررنگ شدن 
فاصله و امتیازات بین رتبه ها، اگر امکانش 
آن  به  بیشتری  بودجه  آینده  در سال  باشد 
توجه  موضوع  این  که  می دهیم  اختصاص 
مجلس را می طلبد، تمام معلمان بر اساس 
رتبه بندی  پنج  تا  یک  رتبه  از  صالحیت 
آنان  حقوق  رتبه  این  با  متناسب  و  شدند 

متفاوت است.
تحول  اجرایی شدن سند  درباره  وی 
تحول  سند  شدن  اجرایی  گفت:  بنیادین 
آموزش وپرورش است  نیازمند تحوالتی در 
تا دانش آموزان را از حافظه محوری به سمت 
مهارت محوری و تربیت محوری ببرد و آنان 

را در 6 ساحت تربیتی رشد دهد.
برای  گفت:  آموزش وپرورش  وزیر 
درسی  برنامه  هستیم  نیازمند  منظور  این 
کنیم  تدوین  اهداف  این  با  متناسب  را 
درگذشته اقداماتی انجام شده که پیش نیاز 
ورود به این مرحله بوده است امسال تا پایان 
سال راهنمای تولید برنامه درسی برای تمام 
پایه ها تدوین و تصویب می شود و براساس 
آن محتوای آموزشی و بسته های یادگیری 

تغییر پیدا می کند.
امسال  اینکه  بابیان  میرزایی  حاجی 
که  کردیم  استخراج  را  تحولی  بسته   25
مبتنی  نگیز  ا ر شو زجمله  ا یی  یژگی ها و
در  بخشی  نتیجه  اجتماعی،  برتقاضای 
گفت:  دارد،  دانش آموز  سطح  در  و  مدرسه 
25 بسته تدوین و در دستور کار قرارگرفته 
است. تالش داریم تا پایان سال تحصیلی 
جاری بتوانیم تصویری از اجرایی شدن واقعی 

سند را داشته باشیم.
وی در مورد جذب نیرو گفت: »امسال 
20 هزار نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان و 
هزار   25  ،2۸ ماده  طریق  از  نفر  هزار   2۸
جذب  وضعیت  تبدیل  طریق  از  نیز  نفر 

آموزش وپرورش خواهند شد.
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سهمیه های کنکور امسال تغییر نمی کند
معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: سهمیه های کنکور برای امسال تغییری نمی کند، سعی ما این است 

که ساماندهی سهمیه ها را به کنکور سال آینده برسانیم.
ابراهیم سوزنچی درباره آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه های کنکور گفت: 
در خصوص ساماندهی سهمیه های کنکور تا کنون چندین جلسه با مسئوالن وزارت 

آموزش پرورش برگزار کرده و به هماهنگی های خوبی رسیده ایم.
معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی با تاکید بر این مطلب که سهمیه های کنکور برای امسال تغییری نمی کند 
افزود: سعی ما این است که ساماندهی سهمیه ها را به کنکور سال آینده برسانیم.

ابراهیم سوزنچی درباره سهمیه های کنکور گفت: برخی از سهمیه ها مصوب 
مجلس است و برخی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و مهمترین سهمیه ها 
عبارتند از بومی گزینی شورای عالی انقالب فرهنگی، بومی گزینی مجلس مخصوص 
پزشکی، ایثارگران 25 درصد و 5 درصد مصوب مجلس. بقیه سهمیه ها خیلی تاثیری 

ندارند و عدد آنها کم است.
وی افزود: چیزی که به نام سهمیه هیات علمی مطرح می شود، مصوب شورای 
عالی انقالب فرهنگی است. اما این عماًل سهمیه نیست یعنی صندلی را به کسی 

اختصاص نمی دهد. بلکه تسهیالت انتقال است.
معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: در مورد سهمیه ایثارگران: مجلس سال ۹5 مصوب کرد که عالوه 
بر سهمیه 25 درصدی ایثارگران، یک سهمیه 5 درصد هم برای همسران و جانبازان 
زیر 25 درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه 

در جبهه لحاظ شود.
وی افزود: سهمیه 25 درصدی همیشه باالی 20 درصد آن خالی می ماند و 
مازاد آن با ظرفیت آزاد پر می شد. اما مجلس یک تبصره زد که از االن به بعد، مازاد 
سهمیه 25 درصدی باید از سهمیه 5 درصد پر شود این باعث شده که رتبه باال بتواند 
کنار رتبه پائین بنشیند که اصالح این فقط از طریق خود مجلس امکان پذیر است.

واحدهای دانشگاه آزاد براساس درآمدهای غیرشهریه ای
 برنامه ریزی کنند

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد گفت: واحدهای دانشگاه آزاد 
باید یک بودجه واقع گرایانه و عملیاتی داشته باشند و بخش زیادی از درآمدهای 

خود را براساس درآمدهای غیرشهریه ای تنظیم کنند.
جواد علمایی خاطرنشان کرد: واحدهای دانشگاهی باید با اتخاذ تدابیر و برنامه 
ریزی های الزم، تالش کنند دانشگاه آزاد اسالمی در تمامی عرصه ها بخصوص 

خدمت رسانی به مردم، حرف نخست را در میان دانشگاه های کشور بزند.
وی با تأکید بر اهمیت مباحث کشاورزی در دانشگاه، گفت: کشاورزی یک 
موضوع استراتژیک است، چرا که 40 درصد مردم کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
در حوزه کشاورزی فعال هستند. دانشگاه آزاد اسالمی دارای 7 هزار دانشجو در رشته 
کشاورزی است که برای این تعداد 1700 عضو هیأت علمی وجود دارد و الزم است 

واحدهای دانشگاهی در این مورد فعالیت گسترده تری داشته باشند.
کرد:  خاطرنشان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و کشاورزی  مهندسی  علوم،  معاون 
دانشجویان در دانشگاه آزاد اسالمی عالوه بر تحصیل، تربیت نیز می شوند. این 
دانشگاه برای مباحث و موضوعات فرهنگی اهمیت بسزایی قائل است و تالش 

می شود دانشجویان در کنار علم آموزی، در مباحث فرهنگی نیز پیشرفت کنند.
در ادامه، علمایی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی با افتخار میزبان فرزندان 
شهدا و خانواده های ایشان است، اظهار داشت: تمام تالش مجموعه دانشگاه آزاد 

اسالمی، خدمت رسانی مطلوب به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران است.
معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی تأکید کرد: انضباط 
مالی در دانشگاه آزاد اسالمی از اهمیت بسزایی برخوردار است و واحدها باید این 
موضوع را در اولویت برنامه های مالی خود قرار دهند. در این زمینه، واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی باید یک بودجه عملیاتی، جدی، محاسبه شده و واقع گرایانه داشته باشند 
و بخش زیادی از درآمدهای خود را براساس درآمدهای غیرشهریه ای تنظیم کنند.

خودکشی نافرجام در میدان بهمن
یک مرد 35 ساله به قصد خودکشی خودش را از باالی پل عابر پیاده در 
میدان بهمن تهران به پایین پرت کرد، اما خودکشی وی نافرجام ماند، به شدت 

مجروح شد و توسط عوامل امدادی به یکی از مراکز درمانی  انتقال یافت.

کشته و مجروح در تصادف پراید با تانکر حمل سوخت
سخنگوی سازمان اورژانس کشور ، از 4 کشته و مجروح در تصادف پراید 

با تانکر حمل سوخت خبر داد.
مرداد ۹۹ حدود ساعت  یکشنبه 26  روز  این حادثه  مجتبی خالدی، گفت: 
13:35 در جاده چابهار- کنارک  اتفاق افتاد و برا ثر آن، متاسفانه  2 نفر مصدوم 

شدند و 2 نفر به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

برجای  و چند مصدوم  درگیری طایفه ای در خمین یک کشته 
گذاشت

طایفه  درگیری  مرکزی گفت:  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
ای در روستایی در شهرستان خمین یک کشته و چند مصدوم برجای گذاشت.

سرهنگ خلجی گفت: بعد از ظهر روز دوشنبه در درگیری بین دو طایفه که 
دارای اختالفات قدیمی با یکدیگر بودند، به علت تیراندازی با سالح شکاری از 

سوی طرفین به سمت یکدیگر ، 11 نفر مصدوم شدند.
وی افزود: بعد از انتقال مصدومان به مرکز درمانی، یکی از مصدومان به 

علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و حال یکی دیگر از آنان نیز 
وخیم گزارش شده است.

دستگیری عامل حریق عمدی در آبکنار 
فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: عامل حریق عمدی مغازه ها در روستای 

آبکنار، شناسایی و دستگیر شد. 
سرهنگ سید جعفر جوانمردی اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت 110 
مبنی بر حریق چهار باب مغازه در روستای آبکنار شهرستان بندرانزلی، بررسی 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
بررسی صحنه حادثه،  انجام شده و  با تحقیقات  افزود:  انتظامی  این مقام 
پرونده   این  در  حریق  بودن  عمدی  از  سرنخ هایی  به  آگاهی  پلیس  کارگاهان 

دست یافتند.
وی با اشاره به اینکه در ادامه تحقیقات متهمی 65 ساله شناسایی و دستگیر 
شد، تصریح کرد: این فرد در تحقیقات پلیس به آتش زدن یک باب مغازه و سرایت 

حریق به سه مغازه همجوار به دلیل خصومت شغلی اعتراف کرد.

عامل سازماندهی مجازِی اوباش دستگیر شد
روابط عمومی سپاه انصارالحسن )ع( استان همدان اعالم کرد: لیدر فعال 
سازماندهی اراذل و اوباش در فضای مجازی توسط سازمان اطالعات سپاه این 

استان شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ علی اکبر کریم پور گفت: ماموران اطالعات سپاه همدان با اشراف 
تبعه یکی  اوباش که  اراذل و  با  اقدامات فنی، عنصر فعال مرتبط  اطالعاتی و 
از کشورهای همسایه است را پس از ورود به کشور، در شهر همدان دستگیر و 

صفحه مجرمانه وی را نیز برابر حکم دادستانی مسدود کرد.
وی اضافه کرد: این شخص اقدام به انتشار تصاویر قدرت نمایی اراذل و 
اوباش و افراد خطرناک در فضای مجازی و همچنین تشویق و ترغیب آنها در 

جهت ایجاد ناامنی در جامعه می کرد.
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در تولد ۲۵ سالگی اینترنت اکسپلورر
 تاریخ مبارزه با انحصارگرایی تکرار می شود

بحران های مایکروسافت بر سر انحصارگرایی و مشکالت اینترنت 
از نقاط مهم تاریخ فناوری را تشکیل می داد که ظاهرا  اکسپلورر، یکی 

درحال تکرار شدن است.
که  مرورگری  شد.  ساله   25 گذشته  هفته ی  در  اکسپلورر  اینترنت 
مهم ترین  از  یکی  و  گذاشت  سر  پشت  را  نشیب  و  پرفراز  تاریخچه ای 
بازیگران دنیای نرم افزار بود. لوگوی آبی آشنایی که با یک ایده ی ساده 
تبدیل  شخصی  کامپیوترهای  اغلب  الزامی  ابزار  به  به سرعت  و  معرفی 
شد. درنهایت هم که بازار را به بازیگران تازه نفس واگذار کرد و حتی در 
خانواده ی ردموند هم با عضوی جدید جایگزین شد. اینترنت اکسپلورر، 
درکنار تاریخچه ی جذاب خود، در قلب یکی از خبرسازترین پرونده های 
حقوقی تاریخ فناوری قرار داشت. این مرورگر، موضوع اولین روایت درام 
مبارزه با انحصارگرایی در دنیای فناوری بود. اکنون و پس از گذشت ربع 
قرن از تولد اینترنت، شاهد رخدادهایی مشابه در دنیای فناوری هستیم 
که شرکت های بزرگ صنعت را درگیر بحث با قانون گذاران کرده است.

در تاریخ 2۹ ژوئیه سال جاری، مدیران عامل شرکت های فیسبوک، 
کمیته ی  نمایندگان  پرسش های  به  جلسه ای  در  گوگل  و  اپل  آمازون، 
جلسه ی  در  قانون گذاران  دادند.  پاسخ  متحده  ایاالت  کنگره ی  قضایی 
اخیر، انتقادهایی جدی به سوءاستفاده ی شرکت های بزرگ دنیای فناوری 
از قدرت در بازار مطرح کردند. نماینده های کنگره از هر دو حزب اصلی 
داشتند.  مذکور  شرکت های  عملکرد  به  جدی  نقدهایی  متحده،  ایاالت 
نکته ی جالب توجه اینکه مایکروسافت در جلسه ی اخیر حاضر نبود. آن ها 
در ابتدای قرن کنونی، چالشی مشابه را با قانون گذاران تجربه کردند که 

هنوز هم پیامدهای آن را حس می کنند.
پیروزی اینترنت اکسپلورر با همان سرعتی که به دست آمده بود، 
رو به افول می رفت. فایرفاکس اولین رقیب جدی بود که در سال های 
بعد متولد شد و در سال 200۸، گوگل با انتشار کروم زنگ خطر را برای 
همه به صدا درآمورد. دو بازیگر جدید، در مقابل اینترنت اکسپلورر که با 
مشکالت و خطاهای زیاد، کاربران را اذیت می کرد، حکم هوای تازه را 
داشتند. قابلیت های بیشتر با سرعت و عملکرد باالتر، فایرفاکس و کروم 
را به مرور به اولین دانلود و نصب کاربران پس از نصب و راه اندازی ویندوز 

تبدیل کرده بود. 
گزارش های آماری متعدد، سقوط اینترنت اکسپلورر را مطرح و بررسی 
کرده اند. صرف نظر از اعداد و آمارهای دقیق یا غیردقیق، امروز می دانیم 
که روند سقوطی اینترنت اکسپلورر از میانه های دهه ی 2000 شروع شد. 
مرورگر آبی که از سال 2004 فرمانروای بازار بود، در سال 2013 وضعیتی 
فاجعه بار داشت. اینترنت اکسپلورر در سال 2013 تنها 30 درصد از سهم 
بازار را دراختیار داشت. کروم و فایرفاکس و سافاری، باقی مانده ی سهم 
از همه به خاطر  را بین خود تقسیم کرده بودند. سافاری هم بیش  بازار 
محبوب شدن iOS موفق به کسب سهم بازار بیشتر شده بود. در آن 
سال ها فرمانروای قدیمی بازار مرورگرها دیگر به یک شوخی تبدیل شده 

بود که حتی مایکروسافت هم به آن می خندید.
مایکروسافت پس از پذیرفتن شکست اینترنت اکسپلورر، تصمیم به 
جایگزینی آن با مرورگر اج گرفت. مرورگری که در نسخه های اخیر با 
موتور رندر کرومیوم توسعه یافته است تا هرچه بیشتر، مایکروسافت را به 
رقیب دیرینه نزدیک کند. درنهایت ردموندی ها برنامه هایی جدی پیاده 

کردند تا ایرادهای مرورگر قبلی خود را در اج برطرف کنند.

مدیریت  توسعه  معاون 
و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و 
آمادگی  باید  گفت:  پرورش 
را در خود فراهم  هر گونه شرایط جدید 
سازیم و آموزش های فردی را جدی تر 

مورد توجه قرار دهیم.
اللهیار ترکمن با اشاره به اینکه شروع 
سال تحصیلی را متناسب با همه ظرفیت 
ها باید آغاز کنیم، گفت: در شرایط فعلی 
یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها بحث 
آموزش فرزندان است که با توجه به شیوع 
بیماری کرونا نگرانی های بزرگی را در آنها 

ایجاد کرده است.
منیت  ا ینکه  ا به  ره  شا ا با  وی 
از  امروز  آموزشی  و  اقتصادی  بهداشتی، 
اظهار  است،  جهان  اصلی  های  دغدغه 
که   400_۹۹ تحصیلی  سال  در  داشت: 
هجری   14 قرن  تحصیلی  سال  آخرین 
اجتماعی  تاریخ  در  نقطه عطفی  با  است 

برنامه  با  باید  که  هستیم  روبرو  ایران 
ریزی در شرایط بحران بتوانیم موفق از 

این آزمون خارج شویم.
اینکه  بر  تاکید  با  ترکمن  اللهیار 
اما  وارد می شوند  آرام  نرم  بحران های 
فراگیری بسیار گسترده تری دارند، تصریح 

کرد: طبق پیش بینی های سازمان های 
جهانی، تا 5 سال آینده، زیست بوم مردم 
لذا  و  کروناست  ویروس  از  متاثر  جهان 
انسانی  مناسبات  و  رفتارها  از  بسیاری 
دچار تغییرات اساسی خواهد شد که باید 
هماهنگی الزم با شرایط جدید را در جامعه 

فراهم کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
شاید دیگر آموزش های جمعی به شکل 
قبل وجود نداشته باشد، اظهار داشت: باید 
آمادگی هر گونه شرایط جدید را در خود 
را  فردی  های  آموزش  و  سازیم  فراهم 

جدی تر مورد توجه قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه آموزش باید 
یادآور شد:  به شکل جدی عرضه شود، 
ها  استان  در  را  کامل  آمادگی  باید  ما 
داشته باشیم و در هر شرایطی آماده ارائه 
آموزش های ترکیبی به دانش آموزان را 

داشته باشیم.
اللهیار ترکمن با اشاره به اینکه باید 
شبکه ارتباطی در کل کشور شکل گیرد، 
خاطرنشان کرد: در کنار هم بودن، کنار 
از  گرفتن  تصمیم  هم  کنار  و  دیدن  هم 
بیشتر مورد  باید  است که  جمله مسائلی 

توجه قرار گیرد.

آموزش های فردی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد
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شورای  رئیس  حالی  در 
شهر پیشنهاد هزینه کردن منابع 
یارانه نقدی در پروژه های عمرانی 
بابت  پرداختی  رقم  که  کرده  مطرح  را 
و حتی  اندازه  به  در سال  نقدی  یارانه های 
بابت  ایران  که  است  بودجه ای  از  بیش 

پروژه های عمرانی خود خرج می کند.
-رئیس  هاشمی  محسن  تازگی  به 
شورای شهر تهران-با اشاره به تبعات ناشی 
از پرداخت یارانه های نقدی و آثار تورمی آن 
پیشنهاد کرده که دولت هزینه  یارانه نقدی 
را در مترو و پروژه های عمرانی فعال کند 
که هم مردم صاحب شغل و از یارانه نقدی 
بی نیاز شوند و هم این که معضل ترافیک و 
آلودگی هوا که مشکل اصلی تهران است حل 
شود و بودجه اش از صرفه جویی در مصرف 

سوخت برگردد.
رئیس  اشاره  مورد  موضوع  گرچه 
شورای شهر تهران درباره  نحوه هزینه کرد 
یارانه نقدی و بردن آن به سمت بودجه های 
عمرانی موضوع جدیدی نیست و بارها طی 
سالیان گذشته مورد اشاره و نقد کارشناسان 
به  اما  اند،  بوده  تغییر روند  بوده و خواستار 
پروژه های  وضعیت  بر  مروری  آن  بهانه 
نقدی  پرداخت های  همچنین  و  عمرانی 
دولت و عملکرد آن در این دو بخش قابل 
تامل است، چرا که پروژه های انبوه عمرانی 
نیمه تمام و هزینه سنگین تکمیل آن و از 
سوی دیگر شیوه ی پرداخت یارانه های نقدی 
ارقام هنگفت هزینه شده بابت آن همواره 
دولت  بودجه ساالنه  در  اساسی  معضل  دو 

به شمار می رود.
برای ۴۵ هزار و ۵00 تومان هم 

استقراض شد
حدود 10 سال از شروع اجرای قانون 
که  طرحی  می گذرد،  یارانه ها  هدفمندی 
قرار بود از منابع ناشی از حذف یارانه انرژی 
در سه بخش کمک به افراد و خانواده های 
آسیب دیده و ایجاد رفاه اجتماعی، تولید و 
البته کمک به هزینه ها و پروژه های عمرانی 
دولت شود، اما در عمل دولت ها با پرداخت 
از  اعم  متقاضی  افراد  تمام  به  نقدی  یارانه 
نیازمند و غیرنیازمند به گونه ای پیش رفتند 
که نه تنها تمامی منابع حاصل از حذف یارانه 
و اصالح قیمت سوخت صرف پرداخت های 
بلکه در مواقعی دولت دست به  نقدی شد 
جبران  برای  مرکزی  بانک  از  استقراض 

کسری یارانه پرداختی زد.
هدفمندی  قانون  که   13۸۹ سال  از 
هر  معموال  تاکنون  درآمد  اجرا  به  یارانه ها 

ماه دولت حدود 3500 میلیارد تومان بابت 
یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداخت 
کرده که در سال به 42 هزار میلیارد تومان 
می رسد، ارقام زمانی قابل تامل تر می شود 
که طی سال های پرداخت حدود 400 هزار 
میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت 
شده که این رقم در حال حاضر نزدیک به 
بودجه ای است که دولت در سال کل کشور 

را اداره می کند.
گرچه رقم 45 هزار و 500 تومانی بابت 
یارانه به هر نفر در 10 سال گذشته با وجود 
فراز و نشیب های اقتصادی و تغییرات تورمی 
همچنان  اما  است،  نداشته  تغییری  هیچ 
طبق آخرین اعالمی  از سوی دولت حدود 
7۸ میلیون نفر یعنی بیش از ۹0 درصد از 
جمعیت ایران در لیست دریافت یارانه نقدی 
با این رقم ناچیز قرار دارند که به طور حتم 
این رقم ناچیز سهمی در زندگی عمده این 

افراد ندارد.
یارانه کم که نشد یک یارانه دیگر 

هم اضافه شد
به دفعات نحوه پرداخت یارانه نقدی 
مورد نقد و از محورهای چالشی بین دولت 
آن  اصالح  خواستار  و  بوده  منتقدان  و  ها 
بوده اند، حتی بارها در قانون بودجه دولت 
ولی  شده  باال  دهک های  حذف  به  مکلف 
کامل  طور  به  قانونی  تکلیف  این  تاکنون 
است  حالی  در  این  و  است  نشده  محقق 
تغییری  ای  یارانه  معیوب  روند  تنها  نه  که 
نکرد بلکه از سال گذشته و با اصالح قیمت 
بنزین، یارانه دیگری به پرداخت های نقدی 
نفر  میلیون  بین 7۸  از  و  اضافه شد  دولت 
که در لیست یارانه 45 هزار و 500 تومانی 
بودند 60 میلیون نفر به عنوان خانوار هدف 
از محل  برای دریافت کمک های معیشتی 
درآمد ناشی از قیمت بنزین گزینش شده اند 

و دولت در ماه حدود 2500 میلیارد تومان 
بابت کمک های معیشتی پرداخت می کند که 
در سال به 30 هزار میلیارد تومان می رسد.

دولت  حاضر  حال  در  اساس  براین 
ساالنه حداقل 70 هزار میلیارد تومان بابت 
رقم  این  که  می کند  پرداخت  نقدی  یارانه 
به  پرداخت  برای  تضمینی  عنوان  هیچ  به 
خانوارهای نیازمند نیست و جمع گسترده ای 
از افراد غیرنیازمند در این لیست قرار دارند که 
موجب هدررفت حجم باالی درآمدی دولت 

از محل یارانه ها می شود.
اما معضل پروژه های عمرانی...

سوی دیگر ماجرا پروژه های عمرانی 
به عنوان یکی از معضالت بودجه ای دولت 
قرار دارد که همواره سهم ناچیزی در مقابل 
داشته  سالیانه  بودجه  در  هزینه ها  سایر 
است. از بودجه عمومی دولت در سال سهم 
پرداخت  و  جاری  هزینه های  به  عمده ای 
و  می کند  پیدا  اختصاص  دستمزد  و  حقوق 
عمرانی  پروژه های  به  ماند  باقی  آنچه  هر 
سال  بودجه  در  نمونه  عنوان  به  می رسد، 
تومانی  میلیارد  هزار   44۸ رقم  از  گذشته 
فقط 60 هزار میلیارد تومان به بودجه های 
عمرانی رسید و از بودجه 571 هزار میلیارد 
تومانی امسال 70 هزار میلیارد تومان برای 

پروژه های عمرانی پیش بینی شده است.
هزینه تکمیل پروژه های عمرانی 

به اندازه بودجه کل کشور
سالیان  از  که  است  شرایطی  در  این 
پروژه های  از  باالیی  حجم  تاکنون  گذشته 
عمرانی کلنگ خورده، اما به دالیل مختلف 
بودن  بی هدف  یا  و  بی برنامگی  جمله  از 
پروژه ها و بخصوص هزینه های مالی تکمیل 
نشده است؛ به طوری که طبق برآوردهای 
دولت در حال حاضر حدود ۸0 هزار پروژه 
عمرانی نیمه تمام ملی و استانی وجود دارد 

از آن است که حداقل  برآوردها حاکی  که 
این  500 هزار میلیارد تومان برای تکمیل 
هزار   500 رقم  این  است.  نیاز  پروژه ها 
عمرانی  پروژه های  برای  الزم  میلیاردی 
به هیچ عنوان امکان تحقق در یک بودجه 
سالیانه و حتی چند ساله را نخواهد داشت، 
برای  چرا که رقم منابع عمومی که دولت 
اداره کشور در یک سال مورد استفاده قرار 
می دهد در بهترین حالت تحقق به 500 هزار 
نیاز به  میلیارد تومان می رسد و هر جا که 
صرفه جویی بوده و عدم تحقق منابع وجود 
داشته باشد با توجه به این که امکان دست 
زدن به هزینه جاری دولت چندان وجود ندارد 
این پروژه های عمرانی هستند که همواره با 

عدم تحقق مواجه بوده اند.
همه چیز روی کاغذ بایگانی شد

رقم  باشد  قرار  اگر  اساس  این  بر 
 45 نقدی  بخش  دو  در  نقدی  یارانه های 
هزار و 500 تومانی و همچنین کمک های 
معیشتی که در مجموع به 70 هزار میلیارد 
تومان در سال می رسد به پروژه های عمرانی 
اختصاص پیدا کند آنگاه با حدود 70 هزار 
برای  ساالنه  بودجه  در  که  تومانی  میلیارد 
این بخش پیش بینی شده نزدیک به 140 
هزار میلیارد تومان خواهد بود که می تواند 
در  را  عمرانی  پروژه های  از  بزرگی  حجم 
سطح کشور فعال کرده و به ایجاد اشتغال 
رشد  البته  و  مردم  برای  درآمد  کسب  و 

اقتصادی بینجامد.
در  مجلس  و  ها  دولت  عملکرد  اما 
بخش یارانه نشان داده که این پیشنهادها 
و برآوردها تنها روی کاغذ است و دولت ها 
منافع  هدفمند  پرداخت  به  نسبت  هیچ گاه 
ناشی از یارانه نقدی اقدام نکردند و با وجود 
تکالیفی که برعهده آنها در رابطه با حذف 
اعمال  با  هم  باز  داشته،  وجود  پردرآمدها 
مالحظاتی از این موضوع عقب کشیده اند و 
تنها در موارد محدودی عملیاتی شده است.

منابع  کرد  هزینه  با  رابطه  در  البته 
پرداخت های نقدی پیشنهادهای متفاوتی در 
کنار حوزه  عمرانی وجود داشته که از جمله 
آن می توان به حمایت از  اقشار آسیب پذیر 
منابع  این  از  استفاده  یا  و  دیگر  نوعی  به 
با  بودجه ای  دیگر  بخش های  در  هنگفت 
توجه به کسری سنگین بودجه دولت طی 
سال های گذشته تاکنون اشاره کرد، اما باز 
از  خواسته ها  و  پیشنهادها  نقدها،  تمام  هم 
پرداخت  وضعیت  ساماندهی  برای  دولت ها 
یارانه نقدی همواره بایگانی شده و تغییری 

ایجاد نشده است.

انتقال دانش، فناوری و تجربیات بانکی راهبرد اصلی تعامالت آموزشی و 
پژوهشی بانک توسعه تعاون

کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون 
انتقال دانش، فناوری و تجربیات بانکی را به عنوان استراتژی اصلی تعامالت 

آموزشی و پژوهشی این بانک مطرح نمود.
میرزاخانی ضمن دعوت از مراکز دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی 
بانک توسعه  بانکی، مدیران و کارکنان  معتبر، مدیران و کارکنان نظام 
تعاون و شرکت های دانش بنیان و شرکت های تابعه بانک در جهت انتقال 

دانش، فناوری و تجربیات بانکی به عنوان صاحبان دانش و تجربه افزود: انتقال دانش، فناوری 
و تجربیات ناب بانکی در حال حاضر به عنوان استراتژی اصلی مدیریت فعالیت های آموزشی و 
پژوهشی بانک توسعه تعاون به شمار می آید و برقراری تعامل دوجانبه و هم افزائی استراتژیک 
بین بانک و شرکای آموزشی و پژوهشی فعال در کشور از راهبردهای مهم در مسیر توسعه 

پایدار نظام بانکی و بانک توسعه تعاون می باشد.
توسعه  بانک  در  بیان کرد:  استراتژی مذکور  نمودن  میرزاخانی در خصوص عملیاتی 
تعاون فازهای سه گانه ای برای این منظور از سوی مرکز آموزش و پژوهش بانک طراحی و 

بکار گرفته شده است.
میرزاخانی خاطرنشان کرد: در فاز نخست برقراری تعامل با مراکز دانشگاهی، آموزشی 
و پژوهشی معتبر در سطح کشور به عنوان یک سیاست دنبال شده و ظرفیت های مطلوبی 
در ترسیم و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی بانک ایجادشده است. وی در این رابطه 
عنوان نمود: مسیر و زمینه های تعامل مراکز دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی معتبر، مدیران و 
کارکنان نظام بانکی و شرکت های دانش بینان در انتقال دانش و فناوری های نوین و تجربیات 

ناب بانکی در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون هموار می باشد.
کرد:  بیان  دوم  فاز  خصوص  در  تعاون  توسعه  بانک  پژوهش  و  آموزش  مرکز  مدیر 
برنامه های پژوهشی متعددی با بهره گیری از ظرفیت و توانمندی های داخلی مدیران و کارکنان 

بانک با رویکرد انتقال فناوری و تجربیات انجام شده است.
میرزاخانی در این رابطه با اشاره به طرح های پژوهشی در حال انجام مانند طرح پژوهشی 
سنجش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بانک، طرح پژوهشی تدوین و توسعه گفتمان 
جدید مدیریتی در بانک، بررسی و استخراج شاخص های توسعه ای و اجتماعی بانک در قالب 
دو مفهوم بانکداری پایدار اقتصادی و اجتماعی و محاسبه منافع اجتماعی بانک، مسئولیت 
اجتماعی بر اساس مدل GRI و استانداردهای ایزو 26000، آسیب شناسی سامانه سدرا و 
سایر طرح پژوهشی گفت: با بهره گیری از ظرفیت های مراکز دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی 
معتبر، مدیران و کارکنان نظام بانکی، مدیران و کارکنان بانک توسعه تعاون و شرکت های 
دانش بنیان و شرکت های تابعه بانک طرح های پژوهشی موردنیاز بانک در حال مدیریت می باشد.

میرزاخانی با تبیین برنامه های مذکور از امکان مشارکت مراکز دانشگاهی، آموزشی و 
پژوهشی معتبر، مدیران و کارکنان نظام بانکی و شرکت های دانش بنیان در برنامه های مذکور 

و برنامه مشابه در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون خبر داد.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش در تبیین فاز سوم گفت: به منظور پیشبرد راهبرد مذکور 
پیش بینی شده است سازوکاری به منظور گسترش و توسعه تعامالت آموزشی و پژوهشی مرکز 
با شرکت های تابعه بانک طراحی و عملیاتی گردد. میرزاخانی با اشاره به اینکه فازهای اول و 
دوم از ابتدای سال 13۹۹ دنبال شده و نتایج و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی مطلوبی از 
طراحی و مدیریت این فازها حاصل شده است گفت: فاز سوم باهدف توسعه تعامالت بین بانک 
و شرکت های تابعه طراحی شده و برخی برنامه ها در این حوزه آغاز و پیش بینی شده است و 
برنامه های جدی تری متناسب بااستعدادها و ظرفیت های دوجانبه تدوین و عملیاتی خواهد شد.

در طرح تجهیز منابع »به سوی برتری« محقق شد؛
حفظ سیر صعودی جذب منابع ارزان قیمت

همکاران سخت کوش بانک آینده، موفق شدند تا در طرح تجهیز 
منابع »به سوی برتری«، به دستاورد منحصر به فردی رسیدند.

   طرح مدیریت تجهیز منابع »به سوی برتری« در روز پنج شنبه، 
13۹۹/05/23، پایان یافت. این طرح، از روز سه شنبه 13۹۹/04/23 آغاز و 
به مدت یک ماه در راستای تجمیع منابع ادامه داشت که تالش همکاران 
شعب سراسر کشور به منظور بیشینه سازی فروش محصوالت و کیفیت 

خدمات در شاخص هایی نظیر: افتتاح سپرده، طرح اعتباری آینده داران، ارائه تسهیالت در 
قالب محصوالت مصوب بانک مرکزی ج.ا.ایران و محصوالت و خدمات بانکداری الکترونیکی، 

با قوت روزافزون باقی است. 
از جمله دستاوردهای منحصر به فرد همکاران شعب در بازه زمانی یاد شده، حفظ سیر 
صعودی در جذب منابع ارزان قیمت، وصول مطالبات و معوقات، فروش طرح اعتباری آینده 

داران بوده است.
شایان ذکر است؛ آن دسته از شعبی که موفق به افزایش منابع خود در مقایسه با آغاز طرح 
»به سوی برتری« شدند، حسب تصمیم مدیران محترم بانک، از پاداش آن بهره مند گردیدند.

توسعه  بانک  المللی  بین  گذاری  سرمایه  و  مالی  تأمین  کل  اداره  رییس 
صادرات خبر داد:

راه اندازی خط سوم انتقال برق ایران به ارمنستان طی 6 ماه آینده
بانک  الملل  بین  مالی و سرمایه گذاری  تأمین  اداره کل  رییس 
توسعه صادرات از راه اندازی خط سوم انتقال برق دو مداره 400 کیلو 
ولت به طول 275 کیلومتر شامل طراحی، مهندسی، ساخت، نصب و 

راه اندازی به همراه پست های انتقال برق طی 6 ماه آینده خبر داد.
کامران  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

رضوانی، گفت: این پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر ۸3 میلیون یورو از سوی بانک توسعه 
ابزار بانکی  صادرات در قالب اعتبار خریدار تامین مالی شده و خاطر نشان می شود، این 
منحصر بفرد صرفًا توسط بانک توسعه صادرات ایران در نظام بانکی ارائه شده که راهبرد 

استراتژیک در نفوذ در بازارهای هدف صادراتی محسوب می شود.
انتقال برق ایران به ارمنستان، افزود: این  اندازی پروژه خط 3  وی با اشاره به راه 
پروژه که با سرمایه گذاری بالغ بر ۸3 میلیون یورو از سوی بانک توسعه صادرات تامین 
مالی شده ظرف شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و پروژه خط انتقال برق در 
بخش پست موضوع تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی پست 400/220 کیلو ولت واقع 

در نورآوران با سیستم کنترل DCS است.
وی، تامین مالی در قالب اعتبار خریدار در این پروژه را یکی از موفق ترین موارد تامین 
مالی شده توسط نظام بانکی در شرایط حاکم دانست و گفت: اعتبار خریدار یکی از تسهیالت 
پایه ای محسوب می شود که تکنولوژی آن در اختیار اگزیم بانک های معروف جهان است 
که در کشورمان چنین تسهیالتی توسط بانک توسعه صادرات در راستای رسالت خود جهت 
حمایت از صادرات و تسهیل فرآیند مبادالت تجاری در سطح کالن اقتصادی به بانک ها و 

خریداران خارجی کاال و خدمات فنی و مهندسی ایرانی ارائه می شود.
رضوانی تصریح کرد: در واقع بانک توسعه صادرات ایران عالوه بر تسهیالت معمول 
مالی صادرکنندگان است  تامین  آن  بانکی کشور که عمدتا هدف  نظام  بر  و سنتی حاکم 
و با اعطای تسهیالت به خریداران خارجی، یکی از شیوه های تامین مالی نوین را که در 
سیستم بانکی کشورهای پیشرفته مرسوم بوده را در کشور پیاده سازی و اجرا کرده است.

وی در ادامه به تشریح روند امضای قرارداد این پروژه پرداخت و گفت: با توجه به 
روابط استراتژیک اقتصادی بین دو کشور و به ویژه جایگاه ارمنستان در اتصال شبکه برق 
توسعه  بانک  بین  که  است  اهمیت  حائز  قرارداد  این  اروپا،  و  اوراسیا  کشورهای  به  ایران 

صادرات ایران و طرف ارمنی به امضا رسید.
به گفته رئیس اداره کل تامین مالی و سرمایه گذاری بین المللی بانک توسعه صادرات 
ایران، با بهره برداری کامل از این طرح، دو کشور یک گام موثر در جهت عملیاتی شدن 

سیستم تهاتری متقابل بر می دارند.
رضوانی خاطر نشان کرد: اجرای این پروژه برآیند همکاری نهادهای داخلی از جمله 
و  توانیر  شرکت  ایران،  صادرات  ایران، صندوق ضمانت  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
وزارت امور خارجه با بانک توسعه صادرات ایران بوده و بیانگر ضریب نفوذ اعتبار خریدار 
در کشورهای هدف صادراتی است که زمینه ساز سرمایه گذاری های به مراتب بزرگتر در 

حوزه های مختلف به خصوص خدمات فنی و مهندسی را فراهم کرده است.
وی اظهار داشت:با توجه به اینکه ارمنستان با کشورهای دیگر تبادل برق انجام می 
دهد، اجرای پروژه انتقال برق ایران به ارمنستان، صادرات برق کشورمان را به کشورهای 
این  در  بازارهای صادراتی  در کسب  مهم  گام  یک  این  و  کند  می  تضمین  اوراسیا  حوزه 

منطقه مهم محسوب می شود.
وی با اشاره به مزیت نسبی کشور در بخش خدمات فنی و مهندسی بطور عام به 
ویژه در حوزه صادرات برق بطور اخص، گفت: ایران در حوزه دانش فنی و تخصصی در 
اجرای پست و خطوط انتقال برق در سطح باالیی به لحاظ رتبه بندی در منطقه قرار دارد 
و این فرصت خوبی برای جایگزینی صادرات دانش محور و تخصصی با صادرات نفت است.

رضوانی گفت: شیوع اپیدمی کرونا بسیاری از پروژه های مشابه را در سطح جهانی 
تحت تاثیر قرار داده اما اراده ای که نزد مقامات دو کشور برای استمرار عملیات اجرایی پروژه 
وجود داشت نهایتا بر محدودیت ها غلبه کرد و به جرات می توان از این پروژه به عنوان نمونه 
ای شایان توجه از همکاری های منطقه ای در شرایط سخت و پیش بینی نشده یاد کرد.

یادآور  صادرات  توسعه  بانک  الملل  بین  گذاری  سرمایه  و  مالی  تامین  اداره  رییس 
انتقال تجهیزات و حضور تکنسین ها  شد: علی رغم مشکالتی که شیوع کرونا در مسیر 
از روند  بود، خوشبختانه پیشرفت فیزیکی طرح  ایجاد کرده  و کارشناسان پروژه در محل 
بهره  به  طرح  این  نزدیک  آینده  در  شد  اشاره  که  همانطور  و  است  برخوردار  قبولی  قابل 

برداری خواهد رسید.
به گفته رضوانی از دیگر مزایای اجرای پروژه انتقال برق ایران به ارمنستان، استفاده از 
آن به عنوان الگو و تبلیغاتی مناسب از کمیت و کیفیت خدمات فنی مهندسی کشورمان است.

وی، بازاریابی برای صادرات خدمات فنی مهندسی را بسیار با اهمیت خواند و گفت: 
اجرای یک طرح موفق در حوزه خدمات فنی و مهندسی با کیفیتی در حد استانداردهای 
جهانی نه تنها می تواند به عنوان تضمین خوبی برای اجرای قراردادهای مشابه در سایر 
شرکت  توسط  ای  پروژه  چنین  در  موفق  اجرایی  سوابق  بلکه  باشد  منطقه  کشورهای 
مختلف  کشورهای  در  مشابه  های  پروژه  در  برای حضور  را  زمینه  ایرانی  پیمانکار  های 

را فراهم خواهد کرد.
معاونت  ویژه  به  بانک  در  از همکاری کارشناسی بخش های مختلف  تقدیر  با  وی 
مدیریت امور اعتبارات در همکاری با این اداره کل در یافتن راهکارهای مناسب برای پیشبرد 
معلول همکاری درون سازمانی  پروژه  این  موفقیت  داشت:  اظهار  در شرایط دشوار،  طرح 
در سطح عالی است؛ خوشبختانه نهادهای درگیر در اجرای این طرح نیز با دید مثبتی به 

فرایند توجه نشان داده و در نهایت موفقیت آن را تضمین کردند.

در 3 ماه نخست امسال  صورت گرفت؛
حجم گاز تحویلی به استان های شمالی افزایش یافت

به  تحویلی  گاز  افزایش حجم  از  گاز  انتقال  عملیات   ۹ منطقه  مدیر 
استان های شمالی کشور در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
مقدم  ایران،  گاز  انتقال  شرکت  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
بیگلریان در این باره گفت: حجم گاز تحویلی تحت پوشش منطقه )گلستان، 
میلیون  و 304  میلیارد   4 امسال حدود  بهار  در فصل  و گیالن(  مازندران 
مترمکعب بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که 3 میلیارد و ۹67 

میلیون متر مکعب بوده، ۸.5 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: حجم گاز انتقالی از منطقه که شامل فلوی عبوری از تاسیسات 
تقویت فشار گاز چلوند است، در سه ماه نخست امسال حدود ۹20 میلیون 
متر مکعب بوده و حجم گاز عبوری که شامل مجموع گازهای تحویلی به 
استان های شمالی و منطقه مجاور )منطقه۸( است، در فصل بهار 5 میلیارد 

و 240 میلیون متر مکعب بوده است.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز تصریح کرد: ساعت کارکرد توربو 
کمپرسورهای این منطقه عملیاتی نیز در سه ماهه نخست امسال نسبت به 

زمان مشابه سال ۹۸، افزایش 106 درصدی را نشان می دهد.

تأکید کمیته نظارتی اوپک پالس بر پایبندی به توافق
کاهش تولید

کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک بر پایبندی 
به توافق کاهش تولید نفت تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، مسکو و دبی، گفته های برخی 
منابع اوپک پالس و پیش نویس گزارشی که روز دوشنبه )27 مردادماه(  - دو 
روز پیش از برگزاری نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و 
غیراوپک - توسط رویترز مشاهده شد، نشان می دهد پایبندی اوپک پالس 
به توافق کاهش تولید نفت این ائتالف در ماه ژوئیه ۹5 تا ۹7 درصد بوده 
اوپک پالس به سهمیه  پایبندی اعضای  این کمیته بررسی  است. وظیفه 
کاهش تولیدشان مطابق توافق صورت گرفته است و این بررسی، حاکی از 

بهبود تدریجی تقاضا است.
جمله  از  آن  متحدان  و  )اوپک(  نفت  کشورهای صادرکننده  سازمان 
روسیه، موسوم به اوپک پالس، از ماه مه برای کاهش مشکالت ناشی از 
بیماری همه گیر کرونا که کاهش شدید تقاضای نفت را در پی داشته، تولید 

نفت خود را به طور بی سابقه ای کاهش داده  است.
غیراوپک  و  اوپک  توافق  بر  نظارت  وزارتی  مشترک  کمیته  نشست 
)JMMC( قرار است روز چهارشنبه )2۹ مردادماه( برای بررسی بازار نفت 
و پایبندی اعضا به توافق کاهش جهانی عرضه نفت تشکیل شود. این کمیته 

تنها نقش مشاوره ای دارد و تصمیم گیرنده نیست.
و  اوپک  فنی  مشترک  کمیته  که  کردند  اعالم  پالس  اوپک  منابع 
غیراوپک )JTC( هیچ پیشنهادی برای تغییر توافق کاهش تولید فعلی اوپک 
پالس اعالم نکرده و بر پایبندی کشورهایی مانند عراق، نیجریه و قزاقستان 
به سهمیه کاهش تولیدشان متمرکز شده است. این کشورها متعهد شده اند 
که عالوه بر پایبندی به سهمیه کاهش تولید خود، مطابق توافق کاهش 

تولید اوپک پالس، تخطی از این سهمیه در ماه های اخیر را جبران کنند.
براساس پیش نویس گزارش جی تی سی، این کمیته خطری که تقاضای 
نفت را در صورت وخیم تر شدن شیوع ویروس کرونا تهدید می کند، در نظر 
بر  خود  گزارش  در  غیراوپک  و  اوپک  فنی  مشترک  کمیته  است.  گرفته 
هوشیاری و نظارت دقیق بر اجرای جبران تخطی از سهمیه کاهش تولید و 

تولید بیش از حد برخی از اعضا در ماه های اخیر تأکید کرده است.
پایبندی ۹5 تا ۹7 درصدی به توافق کاهش تولید مطابق استانداردهای 
اوپک رقم خوبی است. براساس بررسی رویترز و ارزیابی های دیگر، عربستان 
سعودی در ماه ژوئیه همچنان کمتر از سهمیه خود نفت تولید کرده، این در 
حالی است که عراق و نیجریه با وجود تخطی از سهمیه تولید خود، کمتر از 

ماه های اولیه توافق، نفت تولید کرده اند.
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک که برای 
ائتالف اوپک پالس نقش مشاوره ای دارد، ماه گذشته میالدی توصیه کرد 
همسو با توافق اخیر اوپک پالس، کاهش تولید تاریخی روزانه ۹ میلیون و 
700 هزار بشکه ای خود را از ابتدای ماه اوت به حدود 7 میلیون و 700 هزار 

بشکه در روز تغییر دهند. این تغییر در این ماه اجرا شد.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز پنجشنبه )23 مردادماه( اعالم 
کرده بود که پیشنهاد جدیدی برای تغییر توافق اوپک پالس ارائه نشده است.

و  نکند  شتاب زده ای  اقدام  هیچ کس  می کنم  فکر  بود:  گفته  وی 
پیشنهادهای دیگری مطرح نمی شود. بازار کم  و بیش پایدار است و ما شاهد 

بازگشت تدریجی تعادل به بازار نفت هستیم.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران:
تولید روزانه گاز طبیعی از مرز 7۰۰ میلیون مترمکعب گذشت

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد که هم اکنون میانگین تولید 
روزانه گاز طبیعی در پاالیشگاه های کشور 703 میلیون مترمکعب است.

محمد عسگری در این باره گفت: میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در 
پاالیشگاه های کشور هم اکنون 703 میلیون مترمکعب است که در مقایسه 

با دوره مشابه پارسال 6۹ میلیون مترمکعب افزایش داشته است.
به گفته وی، میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در دوره مشابه پارسال 

634 میلیون مترمکعب بوده است.
اساسی  تعمیرات  انجام  تأکید کرد:  ایران  سخنگوی شرکت ملی گاز 
در پاالیشگاه های کشور و شیوع ویروس کرونا خللی در افزایش تولید گاز 

طبیعی به وجود نیاورده و این روند رو به رشد ادامه دارد.
میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در پاالیشگاه های کشور در خرداد ماه 

امسال به 674 میلیون مترمکعب رسیده بود.
مسعود زردویان، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران 
نیز چندی پیش در گفت وگو با شانا از افزایش توان دریافت و پاالیش گاز 
در پاالیشگاه های گاز سراسر کشور خبر داده و گفته بود: ظرفیت فرآورش 
گاز در پاالیشگاه های کشور به حدود یک میلیارد و 30 میلیون مترمکعب 
در روز رسیده و تولید گاز در سه ماه نخست امسال جهش 2.2 درصدی را 

ثبت کرده است.

تولید نفت شیل آمریکا شتاب می گیرد
 اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده اعالم کرد که تولید نفت هفت 
تولیدکننده عمده نفت شیل آمریکا در ماه سپتامبر، 20 هزار بشکه در روز 

کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، برآورد اداره اطالعات انرژی 
آمریکا )یی آی ای( در گزارش روز دوشنبه )27 مردادماه( حکایت از آن دارد 
که تولید هفت شرکت بزرگ تولیدکننده نفت شیل در ماه سپتامبر روزانه 20 
هزار بشکه کاهش می یابد و به حدود 7 میلیون و 560 هزار بشکه می رسد.

بر اساس برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا ، پیش بینی می شود تولید 
نفت در حوضه پرمین تگزاس و نیومکزیکو و باکن داکوتای شمالی افزایش 

و در حوضه ایگل فورد شیل تگزاس کاهش یابد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا روز سه شنبه )21 مردادماه( پیش بینی کرده 
بود که تولید نفت خام ایاالت متحده امسال ۹۹0 هزار بشکه در روز کاهش 
می یابد و به 11 میلیون و 260 هزار بشکه در روز می رسد، این در حالی 
است که در برآورد پیشین این نهاد مقدار کاهش تولید 600 هزار بشکه  در 

روز پیش بینی شده بود.
این اداره همچنین انتظار دارد مصرف نفت و دیگر سوخت های مایع 
ایاالت متحده در سال 2020، روزانه 2 میلیون بشکه کاهش یابد و به 1۸ 
میلیون و 460 هزار بشکه در روز برسد، رقم کاهش مصرف در برآورد پیشین 

2 میلیون و 120 هزار بشکه در روز بود.

رییس شورای شهر تهران:

دولت رقم پرداختی یارانه را برای پروژه های عمرانی هزینه کند
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

لید  تو ی  یکا سند بیر  د
سرسوزن  و  سرنگ  کنندگان 
درصدی   30 کاهش  از  ایران 
فروش سرنگ در پی شیوع ویروس کرونا 
خبر داد و گفت که  با وجود اینکه ظرفیت 
تولید سرنگ در کشور سه برابر نیاز است، 
است  محدود  بسیار  این محصول  صادرات 
روابط  حاضر  حال  در  آن  اصلی  دلیل  که 

بین المللی و سیاسی ایران است.
نیاز  کرد:  اظهار  فرح  عینی  خدایار 
سرنگ  انواع  از  میلیارد  یک  کشور  ساالنه 
عدد  میلیارد  سه  تولید  ظرفیت  اما  است، 
این  در  فعال  کارخانه    20 بنابراین  است. 
خود  ظرفیت  سوم  یک  با  مجبورند  حوزه 
سرمایه  به  موضوع  این  که  کنند  فعالیت 

کشور صدمه میزند.
یکی  گذشته  در  اینکه  بیان  با  وی 
در  صادرکننده  شرکت های  بزرگترین  از 
خاورمیانه در سندیکای تولیدکنندگان سرنگ 
وجود داشت، تصریح کرد: به دلیل ناتوانی 
چینی،  قیمت های محصوالت  با  رقابت  در 
با جمعیت 400  اطراف  بازار کشورهای  ما 
میلیونی را از دست دادیم. قیمت تمام شده 

در  که  حمایت هایی  دلیل  به  چینی  کاالی 
بخش تولید دریافت می کند خیلی پایین تر از 
محصوالت ما است. البته مشکل فقط رقابت 
هم  کشور  خارجی  روابط  و  نیست  قیمتی 
روی این مسئله تاثیر دارد. بنابراین صادرات 

سرنگ در حال حاضر بسیار محدود است.
به گفته دبیر سندیکای تولیدکنندگان 
اخیر  مطالعات  ایران  سرسوزن  و  سرنگ 
نشان می دهد که در حال حاضر مانع اصلی 
صادرات روابط بین المللی و سیاسی ایران با 
کشورهای دیگر است، چرا که با افزایش نرخ 

ارز مشکل رقابت قیمتی باید برطرف شد.

عینی فرح با بیان اینکه تولید سرنگ 
است  بسیار محدود  در کشورهای همسایه 
ندارند،  بخش  این  در  تولید  اصاًل  برخی  و 
تصریح کرد: سرنگ یک کاالی استراتژیک 
است و با توجه به اینکه کشورهای همسایه 
بسیار  بازار  یک  نیستند،  تولیدکننده  اکثرا 
از  یکی  دارد.  ایران وجود  اطراف  در  خوب 
دالیل افزایش ظرفیت تولید به سه برابر نیاز 
واقعی کشور هم این بود که فکر می کردیم 
سوریه،  عراق،  کشورهای  به  می توانیم 
کشورهای   ... و  تاجیکستان  افغانستان، 
سه  اینکه  وجود  با  اما  کنیم.  صادر  دیگر 

کردیم  ایجاد  کارخانه  کشور  ظرفیت  برابر 
نتوانستیم در زمینه صادرات موفق باشیم.

به گفته وی در بخش سرنگ واردات 
نداریم و عمده مواد اولیه تولید این محصول 
نیز داخلی است و فقط سرسوزن از طریق 

واردات تامین می شود.
تاثیر کرونا بر بازار سرنگ

تولیدکنندگان سرنگ  دبیر سندیکای 
تاثیر  درباره  ادامه  در  ایران  سرسوزن  و 
بازار سرنگ اظهار  بر  شیوع ویروس کرونا 
کرد: سرنگ جزو خدمات عمومی پزشکی و 
کاالی غیرکرونایی است، بنابراین با توجه به 
اینکه با شیوع این ویروس و نگرانی از ابتال 
به آن در مراکز درمانی، مراجعات عمومی به 
مراکز درمانی و کلینیک ها کم شده، خدمات 
پزشکی غیر کرونایی به شدت پایین آمده و 
به تبع آن فروش در بازار سرنگ هم بسیار 

کم تر از سال گذشته شده است.
وی افزود: در سال جاری از فروش در 
بازار سرنگ حدود 30 درصد کاهش داشته 
است و یکی از واحدهای دولتی حتی تا 30 
درصد تخفیف می دهد که فقط بتوانند حقوق 

کارگران خود را پرداخت کنند.

کرونا تولید سرنگ را هم مشکل کرد!

خودرو  تولید  درصدی   20 افزایش 
که  شده  محقق  حالی  در  جاری  سال  در 
ترین  اصلی  عنوان  به  سازان  قطعه  این 
همچنان  خودرو،  صنعت  کنندگان  تامین 
در  آنها  بدعهدی  سر  بر  خودروسازان  از 
که  آنجا  دارند،  تا  گالیه  مطالبات  پرداخت 
هنوز مطالبات خود را از زمستان سال گذشته 

دریافت نکرده اند.
تداوم  وجود  با  و  امسال  ابتدای  از 
شرایط تحریم و اضافه شدن مشکل شیوع 
وقفه  بی  تالش  شاهد  اما  کرونا،  ویروس 
به خط  رسانیدن قطعات  برای  قطعه سازان 
تولید خودروسازان بودیم و رکوردهایی که از 
دو خودروساز بزرگ کشور به گوش می رسد، 
حاصل تالش قطعه سازان است. به طوری 
که در چهار ماهه امسال رشد 20 درصدی 
تولید خودرو در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

به ثبت رسید.
با این حال، همچون سال های گذشته 
شاهد دست و پنجه نرم کردن قطعه سازان 
و  هستیم  بین المللی  و  داخلی  مشکالت  با 
فعاالن این عرصه همچنان مظلوم و محروم 

واقع شده اند.
رضایی«،  »رضا  زمینه،  ین  ا در 
و  نیرومحرکه  انجمن صنایع همگن  عضو 
قطعه سازی کشور افزود: در ماه های گذشته 
بودیم  شاهد تالش جهادگونه قطعه سازان 
خانه  که  داریم  سراغ  قطعه سازانی  حتی  و 
تولید  روند  تداوم  برای  را  خود  کاشانه  و 
فروختند و قطعه تولیدی را به خودروسازان 
تحویل دادند، اما این صنعت در کشورمان 

به شدت مورد کم لطفی و بی توجهی قرار 
گرفته است.

این مقام صنفی یادآورشد:  امروز اکثر 
قطعه سازان در حال دریافت مطالبات مربوط 
به دی و بهمن ماه پارسال خود هستند، زمانی 
ارزش  تا 11 هزار تومان  بین 10  که دالر 
از  پنج ماه  با گذشت حدود  امروز  داشت و 
سال و در حالی که قیمت برخی مواد اولیه 
داخلی بیش از 100 درصد افزایش داشته، 
تازه قرار است تا قیمت هایشان در قراردادها 

به روزرسانی شود.
وی گفت: مشکالت مشابهی با بیمه ، 
سازمان امور مالیاتی و گمرک وجود دارد و 
هیچ مرجعی برای پاسخگویی نیست، این در 
حالی است که همه مسووالن و نمایندگان 
مجلس از رفع مشکالت سخن می گویند و 
قول می دهند اما تاکنون مشکالت فعاالن 

این صنعت کاهش نیافته است.

که  ری کرد  ا میدو ا ز  ا بر ا یی  رضا
دست کم مدیران خودروسازی، به حمایت از 
قطعه سازان بپردازند و در تعامل با نمایندگان 
خانه ملت، برخی قوانین مخل و مزاحم تولید 

را کنار بگذارند.
بدعهدی خودروسازان و بی نظمی 

در تولید
انجمن  رئیس  نایب  زمینه  این  در 
قطعه سازی  و  نیرومحرکه  همگن  صنایع 
احترام  گفت:  ایرنا  به  نیز  تهران  استان 
قراردادهایشان  به  خودروسازان  نگذاشتن 
با قطعه سازان، یکی از بزرگترین مشکالت 

است.
»امیرحسین جاللی« افزود: در حالی 
که فصل الخطاب قطعه سازان و خودروسازان، 
در  مثال  به طور  اما  است،  قراردادهایشان 
پرداخت  برای  مهلت  روز   60 قراردادها 
به  عمل  در  اما  می شود،  نوشته  مطالبات 

قراردادی  »ما  می رسد؛  روز   400 از  بیش 
می خواهیم که اجرایی باشد.«

بدعهدی ها،  تاکیدکرد:  این گونه  وی 
با خود بی نظمی به دنبال می آورد که خود 
موجب افت کیفیت تولیدات، کاهش تمرکز 
برنامه های  شدن  مختل  و  قطعه سازان 

داخلی سازی می شود.
نبود شفافیت در قیمت تمام شده 

خودروها
نبود  از  همچنین  صنفی،  مقام  این 
شفافیت در قیمت تمام شده خودروها گالیه 
صنعت  در  ورودی  شاهدیم  گفت:  و  کرد 
و  و تجهیزات  )شامل قطعات  خودروسازی 
مواد اولیه( با قیمت های متغیر، اما خروجی 
)خودروهای تولیدی( با قیمت های ثابت و 

دستوری است.
اعتماد  رای  عدم  از  انتقاد  با  وی 
نی«  با خیا مدرس  »حسین  به  مجلس 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  پیشنهادی  وزیر 
بیان داشت:  اکنون وزارتخانه به مثابه تیمی 
است که کاپیتان ندارد و امروز دیگر کسی 
و  تحریم ها  کنونی  شرایط  در  که  نیست 
کرونا، مشکالت ارزی، افزایش قیمت ها و 
غیره، در برابر سازمان امور مالیاتی و سایر 
تولیدکنندگان  ما  از  نظارتی  ارگان های 

حمایت کند.
جاللی خاطرنشان کرد: ما قطعه سازان 
آقای  از  مدیریت  پیوستگی  لزوم  دلیل  به 
نبود  زیرا  کردیم،  حمایت  مدرس خیابانی 
پیوستگی مدیریت بدترین اتفاقی است که 

می تواند در هر سازمان بیفتد.

گالیه قطعه سازان از بدعهدی شرکت های خودروساز

کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع 
برای صاحبان  را  نام وام کرونا  ثبت  ویروس کرونا، مهلت 
مشاغل بیمه شده تا 15 شهریور و صاحبان مشاغل فاقد بیمه 

تا پایان شهریور ماه تمدید کرد.
مهمترین مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشی از شیوع کرونا، حذف شرط »نداشتن چک برگشتی« 
از شروط دریافت همه تسهیالت کرونایی برای متقاضیان 
کارهای  و  به کسب  مربوط  تسهیالت  در همه  و ضامنین 

آسیب دیده از کرونا بود.
در بیست و چهارمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا که به ریاست معاون 

دستگاهها  نمایندگان  حضور  با  و  جمهور  رئیس  اقتصادی 
برگزار شد،گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت به 
کسب و کارهای آسیب دیده ناشی شیوع کرونا توسط وزارت 
کار و بانک مرکزی و گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی ارائه و 
دریافت  خصوص  در  سازمان  این  پیشنهادات  و  راهکارها 

تسهیالت بانکی بحث و بررسی شد.
 یکی از موانع پیش رو برای دریافت تسهیالت حمایتی 
کرونا، »نداشتن چک برگشتی« بود که کارگروه این شرط 
را از مقررات پرداخت تسهیالت بانکی مستثنی کرد تا روند 
پرداخت تسهیالت کرونا به متقاضیان و صاحبان کسب و 

کارها تسهیل شود.
بر این اساس مهلت زمانی تشکیل پرونده و پرداخت 
تسهیالت به »کسب وکارهای بیمه نشده« تا پایان شهریور 
تا 15 شهریورماه  بیمه شده«   و کارهای  13۹۹و »کسب 
13۹۹ تمدید شد و متقاضیان می توانند در مهلت یاد شده 
   /https://kara.mcls.gov.ir به سامانه کارا به نشانی
حمایتی  تسهیالت  دریافت  برای  نام  ثبت  روند  و  مراجعه 

کرونا را دنبال کنند.
و  رسانی  اطالع  پایگاه  از  همچنین  جلسه  این  در 
www.coronomy.   پایش اقتصادی کرونا به آدرس

ir رونمایی شد.

مهلت ثبت نام وام کرونا تا شهریور تمدید شد
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و  ب  آ ر  مو ا یر  مد
فاضالب خمیر گفت: تمام 
مجموعه  تالش  و  سعی 
و  شهرها  آب  تامین  خمیر  آبفای 
روستاهای این شهرستان با حداقل 

قطعی و نوبت بندی بوده است.
عمومی  بط  روا گزارش  به 
آبفا،  شرکت  همگانی  آموزش  و 
شورای  در  زاده  حسین  جهانگیر 
اداری شهرستان خمیر افزود:علیرغم 
منابع  فاقد  خمیر  شهرستان  اینکه 
پایدار آب است اما با مجموع اقدامات 
انجام شده، مشترکین شهر خمیر که 
از این 5 روز در هفته آب  تا پیش 
دریافت می کردند در حال حاضر در 
تمام روزهای هفته از آب آشامیدنی 

بهره مند هستند.
فزایش  ا ینکه  ا بیان  با  وی 
و هم  در شهر  کیفیت خدمات هم 

در روستاها مورد توجه است، تصریح 
کرد، مشترکین مجتمع کشار پیش 
دریافت  آب  بار  یک  ماهی  این  از 
می کردند که در حال حاضر فاصله 
روزهای دریافت آب به هفته ای یک 

بار تقلیل یافته است.
به گفته مدیر امور آبفای خمیر، 
تعویض ممبران های آبشیرین کن، 

اصالح خطوط و ساماندهی انشعاب 
ها از جمله اقداماتی است که باعث 
شده وضعیت آب این مجتمع بهبود 
یابد.وی همچنین به پروژه های آبفا 
گفت:  و  کرد  اشاره  دولت  درهفته 
پروژه های مخزن 500 متر مکعبی 
آبشیرینکن مجتمع کشار، شبکه آب 
شهرک خاتم بناب، مخزن خیرساز 

آب  انتقال  خط  اجرای  و  گوین 
گوین به پایان رسیده و آماده بهره 

برداری است.
در  اینکه  بیان  با  زاده  حسین 
بصورت  پیمانکار   7 حاضر  حال 
فعال  خمیر  شهرستان  در  همزمان 
دوم  فاز  کرد،  خاطرنشان  هستند، 
خط انتقال آب کهورستان به رویدر، 
به  لیمو  چاه  پمپاژ  ایستگاه  احداث 
اجرای خط  تهلو،  و  انگوران  سمت 
انتقال پل انگور، اجرای خط انتقال 
روستاهای  شبکه  اصالح  درگور، 
و  آرابی  کسه،  درویش،  آل  درگور، 
انتقال آب شیرین کن  اصالح خط 
پروژه  این  جمله  از  کشار  مجتمع 
هاست. وی در پایان افزود: اصالح 
و توسعه شبکه و خط انتقال مجتمع 
کیشی نیز طی چند روز آینده آغاز 

می شود.

مدیر امور آب و فاضالب خمیر در شورای اداری مطرح کرد:

فعالیت همزمان 7 پیمانکار برای آبرسانی به شهرستان خمیر
وضعیت آبرسانی به روستاهای خمیر بهبود یافته است

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم عنوان کرد:
امداد  تلفنی در واحد  تماس  1۰ هزار  به  پاسخگویی 

شرکت گاز استان ایالم

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: در 4 ماهه اول سال 
ایالم  استان  گاز  امداد شرکت  واحدهای  با  تماس  هزار  جاری 10 

برقرار شده است.
عباس شمس اللهی اظهار داشت: در 4 ماهه ابتدای سال جاری 
تعداد 10 هزار تماس تلفنی با واحدهای امداد شرکت گاز در مرکز 
استان و شهرستانها برقرار و پاسخگویی و خدمات رسانی مناسب به 

مشترکین صورت گرفته است.
 وی افزود: خدمات رسانی و جلب رضایت حداکثری شهروندان 
و مشترکین، سرلوحه اهداف متعالی همکاران در شرکت گاز استان 

ایالم می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد: در سال ۹۸ نیز 
بالغ بر 40 هزار تماس با واحدهای امداد شرکت برقرار گردیده بود 
که در سریعترین زمان و باالترین کیفیت پاسخگویی به مشترکین 

گرامی داده شده است.

حفظ سالمت کارکنان و خانواده  ایشان در برابر شیوع 
ویروس کرونا اولویت نخست است

عمومی؛  روابط  گزارش  به 
امور  رئیس  شیرپوری  ابوالفضل 
و  زیست  محیط  ایمنی،  بهداشت، 
پدافندغیرعامل شرکت گاز استان 
سیزدهمین  برگزاری  از  سمنان 
مدیریت  و  سالمت  کمیته  جلسه 
در  شرکت  این  اضطراري  شرایط 
های  دستورالعمل  اجراي  راستاي 
وزارت بهداشت مبنی بر پیشگیري 
و   1۹ کووید  ویروس  با  مقابله  و 
بررسي ابالغیه هاي جدید و نتایج 
حاصل از اقدامات انجام شده جهت 

شکست زنجیره انتقال ویروس کرونا با حضور مدیر عامل، روساي نواحی 
و سایر اعضاي کمیته شرایط اضطراري خبر داد و گفت: 

و  کنترل  اجرایی  برنامه های  تحلیل وضعیت  با هدف  این جلسه 
پیشگیری از شیوع ویروس کووید 1۹ و ارائه گزارشي در خصوص تهیه 
و توزیع مواد ضد عفوني و گندزدا، لوازم حفاظت فردي و سایر اقدامات 

انجام شده در اماکن و ادارات گاز این استان برگزار شد.
بر  جلسه  این  در  سمنان  استان  گاز  شرکت   HSE امور  رئیس 
اهمیت حفظ سالمت کارکنان و خانواده  ایشان در برابر شیوع بیماري 
کرونا ویروس در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت 
تاکید کرد و گفت: آگاه سازی و آموزش پرسنل و عموم مراجعین در 
برابر  انتقال بیماری ها از جمله کرونا ویروس، از موارد حایز اهمیت در 

حفظ سالمتی افراد می باشد.
ابوالفضل شیرپوری با اشاره به تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در 
این خصوص همراستا با ماموریت اصلي شرکت که خدمات گازرسانی 
به مردم شریف استان است، اجراي دقیق مفاد دستورالعمل ها و ابالغیه 
هاي وزارت بهداشت توسط روساي نواحی، HSE و منابع انساني و 
همچنین استفاده از لوازم حفاظت فردي و رعایت مقررات و پروتکل 
هاي بهداشتي توسط پرسنل شاغل در ستاد و نواحی را ضروری دانست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:
استان  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  نظارت 

مرکزی تداوم یابد
بر رعایت  افزایش نظارت  بر  اراک  دانشگاه علوم پزشکی  رئیس 
مرکزی  استان  های  شهرستان  از  بعضی  در  بهداشتی  پروتکل های 
مانند دلیجان و شازند تاکید کرد. سید محمد جمالیان  در نشست ستاد 
اراک، اظهار کرد: استان  بیماری کرونا در استان مرکزی در  مدیریت 
استان های  با  تبع  به  مردم  و  است  کشور  پیر  استان  سومین  مرکزی 
نیز در شهرهای  از سوی دیگر مدیران  و  دارند  ارتباط  و  تعامل  قرمز 
برای  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  که  هستند  تردد  حال  در  قرمز 
آن ها ضروری قلمداد می شود. وی ادامه داد: در ماه های اخیر بیشترین 
میزان مبتالیان بستری در بیمارستان های استان به دلیل حضور افراد 
در مراسم از جمله دورهمی شبانه و خانوادگی، عروسی و عزاداری در 
سایر استان ها بوده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک عنوان کرد: 
با توجه به تاکید رعایت پروتکل های بهداشتی در دستگاه و نهادهای 
اجرایی استان خوشبختانه گزارشات حاکی از رعایت نکات بهداشتی در 

خصوص کووید 1۹ است.
به گفته جمالیان مردم در شهرستان های دلیجان و شازند در رعایت 
پروتکل های بهداشتی نسبت به سایر شهرستان ها ضعیف تر عمل کردند و 
باید اقدامات جدی در این حوزه صورت پذیرد. وی با اشاره به فرا رسیدن 
ماه محرم و صفر استان مرکزی برگزاری مراسم عزاداری را بزرگترین 
دغدغه دانشگاه علوم پزشکی برشمرد و گفت: از هیأت های عزاداری 
انتظار می رود، به منظور جلوگیری از ابتالء افراد به کرونا پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند. جمالیان وضعیت هفت شهر استان مرکزی را 
در مواجهه با کرونا قرمز اعالم کرد و گفت: در این شهرها بر اساس 

پروتکل های بهداشتی باید محدودیت اعمال شود.

اقدام  دست  در  های  پروژه  برخی  بررسی  نشست 
شهرداری رشت برگزار شد

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت در این نشست در زمینه پروژه های متعددی در شهر 
تصمیم گرفته شد.پروژه هایی که در این نشست چگونگی اجرای 
آنها مورد توافق بوده عبارتند از: یادمان شهدای گمنام بوستان ملت، 
یادمان دکتر حشمت در محله چله خانه و مناسب سازی مزار آن، 
اتمام احداث دوربرگردان بلوار امام علی)ع(حد فاصل نیروی دریایی 
امام علی)ع(، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری همچون  میدان  تا 
نمایشگاه های خودرو که پیاده رو ها را اشغال می کنند و عبور و 
مرور عابران را مشکل و همچنین احداث الین کندروی مسیر نیروی 
دریایی به ولیعصر)عج( بحث و تبادل نظر شد.شایان ذکر است عالوه 
بر شهردار رشت دکتر حامد عبداللهی عضو شورای اسالمی شهر 
رشت، مدیران مناطق سه و چهار ، رئیس سازمان سیما، منظر، برخی 

مدیران شهرداری حضور داشتند

بهره  به  سرخس  در  گوگرد  فراوری  واحد  بزودی4 
برداری می رسد

ــتاندار  ــا اس ــس ب ــو کنفران ــه ویدئ ــرخس درجلس فرماندارس
ــرد در  ــراوری گوگ ــد ف ــاح 4 واح ــرم خراســان رضــوی ازافتت محت

ــر داد. ــران خب ــه خانگی ــردی منطق ــارک  گوگ پ
ــس  ــو کنفران ــه ویدئ ــدم در جلس ــی مق ــا رجب ــد رض  محم
ــی  ــادی فرهنگ ــعه اقتص ــث توس ــت مثل ــن وضعی ــی آخری ارزیاب
خراســان رضــوی کــه بــا حضوراســتاندار محتــرم برقــرار شــده بــود 
در گزارشــی بــا اشــاره بــه حــوزه مســئولیت ســه معیــن اقتصــادی 
شهرســتان وآخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه گفت:آســتان قــدس 
ــتان  ــی کل شهرس ــادی اصل ــن اقتص ــوان معی ــه عن ــوی ب رض
ــوزه  ــا )ع ( درح ــام رض ــپاه ام ــازندگی س ــرار گاه س ــراه ق ــه هم ب
مســئولیت دو دهســتان تجــن وســرخس وشــرکت بهــره بــرداری 
نفــت وگازشــرق کــه از ســال گذشــته بــه ایــن جمــع پیوســته ودر 
دهســتان خانگیــران وکل بــی بــی فعالیــت دارنــد از 6 گام تعریــف 

ــه ســرانجام رســاندند. ــر اســاس نامــه تعــدادی را ب شــده ب
وی افزود:ازمجمــوع امضــاء 56 تفاهــم نامــه توســعه اقتصادی 
بخــش خصوصــی بــا اضــالع مثلــث توســعه اقتصــادی شهرســتان 
ــا  ــود، ت ــه امضــاء رســیده ب ــارد تومــان ب ــه ارزش ۸26 میلی کــه ب
ــراوری  ــان آن در چهــار واحــد بخــش ف ــارد توم ــون 300 میلی کن
ــد هزینــه  ــاالی ۹0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارن گوگــرد کــه ب
شــده ،کــه بــا افتتــاح کامــل بــه عــدد 500 میلیــارد تومــان مــی 

رســند..
مدیــر مثلــث توســعه اقتصــادی شهرســتان ســرخس بــا بیــان 
ــهیالت  ــچ تس ــی هی ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ ــه در س اینک
دولتــی هزینــه نشــده اضافــه کرد:روزانــه 2 هــزار تــن گوگــرد خــام 
در مجتمــع صنعتــی گاز شــهید هاشــمی نــژاد تولیــد میشــودکه بــا 
راه انــدازی واحــد هــای فــراوری مــی تــوان از خــام فروشــی را تــا 
60 درصــد پیشــگیری کنیــم واشــتغال بیــش از 150 نفــر را بصورت 

مســتقیم در شهرســتان رقــم بزنیــم.
محمــد رضــا رجبــی مقــدم حــوزه کشــاورزی را پــر بارتریــن 
بخــش در ایجــاد اشــتغال عنــوان کرد ویادآور شــد:در ســال گذشــته 
ــی هــای  ــه تعاون ــب آب از ســد دوســتی ب ــر مکع ــون مت 50 میلی
ــل داده شــد  ــای شهرســتان تحوی ــال ه ــق  کان ــران از طری آب ب
کــه بــا توجــه بــه بــارش هــای ســال زراعــی جــاری ایــن امربــا 
افزایــش  30 میلیــون متــر مکعبــی بــه ۸0 میلیــون متــر مکعــب 
رســید کــه خــود موجــب افزایــش 64 درصــدی ســطح زیــر کشــت 
چهــار محصــول کلــزا یونجــه پنبــه وجالیــزرا در پــی داشــته اســت.

رئیــس گارگــروه هماهنگــی معیــن هــای اقتصــادی ســرخس 
تصریــح کــرد: 6 تعاونــی در شهرســتان ســرخس بــا جمعیــت 737 
نفــر از روســتائیان حاشــیه جنــگل هــای پســته بــرای اولیــن بــار 
ضمــن توافــق با اســتان قــدس مدیریــت 15هــزار هکتــار از اراضی 
جنــگل هــای پســته را برعهــده گرفتنــد کــه ایــن امرمــی توانــد 

تحــول بزرگــی در معیشــت روســتائیان ایجــاد کنــد،
رجبــی مقــدم درادامــه ویدئــو کنفرانــس بــا اســتاندار محتــرم 
خاطــر نشــان کــرد:از حــدود 452 هــزار هکتــار اراضــی شهرســتان  
300 هــزار هکتــار در هشــت پــالک اختالفــی بیــن اســتان قــدس 
وجهــاد کشــاوری وجــود دارد کــه بــرای رفــع ایــن مانــع واعطــای 
مجــوز )اســتعالم وتغییــر کاربــری (بــرای ســرمایه گــذاری واحــد 

هــای خــورد مســاعدت اســتانداری محتــرم را مــی طلبــد...

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند:
شرکت  در  کشتیرانی  سوخت  لیتر  میلیون   1۰۸ تولید 

پاالیش نفت شازند
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند با اشاره به 
اینکه این شرکت تنها شرکت تولید گننده سوخت کشتیرانی در کشور 
محسوب می شود، گفت: امسال 10۸ میلیون لیتر سوخت کشتیرانی 

در این شرکت تولید شده است.
شرکت  در  حاضر  خبرنگاران  جمع  در  رمضانپور  غالمحسین 
پاالیگاه  این  اینکه  به  اشاره  با  خمینی)ره(شازند  امام  نفت  پاالیش 
تولیدکننده بنزین یورو چهار و یکی از مهمترین پاالیشگاه های نفت 
کشور محسوب می شود اظهار داشت: این مجموعه به عنوان بزرگترین 
پاالیشگاه تک واحدی ایران در سال 1372 با ظرفیت اسمی 150 

هزار بشکه در روز راه اندازی شده است.
رمضانپور با بیان اینکه این شرکت نخستین پاالیشگاهی است که 
کار مطالعه و عملیات اجرای آن بعد از انقالب اسالمی و در نخستین 
سال بعد از جنگ تحمیلی را آغاز کرده گفت: ظرفیت این پاالیشگاه 
پس از مدتی با تالش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص به 250 

هزار بشکه در روز رسیده است.
وی عنوان داشت: امسال یک میلیارد و 170 میلیون لیتر بنزین 
یورو چهار در این واحد پاالیشگاهی تولید شد که  بخش عمده آن در 

استان های تهران، البرز و مرکزی به مصرف رسیده است.
 رمضان پور با بیان اینکه روزانه بیش از 12 میلیون و 500 هزار 
لیتر بنزین یورو چهار در شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند 
تولید می شود، ادامه داد: بیش از 17 میلیون لیتر بنزین سوپر نیز امسال 

در این واحد تولید و به نقاط مختلف کشور ارسال شد.
بیان  شازند  خمینی)ره(  امام  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
این شرکت  در  کشتیرانی  لیتر سوخت  میلیون  امسال 10۸  داشت: 
تولید شده است چرا که این شرکت تنها شرکت تولید کننده سوخت 

کشتیرانی است.

مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیالنخبر داد: 
انتقال  های  پست  حرارتی  نقاط  درصدی   15 کاهش 

و فوق توزیع
حمزه عیسی زاده مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای 
گیالن با بیان اینکه یکی از راه های جلوگیری از کاهش خاموشی ها و 
انرژی توزیع نشده، شناسایی اتصاالت سست و نقاط ضعیف تجهیزات 
پستها جهت ترمیم و حفظ پایداری شبکه می باشد، گفت:  به منظور 
تحقق این امر، گروه مطالعات شبکه دفتر فنی انتقال هرسال پست 
های پر بار را جهت بازدید مضاعف از اتصاالت تجهیزات پست ها 
شناسایی کرده که توسط واحد ترموگرافی تست ترموویژن از آنها به 
عمل می آید. عیسی زاده ضمن تشکر از تالش ها و اقدامات »شیرزاد 
حسینی« مسئول ترموویژن معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه 
ای گیالن، افزود: در سال 13۹۹ نیز به مشابه سال های گذشته تعداد 
32  پست از پست های انتقال و فوق توزیع پر بار معرفی شده بود که 
طی برنامه ریزی صورت گرفته تست ترموویژن همه آنها انجام شد و 

تعداد 37  مورد نقطه حرارتی مشاهده و برداشت شد.
عیسی زاده در خصوص نقاط حرارتی مشاهده شده گفت: تعداد 
نقاط حرارتی مشاهده شده در سال ۹۹  در مقایسه با سال ۹۸ که  از 
تعداد 2۹ مورد پست پر بار، 40  نقطه حرارتی اعالم عیب شده بود، 
دارای کاهش حدود 15 درصدی نقاط حرارتی در سال ۹۹ نسبت به  

سال ۹۸ می باشند

 بهره برداری از  1۶ پروژه آبفا استان اصفهان  
با اعتباری بالغ بر 3 هزار و ۵0 میلیارد ریال درهفته دولت

مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان اعالم کرد: 
در هفته دولت از 14 پروژه 
در بخش آب و 2 پروژه در بخش 
اصفهان،  شهرهای  در  فاضالب 
نایین، چادگان، نطنز،کوهپایه، دامنه، 
نجف آباد و فریدونشهر با اعتباری 
بالغ بر 3 هزار و 50 میلیارد ریال به 

بهره برداری می رسد.
مهندس هاشم امینی به برخی 
آب  بخش  در  که  هایی  پروژه  از 
برداری  بهره  به  دولت  هفته  در 
خاطرنشان  و  کرد  اشاره  رسد  می 
ساخت:  بهره برداری از 1۹1 کیلومتر 
خطوط آبرسانی و شبکه توزیع 110 
و  حفر  اصفهان،  استان  در  روستا 
تجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب 
کیلومتر خط  اندازی 6.5  راه  نطنز، 
نجف  شیرخانه  آبرسانی  اضطراری 
فقره  زازران، نصب 16هزار  به  آباد 
انشعاب آب در اصفهان، راه اندازی 
سیستم تله متری مخزن ذخیره آب 
شهر گلدشت، بهره برداری از 11۸ 
کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع 
آب شهری اصفهان، در دستور کار 

قرار می گیرد.

احداث  به  اشاره  ضمن  وی 
مخزن 400 مترمکعبی و اجرای لوله 
گذاری خط انتقال آب  در شهرستان 
چادگان  بیان داشت: احداث مخزن 
فریدن،  در  آب  مترمکعبی  هزار 
کنترل  آزمایشگاه  احداث ساختمان 
اندازی  راه  استان،  غرب  کیفیت 
برق اضطراری ایستگاه های پمپاژ 
چشمه لنگان و ایستگاه پمپاژ شماره 

دو فریدونشهر، خرید و نصب مخازن 
مترمکعبی  و100   50 ساخته  پیش 
شهر کوهپایه و دیوار کشی مخازن 
نایین از دیگر پروژه های قابل بهره 
برداری در بخش آب در هفته دولت 

می باشد.  
استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
هایی  پروژه  به  اشاره  با  اصفهان 
هفته  در  فاضالب  بخش  در  که 

رسد  می  برداری  بهره  به  دولت 
تصریح نمود: در هفته دولت 105 
جمع  و  انتقال  خطوط  از  کیلومتر 
استان  در  فاضالب  شبکه  آوری 
قرار  برداری  بهره  مورد  اصفهان 
این  اجرای  دنبال  به  و  گیرد  می 
پروژه 1۹ هزارو ۸00 فقره انشعاب 
استان  در  مشترکین  به  فاضالب 

اصفهان واگذار می شود. 

سخت  یط  ا شر ر  د
ویروس  شیوع  و  تحریم 
ز  ا ری  بسیا که  نا  و کر
و  درآمدها  کسب وکارها،  مشاغل، 
توسعه با مشکالت جدی مواجه شده 
است، اینکه در فوالد مبارکه تولید و 
توسعه ها همچنان به قوت خود باقی 
مانده بسیار باارزش است، وگرنه در 
و  افراد  از  بسیاری  عادی  شرایط 
همیشگی  کار  می توانند  سازمان ها 

خود را ادامه دهند.
حجت االسالم  را  مطلب  این   
مام جمعه  ا موسوی  لمسلمین  ا و 
مدیر  ترابی  ایرج  دیدار  در  مبارکه 
روابط عمومی فوالد مبارکه با ایشان 
مطرح کرد و گفت: در این شرایط 
خاص در سال جهش تولید، تحقق 
منویات مقام معظم رهبری از اهمیت 
خوشبختانه  است.  برخوردار  زیادی 
شاهدیم که فوالد مبارکه عالوه بر 
تولید  در  چشمگیر  توفیقات  کسب 
اجتماعی  مسئولیت های  تحقق  به 

خود نیز با جدیت بیشتر پایبند است.
وی اظهار داشت: شرکت هایی 
لیل  به د که  ر مبا د  ال فو نند  ما
خطرات  با  کاری،  تنوع  گستردگی، 
متعددی مواجه اند، ولی ما شاهد آن 
از خطرات  بسیاری  از  که   هستیم 
زیادی هم ختم  تعداد  و  پیشگیری 
به خیر می شود و این امر در نتیجه 
به  شرکت  این  مدیریت  رویکرد 
مسئولیت های اجتماعی و دستگیری 

از آحاد مختلف جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود بر  اهمیت موضوع صرفه جویی 
از  بهینه  استفادۀ  و  آب  مصرف  در 
آن تأکید و اظهار کرد: اینکه فوالد 
هم جوار  شهرستان  دو  در  مبارکه 
خود، جهت احداث شبکۀ فاضالب 
و جمع آوری، تصفیه و استفادۀ  مجدد 
چرخۀ  در  تصفیه شده  فاضالب  از 
تولید و آبیاری فضای سبز خود اقدام 
نموده، عالوه بر  برکات دنیوی، اجر   
اخروی نیز  در  پی دارد؛ چراکه در 

آیات و احادیث زیادی از آب به عنوان 
مایۀ حیات یادشده است.

حجت االسالم موسوی در ادامه 
سخنان خود توسعۀ فرهنگی شهرستان 
با  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  مبارکه 
بیان اینکه تعامالت فوالد مبارکه با 
باید  نیز  زمینه  این  در  شهرستان 
ازآنجاکه شرکت  گفت:  یابد،  توسعه 
فوالد مبارکه به عنوان یک همسایۀ 
منطقۀ  توسعۀ  به  همواره  متعهد 
پیرامونی خود در حوزه های عمرانی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه 
داشته است، به نظر می رسد باید با 
برنامه ریزی های بهتر از ظرفیت های 
فضاهای  توسعۀ  در  مبارکه  فوالد 
فرهنگی و مذهبی شهرستان استفاده 
شود تا از این طریق شاهد رشد تعالی 

فرهنگی جامعه باشیم.
سخنان  پایانی  بخش  در  وی 
و  مدیران  کرد:  خاطرنشان  خود 
نظر  در  مبارکه  فوالد  کارکنان 
داشته باشند همۀ مسئولین  قدرداِن 

اقدامات، دستاوردها و خدمات فوالد 
مبارکه هستند؛ به همین سبب نباید 
فوالد  تولید  مقدم  خط  جهادگران 
کشور در هنگام سختی ها، تحریم ها 
و طعنه زنی های بدخواهان و دشمنان 
قد خم کنند، بلکه باید با توکل به 
فزاینده  قوت  و  با تالش  و  خداوند 
به جهاد اقتصادی خود ادامه دهند.

در  فوالد  خبرنگار  گزارش  به 
روابط  مدیر  ترابی  ایرج  دیدار  این 
ضمن  نیز  مبارکه  فوالد  عمومی 
ارائۀ  تبریک اعیاد قربان و غدیر با 
دستاوردهای  از  مبسوطی  گزارش 
سال  نخست  چهارماهۀ  در  شرکت 
جاری گفت: رویکرد مدیریت ارشد 
به گونه ای  مبارکه  فوالد  شرکت 
است که با درک صحیح از شرایط 
که  مشکالتی  و  کشور  اقتصادی 
تحریم و شیوع ویروس کرونا برای 
آورده،  همراه  به  جامعه  و  اقتصاد 
یاری رسان  و  اتکا  نقطۀ  همواره 

مسئولین و مردم باشد.

امام جمعه شهرستان مبارکه: 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک همسایۀ متعهد همواره به توسعۀ منطقۀ پیرامونی خود 

توجه داشته است

امور  و  ارتباطات  اداره  از  نقل  به 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
لزوم  بر  تأکید  با  زارع  مهرداد  قدس، 
حال  در  های  پروژه  پیشرفت  روند  در  تسریع 
انجام شهرداری گفت: احداث و تکمیل پروژه 
افزایش  های عمرانی و زیرساختی در راستای 
رفاه،  افزایش  هدف  با  و  عمومی  های  سرانه 
اولویت  از  یکی  شهروندان  امنیت  و  آسایش 
با  خوشبختانه  که  است  شهرداری  این  های 
مدیریت  مجموعه  ویژه  اهتمام  و  ها  پیگیری 
طی  شهرداری  عمرانی  های  پروژه  شهری، 
با کیفیت مطلوبی در حال  زمانبندی مناسب و 

باشد.  می  پیشرفت 

مختاری  مهندس  دستور  به  اشاره  با  وی 
شهردار محترم مبنی بر تسریع در روند اجرایی 
اقدامات عمرانی در تمامی پروژه های در دست 
فازبندی  های  پروژه  از  اعم  شهرداری  اقدام 
برداری  بهره  و  افتتاح  برای  تکمیلی  و  شده 
به منظور تسریع  در هفته دولت، تصریح کرد: 
در روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی، 
بازدیدهای میدانی از روند احداث این پروژه ها 
در دستور کار مدیران و کارشناسان این معاونت 

قرار گرفته است. 
شهرداری  ترافیک  و  زیربنایی  امور  معاون 
قدس در ادامه افزود: در همین راستا بازدیدهای 
مستمری از پروژه های در حال اجرا مانند بوستان 

خانواده،  و  گلها  دانشجو،  حنانه،  شن،  آب  های 
محدوده  2هکتاری  پارک  زیتون،  احداثی  بلوار 
پروژه های  جوادآباد،  فرهنگ  خانه  پارس،  نفت 
عوامل  توسط  و...  معابر  ساماندهی  جامع  طرح 
معاونت امور زیربنایی صورت می گیرد تا با ارزیابی 
وضعیت، اقدامات اجرایی و عمرانی پروژه ها توأم 

با شاخص های کیفی و فنی تسریع یابد. 
زارع در خاتمه بیان داشت: توسعه زیرساخت 
های عمرانی در نقاط مختلف سطح شهر براساس 
نیازسنجی های صورت گرفته با جدیت دنبال می 
شود و امیدواریم با پیگیری و تسریع در اجرای 
این پروژه ها شاهد رشد و توسعه هر چه بیشتر 

شهرمان باشیم.

توسط مدیران معاونت امور زیربنایی و ترافیک انجام می شود 
بازدیدهای میدانی به منظور تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری قدس

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و 
مهندس  انتصاب  از  پس   ، گیالن  استان  شهرسازی 
شهرسازی  و  راه  اداره  پیشین  رئیس  پورقاسم  رضا 
شهرستان الهیجان به سمت سرپرستی اداره حراست 
سرپرست  معارفه  مراسم   ، گیالن  شهرسازی  و  راه 

با  الهیجان  شهرستان  شهرسازی  و  راه  اداره  جدید 
حضور مدیرکل و فرماندار شهرستان الهیجان برگزار 
و مهندس ضیا موحدی به عنوان سرپرست جدید اداره 

راه و شهرسازی این شهرستان منصوب شد.
سال   25 با  موحدی  مهندس ضیا  است  گفتنی 

سابقه کار ، دارای مدرک کارشناسی عمران ، کارشناسی 
ارشد برنامه ریزی شهری و دانشجوی سال آخر دکترای 
برنامه ریزی روستایی می باشد و پیش از این به مدت 
11 سال ریاست اداره پیمان و رسیدگی اداره کل را 

بر عهده داشت

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان الهیجان منصوب شد
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جمعیت  ست  پر سر
هالل احمر گلستان گفت: 
فاز اول مرکز شیمی درمانی 
افتتاح  بندرترکمن طی هفته دولت 
می شود. فرهاد میقانی  اظهارکرد: 
تخصصی  مجموعه  احمر  هالل 
نجات  و  امداد  بر  عالوه  که  بوده 
در زمینه جوانان، داوطلبان، درمان 
بیان  با  وی  است.  فعال  غیره  و 
بین  واصل  حلقه  داوطلبان  اینکه 
توانمندان  توان  و  نیازمندان  نیاز 
داوطلب،  هزار   16 افزود:  هستند، 
فعال  استان  در  جوانان  و  امدادگر 
اینکه در  با توضیح  هستند. میقانی 
داوطلب  نیروهای  مختلف  حوادث 
دارند،  حضور  احمر  هالل  کنار  در 
ظرفیت  و  پتانسیل  گلستان  گفت: 
و  داشته  داوطلبی  زمینه  در  باالیی 
مخصوصاً در حوزه های پیراپزشکی و 
پزشکی فعاالن زیادی داریم. وی به 

حضور داوطلبان استان در زلزله های 
غرب کشور و حضور در آن مناطق 
سیل زده و یا مناطق محروم مانند 
و  کرد  اشاره  بلوچستان  و  سیستان 
ظرفیت خیران را هم برشمرد. میقانی 
امانات پزشکی  بانک  اندازی  راه  از 
گلستانی  خیر  توسط  در کل کشور 

خبرداد و گفت: مراکز فیزیوتراپی را با 
کمک خیران در سطح شهرستان ها 
راه اندازی کردیم. وی ادامه داد: در 
شیمی  مرکز  اول  فاز  دولت  هفته 
که  افتتاح شده  بندرترکمن  درمانی 
تومان  میلیارد   6 پروژه  این  برای 
هزینه شده است. سرپرست جمعیت 

از  اظهارکرد:  گلستان  احمر  هالل 
ابتدای سال تاکنون نیروهای امدادی 
حادثه  مورد   752 به  احمر  هالل 
مورد   5۸0 که  کردند  امدادرسانی 
جاده ای بوده است. میقانی بیان کرد: 
این  6 هزار و 523 حادثه دیده در 
عملیات ها داشتیم و به هزار و 560 
نفر امدادرسانی شد. وی افزود: هزار 
و 214 نفر در حوادث مصدوم شده 
بودند که 43 نفر به صورت سرپایی 
درمان و 615 نفر هم به بیمارستان 

ارجاع شدند.
تیم   ۹61 داد:  ادامه  میقانی 
و  هزار  دو  مجموعه  با  عملیاتی 
52۹ نفر امدادگر در این عملیات ها 

مشارکت داشتند.
وی تصریح کرد: در سه ماهه 
اول سال بعد از اصفهان و مازندران، 
پوشش  زمینه  در  استان  سومین 

امدادی هستیم.

سرپرست هالل احمر گلستان خبر داد: 

افتتاح مرکزشیمی درمانی بندرترکمن طی هفته دولت
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی خبرداد؛

تحویل ۸1هزار مترمربع زمین برای طرح ملی مسکن 
به بنیاد مسکن مرکزی

 مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی گفت: تاکنون برای اجرای 
طرح ملی مسکن در استان ۸1هزار و ۸41مترمربع زمین توسط اداره 
کل راه و شهرسازی در شهرهای زیر 100هزار نفر به بنیاد مسکن 

تحویل شده است.
محمدرضا رضا فرح  در جلسه شورای مسکن استان مرکزی 
در اراک اظهار داشت: بر اساس ابالغ ملی بنیاد مسکن در راستای 
طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر 100 هزار نفر اقداماتی را 

انجام داده است.
گفت:  مرکزی  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
تاکنون از اداره کل راه و شهرسازی استان ۸1 هزار و ۸41 متر مربع 

زمین در 1۸ سایت تحویل گرفته شده است.
وی ادامه داد: تعداد قطعات زمین شامل 1۹1 قطعه و ظرفیت 
سنجی انجام شده 7۹1 واحد می باشد اما بر اساس سهمیه وزارت 
مدیرکل  است.  واحد   ۸61 نفر  هزار   25 زیر  شهرهای  برای  خانه 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی افزود: سهم شهرستان 
آشتیان دو قطعه زمین یک هزار و ۸00 و یک هزار و 700 متر مربع 
با ظرفیت ساخت 50 واحد دو طبقه، کمیجان زمینی به مساحت دو 
هزار و 700 متر مربع در یک مرحله به ظرفیت 1۸ واحد، سهم تفرش 
نیز زمینی به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع با ظرفیت ساخت 
60 واحد دوطبقه و سهم فراهان نیز زمینی به مساحت یک هزار و 
200 متر مربع به ظرفیت 1۸ واحد سه طبقه می باشد. رضا فرح بیان 
کرد: سهم شهرستان شازند با زمینی به مساحت چهار هزار و 350 
متر مربع زمین ساخت 5 واحد سه طبقه، سهم توره با یک هزار و 
500 متر مربع زمین ساخت 10 واحد یک طبقه، سهم شهرستان 
مهاجران زمینی به مساحت چهار هزار و 722 متر مربع ساخت 100 

واحد چهار طبقه است.

مدیرعامل آبفای گیالن عنوان کرد:
و  عملیات  اجرای  برای  ریال  میلیارد   213 بر  بالغ   
بهسازی تاسیسات آبرسانی رودبار هزینه خواهد شد

ــی  ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب
شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیــالن، مدیرعامــل آبفــای گیالن 
از اجــرای 13۹2متــر اصــالح و توســعه شــبکه توزیــع و خطــوط 
انتقــال شهرســتان رودبــار از ابتــدای ســال ۹۹ تــا کنــون خبــر داد.

 ســید محســن حســینی رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل 
ــت  ــه وضعی ــا اشــاره ب ــالن ب شــرکت آب و فاضــالب اســتان گی
ــار و  ــتان رودب ــت شهرس ــی جمعی ــی و پراکندگ ــاص توپوگراف خ
ــزود: شــرکت  ــن شهرســتان  اف ــه ای ــاع آبرســانی ب اختــالف ارتف
آبفــای گیــالن بــا هزینــه ای بالــغ بــر 213 میلیــارد ریــال توانســته 
در حــوزه هــای مهــم آبرســانی اعــم از توســعه و اصــالح شــبکه، 
ــتان  ــت آب شهرس ــش کیفی ــات و پای ــداری تاسیس ــر و نگه تعمی

اقــدام نمایــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالن ب ــای گی ــرکت آبف ــل ش  مدیرعام
اجــرای پــروژه هــای آب و فاضالب در شهرســتان رودبــار از ویژگی 
هــا و صعوبــت هایــی برخــوردار اســت گفــت: علــی رغــم همــه 
مشــکالت، شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیــالن تــالش نمــوده 
تــا خدمــات مطلوبــی در حــوزه آبرســانی به شهرســتان ارائــه نماید.

ــاه نخســت ســالجاری  ــج م ــه نحــوی کــه توانســته در پن  ب
ــاهرگ  ــه ش ــال آب ک ــوط انتق ــع و خط ــبکه توزی ــر ش 13۹2 مت
ــورد  ــعه و م ــت را توس ــتان اس ــن شهرس ــن آب ای ــی تامی حیات

ــد ــرار ده اصــالح ق

از صدای مرکز سمنان پخش شد؛
ارائه راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق 

در جاروبرقی
در نوزدهمیــن قســمت برنامــه رادیویــی پرتــو کــه از صــدای 
ــای  ــوص راهکاره ــت، درخص ــن رف ــه روی آنت ــمنان ب ــز س مرک
ــی  ــب آموزش ــی مطال ــرق درجاروبرق ــرف ب ــه مص ــت بهین مدیری

ارائــه شــد.
کارشــناس شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــا بیــان این کــه این 
وســیله برقــی بــه عنــوان یکــی از لــوازم پرکاربــرد در زندگی اســت 
گفــت: در هنــگام خریــد ایــن دســتگاه مــی بایســت بــه قــدرت آن 
کــه متناســب بــا نیــاز خانــواده باشــد و همچنیــن برچســب انــرژی 

ــه نمود. آن توج
محمدعلــی نصیــری بــا اشــاره بــه ایــن کــه جاروبرقــی بایــد 
همیشــه کامــاًل تمیــز و لولــه هــای آن فاقــد گرفتگــی باشــد افزود: 
ــه هــا و کیســه جاروبرقــی موجــب  ــر هــا، لول ــز نمــودن فیلت تمی
افـــزایش قـــدرت موتــور ایــن دســتگاه شــده و در ارتقـــای عمرآن 

تاثیــر بســزایی دارد.
وی اضافــه کــرد: از جــارو نمــودن زبالــه هــای مرطــوب، تــه 
ســیگارهای روشــن و یــا اشــیا بــزرگ و تیــز بــا جاروبرقــی اکیــدا 
خــودداری گردیــده و بــرای نظافــت هرقســمت از محل مــورد نیاز، 

بایــد از قــدرت مناســب دســتگاه اســتفاده شــود.
وی تصریــح کــرد: جدانمــودن دوشــاخه بــرق پیــش از 
بازنمــودن جاروبرقــی، پرهیــز از روشــن نمــودن ایــن وســیله برقــی 
بــه صــورت مــداوم و عــدم روشــن کــردن این دســتگاه در ســاعات 
اوج مصــرف، بــه عنــوان برخــی از نــکات موثــر در کاهــش انــرژی 

الکتریکــی و هزینــه هــای خانــواده هــا بــه شــمار مــی رونــد.
گفتنــی اســت: در بخــش نمایشــی » آقــا و خانــم پیــک« در 
خصــوص جدانمــودن دوشــاخه گوشــی همــراه در هنــگام اســتفاده 
ننمــودن از آن و صرفــه جویــی 10 درصــدی بــا رعایــت ایــن امــر، 
میــان پــرده ای باهنرمنــدی عوامــل صدا و ســیمای مرکز ســمنان، 

بــه روی آنتــن رفــت.

گلستان  بازارهای  بهداشتی؛  های  پروتکل  رعایت  با 
قرق استاندارد و صمت خواهد شد

مدیرکل استاندارد گلستان در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری 
بین استاندارد، صمت و انجمن تولیدکنندگان المپ گلستان از اجرای 
نظارت های شدید بر بازارهای گلستان برای شناسایی المپ های 
غیر استاندارد خبر داد.محمود فرمانی گفت: صحبت کردن از جهش 
از تولیدکنندگان کاالهای استاندارد و با  تولید، بدون حمایت کافی 
کیفیت، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.وی اجرای تفاهم نامه همکاری 
با انجمن تولیدکنندگان المپ کشور و نیز سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گلستان را ابزار و مقدمه ای برای اجرای این هدف دانست 
و گفت: پس از امضای تفاهم نامه به مدت یک هفته، اطالع رسانی 
و آموزش های الزم صورت می گیرد و در هفته دوم پس از امضای 
تفاهم نامه، طی گشت های مشترک با حضور نمایندگان استاندارد، 
مراجعه  گلستان  بازارهای  به  تولیدکنندگان المپ  انجمن  و  صمت 
را  این صنعت  بی کیفیت  و  استاندارد  غیر  تولیدات  تا  خواهیم کرد 
شناسایی کنیم.دبیر شورای استاندارد گلستان تصریح کرد برای حمایت 
از حقوق مصرف کننده و البته تولیدکنندگانی که قائل به استاندارد و 
حقوق مردم هستند، با کاالها و تولیدکنندگان شناسایی شده برخورد 
قاطع قانونی صورت می گیرد.در حال حاضر 2 واحد تولیدی المپ 

در استان گلستان وجود دارد که هر دو دارای استاندارد هستند. /

مدیر کل استاندارد استان اردبیل : 
سبالن  سیرآب  معدنی  آب  کارخانه  پروانه  صدور 

استان اردبیل 
اردبیل،  استان  استاندارد  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استاندارد  مدیرکل  استان  تولیدی  واحدهای  از  راستای حمایت  در 
اردبیل به همراه تعدادی از کارشناسان این اداره کل از واحد تولیدی 
تازه تاسیس آب معدنی سیر آب سبالن در شهرک تخصصی آب 

نیر بازدید کردند.
هاشم عالیی، ضمن اعطای پروانه کاربرد عالمت استاندارد به 
واحد تولیدی سیر آب سبالن  و در بازدید از خطوط تولید و آزمایشگاه 
کنترل کیفیت این واحد تولیدی، توجه به رعایت استانداردها را پیش 
بازارهای  به سوی  راهی  بازارهای داخلی و  نیاز موفقیت در کسب 

بین المللی دانست.
وی با اشاره به اینکه کارخانه آب معدنی سیر آب سبالن با نام 
تجاری ) ریور کینک و ریورلند (  به تازگی شروع به فعالیت نموده، 
حمایت از مجموعه های تولیدی در استان را جزو اولویت های اداره 
کل استاندارد اردبیل بر شمرد و خاطر نشان کرد با آغاز به کار این 

مجموعه اشتغال بیشتری را شاهد باشیم .
اولین و بزرگترین  نیر  شایان ذکر است شهرک تخصصی آب 
شهرک تخصصی آب در منطقه است که آب های معدنی تولید شده 
در این شهرک از چشمه گورگور سبالن که یکی از گواراترین چشمه 

های این منطقه  تامین می شود.     
در ادامه مدیر کل استاندارد اردبیل از تل سیژ آلوارس مهرگان 
نیز بازدید کردند و ضمن اشاره به اجباری بودن استاندارد تجهیزات 
شهرهای بازی از جمله تل سیژ، خواستار توجه و دقت بهره برداران 
این مجموعه در انجام به موقع بازرسی از این تجهیزات و اخذ گواهی 
استاندارد شد. وهچنین به عدم  بهره برداری بدون اخذ گواهی ایمنی 

نیز اشاره نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اردبیل، در 
راستای حمایت از واحدهای تولیدی استان مدیرکل استاندارد اردبیل به 
همراه تعدادی از کارشناسان این اداره کل از واحد تولیدی تازه تاسیس 
آب معدنی سیر آب سبالن در شهرک تخصصی آب نیر بازدید کردند.

هاشم عالیی، ضمن اعطای پروانه کاربرد عالمت استاندارد به 
واحد تولیدی سیر آب سبالن  و در بازدید از خطوط تولید و آزمایشگاه 
کنترل کیفیت این واحد تولیدی، توجه به رعایت استانداردها را پیش 
بازارهای  به سوی  راهی  بازارهای داخلی و  نیاز موفقیت در کسب 

بین المللی دانست.
وی با اشاره به اینکه کارخانه آب معدنی سیر آب سبالن با نام 
تجاری ) ریور کینک و ریورلند (  به تازگی شروع به فعالیت نموده، 
حمایت از مجموعه های تولیدی در استان را جزو اولویت های اداره 
کل استاندارد اردبیل بر شمرد و خاطر نشان کرد با آغاز به کار این 

مجموعه اشتغال بیشتری را شاهد باشیم

برای تحقق آرمان های انقالب اسال می باید با قدرت پیش رفت 
و از این آرمان ها محافظت کرد

ن  سا ا خر ر  ا ند ستا ا
رضوی  در همایش تجلیل 
از آزادگان خراسان رضوی 
در  کنفرانس  ویدئو  به صورت  که  
شد،  برگزار  بردسکن   شهرستان 
ضمن گرامیداشت یاد شهدای غریب 
به  می فرستیم  درود  گفت:  اسارت 
مقدس،  دفاع  شهدای  پرفتوح  روح 
انقالب، مدافع حرم، خدمت، سالمت 
باعث  که  اسارت  غریب  و شهدای 
مقدس  نظام  عزتمندی  و  افتخار، 

جمهوری اسالمی ایران شدند.
رضوی  حسینی  رزم  علیرضا 
ایثار  مادی  صورت  به  اگر  افزود: 
کنیم،  بررسی  را  فداکاری ها  و 
پس  جانبازان  و  آزادگان  فداکاری 

آزادگان  هستند،  صدر  در  شهدا  از 
بی نظیر  و  شاخص  ی  نه ها نمو
اسالمی  ایران  تاریخ  در  فداکاری 

به شمار می روند.
وی با بیان اینکه خداوند متعال 
در دنیا و آخرت اجر این فداکاری ها 
را می دهد، ادامه داد: من به عنوان 
یک خدمتگذار این روز غرور آفرین 
آزادگان  به  ابتدا  را  افتخار  پر  و 
مردم  به  بعد  و  خانواده هایشان  و 
شهید پرور خراسان رضوی تبریک 

می گویم.
استاندار خراسان رضوی تاکید 
کرد: ما باید یادمان باشد، چه کسانی 
چه جانفشانی هایی و فداکاری هایی 
و  سربلند  اسالمی  ایران  تا  کردند 

پایدار  اسالمی  انقالب  آرمان های 
بماند.

برابر  در  ما  همه  افزود:  وی 
آرمان های انقالب مسئولیت داریم 
و هر کسی در هر نقشی که ایفا می 
کند باید محافظ آرمان های انقالب 
و  رفتار  اخالق،  با  و  باشد  اسالمی 
جدید  نسل  به  را  آنان  نیکو  منش 

انتقال دهد.
باید  د:  دا ادامه  رزم حسینی 
آزادگان  گذشت های  و  فداکاری ها 
را برای جوانان بازگو کنیم، تا بدانند 
این فداکاری ها داستان نیست بلکه 
دلیر  توسط  که  است  حقیقت هایی 

مردان رقم خوده است.
االسالم  نشست حجه  این  در 

جمعه  م  ما ا مینی  ا لمسلمین  ا و
تبریک  ضمن  بردسکن  شهرستان 
این روز به آزادگان عزیز بخصوص 
آزادگان  گفت  جلسه  در  حاضرین 
سنبل عزت و اقتدار میهن اسالمی 

هستند.
  در ادامه جواد شاکری  فرماندار 
شهرستان  بردسکن افزود : آزادگان 
در طول جنگ تحمیلی عراق علیه 
و  بودند  انقالب  آوران  پیام  ایران، 
کینه  بین  در  مظلومانه  و  غریبانه 
دوران  کامی  تلخ  و  دشمنان  توزی 
استقالل  و  آزادی  صدای  اسارت، 
میهن را سر دادند ودر راه استقرار و 
تداوم نظام جمهوری اسالمی ایران 

تا پای جان ایستادند.

سید حجت مدنی مدیر 
منطقه با مال احمدی مدیر 
مرکز  سیمای  و  صدا  کل 
و  دیدار   ) سبالن  شبکه   ( اردبیل 

گفتگو کردند
عمومی  بط  روا گزارش  به 
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
، سید حجت  اردبیل  منطقه  نفتی  
پخش  ملی  شرکت  مدیر  مدنی 
اردبیل  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
روابط  و  حراست  روسای  اتفاق  به 
عمومی به مناسبت فرا رسیدن روز 
با حضور دردفتر کار مال  نگار  خبر 
احمدی  مدیر کل  صدا و سیمای 
اردبیل در مرکز شبکه سبالن ، با وی 
دیدار  این  گفتگو کردند.در  و  دیدار 
تبریک  ضمن  اردبیل  منطقه  مدیر 
روز خبرنگار به حضور  مدیر کل و 
کارکنان صدا و سیمای مرکز اردبیل 
، در خصوص انجام تفاهم همکاری 

بهینه  های  برنامه  تهیه   ، طرفین 
سازی مصرف سوخت ، صرفه جویی 
،برنامه ریزی در  انرژی  در مصرف 
کاهش مصرف سوخت )اعم از بنزین 
موتور و نفتگاز ( اجرای طرح های 
فروش الکترونیکی مواد نفتی ،اجرا 
و تولید انیمیشن در رابطه با سوخت 
و مصرف اصولی انرژی ، ایمنی در 

 CNG مجاری عرضه مواد نفتی و
های  برنامه  و  ها  طرح  معرفی  و 
فرآورده  پخش  ملی  شرکت  نوین 
های نفتی منطقه اردبیل  در جهت 
و  عزیز  استانیهای  هم  حال  رفاه 
همچنین انعکاس تالش شبانه روزی 
 ، هوای  و  آب  شرایط سخت  در  و 
)همکاران  بوم  و  مرز  این  فرزندان 

تالشگر شرکت نفت منطقه اردبیل 
اسالمی  ایران  از  نقطه  این  (در 
)شمالغرب کشور (  به مردم استان 
.مال  گرفت  قرار  مذاکره  مورد  را 
سیمای  و  صدا  کل  مدیر  احمدی 
و  مدیر  حضور  از  نیز  اردبیل  مرکز 
همراهان وی در این مرکز تقدیر و 
و از برنامه ریزی و مدیریت شرکت 
نفت منطقه اردبیل در تامین به موقع 
سوخت مورد نیاز اهالی استان تشکر 
نموده  ، و برای کارکنان ، مدیران 
و  حمل  شرکتهای  و  جایگاهها 
آرزو  اردبیل  منطقه  نفتی  مواد  نقل 

موفقیت و سالمتی نمود. 
مدیر  ر  دیدا این  حاشیه  در 
منطقه بهمراه روسای روابط عمومی 
خبر  معاونت  واحد  از  حراست  و 
صمیمی  نشست  یک  در  و  بازدید 
روزخبرنگار  واحد  این  همکاران  به 

را تبریک گفتند .

دیدار مدیر منطقه اردبیل با مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول  ۹۹/2/25هیات   -13۹۹6031۹014000406 شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
کریمی  یاسر  آقای  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی 
جیرفت  از  صادره    32 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  سید  فرزند  مسکونی 
درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر درختان سردسیری به مساحت 2306 
متر مربع پالک-فرعی از 160-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک-فرعی از 
 34 اراضی گوربیژن جبالبارز جیرفت بخش  در  واقع  160-اصلی قطعه یک 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حاجی کریمی مسکونی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می 
شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/5/2۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 وماده  ماده3قانون  موضوع  آگهی 
فاقد سند رسمی واراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

 برابررای شماره 13۹۸6031۹014003604- ۹۸/۹/3هیات اول موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
فرزند  حیدری  مهدی  آقای  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر 
باب خانه  از جیرفت درششدانگ یک  310  صادره  بشماره شناسنامه  قاسم 
574-اصلی مفروز و مجزا  از  متر مربع پالک-فرعی    367/43 به مساحت 
جیرفت  اراضی  در  واقع   2 قطعه  574-اصلی  از  از پالک1340-فرعی  شده 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی  آقای قاسم حیدری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می 
شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/5/2۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 وماده  ماده3قانون  موضوع  آگهی 
فاقد سند رسمی واراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

اول  ۹۹/2/24هیات   -13۹۹6031۹0140003۸۸ شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای رسول خاکپور فرزند 
باب خانه  از جیرفت درششدانگ یک  554۹  صادره  قنبر بشماره شناسنامه 
از 574-اصلی مفروز و مجزا شده  230 متر مربع پالک-فرعی  به مساحت 
از پالک65-فرعی از 574-اصلی قطعه دو واقع در اراضی کالغ آباد جیرفت 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین قرشی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می 
شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/5/2۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 وماده  ماده3قانون  موضوع  آگهی 
فاقد سند رسمی واراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

اول  ۹۹/4/14هیات   -13۹۹6031۹014001363 شماره  برابررای   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
سنگبر  پروین  خانم  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی 
فرزند کرامت بشماره شناسنامه ۹۸۹5  صادره از جیرفت درششدانگ یک 
مفروز  547-اصلی  از  پالک-فرعی  مربع  متر   375 مساحت  به  خانه  باب 
اراضی  در  واقع  دو  قطعه  547-اصلی  از  پالک-فرعی  از  شده  مجزا  و 
آقای کرامت  از مالک رسمی  45 کرمان خریداری  نو جیرفت بخش  قلعه 
سنگبر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  آگهی می شود  روز  فاصله15  به 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/5/2۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصروراثت
شرح  3۸3022۹۸۸7به  شماره  شناسنامه  دارای  یوزی  میالد  آقای 
حصراثت  گواهی  درخواست  شورا  این  در   ۹۹003۹6 کالسه  به  درخواست 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحومه زمانه یوزی تسنن مذهب به 
شماره شناسنامه400 درتاریخ 13۹7/۹/2در اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر مرحوم به نام غالب 
یوزی به شماره شناسنامه 454وبه شماره ملی 3۸3۹053۸54 متولد134۸/6/۸ 
شناسنامه3۸3022۹۸۸7  شماره  به  یوزی  میالد  اسامی  به  پسر  فرزند  ودو 
متولد 1374/11/13 و هیرش یوزیبه شماره شناسنامه 3۸303۸5765 متولد 
شناسنامه  شماره  به  یوزی  فرزانه  اسامی  به  دختر  فرزند  دو  و   13۸2/12/۹
شناسنامه  شماره  به  یوزی  شادیه  و   136۹/3/10 متولد   3۸30047223
3۸300۸5346 متولد 1370/3/4 باشند و بجز اینها ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  هر کس  تا 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختالف شماره یک کامیاران 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کامیاران   م الف 232

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 13۹۹6030106000100۸ 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 417 صادره از ورامین  در شش دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  در آن به  مساحت 7141۸/42 مترمربع پالک شماره 32 
فرعی از 22 اصلی واقع در قریه قوئینگ  زهری تهران بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین از مالکیت محمود لرنی  ونامه از جهاد کشاورزی ۹7/220/23033۹مورخ 
نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  ۹7/12/2۸محرز گردیده است. 
به فاصله 15 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 152
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۹/5/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۹/5/2۹

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1535- سه شنبه 28 مرداد 61399 ورزش دنیای 

محمد بنا: بی تدبیری باعث هدر رفتن میلیاردها تومان شد
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، 
گفت: یک بی احتیاطی در برگزاری 
رقابت های کشتی می تواند خطرات 
به  گیران  کشتی  برای  را  بزرگی 

وجود بیاورد.
محمد بنا در حاشیه مراسم افتتاح 
سالن بازسازی شده توفیق جهانبخت 
دلیل  به  لغو مسابقات کشتی  درباره 
مسابقات  کرد:  اظهار  کرونا،  شیوع 
لغو  جهانی  فدراسیون  را  بین المللی 
کرده اما مسابقات داخلی ما به نظر 

وزارت بهداشت بستگی دارد و  علیرضا دبیر پیگیر اخذ مجوزهای الزم است. 
اردوها و مسابقات باید به شکل خاص حتی در زمان ها کوتاه برگزار شود.

وی افزود: برای ما که مربی کشتی هستیم دوست داریم شرایط به گونه 
ای باشد که بتوانیم تمرینات را برگزار کنیم اما از سمتی دیگر نیز نباید کرونا 
را شوخی بگیریم. یک بی احتیاطی، خطرات بزرگی برای ما به وجود می آورد. 
اگر هم می خواهیم مسابقات و اردوها را شروع کنیم باید در یک شرایط خاص 

تمرینات خود را پیگیری کنیم.
بنا ادامه داد: شما مشاهده کردید که لیگ برتر فوتبال تا شروع شد، چند 
تیم آمدند و گفتند چند کرونایی داریم اما االن هیچکدام از آن ها مشکلی 
ندارند و به مسابقات ادامه می دهند. ما نیز در کشتی باید کارمان را با در نظر 

گرفتن این شرایط، شروع کنیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد بازسازی سالن جهانبخت، تصریح 
کرد: من از این سالن یک دنیا خاطره دارم چه در زمان کشتی گرفتن و چه در 
زمان مربیگری. حاال که این سالن را به این شکل می بینم بسیار خوشحالم و 
از دبیر برای این کار تشکر می کنم. برای وقت های خالی که دارم، برنامه هایی 

در این سالن در نظر گرفتم که کشتی در اینجا رونقی بگیرد.
وی افزود: برنامه لیگ کشتی باید طبق روال انجام شود اما اگر ستاد 
مبارزه با کرونا اجازه ندهد آیا می شود مسابقات انجام شود؟ من شاید قبال با 
برگزاری لیگ مخالف بودم اما حاال با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی و انجام 
قرنطینه و متمرکز برگزار کردن شاید بتوانیم در سه مقطع مختلف رفت، برگشت 
و فینال ها را بدون حضور تماشاگران و با پخش زنده تلویزیونی برگزار کنیم.

بنا ادامه داد: می شود ما زمان مبارزه ها را به طور مثال از سه دقیقه 
به 2 دقیقه برسانیم تا مصدومیت ها کمتر شود. مهم ترین اصل این است که 
کشتی گیرها با کمترین ضرب دیدگی کشتی بگیرند و مهم تر از آن نیز این است 
که منابع مالی برای آن ها وجود داشته باشد تا با خیال راحت تر کشتی بگیرند. 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان در خصوص پرونده مارک 
ویلموتس، گفت: من سال ها در این موارد داد زدم. من عاشق فوتبالم اما 
این بی تدبیری ها باعث می شود که ما را به جایی برساند که پول هایی که به 
ویلموتس دادند حاال هیچ شود. نمی گویم این پول ها همه اش بیاید به کشتی. 

باید همه ورزش از این پول ها بهره ببرند.

علی نژاد: تنیس روی میز جزو موفق ترین ها است
معاون قهرمانی وزارت ورزش و 
جوانان گفت: فدراسیون تنیس روی 
میز موفق ترین فدراسیون بین رشته 

های راکتی است.
مجمع عمومی سالیانه فدراسیون 
سالن  محل  در  میز  روی  تنیس 
المپیک  ملی  آکادمی  فارسی  استاد 

برگزار شد.
ریاست  به  که  جلسه  این  در 
علی نژاد و با حضور اعضای مجمع 
فدراسیون و نمایندگان وزارت ورزش 

و کمیته ملی المپیک برگزار شد، گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۹۸ توسط 
مهرداد علی قارداشی ارائه و مورد تایید مجمع قرار گرفت.

همچنین از سامانه ملی تنیس روی میز رونمایی شد و گزارش حسابرس 
مستقل، خزانه دار و بازرس قانونی فدراسیون قرائت و پس از رأی گیری 

تصویب شد.
 علی نژاد در پایان این مجمع بیان کرد: فدراسیون تنیس روی میز موفق 
ترین در بین فدراسیون های راکتی است و مدال ها و عناوین کسب شده در 
بازیهای آسیایی و جهانی حاکی از عملکرد خوب و مدیریت صحیح فدراسیون 
است. رویکرد جدید وزارت ورزش و جوانان در بودجه بندی فدراسیون ها بر 
اساس عملکرد خواهد بود و قطعا فدراسیون هایی که امتیاز خوبی هم از 
لحاظ مقام آوری و هم از لحاظ شفافیت مالی داشته باشند از بودجه بهتری 

برخوردار خواهند شد.
رؤسای هیأت های استانی نیز که از طریق ویدیو کنفرانس در این مجمع 

شرکت کردند به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

دبیر: با این وضعیت کسی از کشتی مدال نخواهد

رییس فدراسیون کشتی در مراسم بازگشایی سالن توفیق جهانبخت 
گفت: مگر فوتبال با کشتی چقدر تفاوت دارد که لیگ آن ها آغاز شده است؟

مراسم افتتاحیه سالن توفیق جهانبخت بعد از بازسازی با حضور مسئوالن 
ورزش کشور برگزار شد. در بخشی از این مراسم علیرضا دبیر به رونمایی از 
برنامه های جدید فدراسیون بعد از بازسازی این سالن پرداخت و گفت: وقتی 
ما اینجا آمدیم گچ های اینجا پودر شده بود. علت آن هم بی تدبیری دوستان 
طی 10 سال گذشته بود که اینجا پشت پنجره ها صخره کوهنوردی گذاشتند 
و به این کار زشت مجوز دادند که باعث شد اصال گردش هوا در سالن برقرار 
نباشد. تا پایان شهریور به ما بعد از 12 سال قول دادند اینجا را تخلیه کنند. به 
کوهنوردی زمین داده شده و از آقای صالحی امیری می خواهم این کار سریعتر 
انجام شود.وی همچنین از فعالیت حمید سوریان و محمد بنا در سالن توفیق 
جهانبخت خبر داد و گفت: این سالن کشتی در مرکز شهر است و قرار است 
به مرکز قهرمانی ما تبدیل شود. آقای بنا به همراه سوریان قرار شده روزهای 
زوج یا فرد به جوانان تمرین بدهند و آقای کاوه هم همین کار را انجام دهد. 
در  خود  های  از صحبت  دیگری  بخش  در  فدراسیون کشتی  رییس 
حاشیه این مراسم به عدم صدور مجوز برای برگزاری تمرینات و مسابقات 
کشتی پرداخت و عنوان کرد: دیشب با دکتر نمکی جلسه داشتیم و از کادر 
زحمتکش درمانی کشور قدردانی کردیم که توفیق خدمت به مردم نصیبشان 
شده است. درباره بازگشایی لیگ و تمرینات صحبت شد و قرار شد جلسات 
بیشتر با حضور وزیر بهداشت تشکیل شود. با این وضعیت کسی از کشتی در 
المپیک مدال نخواهد. کشتی گیران نزدیک ۸ ماه است روی تشک نیامده 
اند در حالیکه کشورهای دیگر کارشان را شروع کردند. مگر فوتبال با کشتی 
چقدر تفاوت دارد که لیگ آن ها آغاز شده است. در این موضوع جدی هستیم 

و امیدواریم با برگزاری جلسات دیگر مشکل حل شود.

بدنی  تربیت  سازمان  سابق  رئیس 
ویلموتس  با  قرارداد  انعقاد  روش  می گوید 

شائبه برانگیزاست.
مایک  قرارداد  درباره  طبا  هاشمی  مصطفی 
ایران و محکومیت 6  با فدراسیون فوتبال  ویلموتس 
میلیون یورویی در این قرارداد اظهار کرد: در انعقاد این 
قرارداد همه چیز اشتباه بوده است وقتی رئیس فدراسیون 
فوتبال ایران سریع به یک کشور دیگر می رود  و در آن 
جا با مربی قرارداد می بنند حتما اشکالی وجود دارد به 
نوعی آقای تاج مجبور بوده است که این قرارداد را ببند. 
تاج یا از طرف خودش یا از طرف دیگران تحت فشار بود 
که هر چه سریعتر این قرارداد را منعقد کند. بنابراین از 
ابتدای کار همه چیز اشتباه بود و اشتباه هم پیش رفت.

با  تاج  مهدی  اگر  که  این  درباره  ادامه  در  او 
فشارهای بیرونی حاضر به انعقاد قرارداد با ویلموتس 
قطعا  دانست گفت:  مقصر  را  او  باید  آیا حاال  و  شده 
است.مسئولیت  مقصر  فوتبال  فدراسیون  وقت  رئیس 
این قرارداد با خود آقای تاج است. اگر هم کسی دستور 
داده باشد باز هم مسئولیت با آقای تاج است. کسانی 
که دستور دادند معاون جرم محسوب می شوند نه متهم 
دارند  گیری  تصمیم  قدرت  انسان ها خودشان  اصلی. 
بنابراین باید با عقلشان فکر کنند تا بهترین تصمیم 
را بگیرند. البته من نمی دانم آیا به راستی کسی برای 
انعقاد این قرارداد دستوری داده است یا نه. اما من فکر 
می کنم آقای تاج برای امضا کردن قرارداد ویلموتس یا 
انگیزه شخصی داشته است یا کسانی دستور دادند  این 
قرارداد امضا شود. اما سوال من از این دوستان این است 
مربی که به ایران نیامده و از امکانات ورزشی ما اطالع 
ندارد چطور خیلی راحت با او قرارداد می بندید؟ روسای 
فدراسیون خیلی سریع به بلژیک رفتند و در سفارت ایران 
مذاکره کردند و بعد هم خارج از سفارت قرارداد بستند.

او در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد این قرارداد 
برانگیز است  برانگیز نیست گفت: حتما شائبه  شائبه 
چون این کار عاقالنه نیست. به راستی ما چقدر باید 
باشیم  منتظر  باید  چرا  باشیم؟  خارجی  مربیان  وامدار 
خارجی ها کاری برایمان بکند؟ مگر فوتبال چه هست 
که به خارجی ها باج می دهیم. پول این مربیان خارجی 
به جیب چه کسی می رود و چه کسانی تبانی می کنند؟ 
این رویه سال هاست ادامه دارد و کسی هم پاسخی به 
مربی  بی جهت  از یک طرف  نمی دهد  این سوال ها 
مثل شفر را اخراج می کنند و 600 الی 700 هزار یورو 
خسارت به باشگاه وارد می کند از طرف دیگر قرارداد 

این چنینی امضا می کند.
رئیس سابق سازمان تربیت بدنی در بخش دیگری 
از صحبت های خود در پاسخ به این سوال که اعضای 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال چه نقشی در انعقاد این 
باید  و  هستند  مسوول  هم  آنها  گفت:  دارند  قرارداد 
پاسخگو باشند. واقعا روش انعقاد قرارداد با ویلموتس 
بسیار عجیب است. اما به هر حال باید روش این انعقاد 
این قرارداد بررسی و همه زوایای آن مشخص شود. 
چه اتفاقی رخ داده و حاال پول زیادی از این مملکت 

باید خارج شود.
هاشمی طبا در ادامه درباره این که قاضی زاده 
از دست  باید  هاشمی عنوان کرده غرامت ویلموتس 
کسانی  گفت:  شود،  گرفته  قرارداد  امضای  اندرکاران 
که می روند و چنین قراردادهای می بنند و با سرمایه 
مملکت بازی می کنند مسوول هستند نمی شود کنار 
بروند و مسئولیتی را نپذیرند.  االن هم باید کمیته حقوقی 
فدراسیون پرونده را تا روز آخر در هر مجمع قضایی را 
می تواند پیگیری کنند تا حق و حقوق ایران را برگرداند.

***
کربکندی: بی برنامگی و بی نظمی نتیجه اش 

جریمه است
سرمربی سابق ذوب آهن اصفهان گفت: نتیجه بی 
برنامگی و بی نظمی و در چارچوب کار نتیجه اش هزینه 

سنگین و محرومیت و جریمه برای فوتبال ما است.
فدراسیون  محکومیت  درباره  کربکندی  رسول 
فوتبال به پرداخت شش میلیون و دویست هزار یورو 
به مارک ویلموتس و مقصران این قرارداد اظهار کرد: 

ما برعکس مربی هایی که می آوریم و وکیل دارند و با 
برنامه قرارداد می بندند، منطقی و اصولی قرارداد نمی 
بندیم. دو ماه یک مربی اینجا می آید و نتیجه ای هم 
نمی گیرد و اکنون هم مبلغ هنگفتی باید به او بدهیم. 
بی برنامگی و بی نظمی و در چارچوب کار نکردن، 
نتیجه اش هزینه سنگین و محرومیت برای فوتبال ما 
شده است.او ادامه داد: برای انعقاد یک قرارداد باید در 
یک چارچوب حرفه ای عمل شود و اگر کسی منفعتی 
در این قراردادها می برد، نمی دانیم و مسئوالن باید 
رسیدگی کنند. تصور من این بود که بعد از قراردادی 
که با کی روش بستیم و همه اختیارات را فدراسیون به 
ویلتموس همه  با  قرارداد  برای  بودند،  داده  کی روش 
مسائل رعایت می شود. مصاحبه هایی هم مسئوالن 
فدراسیون انجام می دادند که قرار داد خیلی خوبی بسته 
شده است و حتی خود مازیار ناظمی گفته بود هر کدام 
از طرفین قرارداد را فسخ کند، فقط سه ماه باید جریمه 
بدهد.این پیشکسوت فوتبال ایران با بیان این که این 
مسائل نشان می دهد یک جای کار ایراد داد، گفت: 
به این مسائل باید رسیدگی کنند و ببیند چرا به این 
شکل رفتار می کنیم و قرارداد ها را با رعایت اصول و 
قانون نمی بندیم و در فدراسیون بزرگی مثل فدراسیون 
فوتبال یک قراردادهایی می بندیم که اینقدر حرف و 

حدیث پشتش است.
او در مقایسه کی روش و ویلتموس عنوان کرد: 
کی روش به فوتبال ما شخصیت داد و به جز یک سری 
اشتباهات که مورد پسند شخصی من نبود، به فوتبال 
ما شخصیت و نظم داد و بازیکن ساالری را جمع کرد. 
دو دوره به راحتی به جام جهانی رفتیم و در جام جهانی 
با تیم های بزرگ دنیا بازی های آبرومندانه ای انجام 
دادیم. کی روش نقاط مثبتش خیلی بیشتر از نقاط منفی 
اش بود و اگر پول سنگینی می گرفت، آدم بزرگی هم 
بود ولی ویلتموس برای فوتبال ما هیچ کاری نکرد. البته 
زمانی هم به او ندادیم و او یک مربی پروازی بود. با همه 

این مسائل یک خسارت بزرگ به فوتبال ما وارد شد.
***

فاجعه ویلموتس، 50 میلیارد بیشتر از بودجه کمیته 
المپیک و پارالمپیک!

ایران  فوتبال  فدراسیون  با  ویلموتس  قرارداد 
بار  به  یورو خسارت  و 142 هزار  میلیون  تاکنون  ۸ 
آورده است )حدود 216 میلیارد تومان(، که از مجموع 
بودجه کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک حدود 50 

میلیارد هم بیشتر است.
بر اساس الیحه بودجه سال ۹۹ مجموع بودجه 

عمرانی  و  جاری  بخش  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 
معادل یک هزار و 451 میلیارد و 667 میلیون و 200 
هزار تومان، مجموع بودجه جاری و عمرانی کمیته ملی 
المپیک معادل 12۹ میلیارد و 200 میلیون تومان و بودجه 
کمیته ملی پارا المپیک در بخش جاری و عمرانی معادل 
34 میلیارد و 700 میلیون تومان برآورد شد که جمعا رقم 
بودجه ای معادل یک هزار و 615 میلیارد و 567 میلیون 
و 200 هزار تومان را برای مجموعه وزارت ورزش و 
جوانان،   کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارا المپیک 
نشان می داد. البته مشخص هم نیست در طول سال 

چند درصد از این بودجه تخصیص یابد.
به تازگی اما فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( در 
نهایت حکم پرونده اختالفی ایران و مارک ویلموتس را 
اعالم و فدراسیون فوتبال ایران را موظف به پرداخت 6 
میلیون و 137 هزار یورو غرامت به این سرمربی بلژیکی 
کرد؛ عالوه بر این عالوه بر این فدراسیون فوتبال ایران 
باید مبلغی در حدود پنج هزار یورو نیز به عنوان هزینه 

دادرسی به کمیته تعیین وضعیت واریز کند.
۸ میلیون و 142 هزار یورو تاکنون

ایران،  فوتبال  فدراسیون  که  است  درحالی  این 
پیش از این نیز با استقراض از شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( رقمی معادل 2 میلیون یورو به 
عنوان دستمزد مارک ویلموتس پرداخت کرده بود که 
با احتساب غرامت 6 میلیون و 137 هزار یورویی و نیز 
هزینه پنج هزار یورویی مربوط به دادرسی در مجموع 
۸ میلیون و 142 هزار یورو به دلیل قرارداد با مارک 

ویلموتس بلژیکی از دست خواهد رفت.
باید  ایران  فوتبال  فدراسیون  اینکه  به  توجه  با 
استقراض 2 میلیون یورویی خود از شستا را به صورت 
ارزی پرداخت کند و تاکنون این رقم کامال پرداخت 
نشده است و مشخص نیست در زمان تسویه حساب 
با این شرکت سرمایه گذاری، قیمت یورو چه میزان 
خواهد بود، بنابراین اگر همه هزینه ای که روی دست 
فدراسیون فوتبال ایران تاکنون به جای مانده است به 
قیمت روز حساب کنیم، )با احتساب هر یورو 26 هزار و 
500 تومان( حدود 216 میلیارد تومان می شود که معادل 
13 درصد کل بودجه ورزش ایران در سال جاری است.

البته بهایی که ورزش ایران برای انجام چهار بازی 
تیم ملی با ویلموتس باید بدهد از کل بودجه یکسال 
کمیته ملی المپیک و پارالمپیک که باید ورزش ایران 
را برای بازیهای المپیک و پارالمپیک توکیو آماده کنند، 
حدود 50 میلیارد تومان هم بیشتر است که عمق فاجعه 

قرارداد با ویلموتس را نشان می دهد

***
تشکیل کارگروه ویژه پیگیری شکایت به دادگاه 

عالی ورزش
دبیرکل فدراسیون فوتبال از تشکیل کارگروهی 
ویژه برای پیگیری شکایت این فدراسیون از رای صادره 
فیفا درباره پرونده سرمربی سابق تیم ملی به دادگاه عالی 

ورزش خبر داد.
فوتبال  فدراسیون  دبیرکل  نبی،  محمد  مهدی 
درباره روند برنامه ریزی های فدراسیون پس از اعالم 
رای اولیه فیفا در پرونده سرمربی سابق تیم ملی عنوان 
کرد: بالفاصله پس از دریافت این رای توسط وکالی 
پرونده، نشستی با حضور سرپرست فدراسیون، اینجانب 
برای  برنامه ریزی  باره  این  برگزار شد.در  تیم وکال  و 
احقاق حق مسلم فوتبال ایران نسبت به رای ناعادالنه 
صورت گرفته، آغاز شده و مراتب آن به طور کامل به 

اطالع مردم می رسد.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت پرونده و به 
جهت حفظ منافع ملی، تصمیمات مهمی در این باره 
گرفته شد. بر این اساس و با توجه به این رای ناعادالنه 
و حسب هماهنگی های به عمل آمده کارگروه مجربی 
تشکیل خواهد شد که در آن جمعی از حقوقدان های 
برجسته کشور در نقشه راه پیگیری شکایت به دادگاه 

عالی ورزش، فدراسیون را همراهی خواهند کرد.
دبیرکل فدراسیون افزود: این کارشناسان از حوزه 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بازرسی کل کشور، 
وزارت  اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
امور خارجه، وزارت ورزش و جوانان و برخی نهادهای 
نظارتی دیگر هستند تا در راستای حفظ منافع ملی و 
حراست از حریم ورزش و فوتبال کشور مقدمات الزم 
و کافی را جهت ارائه الیحه متقن به دادگاه عالی ورزش 
کرد:  تصریح  آورند.نبی  عمل  به  معین  زمانبندی  در 
فدراسیون فوتبال با همه وجود تالش می کند نسبت 
به احقاق حقوق حقه فوتبال کشور اقدامات قانونی را 
در این باره انجام دهد. بر این اساس با اجماع ملی و 
بهره بردن از همه ظرفیت ها نسبت به شکستن این 
رای ناعادالنه در مراجع قضایی بین المللی بعدی اقدام 
می کنیم.گفتنی است روز دوشنبه فیفا در حکمی ایران 
را در پرونده مارک ویلموتس محکوم کرد و باید مبلغ 
2/6 میلیون یورو به سرمربی اسبق تیم ملی پرداخت شود

***
کامبک  برای  فوتبال  فدراسیون  به  توصیه  سه 

زدن به ویلموتس
فدراسیون فوتبال در مبارزه با ویلموتس راند اول 

را بدون هیچ حرف و حدیثی باخت اما هنوز برای جبران 
وقت هست؛ هنوز هم می تواند مانند بازی های فوتبال 

بازی باخته را برد و کامبک زد.
همه ناراحت هستیم. حواشی زیاد این پرونده باعث 
شده تا با حساسیت و ناراحتی بیشتری به حساب و کتاب 
پولی بپردازیم که باید به حساب مارک ویلموتس ریخته 
شود. کسی که آمد، نتیجه نگرفت، رفت و پولی کالن را 

طلب کرد و حاال برنده راند اول شده است.
بله. راند اول. ضربه مهلکی به پیکره فدراسیون 
و  شده  گیج  فدراسیون  است.  شده  وارد  فوتبال 
فرصت  حریِف  از  و  شده  آب  بر  نقش  برنامه هایش 
پیش  که  البته  است.  را خورده  طلب ضربه محکمی 
نباید  باید مراقب بود و  از این هشدار داده بودیم که 
اشتباهات مسابقات قبل را تکرار کنیم اما این اتفاق 
رخ نداد. حاال اما هنوز مبارزه تمام نشده است. تا وقتی 
داور دست ویلموتس را باال نبرده فرصت برای جبران 
هست؛ هرچقدر کم. اگر تا اینجا را باخته ایم، از این پس 
را نبازیم و ورق را برگردانیم چون همچنان کورسوی 

امیدی وجود دارد.
در  که  کسانی  و  باقیست  خود  قوت  به  گله ها 
فدراسیون فوتبال، در بستن قرارداد کوتاهی کردند و 
ناشیانه پیش رفتند باید پاسخگو باشند. تاکتیک آنها 
برای حریِف مشخص بود و پیش بینی اش را می کرد. اما  
بازهم تکرار می کنیم؛ فرصت برای جبران هست. در حال 
حاضر سه کار توسط فدراسیون فوتبال باید انجام شود.

:)cas(1: شکایت به دادگاه عالی ورزش
تنها مرجعی که می تواند حکم را برگرداند و رای 
نهایی را به سود ما کند؛ دادگاه عالی ورزش است. جایی 
که خاطره خوبی از آن نداریم و بارها باشگاه های ما در 
آن محکوم و محروم شده اند اما به هر حال تنها نهادی 
است که باید شکایت خود را به رای صادره، به آنجا 
ببریم و مستندات قوی تر و جدید خود را اعالم کنیم تا 
شاید فرجی در این پرونده شود. باید منطقی باشیم و 
بدانیم که شانس چندانی برای برگرداندن ورق ماجرا 
نداریم اما به هر حال اگر یک درصد هم بخت داشته 
باشیم که داریم باید تا لحظه آخر تالش کنیم. فدراسیون 
باید همین امروز کارهای شکایت خود به دادگاه عالی را 
انجام دهد و مقدماتش را فراهم کند. تاخیر انداختن در 
این کار باعث می شود تا جدیِت حاال را نداشته باشیم.

2: تقویت تیم حقوقی:
برای موفقیت در دادگاه عالی ورزش نیاز به یک 
تیم حقوقی قوی داریم. تیمی که در فاز اول پرونده 
حضور داشت مانند پرونده های قبلی ناتوانی خود را نشان 
داد و شکست خورد. فدراسیون فوتبال برای بازگشت به 
پرونده و ارائه یک دفاِع قابل قبول نیازمند تیم پشتیبانی 
قوی است. تیم قبلی یا ضعیف بوده یا صالحیت نداشته 
یا ....اما حاال نباید با ترکیب تیم بازنده به میدان برگردیم. 
فدراسیون باید تیم حقوقی جدید را استخدام کند و خط 
مشی مشخص را برایشان مشخص کند. افراد حقوقی 
و  نبودند  قبل  پرونده  جریان  در  فدراسیون  در  حاضر 
اختالفاتی نیز در این باره به وجود آمد. استتفاده کردن از 
تمام پتانسیل ها در این شرایط به ضرر فدراسیون نیست.

3: گزارش مو به مو به مردم و رسانه ها:
در نهایت باید گفت ماجرای ویلموتس به جایی 
رسیده که پنهان کردنش از رسانه ها و مردم کار درستی 
نیست. افکار عمومی نسبت به این قضیه حساس شده 
و به حق هم این اتفاق رخ داده است. پرداخت مبلغ 
170 میلیارد تومان، آن هم برای کسی که هیچ کاری 
انجام نداده غیر قابل تحمل است. پس نیاز است که 
فدراسیون فوتبال از همین حاال مردم و رسانه ها را در 
جریان مو به موی این پرونده قرار دهد و مانند گذشته 
سعی در ایزوله کردن محیط پیرامون و اخبارش نداشته 
باشد چرا که به جز دور کردن رسانه ها از خودش هیچ 

سودی را به همراه نداشته است.
رسانه ها از »اطالع نداشتن های ناتمام« کاظم 
طالقانی)عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال( به ستوه 
آمده اند. پس اصل را باید بر شفاف سازی و پاسخگویی 
گذاشت و تا لحظه آخر جنگید تا سناتور بلژیکی به چیزی 

که حقش نیست نرسد.

هیات رئیسه و رئیس سابق مسئول اند؛

هاشمی طبا: قرارداد ویلموتس شائبه برانگیز است

ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸002۸72 
هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محمد مهدی اسمعیلی انجدانی فرزند حسین شش دانگ یک قطعه زمین 
مشجر و محصور و مشتمل بر انباری به مساحت 1۸/564 مترمربع قسمتی از پالک 5۸ 
اصلی به کالسه 2۸37/۹3 در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از حیدرمنصورکیایی 
مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار : نوبت اول : 2۸/05/13۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : 11/06/13۹۹ شهریار 

شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف 1۹۹04043

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸005۹۹2 
هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی فرشید گلیج فرزند خضراله شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت ۹0/23۸6 مترمربع قسمتی از پالک ۸1 اصلی به کالسه 2737/۹7 در 
بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از خضراله گلیج مالک رسمی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول : 2۸/05/13۹۹ تاریخ 
انتشار : نوبت دوم : 11/06/13۹۹ شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

م الف 1۹۹04044

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸005۹۹2 
هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی ام البنین پورآقا فرزند محمود سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنا در حال احداث به مساحت 11/220 مترمربع قسمتی از پالک ۸ اصلی 
به کالسه 462/۹۸ واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از معصومه بهشتی 
مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار : نوبت اول : 2۸/05/13۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : 11/06/13۹۹ شهریار 

شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف 1۹۹04047

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸003070 
هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی احمد شمسی فرزند علی اکبرشش دانگ یک قطعه زمین مشتمل ساختمان به 
مساحت 43/31۸ مترمربع قسمتی از پالک 437 فرعی از ۹ اصلی به کالسه 364/۹۸ 
واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از سند مالکیت مشاعی مالک رسمی محرز 
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول 
: 2۸/05/13۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : 11/06/13۹۹ شهریار شکوری سرپرست 

ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف 1۹۹04050

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸003070 
هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی سید احمد میرفالحی فرزند سید حیدر شش دانگ یک قطعه زمین مشجر 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 2205 مترمربع قسمتی از پالک 17 اصلی به کالسه 
از سهم االرث پدری مالک  تنکابن خریداری شده  111/۹۸ واقع در بخش 2 ثبت 
رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 
انتشار :  و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
نوبت اول : 2۸/05/13۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : 11/06/13۹۹ شهریار شکوری 

سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف 1۹۹04052

های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
تعیین و  قانون  نامه  آیین  قانون و ماده 13  فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی و  تکلیف وضعیت 
۸005475هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه 
قطعه  دانگ یک  اله شش  فرزند سیف  مستقیم  مهناز صالحی  متقاضی  بالمعارض 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 50/23۸ قسمتی از پالک 75 اصلی به کالسه 

3457/۹7 در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از محمد تقی مرادی مالک رسمی 
محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت 
اول : 2۸/05/13۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : 11/06/13۹۹ شهریار شکوری سرپرست 

ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف 1۹۹040۹0

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۸053612 
هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بال معارض 
بنای  بر  متقاضی هادی سعیدی فرزند حسن شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
تجاری به مساحت 15/52 متر مربع قسمتی از پالک 43 اصلی به کالسه 2317/۹7 
در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از حسین سعیدی مالک رسمی محرزگردیده لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار : نوبت اول 
: 13/05/13۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : 2۸/05/13۹۹ شهریار شکوری سرپرست 

ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف 1۹۹035۹0

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
رای  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  و 
شماره ۸053612 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی ساسان کردی فرزند علی شش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 510 متر مربع قسمتی از پالک 115 
فرعی از 114 اصلی به کالسه 2666/۹7 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری 
شده از سند مالکیت مشاعی مالک رسمی محرزگردیده لذا به منظور اطالع عموم 
اشخاص  تا در صورتی که  اگهی میشود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب 
تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار : نوبت 
: نوبت دوم : 2۸/05/13۹۹ شهریار شکوری  انتشار  اول : 13/05/13۹۹ تاریخ 

سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف 1۹۹035۹2
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تصویری دیده نشده از محمود دولت آبادی، احمد شاملو و اخوان لنگرودی 
اختصاصی دنیای جوانان

یک پلنگ مدعی
در دام آهوهای توست

رضا نیکوکار

گرچه گاهی حال من مانند گیسوهای توست
چشمه آرامشم پایین ابروهای توست

خنده کن تا جای خون درمن عسل جاری کنی
بهترین محصول ها مخصوص کندوهای توست

فتنه ها افتاده بین روسری های سرت
خون به پا کردی، ببین! دعوا سرموهای توست

کار دنیا را بنازم که پر از وارونگی ست
یک پلنگ مدعی در دام آهوهای توست

فتح خواهم کرد روزی سرزمینت را اگر
لشکری آماده پشت برج و باروهای توست

شهر را دارد به هم می ریزد امشب ، جمع کن
سینه چاکی را که مست از زخم چاقوهای توست

کوک کن ، بردار سازت را ، برقصان وبرقص
زندگی آهنگ زیبای النگوهای توست

خوش به حال من که می میرم برایت اینهمه
مرگ امکانی به سمت نوشداروهای توست

روابط عمومی خانه  کتاب و ادبیات 
ایران در پیامی درگذشت محسن مطلبی 
)مدیر انتشارات مقاومت( را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت روابط عمومی این 
موسسه آمده است: »خبر درگذشت محسن 
مطلبی سبب تالم و تاثر فعاالن حوزه نشر و 
کتاب شد. مرحوم مطلبی با  تکیه بر تجربه 
و دانش خود برای خدمت به نشر و کتاب 
گام برداشته بود؛ اما مشیت الهی بر آن قرار 
گرفت تا در پیشگاه حضرت حق آرام گیرد.  
کوتاه  دوران  در  مطلبی  زنده یاد 
فعالیت خود در انتشارات مقاومت، خدمات 
ارزشمندی در صنعت چاپ و نشر از خود 
به جای گذاشت و بیش از 60 عنوان کتاب 
به همت و مجاهدت ایشان به زیور طبع 
آراسته شد تا برگی بر برگ های زرین کتاب 

پرافتخار فرهنگ این سرزمین افزوده شود.
روابط عمومی موسسه خانه  کتاب 
و ادبیات ایران ضایعه درگذشت محسن 
مطلبی را به جامعه نشر و کتاب ایران به 
ویژه ناشران و کتابفروشان تسلیت گفته و 
از خداوند منان برای ایشان طلب مغفرت 
دارد و برای بازماندگان آن مرحوم صبر و 

بردباری خواهان است.«
محسن مطلبی از سال ۹3 انتشارات 
تا  توانست  و  کرد  راه اندازی  را  مقاومت 
کند.  منتشر  را  کتاب  عنوان   64 امروز 
گفته می شود او در 25 مردادماه ۹۹ و در 
سن 36سالگی بر اثر ابتال به کرونا از دنیا 

رفته است.

کرونا،  یک ناشر را نیز برد

خواب  در  امر  متولیان 
هستند و مردمی که خوراک 
فت  یا ر د ست  ر د ی  فکر
خودرا  اطالعاتی  نیازهای  نمی کنند، 
در فضاهای نامناسب جستجو می کنند. 
و  می شود  پرتیراژ  ترجمه  کتاب های 
فرهنگی که هیچ نزدیکی با فرهنگ و 
زندگی ما ایرانی ها ندارد، ترویج می شود.

نویسنده  نفری  مرضیه  را  اینها 
عنوان  بی ستاره«  »شب های  رمان 
و  چاپ  وضعیت  خصوص  در  و  کرد 
گفت:  ایران،  در  کودک  کتاب  نشر 
وضعیت کتاب کودک در کل رضایت 
ایران  نشر  توان  نمی  و  نیست  بخش 
کرد.  معرفی  عنوان یک صنعت  به  را 
با هم مقایسه  اگر رده های سنی را  اما 
کنیم، جدا از کیفیت کار ، حوزه کودک 

پر رونق تر است.
می کنند  فکر  خیلی ها  افزود:  وی 
و  است  راحت تر  کودک  حوزه  در  کار 
و خردسال  کودک  حوزه  در  که  کسی 
می نویسد نیاز به تخصص باالیی ندارد. 
در صورتی که کار در زمینه کودک و 
و  تخصصی  بسیار  خردسال  ویژه  به 
نگاه  همین  دلیل  به  می باشد.  حساس 
نویسنده هایی وارد حوزه کودک شده اند 
که تخصص الزم را ندارند و آسیب های 
جدی به مخاطب های کوچک و بی دفاع 

خود می زنند.
نفری با اشاره به نقش رسانه های 
 ، موجود وضع  یش  پیدا در  جمعی 

اظهارداشت: بزرگترین بی لطفی که به 
معرفی  می شود،  کودک  کتاب  صنعت 
نکردن و نشناساندن ناشران، نویسندگان 
کودک  کتاب  تصویرگان  و  شاعران  و 

است.
اگر  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
والدین کتاب های حوزه کودک را خوب 
بشناسند خیلی از مشکالت خودرا با خود 
از طریق مطالعه حل می نمایند و همین 
کتاب  با  خانواده ها  نزدیکی  باعث  کار 

هم می شود.
به  سخ  پا ر  د نفری  مرضیه 
روزگار  در  »چگونه  که  پرسش  این 
جذابیت های تصویری مثل انیمیشن ها 
و  کامپیوتری  بازی های  همچنین  و 
اجتماعی، کودکان   سیطره شبکه های 
کتاب خونی  و  کتاب  به  نوجوانان را  و 
علیرغم  کرد:  بیان  کنیم«،  عالقه مند 
رابطه  گفتید،  که  جذابیت هایی  همه 
می تواند  مربیان  و  والدین  با  عاطفی 

نجات بخش باشد.
پدر  یا  مادر  اگر  کرد:  اضافه  وی 
یا حتی کتاب دار بتواند درست و خوب 
کتاب بخواند، به خاطر رابطه عاطفی که 
با کودک دارد، کوک با کتاب، قصه و 
شعر ارتباط برقرار می کند و به مطالعه 
کتاب  انتخاب  می دهد.  نشان  عالقه 
درست، محتوا و تصویر مناسب و کسی 
که کتاب را برای کودک می خواند همه 
کتاب  کودکی  می توانند  هم  کنار  در 

خوان تربیت کنند.

نفری در پاسخ به این پرسش که 
غرب  در  آنچه  مانند  توانسته ایم  »آیا 
دارد،  وجود  یافته  توسعه  و کشورهای 
نشر  و  چاپ  و  کتاب نویسی  سنت  به 
برسیم«، گفت: فرهنگ  کتاب کودک 
مکتوب در ایران  زمین با فاصله زمانی 
زیادی از غرب آغاز شد و مطالعه و به 
ضرورت  و  کودک  مطالعه  خصوص 
آشنایی کودک با کتاب، جدی پنداشته 
هنوز  مناطق  از  بسیاری  در  نمی شد. 
فرهنگ شفاهی غالب است. به همین 
خاطر ما در زمینه های کتاب و مطالعه 
از غرب عقب تر هستیم ولی آنچه که 
مهم است حرکت رو به جلو می باشد 
فرهنگ  تا  کنیم  کمک  باید  همکه  و 

مطالعه را رشد دهیم.
این نویسنده داستان تصریح کرد: 
ما در زمینه کتاب کودک نیاز به جریان 
سازی داریم و این امر مستلزم سیستمی 

به  ناشر  یک  و  کتاب  یک  است.  پویا 
کند.  سازی  جریان  نمی تواند  تنهایی 
آنچه که مهم است همراهی نویسندگان، 
و  هنرمندان  سینما،  صنعت  ناشران، 
صداوسیما ، صنعت اسباب بازی سازی 
و  کامپیوتری  بازی های  و  انیمیشن  و 

همه و همه با هم است.
وی افزود: این جریان سازی هنوز 
اتفاق نیفتاده است. چرا که این چرخه 
خلق  خوب  شخصیت  است.  معیوب 
می شود، کتاب منتشر می شود اما تبلیغ 
نمی شود و به خواننده معرفی نمی شود. 
کودک تصویر شخصیت داستانی کتاب را 
روی لوازم التحریر و لباس و انیمیشن 
شخصیت های  مرور  به  و  نمی بیند 
چند  هر  می شوند؛  فراموش  داستانی 
فوق العاده خلق شده باشند. در بعضی 
موارد کتابی در رسانه تبلیغ شد، همین 
تبلیغ باعث پرفروش شدن آن کتاب و 
ناشر  و  نویسنده شد  آن  شناخته شدن 
توانست قدمی رو به جلو بردارد و سراغ 

چاپ مجدد برود.
نفری در خصوص علت عدم تمایل 
کودک،  کتاب  بازار  در  سرمایه گذاری 
عنوان کرد: ناشران جرات سرمایه گذاری 
خطر  در  شان  سرمایه  که  چرا  ندارند 
از دست  را  نابودی است. جسارت شان 
می دهند چون کتاب در سبد خرید مردم 
جا ندارد. کسی برای شناساندن کاالی 
مرغوب ناشر تالش نمی کند و او خودرا 

تنها می بیند.

بزرگ ترین بی لطفی که به صنعت کتاب کودک می شود 

جلد چهاردهم »مولفات رازی« منتشر می شود
مصحح  مقدس  احسان 
و پژوهشگر حوزه طب سنتی 
با اشاره به انتشار چهاردهمین 
»مولفات  مجموعه  از  جلد 
رازی« در روزهای آینده، بیان 
کرد: محمد بن زکریای رازی؛ 
پزشک و دانشمند ایرانی، یکی 
از مفاخر جاودان تمدن ایرانی 
و اسالمی به شمار می رود که 
او  تألیفات  و  آثار  از  تعدادی 
تاکنون چاپ و منتشر شده، اما 
بسیاری از آثار او هنوز به صورت 
خطی در کتابخانه های مختلف 
ایران و جهان باقی مانده بود. 

»مولفات رازی«، شامل مجموعه بزرگی از کتاب ها ، رسائل و مقاالت منتشره 
و غیرمنتشره رازی است.

وی افزود: گردآوری و تدوین این مجموعه بیش از هشت سال به درازا 
کشید و در این راستا اقدام به حروفچینی، بازخوانی و تصحیح متون چاپ شده 
و همچنین حروفچینی و تصحیح و مقابله نسخه های خطی کتاب ها، رسائل و 
مقاالت برجای مانده از حکیم محمد بن زکریای رازی اعم از پزشکی، کیمیا، 

فلسفه و ... شد.
 مدیر انتشارات نیلوبرگ گفت: مجموعه حاضر دربردارنده تمامی آثاری 
است که از پس قرن ها و اعصار از رازی برجای مانده و چه بسیار است کتاب ها و 
رساله های رازی که فقط نامی از آن ها باقی مانده و اثری از آن ها در کتابخانه های 
ایران و جهان باقی نمانده و ممکن است که برخی از این آثار همچنان در زوایای 
این کتابخانه ها به صورت ناشناخته باقی مانده باشند و بتوان در آینده با دستیابی 

به این آثار، آن ها را تصحیح و مقابله نموده و به این مجموعه بزرگ افزود.
 این مصحح و پژوهشگر حوزه طب سنتی، ادامه داد: بسیار خوشنودم که 
عاقبت توانستم این کار بزرگ را به سرانجام برسانم. قابل ذکر است که در این 
مجموعه تالش شده تا تمامی آثار رازی جمع آوری شود. نظر به این که تمامی 
آثار رازی به زبان عربی نوشته شده، لذا کتاب ها، رساله ها و مقاالت مندرج در 
این مجموعه به زبان عربی است، اما برای آشنایی خوانندگان با هر کدام از این 
آثار، ابتدا توضیح مختصری از آن اثر و اهمیت آن به زبان فارسی آورده می شود 
و سپس نسخه های خطی برجای مانده آن و چاپ های آن درصورتی که چاپ 

شده باشد و ترجمه های آن به زبان های مختلف ارائه می شود.
مجموعه 14 جلدی »مولفات رازی« به بهای یک میلیون و 250 هزار 
تومان از سوی انتشارات سفیر اردهال با همکاری انتشارات نیلوبرگ در بازار 

کتاب عرضه می شود.

کتاب خوان ها،  به اسم مترجم 
بیشتر از نویسنده اعتماد می کنند

بیشتر  است،  معتقد  شهبا  محمد 
از آن که به مترجم بسیار خوب احتیاج 
متخصص  ویراستاران  به  باشیم  داشته 
در زمینه های گوناگون هنری نیاز داریم.

این  با  مترجم  و  پژوهشگر  این 
از  غیر  به  ترجمه  مبحث  که  توضیح 
بنگاه های  توسط  که  محدود  دوره ای 
اساسا یک  دنبال می شد  نشر و ترجمه 
مقوله شخصی شده است به هنرآنالین 
گفت: شخصا با توجه به تجارب شخصی، 
تدریس، نیاز دانشجویان و عالقه مندان 
ترجمه  و  انتخاب  را  کتاب  یک سری 
هم  ترجمه ها  این  در  هدایتی  می کنم. 

نیست و اطالع رسانی درستی صورتی نمی گیرد.
او که مشکلی ندارد از یک کتاب چند ترجمه منتشر شود برای اینکه مقایسه ای 
صورت بگیرد، ادامه داد: کتابی را ترجمه کرده ام که به چاپ دهم رسیده است اگر 
ترجمه دیگری از آن وجود داشته باشد مخاطب می تواند تصمیم بگیرد کدام کتاب 
را بخواند. آثاری هستند که سی سال از چاپ و نشر آن ها گذشته و با توجه به اینکه 
در هر نسل زبان تغییر پیدا می کند الزم است به روز ترجمه شوند. این روند برای 
دو، سه مترجم هم درس خوبی است تا متوجه شوند کجای کارشان اشکال دارد، 
البته اگر جدی پیگیر این قضیه باشند. اما به دلیل امکانات نشر فقیر ما و این که 

گردش مالی صنعت نشر کم است دوباره کاری زیبنده نیست.
شهبا با این توضیح که بیشتر از آن که به مترجم بسیار خوب احتیاج داشته 
باشیم به ویراستاران متخصص در زمینه های گوناگون هنری نیاز داریم، اظهار داشت: 
انتشارات می دهم ویراستار متخصص وجود ندارد که متن  وقتی کتاب را تحویل 

را بررسی و اشکاالت را برطرف کند. فقط برخی متن انگلیسی را مقابله می کنند.
او با بیان این که در حیطه سینما کتاب ها دو جنبه عملی و نظری دارند، تصریح 
کرد: بحث عملی به چگونگی کار کارگردان، فیلمبرداری، فیلمنامه و از این قبیل 
برمی گردد. متون بحث نظری که میان رشته ای است مثل جامعه شناسی، روان شناسی 
و مطالعات فرهنگی مجموعه های مفصل محسوب می شوند چرا که افراد گوناگونی 
در این زمینه نظریه پردازی کردند، ولی متاسفانه تعداد معدودی از این آثار به زبان 
فارسی ترجمه شدند و جای آن ها در بازار کتاب خالی است. پرداختن به چنین آثاری 
نیازمند کار گروهی و چند مترجم، ویراستار خوب و ناشر عالقه مند است؛ اما متاسفانه 
کارگروهی حتی در فوتبال در کشور ما جواب نمی دهد! بحث دوم اقتصادی است 
نداشته  نیاز و دغدغه مالی  پیدا کنیم که  انتشارات  یعنی چند مترجم، ویراستار و 
باشند که نشدنی است. در نتیجه هیچ راه حل ساده و آسانی نداریم پس برمی گردیم 

به عالقه و تالش های فردی.
شهبا با اشاره به این که برای مخاطب ایرانی اسم مترجم گاهی از اسم نویسنده 
کتاب مهم تر است، گفت: خواننده به اسم مترجم شناخته شده اعتماد می کند حتی 
اگر نویسنده را به خوبی نشناسد. در سال های اخیر اسم مترجمان پرآوازه را کمتر 
می بینیم در حالی که نوجوانی، کتاب مهمی را ترجمه کرده که اصال آن کتاب و 
سبک نویسنده نیست. نظارتی در این زمینه وجود ندارد. بخشی از وظایف وزارت 

ارشاد بررسی این موضوعات است.
او با بیان این که درصد کتاب های تالیف و ترجمه نشان می دهند اساسا زمینه  
داریم،  ادعا  آن  درباره  زمینه هایی که  در  و حتی  است  ترجمه  زاده  بشری،  دانش 
افزود: برخورنده است ما ملتی هستیم که به ادبیات خود افتخار می کنیم ولی تاریخ 

ادبیات ما ترجمه است. 
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فرناز میرزالو

نباید با هر پدیده ای به شکل افراطی  
برخورد کرد 

منصور یاقوتی می گوید: رمان  عامه پسند تا جایی که خواننده را به ادبیات 
ادبیات  این  نباید ترسید که  تاثیرگذار است و عملکرد مثبتی دارد؛  عادت بدهد، 

روی مخاطب تاثیر منفی بگذارد. 
عامه پسند  رمان  داشت:  اظهار  عامه پسند  های  رمان  درباره  نویسنده  این 
بخشی از ژانر رمان است که در همه جای دنیا عالقه مندان خود را دارد. طیفی از 
خوانندگان این کتاب ها، کسانی هستند که هنوز با ادبیات آشنا نشده اند و طیف 

دیگر به این نوع رمان خیلی عالقه مند هستند.
او سپس گفت: ادبیات عامه پسند در حوزه رمان عملکرد مثبت دارد و آن این 
است که خواننده ها به ویژه خواننده های جوان را به سمت مطالعه سوق می دهد و 

وادارشان می کند کتاب بخوانند.
یاقوتی در ادامه بیان کرد: خود ما از این رمان ها شروع کردیم. من از 14سالگی 
شروع به خواندن رمان هایی از این دست کردم؛ نخستین کتابی که خواندم »امیر 
ارسالن« بود، »چهل طوطی« و  »رستم نامه« هم از دیگر کتاب های عامه بود.  در 
مرحله بعد کتاب های پلیسی بود که تازه وارد ایران شده بود. ما هم نویسنده هایی 
داشتیم که خودشان می نوشتند و بخشی را هم ترجمه می کردند. همچنین آن 
زمان داستان هایی به صورت پاورقی منتشر می شد که خیلی جذاب و پرکشش بود 
و خواننده را وادار می کرد این داستان ها را دنبال کند؛ »ده نفر قزلباش« و »زندگی 
کوروش« از این جمله بودند. آن زمان نویسنده هایی چون حسینقلی مستعان، جواد 

فاضل و محمد حجازی پرکار بودند و خواننده بسیاری داشتند. 
او با تاکید بر این که ادبیات عامه پسند نمی تواند برای همیشه ماندگار و موثر 
باشد، خاطرنشان کرد:  زمانی که خواننده با آثار جدی آشنا شود، ژانر عامه پسند را 
کنار می زند و دیگر رغبت نمی کند این آثار را بخواند و به نظرش سست و مبتذل 
می آید. البته در این بین عده ای هستند که همیشه می خواهند این نوع رمان را 
بخوانند و به این سطح از ذوق ادبی قناعت می کنند و پیش نمی روند. رمان های 
عامه پسند همیشه تعدادی خواننده دارند اما رمان هایی نیستند که تاثیر جدی ای بر 
تفکر و زندگی خواننده بگذارند، زیرا چیزی ندارند و فقط به لحاظ تکنیک نویسندگی 
فراز و فرود بسیاری دارند و  خواننده را کنجکاو می کنند تا داستان را پیش ببرد، 
اما چیزی به خواننده نمی دهند و باعث ارتقای ذهن او نمی شوند و زمانی هم که 

خواننده با ادبیات جدی آشنا شود، آن ها را کنار می زند.
این کتاب ها وجود  به  نگاهی که نسبت  درباره موضع و  یاقوتی همچنین 
دارد، بیان کرد: نباید با هر پدیده ای به شکل افراطی  برخورد کرد و از طرف دیگر 
نباید مطلق نگر باشیم. مطلق نگری در هر زمینه ای باعث می شود تحلیل همه جانبه 
وجود نداشته باشد. همان طور که گفتم رمان عامه پسند تا مقطعی می تواند برای 
خواننده جذاب باشد و بعد از مدتی خود خواننده آن را کنار می زند. نباید ترسید 
که این نوع ادبیات تاثیر منفی ای روی خواننده بگذارد. البته االن چیزهای زیادی  
وجود دارد که بیش از رمان عامه پسند بر نسل جوان تاثیر مخرب می گذارد. کتاب 

تاثیر چندانی بر مخاطب نمی گذارد.

کتابفروشی کالج در زاهدان 
پس از ۲۲ سال فعالیت تعطیل شد

فروش  حوزه  در  فعالیت  سال   22 از  پس  زاهدان  شهر  کالج  کتابفروشی 
کتاب های علمی و دانشگاهی تعطیل شد.

کتاب فروشی کالج در شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان با فضایی بالغ 
بر 150 مترمربع به عنوان یکی از بزرگترین کتاب فروشی های شهر فعالیت می کرد و 
بخش عمده فعالیت هایش در زمینه فروش کتاب های علمی و دانشگاهی بود. اما 
چراغ این کتاب فروشی در هفته های اخیر بعد از 22 سال فعالیت مستمر خاموش 

شد و شهر زاهدان یکی از قدیمی ترین کتاب فروشی های خود را از دست داد.
کاوه احمدزاده مدیر انتشارات گیتاتک که پیش از این کتاب فروشی  کالج را 
در شهر زاهدان اداره می کرد، در این زمینه از بهمن ماه سال ۹6 استقبال از کتاب 
و کتاب خوانی به مرور کمتر شد و تقاضا برای خرید کتاب به شدت کاهش یافت 

و این روند در سال جاری شدت گرفت و شیوع بیماری کرونا ضربه آخر را زد.
در  هم  دیگر  کتاب فروشی  یک  اخیر  هفته های  در  اینکه  بیان  با  او   
زاهدان به دلیل وضعیت نامناسب کسب و کار خود را تعطیل کرده است، ادامه 
داد: »مسئله اینجا است که ما فقط به مردم شهر زاهدان کتاب نمی فروختیم؛ 
سرباز  ایرانشهر،  زابل،  خاش،  مثل  دیگر  شهرهای  نیاز  مورد  کتاب های  بلکه 
تنها  بلوچستان کتابفروشی ها  تامین می کردیم. در سیستان و  و چابهار را هم 
نیز  را  همجوار  شهرهای  از  مجموعه ای  بلکه  ندارند؛  اختصاص  شهر  یک  به 
می کنند.  تغذیه  ندارند،  دسترسی  کتاب  ویترین  به  محدودیت ها،  به دلیل  که 
بنابراین؛ تعطیلی کتاب فروشی ها در این استان، آسیب های زیادی به فرهنگ 

عمومی کل استان وارد می کند.«
 همه نوع کتابی در کتاب فروشی کالج فروخته می شد؛ از آثار در حوزه ادبیات 
و رمان گرفته تا کتاب های کودک و نوجوان؛ اما تمرکز اصلی، روی کتاب های 
دانشگاهی، کمک درسی و علمی بود که عرضه آن ها طی بیش از دو دهه فعالیت، 
بسیاری را به  مشتری ثابتی این کتاب فروشی تبدیل کرده بود؛ مشتریانی که حاال 

باید به دنبال جایگزینی برای کتاب فروشی تعطیل شده شان باشند.
 احمدزاده درباره وضعیت سایر کتاب فروشی های شهر زاهدان نیز توضیح داد: 
»اغلب این کتاب فروشی ها پشتوانه دولتی دارند و سال ها است که مشغول فعالیت 
هستند؛ اما من تالش کردم که 22 سال به صورت کامال خصوصی و بدون هیچ 
پشتوانه ای این کتاب فروشی را سرپا نگه دارم اما دربرابر مشکالت و فشارهای 

اقتصادی دوام نیاوردم.«
 وی در این زمینه توضیح داد: »دو سال تالش کردم تا از تعطیلی کتاب فروشی 
جلوگیری کنم و با توجه به هزینه سر به سر باز هم صبوری می کردیم. اما در ماه های 
اخیر کسب وکار فروشگاه کامال ضرر بود؛ آن قدر که حتی در تامین اجاره بها مانده 
را  البته حقوق کارمندان و سایر هزینه ها هم بود که در مجموع شرایط  بودیم. 

به گونه ای رقم زد که تعطیل کردیم.«
 * ارتباط با مشتریان قدیمی از تهران

احمدزاده بعد از تعطیلی کتاب فروشی کالج برای زندگی به تهران آمده است؛ 
اما این موضوع موجب نشده که ارتباطش با مردم زاهدان و مشتری های ثابت و 
قدیمی اش قطع شود. محققان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و دانشجویانی که 
برای تهیه کتاب با او تماس می گیرند. او در این زمینه هم عنوان کرد: »با مشتریان 
ثابت و قدیمی ام هنوز ارتباط دارم و چون شماره تلفن من را دارند، اگر کتابی را 
بخواهند، برای آن ها از طریق پست ارسال می کنم. درواقع همچنان از شهر زاهدان 

که در آن تحصیل کردم و پابند مردمش شدم، دل نکنده ام.«

طرح تابستانه کتاب با شعار 
بمانیم«  ایمن  بخوانیم،  »کتاب 
استان  در  مردادماه   1۸ شنبه  از 
با  و  آغاز  کشور  سراسر  با  همزمان  بوشهر 
خطه  این  خونگرم  اهالی  خوب  استقبال 

روبه رو شد.
ز  ا یت  حما فصلی  ی  ح ها طر
تشویقی  ازجمله طرح های  کتاب فروشی ها، 
کتاب  فرهنگ  ترویج  حوزه  در  حمایتی  و 
در  است  است که چند سالی  کتابخوانی  و 
و  نشر  حوزه  اهالی  و  می شود  اجرا  کشور 
با  طرح هایی  چنین  اجرای  معتقدند  کتاب 
بحبوحه  در  می تواند  مناسب  تخفیف های 
توجهی  قابل  حد  تا  اقتصادی،  مشکالت 
قدرت خرید مردم را در حوزه کتاب افزایش 

دهد.
طرح های  در  عموما  بوشهر  استان 
فصلی و دائمی کتاب حضوری فعال داشته 
و دارد اما با وجود این باز هم میزان مشارکت 
مردم در این طرح ها رضایت بخش نیست؛ 
هرچند طبق آمارها در طرح تابستانه کتاب 
مشارکت  درصدی   20 رشد  شاهد  امسال 
با توجه  اما  کتاب فروشی های استان بودیم 
به جمعیت و تعداد کتاب فروشی های استان 
انتظار می رفت که بیش از 12 کتاب فروشی 

در این طرح ثبت نام کنند.
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل 
استان بوشهر در  ارشاد اسالمی  فرهنگ و 
طرح  از  دوره  این  در  گفت:  خصوص  این 
نقاط  از  کتاب فروشی   12 کتاب،  تابستانه 
طرح  این  کردند.  مشارکت  استان  مختلف 
ترویج  و  کتابفروشی ها  از  حمایت  هدف  با 
اجرا  استان  سراسر  در  کتابخوانی  فرهنگ 
از کتابفروشی هایی که در  می شود و خرید 
با  مردادماه   30 تا  هستند  عضو  طرح  این 
20 درصد تخفیف همراه است. سقف خرید 
کتاب از کتاب فروشی ها برای هر فرد 150 

هزار تومان است.
آنیتا مظفری در خصوص انتخاب شعار 
»کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم« برای تابستانه 
ایمنی  به طور مسلم  داد:  کتاب ۹۹ توضیح 
افزایش  و  آگاهی  رشد  گرو  در  جامعه  هر 
است  صحیح  اطالعات  به  مردم  دسترسی 
به  دسترسی  شیوه  مطمئن ترین  مطالعه  و 
هر  آگاهی  طبیعتا  است.  صحیح  اطالعات 
جامعه تناسب قابل توجهي با میزان مطالعه 

و عالقه مندی افراد به کتاب دارد.

مشارکت  وضعیت  خصوص  در  وی 
کتابفروشی های استان در طرح های فصلی 
کتاب افزود:  با توجه به تعداد کتاب فروشی ها 
استان، استقبال در برخی شهرستان ها قابل 
است؛  بوده  کمتر  دیگر  برخی  در  و  قبول 
فقط  شهرستان ها  برخی  در  مثال  به طور 
این  از  است.  فعال  کتابفروشی  دو  یا  یک 
طرح های  در  کتابفروشی  یک  حضور  رو، 
 100 یا   50 مشارکت  معنی  به  اینچنینی 
نماند  ناگفته  البته  است.  آن شهر  درصدی 
نداشتن  مشارکت  مهم  دالیل  از  یکی  که 
طرح های  در  کوچک تر  کتابفروشی های 
فصلی کتاب نظیر تابستانه، نداشتن سیستم 

ثبت و فروش کتاب است.
طرح  در  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
 20 رشد  شاهد  امسال،  کتاب  تابستانه 
درصدی استقبال کتابفروشی ها هستیم که 
عالقه مندان  دسترسی  روبه رشد  روند  این 
بیشتر  را  طرح  عضو  های  کتابفروشی  به 
کرده و باعث معرفی طرح و استقبال بیشتر 
مخاطب شده است.آنیتا مظفری تصریح کرد: 
معموال کتاب فروشی های فعال و شناخته شده 
در مرکز استان و شهرستان ها از طرح های 
امیدواریم  ما  و  می کنند  استقبال  فصلی 
با  نیز  شناخته شده  کمتر  کتاب فروشی های 
ارائه  درکنار  فصلی  طرح های  در  مشارکت 
خود  معرفی  زمینه  مخاطبان،  به  خدمات 

را فراهم کنند.
طرح های  تاثیر  در خصوص  مظفری 
فصلی در رونق کتاب فروشی ها در روزهای 
کرونایی در کشور تاکید کرد: این طرح ها در 
دوران کسادی و رکود فعالیت کتاب فروشان 
و زمانه ای که کار کتاب، وضعیت اقتصادی 

خوب و مناسبی ندارد، به رونق آن ها کمک 
تعطیلی  روزهای  در  همچنین  می کند. 
کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  اجباری 
کتاب فروشان ضررهای مالی زیادی کردند. 
استقبال  معموال  تخفیفي  طرح های  طبیعتا 
و  رونق  باعث  و  دارد  پی  در  را  مخاطب 
می شوند،  کتاب فروشی ها  فروش  افزایش 
اجرای طرح های فصلی هم می تواند بخشي 
از ضررهای مالی کتاب فروشان را جبران کند.

فروش  رشد  به  ه  ر شا ا با  وی 
طرح های  در  استان  کتاب فروشی های 
جاری  سال  در  کتاب  تابستانه  و  بهارانه 
بهارانه  اینکه طرح  با وجود  یادآور شد:  نیز 
کتاب در اوج شیوع کرونا و کسادی ناشی 
از تعطیلی اجباری اجرا شد؛ ولی شاهد رشد 
فروش کتاب بودیم. در طرح تابستانه کتاب 
نیز با توجه به اینکه هنوز چند روز دیگر تا 
رشد  است،  مانده  باقی  طرح  اجرای  پایان 
خوبی را در میزان فروش نسبت به بهارانه 
کتاب شاهد هستیم.مدیر کتاب فروشی »خانه 
استقبال  خصوص  در  نیز  بوشهر  کتاب« 
کتاب  تابستانه  طرح  بوشهری  شهروندان 
کرونا  بیماری  شرایط  به دلیل  شاید  گفت: 
فعالیت فیزیکی جامعه کمتر شده باشد ولی 
فعالیت و خرید کتاب به صورت غیرحضوری 
تابستانه  طرح  در  است.  داشته  خوبی  رشد 
است،  برگزاری  حال  در  هم اکنون  که   ۹۹
اعتبار مان در روز پنجم تمام اما دوباره شارژ 
افزایش قیمت کتاب نیز بی تاثیر  البته  شد. 
نبوده ولی در کل، تا به امروز از طرح حاضر 

استقبال خوبی شده است.
 4 در  تاکنون  داد:  ادامه  صفری  آریا 
دوره از طرح های فصلی کتاب که از سوی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و موسسه 
ایران برگزار می شود،  خانه کتاب و ادبیات 
شرکت کرده ایم و افزون بر آن، خود ما نیز 
به مناسب  که  داشتیم  حمایتی  طرح  یک 
گرامیداشت روز بوشهر اسفندماه سال گذشته 

برای کتابخوانان برگزار شد.
وی به تخفیف ویژه این کتابفروشی 
اشاره کرد  تابستانه کتاب  با طرح  همزمان 
بزرگسال،  در حوزه  کتاب ها  داد:  توضیح  و 
کودک و نوجوان با 20 درصد تخفیف ارائه 
فرد  هر  به ازاء  کتاب  خرید  یارانه  می شود. 
حداکثر 30 هزار تومان با سقف خرید 150 
تابستانه  طرح  در  البته  است.  تومان  هزار 
در  ما  کتاب،  یارانه  بر  افزون   ،۹۹ کتاب 
کتاب،  به  عالقه مندان  برای  کتاب فروشی 
20 درصد برای کتاب های زبان انگلیسی و 
10 درصد تخفیف مازاد برای سایر کتاب ها 
قطعا  گرفته ایم.  نظر  در  خرید  سقف  بدون 
وقتی افراد از چنین طرح هایی باخبر می شوند، 
شوقشان برای خرید کتاب بیشتر می شود؛ 
البته در مورد شوق به خواندن این کتاب ها، 

فعال نمی توان نظری داد!
بر  مبنی  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
طرح های  در  شرکت  از  هدف تان  اینکه 
فصلی کتاب چیست، توضیح داد: قصدمان 
از شرکت در چنین طرح هایی رواج فرهنگ 
کتاب خوانی و آشنایی بیشتر مردم با مطالعه 
است. آشنایی با موضوعات گوناگون و تجربه 
جهان بینی های مختلف. این در حالی است 
که حضور در چنین طرح هایی،  نه برای ما و 
نه برای هیچ کتاب فروشی دیگری هیچ گونه 
سود و منفعت مادی ندارد. تنها سودش برای 
کتابخوان هاست و خوشحالی اش برای ماست 

که با آن ها بیشتر آشنا می شویم.
مخاطبان جدی  در خصوص  صفری 
این کتابفروشی که بیش از 2 سال است که 
فعالیت می کند، گفت: به طور شگفت انگیزی 
کتاب  مخاطب  آقایان  از  بیشتر  خانم ها 
هستند. بعد از آن افراد بین 20 تا 30 سال 

)دانشجویان( و در درجه بعدی نوجوانان.
پرفروش ترین  درباره  همچنین  وی 
شد:  یادآور  کتاب فروشی اش  کتاب های 
ی  ن ها ستا ا د سی،  نشنا ا و ر ی  ب ها کتا
خارجی قرن 21، کودک و نوجوان و تعداد 
محدودی از داستان های نویسندگان ایرانی 
پرمخاطب ترین کتاب هایی است که دائم در 

حال تکرار آن ها هستیم.

آگاهی هر جامعه با میزان مطالعه افراد تناسب دارد 

در  روی  »زندگی  کتاب  مترجم  پزشگ مهر،  هنگامه 
و  مادر  عواطف  از  بازتابی  رمان  این  است  معتقد  یخچال« 
دختری که وقت کافی برای صحبت کردن با یکدیگر ندارند 
و مطالعه آن نوجوانان را به فکر کردن درباره رابطه ای که با 

والدین شان دارند، وامی دارد.
کتابی که نوجوانان را به تفکر وا می دارد

الیس کایپرز در رمان »زندگی روی در یخچال« که با 
ترجمه هنگامه پزشگ مهر از سوی انتشارات محراب قلم منتشر 
شده، به بازتاب عواطف مادر و دختری می پردازد که وقت کافی 
برای صحبت کردن با یکدیگر ندارند و فراز و فرودهای این 
رابطه سرد از خالل یادداشت های کوچکی که کلر و مادرش 

برای هم می گذارند، آشکار می شود.
انتشار رمان »زندگی روی در یخچال« در سال 2007 
با فرم بدیع و عمیق احساسی اش، شهرت و جوایز متعددی 

برای آلیس کایپرز، نویسنده 41 ساله انگلیسی مقیم کانادا که 
دانش آموخته رشته های روانشناسی و هنر است، به ارمغان آورد 
که از جمله آن ها می توان به »کتاب نوجوانان« کتابخانه عمومی 
نیویورک در سال 200۸، برنده جایزه کتاب نوجوان ردبریج 
کتابخانه های  چویس  کتاب  جایزه  برنده   ،200۸ انگلستان 
شفیلد انگلستان 200۸، برنده جایزه بزرگ دو ویارم فرانسه 
200۸، برنده جایزه لیورنتت فرانسه 200۸، برنده جایزه کتاب 
سال هفتم مدرسه سوین پارک انگلستان 200۸، برنده جایزه 
برگزیدگان جایزه  از  کانادا 2007،  اولین کتاب ساسکاچوان 
کتاب کاونتری اینسپیریشن انگلستان 200۸، از برگزیدگان 
برگزیدگان  از  انگلستان 200۸،  جایزه کتاب آکسفورد شایر 
جایزه منتخب خوانندژگان سیستم کتابخانه  شهرستان سالت 
ایاالت متحده 200۸، کاندیدای نشان کارنگی  لیک سیتی 
انگلستان 200۸ و برنده جایزه هنری فرماندار ساسکاچوان 

برای هنرمندان جوان زیر سی سال 200۸ اشاره کرد.هنگامه 
پزشگ مهر درباره گفت: »زندگی روی در یخچال« نخستین 
رمانی است که ترجمه کردم، قبل از آن کتاب هایی در زمینه 
روانشناسی کودک مانند »من مامانم رو می خوام« و همچنین 

تعدادی کتاب برای سازمان شیالت ترجمه کرده بودم.
را جلب  نظرم  در یخچال«  افزود: »زندگی روی  وی 
کرد چون یک رمان معمول کالسیک نیست، مجموعه ای 
مشغله  دلیل  به  که  است  دختری  و  مادر  یادداشت های  از 
زیاد فرصت کافی برای دیدن یکدیگر و وقت گذراندن باهم 
ندارند و حرف های شان اعم از لیست خرید یا توضیح درباره 
هم  برای  که  کوتاهی  یادداشت های  در  را  خواسته هایشان 
می نویسند و روی در یخچال می چسبانند، بیان می کنند. مادر 
پزشک است و دختر هم یک دانش آموز نوجوان است که بعد 

از جدایی والدینش با مادرش زندگی می کند.

کتابی که نوجوانان را به تفکر وا می دارد
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قصه هویت  غیرواقعی هفت اسیر در »برلین 10:10«

لین  بر « یش  نما ن  ا د گر ر کا
10:10« با اشاره به مضمون نمایش 
دوم  جهانی  جنگ  با  ارتباط  در  که 
است و در تماشاخانه »دا« روی صحنه 
رفته، اظهار داشت این نمایش تا 31 
مرداد ماه روی صحنه خواهد بود، اما 

امکان دارد اجرایش چند روز هم تمدید شود.
به گفته حاجی زینل، بازیگران نمایش همگی دانشجویان رشته تئاتر 
هستند ، متن نمایش را علی صفری بازنویسی کرده و داستانش در باره 
هویت  غیرواقعی هفت اسیر است که در یک اسارتگاه گیر افتاده اند و وقتی 
از خواب بیدار می شوند، با توجه به نامه هایی که در جیب هایشان می بینند، 
فرخ مهر  میالنی،  و...سارینا  هستند  هیتلر  ارشد  افسران  می کنند  تصور 
کیوانمهر، یاسمن خلیلی، محمد پسندیده، حسن محمدیان، نیما سپهرار 
و نابت شفائی بازیگرانی هستند که در این نمایش ایفای نقش می کنند.

»نجال« به جنوب می رود

عه  مجمو ی  ر ا د بر یر تصو
تلویزیونی »نجال« از نیمه گذشت و 
قرار است گروه سازنده این سریال بعد 
از عاشورا برای ادامه تصویر برداری 

به خرمشهر و آبادان بروند.
با  »نجال«  تهیه کننده  سعدی  سعید 
اعالم این خبر گفت با توجه به ممنوعیت 
اعالم شده برای حضور در کربال، تالش داریم ضمن هماهنگی با ادارات 
مربوطه بتوانیم بخش هایی از سریال را نیز در کربال تصویربرداری کنیم.

سریال »نجال« به کارگردانی خیراهلل در 15 قسمت برای پخش در 
ایام اربعین حسینی از شبکه سه سیما آماده می شو و در آن حسام منظور، 
سارا رسول زاده، ملیکا شریفی نیا، مصطفی ساسانی، سوگل طهماسبی، جواد 
پورزند، علی غابشی، مرتضی شاه کرم، وحید نفر، بدرالسادات برنجانی، 

محسن پوشانی، محسن سلیمانی و... ایفای نقش خواهند کرد.

موسیقی نباید دست پیرمردها باشد

همین  د ر چها ی  خبر نشست 
جشنواره ملی موسیقی جوان با حضور 
نجمن  ا مل  مدیرعا ( بت نیا  ثا علی 
موسیقی ایران(، هومان اسعدی )دبیر 
جشنواره(، آذین موحد )نماینده بخش 

موسیقی کالسیک(، حسین علیزاده )نماینده 
حمیدرضا  و  دستگاهی(  موسیقی  بخش 

اردالن )نماینده بخش موسیقی نواحی( در تاالر وحدت برگزار شد.
در این نشست، حسین علیزاده عنوان کرد موسیقی دیگر نباید دست 
پیرمردها باشد، با وجود اینکه در این حوزه به قدر زیادی عشق و زندگی 
موجود است، اما تا زمانی که در نگرش آموزشی این بخش نگاه سرد 
و مرگ آور وجود داشته باشد تا سال ها بعد هر چقدر تالش کنیم برای 
آن اتفاقی نخواهد افتاد. من معتقدم تمامی جشنواره های موجود نیاز به 
تحولی اساسی دارند، چون در اکثر موارد بیشتر دچار یک عقبگرد هستیم .
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

فیلم»یدو« به خط پایان رسید

یی  سینما فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
پرورش  کانون  تولیدات  از  »یدو« 
به  نان  ا نوجو و  کودکان  فکری 
کارگردانی مهدی جعفری، در آبادان 
تدوین  مرحله  وارد  و  رسید  پایان  به 
شد.جعفری در این فیلم که در گونه 

دفاع مقدس و کودک و نوجوان است، اولین 
ماه های جنگ تحمیلی را در آبادان در حال محاصره به تصویر کشیده است.

محمدرضا مصباح تهیه کننده، علی درخشنده مجری طرح و برنامه ریز، 
مهین عباس زاده و مهدی جعفری نویسندگان این اثر بلند هستند و در آن 
ستاره پسیانی، اکبر اودود، سعید آلبوعبادی، میالد صویالوی، محمدمهدی 
آلبوعلی، ریحانه آریامنش، عبدالحلیم تقلبی، حسین پوریده، رضا نوری، 
طاهره نیک آزاد، مسعود جاللی، معید رامی، مائده رامی، یاسین مسعودی، 

احمد مسافری و... در آن ایفای نقش کرده اند.
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از مختارنامه تا سلمان فارسي

فریبا کوثري: مسئوالن کمکي به اهالي هنر نمي کنند!
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محمد حسین زاده

مختارنامه  سریال  ساخت  از  که  مدتهاست 
از  آن  بازپخش  شاهد  هرسال  تقریبا  و  مي گذرد 
شبکه هاي مختلف خصوصا در ایام ماه محرم هستیم. 
البته که این سریال یکي از بهترین، شاخص ترین 
و فوق العاده ترین سریال هایي است که ساخته شده 
که  بوده  زیاد  آنقدر  آن  تکرار  بازپخش  شاید  ولي 
مخاطبان خود را از دست داده و حاال شاهد هستیم 
که تقریبا به یک لطیفه در میان مردم تبدیل شده 
است و شاید مدیران رسانه ملي باید فکري به حال 
این موضوع بکنند که از داشته هاي ارزشمندي چون 
سریال مختارنامه بیش از این مراقبت کنند تا از یک 
داوود  نشود!  دم دستي  سریال  به  تبدیل  فاخر  اثر 
تلویزیون،  و  سینما  برجسته  کارگردان  میرباقري، 
حق  به  و  داشت  برعهده  را  مختارنامه  کارگرداني 
که سریال شایسته تولید کرد او این روزها مشغول 
سخت سریال فاخر دیگري است به زندگي سلمان 
فارسي مي پردازد و با اینکه در شرایط کرونا هستیم، 
اما تولید این سریال ادامه دارد. فریبا کوثري یکي 
از بازیگران شاخص سریال مختارنامه بود که البته 
یکي از بازیگران خوب و موفق سینما و تلویزیون 
کشورمان هم مي باشد که حاال به نظر مي رسد شاید 
به واسطه همکاري قبلي اش با میرباقري، در سریال 
جدید او نیز حضور داشته باشد. با او همراه شدیم تا 
بیشتر درباره این همکاري و همینطور فعالیت هاي 

او در دوران کرونا صحبت کنیم...

فعالیت  آیا  مي کنید؟  چه  کرونا  دوران  -در 

جدیدي داشته اید؟
*در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا در 
هیچ کاری مشغول بازی نیستم و ترجیح می دهم در 
خانه مانده و از خود و خانواده ام مراقبت کنم، شرایط 
این بیماری به نحوی است که طبیعتا در خانه ماندن 
می تواند ما را از بسیاری از خطرات مصون نگه دارد. 
و  دارد  قرار  اولویت  در  برایم  به هر حال سالمتي 
دوست ندارم به واسطه حضور در اماکن پرخطر براي 

خودم و خصوصا خانواده ام خطراتي را ایجاد کنم.

-پیشنهادي هم در این مدت داشتید؟
*بله، پیشنهادات زیادي داشتم ولي باید این 
ماه های گذشته  پیشنهاداتی که طی  بگویم که  را 
به من شده کیفیت الزم را نداشتند و آنها را قبول 
نکردم، اگر قرار باشد خطر بازی در شرایط کرونایی 
را به جان بخرم باید حداقل اثری باشد که از کیفیت 

الزم برخوردار باشد.  

قرار  شما  که  بود  پخش  غیرموثق  -خبري 
است در سریال سلمان فارسي به کارگرداني داوود 
صحیح  خبر  این  باشید...  داشته  حضور  میرباقري 

است؟
داوود  از سوی  پیشنهادی  *ببینید هنوز هیچ 
نشده  به من  این سریال  در  بازی  برای  میرباقری 
است. البته تا جایی که می دانم تا یکسال آینده هیچ 
بازیگر زنی در این سریال حضور نخواهد داشت و 
کلیه بازیگران مرد خواهند بود. از سال آینده حضور 
بازیگران زن این سریال آغاز مي شود و طبیعتا اگر 
به من پیشنهاد شود، آن را بررسي مي کنم ولي فعال 

که هیچ بازیگر زني در این سریال حضور ندارد.

نخواهد  زن  بازیگر  سریال  این  کال  -یعني 
داشت!؟

تولید  فصل بندی  صورت  به  سریال  *این 
می شود، در فصل های در حال تولید بازیگران زن 
ایرانی حضور ندارند و شاید در فصل های بعدی این 
اتفاق حاصل شود. به هر صورت من از این حضور 

احتمالی استقبال می کنم.

-تحربه قبلي شما با داوود میرباقري در سریال 
مختارنامه یک اثر فاخر بود...

و  بود  خاص  سریال  یک  واقعا  سریال  *آن 
با هزینه، تالش و زمان بسیار زیادي تولید شد و 
طبیعتا وقتي روي یک کار دقت و وسواس زیادي 
وحود داشته باشد و همه عوامل تمام تالش خود را 
بگذارند، کیفیت آن اثر هم باال خواهد رفت و شاید 
براي  دلیل است که مختارنامه هنوزهم  به همین 

مردم جذاب است.

این  متوالي  بازپخش هاي  که  دارید  -قبول 
سریال باعث شده تا مردم از آن خسته شوند؟

*اینکه مردم از آن خسته شده باشند را قبول 
ندارم چون قطعا هنوزهم جذاب است که از تلویزیون 
پخش مي شود ولي با این موضوع هم مخالف هستم 
که این سریال دائما روي آنتن باشد. به نظرم الزم 
در  و  دارند  نگه  را  سریال  یک  گاهي  که  است 

زمان هاي مناسب خرج کنند.

نظرتان درباره وضعیت این روزهاي عرصه و 
تاثیر کرونا روي آن چیست؟

*نه به واسطه کرونا بلکه به نظرم به صورت 
کلي، سینما سال به سال وضعیت بدتری پیدا می کند 
و آثار خوب در آن ساخته نمی شود! گاها شاهد برخی 
آثار خوب هستیم اما آنها هم انگشت شمار هستند و 
بخش کلی سینما وضع خوبی ندارد. درواقع نمي توان 
کیفیت پایین و نازل فیلم هاي سال هاي اخیر سینما 
را به کرونا مرتبط دانست چرا که ما سالهاست در 
سینما شاهد روندي نزولي در کیفیت و محتواي آثار 
هستیم. متاسفانه شیوع کرونا وضعیت سینما را بدتر 
از قبل کرد، اکثریت پروژه ها تعطیل شده اند زیرا هیچ 
دورنمایی هم در این زمینه وجود ندارد. وضع تئاتر 
خیلی بدتر سینماست و اهالی تئاتر روزگار غم انگیزی 
را سپری می کنند و هم اکنون اکثریت تماشاخانه ها 
در  هنرمندان  اکثر  و  هستند  ورشکستگی  حال  در 

وضعیت بسیار بدي به سر مي برند.

بیکار  هنرمندان  از  بسیاري  متاسفانه  -بله، 
هستند...

روزها  این  ما  بازیگران  اکثر  -متاسفانه 
و  شدید  مشکالت  با  و  کشیده  را  بیکاری  طعم 
حال  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  ناراحت کننده ای 
اهالی بازیگری به هیچ وجه خوب نیست، امیدوارم 
هرچه سریعتر بیماری کرونا از کشور برود و به زندگی 

معمول خود بازگردیم.

چطور  زمینه  این  در  را  مسئوالن  -رسیدگي 
ارزیابي مي کنید؟

*این موضوع آنقدر واضح است که دیگر نیازي 
به توضیح نیست. درواقع مسئوالن هیچ کمکي به 
وضعیت  در  که  هنرمنداني  خصوصا  و  هنر  حوزه 

نظر  به  نمي کند. درواقع  و  نکرده  دارند،  قرار  بدي 
مي رسد که هنر و هنرمندان هرگز در اولویت هاي 
مسئوالن نبوده و نیستند و به همین دلیل نمي شود 

توقع عجیبي هم داشت.

-صحبت پایاني شما...

*متاسفانه سال ۹۹ سالی ناامیدکننده بود و در 
کل شاهد سال خوبی نیستیم. از سویی بیماری کرونا 
و از سویی از دست دادن بسیاری از هنرمندان عزیز 
کشورمان باعث شده تا سال اندوهناکی را پشت سر 
بگذاریم. فقط امیدوارم که وقایع و اتفاقات تلخ و بد 
از کشورمان برود و بتوانیم به زندگي عادي برگردیم.
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محمد حسین زاده

جوان  موسیقي  ملي  جشنواره 
تخصصي  ه هاي  ر ا جشنو ز  ا یکي 
قرار  حاال  که  است  موسیقي  حوزه 
است چهاردهمین دوره خود را تجربه 
همان  از  درواقع  جشنواره  این  کند. 
پرورش  و  شناسایي  به  کار  ابتداي 
استعدادهاي جوان در زمینه موسیقي 
روند  که  مي رسد  نظر  به  و  پرداخته 
حرکتي آن روبه رشد بوده و در آینده 
نیز مي تواند مسیر خوبي براي ورود 
استعدادهاي جوان به عرصه موسیقي 
نیز  جشنواره  این  طبیعتا  البته  باشد. 
به  هنري  جشنواره هاي  دیگر  مانند 
دلیل شیوع ویروس کرونا، به شکل 
مجازي و آنالین برگزار شد و از حالت 
همیشگي خود خارج بود اما درنهایت 
برگزاري آن مي تواند حتي به همین 
و  مفید  مجازي هم  و  آنالین  شکل 

باشد. مثمرثمر 
همین  د ر چها ی  خبر نشست 
جشنواره ملی موسیقی روز گذشته در 
تاالر وحدت برگزار شد. علی ثابت نیا 
ایران(،  موسیقی  انجمن  )مدیرعامل 
 ، ره( جشنوا )دبیر  اسعدی  هومان 
آذین موحد )نماینده بخش موسیقی 
)نماینده  علیزاده  حسین  کالسیک(، 
حمیدرضا  و  ایرانی(  موسیقی  بخش 

موسیقی  بخش  ینده  نما ( ردالن  ا
نواحی( در این نشست حضور داشتند.

در ابتدای نشست خبری، هومان 
موسیقی  ملی  جشنواره  دبیر  اسعدی 
که  تغییراتی  و  اتفاقات  گفت:  جوان 
دقیقا  داده  رخ  امسال  جشنواره  در 
جریان  و  هوا  و  حال  با  متناسب 
کرونا مي باشد. در حالی که بسیاری 
از رویدادی های جهانی متأثر از کرونا 
کردیم  تالش  ما  ند،  شده ا تعطیل 
مجازی  فضای  از  گرفتن  کمک  با 
هوای  و  حال  با  را  امسال  جشنواره 
که  آنجا  از  کنیم.  برگزار  متفاوت 
جشنواره ملی موسیقی جوان ماهیت 
آن  برگزاری  امکان  دارد،  تک نوازی 
به صورت مجازی وجود داشت. ما تا 
برای  بررسی  حال  در  پیش  چندی 
برگزاری اجراها در رودکی بودیم اما 
و  نشده  فراهم  امکان  این  درنهایت 
به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
به ناچار از حضور فیزیکی افراد روی 
صحنه معذور خواهیم بود. از این رو 
با همکاری انجمن موسیقی ایران و 
را  آثار  توانستیم  بامک  وجود سامانه 
که ارسال آنها از اسفند سال گذشته 
داورها  و  کرده  جمع آوری  شد،  آغاز 
نیز به صورت آفالین آثار را مشاهده و 
داوری کردند. در مرحله بعد نیز روال 
استثنائا  اما  خواهد  شکل  همین  به 

موسیقی  دیف  ر حفظ  بخش  ر  د
به صورت  اجراها  ایرانی  دستگاهی 

آنالین خواهد بود.
علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن 
این نشست  ادامه  ایران در  موسیقی 
ارائه آمار این جشنواره گفت:  ضمن 
در این جشنواره 140 شاخه موسیقایی 
را پوشش می دهیم که درواقع ترکیبی 
در  بود.  خواهد  جشنواره   140 از 
از  اجرا  ساعت   1۹5 جشنواره  این 
شهرهای مختلف ایران مورد ارزیابی 
متقاضیان  است.  گرفته  قرار  داوران 
امسال جشنواره شامل 2364 نفر که 
متشکل از 663 نفر خانم و 1701 نفر 
آقا بودند که از این تعداد 116۸ نفر 
بخش موسیقی دستگاهی، 35۹ نفر 
بخش موسیقی کالسیک و همچنین 
را شامل  نواحی  نیز بخش  نفر   ۸37
ذکرشده  تعداد  میان  از  می شدند. 
یافتند  ۸75 نفر به مرحله نهایی راه 
که 266 نفر بخش موسیقی دستگاه، 
کالسیک  موسیقی  بخش  نفر   110
موسیقی  بخش  در  نیز  نفر   4۹۹ و 

نواحی هستند.
و  داور  موحد  آذین  ادامه  در 
کالسیک  موسیقی  بخش  ینده  نما
برگزاري  تشریح  در  جشنواره  این 
این  ابتدا  در  گفت:  امسال  جشنواره 
احتمال را می دادیم که شاید امسال 

شاهد برگزاری اجراهای زنده و پویا 
فراوان  تالش های  با  اما  نباشیم، 
اجراهایی  شاهد  جشنواره  این  ستاد 
به  و  بودیم  باکیفیت  و  رشد  به  رو 
گواه بسیاری از داوران و کارشناسان 
شاهد  نوازندگی  حوزه  در  امسال 
به  نسبت  اجراها  کیفیت  رفتن  باال 
سال های گذشته بوده ایم. شاید دلیل 
که  باشد  شرایطی  باال  کیفیت  این 
بودند  دچار  آن  به  امسال  نوازندگان 
چرا که به نظر من نوازندگی نیاز به 
تمرین، تمرکز و سکوت دارد تا بتوان 
از آن به کیفیت درستی رسید و همین 
توفیق اجباری دلیل باال رفتن و رشد 
دستاورد  که  باشد  بوده  نوازندگان 

مهمی به حساب می آید.
حسین علیزاده چهره اسطوره اي 
داور  که  کشور  موسیقي  شاخص  و 
نی  یرا ا موسیقی  بخش  نماینده  و 
موسیقي  ملي  جشنواره  چهاردهمین 
گفت:  نشست  ادامه  در  است،  جوان 
و  کالسیک  بخش  برخالف  من 
نظرات داوران این بخش باید بگویم 
شاهد  نی  یرا ا موسیقی  بخش  در 
باعث  این  و  نبودیم  مناسبی  کیفیت 
ایران  در  همچنان  که  است  تاسف 
مجموعه های  بین  هماهنگی  هیچ 
ایرانی  موسیقی  حوزه  در  دانشگاهی 
وجود ندارد به نظرم ما باید با آموزش 

درست بهره درستی از موسیقی ایرانی 
هرج  همین  خاطر  به  قطعا  ببریم. 
شاهد  آموزش  حوزه  در  بودن  مرج 
برداشت های متفاوتی بودیم که نمود 
خود را در آثار شرکت کننده جشنواره 
امسال نشان داد. به این مسئله خیلی 
جشنواره های  تمام  که  هستم  معتقد 
اساسی  تحول  یک  به  نیاز  موجود 
بیشتر  موارد  اکثر  در  ما  چون  دارند 
و صرفا  هستیم  عقب گرد  یک  دچار 
عقبه  از  روش  این  با  می خواهیم 
کاری  و  باشیم  کرده  دفاع  خودمان 
می شود  سپری  ما  روبروی  آنچه  به 
این  با  ادبیات  البته در حوزه  نداریم. 
معضل کمتر دست و پنجه نرم کرده 
و اتفاقات این حوزه نسبت به موسیقی 

متعجب  واقعا  من  هستند.  پیش روتر 
هستم هنوز که هنوز است بعد از 50 
می کنیم  چانه زنی  مسائلی  سر  سال 
که در شرایط روز جامعه قرار نگرفته 
است. یکی دیگر از نکاتی که در حوزه 
موسیقی ایرانی باید بسیار به آن توجه 
کرد فکر آزاد است. متاسفانه سیستم 
آموزشی ما به هیچ وجه مناسب با سن 
فکر نکرده و همیشه دانش آموز این 
آزادی  از  نمی تواند  هیچ وقت  حوزه 
عملی برخوردار باشد. در حال حاضر 
بخواهد در کنکور شرکت  کسی که 
کند باید پنهان کند که استادش پیش 
ممکن  چون  بوده  کسی  چه  این  از 
است فرد امتحان گیرنده با استاد او 
مشکلی داشته باشد. یعنی هیچ گونه 
آزادگی در این چارچوب وجود ندارد 
آن  اساس  بر  ند  بتوا دانشجو  که 
حضور  موسیقی  آموزش  جریان  در 

داشته باشد.
از  دیگري  بخش  در  علیزاده 
جشنواره  درباره  خود  صحبت هاي 
ملی  موسیقي جوان گفت: جشنواره 
با  سال ها  این  در  جوان  موسیقی 
توانسته  خود  دولتی  ماهیت  وجود 
راه  به  موسیقی  در  را  خوبی  جریان 
دیگر  موسیقی  من  نظر  به  بیندازد. 
با  باشد،  پیرمردها  دستان  در  نباید 

به قدر  حوزه  این  در  اینکه  وجود 
زیادی عشق و زندگی موجود است 
اما تا زمانی که در نگرش آموزشی 
مرگ آور  و  سرد  نگاه  بخش  این 
بعد  سال ها  تا  باشد  داشته  وجود 
هرچقدر تالش کنیم برای آن اتفاقی 
افتاد. موسیقی ما بر اساس  نخواهد 
و  آمده  وجود  به  اجتماعی  تحوالت 
با شرایط  باید  اساس  بر همین  باید 

روز خود را وفق دهد.
حمیدرضا اردالن داور و نماینده 

این  جشنواره  نواحی  موسیقی  بخش 
سخنران  آخرین  به عنوان  جشنواره 
موسیقی  بخش  در  امسال  ما  گفت: 
نواحی برنامه را طوری طراحی کردیم 
که شرکت کنندگان رپرتوار مشخصی 
داشته باشند و همین مسئله باعث شد 
نتایج مثبتی به دست آوریم و این خود 
حرکت جدیدی در این حوزه محسوب 
می شود. همه این ها را گفتم تا به این 
بدین  جشنواره  یک  وقتی  که  برسم 
خوبی  نتایج  کند  پیدا  استمرار  شکل 
را شاهد خواهیم  تجربه  انتقال  برای 
بود. همچنین تالش کردیم تا شرایط 
مطلوبی میان سنت و مدرنیته به وجود 
آید که همین نشان دهنده جشنواره ای 
است که به شکل درست تداوم داشته 

باشد.
الزم به ذکر است که  ۸75 نفر 
جشنواره  دوره  این  نهایی  مرحله  به 
که  یافتند  راه  جوان  موسیقی  ملی 
موسیقی  بخش  در  نفر   266 شامل 
دستگاه، 110 نفر در بخش موسیقی 
بخش  در  نفر   4۹۹ و  کالسیک 

موسیقی نواحی هستند.

همه چیز درباره جشنواره ملي موسیقي جوان

ضعف موسیقي در حوزه سنتي و پیشرفت در جوزه نوازندگي
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