
باید برای بعد از تحریم آماده باشیم
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش از دریافت ۴۷ هزار و ۳۰۰ مجوز استخدامی 
برای آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد و گفت: 
از این میزان، ۲۰ هزار مجوز مربوط به جذب دانشجومعلمان 
در دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی است که از طریق کنکور 

سراسری ورود پیدا می کنند. علی الهیار ترکمن درباره وضعیت 
جذب نیرو و استخدام در وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه 
و اظهار کرد: خوشبختانه در اقدامی که طی سال های قبل کم 
نظیر بوده است برای امسال ۴۷ هزار و ۳۰۰ مجوز استخدامی از 

سوی سازمان امور اداری استخدامی دریافت کرده ایم.

وی افزود: موارد به سازمان سنجش اعالم شده تا نسبت 
به تمهید مقدمات و برگزاری آزمون اقدام کنند. هر زمانی که 
سازمان سنجش اعالم کرد و دفترچه منتشر شد متقاضیان می 

توانند برای ثبت نام اقدام کنند.
صفحه۳

قیمت  افزایش  باعث  بورس  به  زمین  ورود 
مسکن می شود

در  و ملک  زمین  ورود  اسالمی  رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
بورس را باعث افزایش قیمت مسکن دانست و گفت که دولت به جای عرضه 
زمین های دولتی در بورس آن را در اختیار انبوه سازان قرار دهد تا شاهد کاهش 

قیمت مسکن باشیم.
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به طرح دولت برای عرضه مسکن در بورس گفت: 
عرضه مسکن در بورس کار اشتباهی است. چون در حال حاضر بورس وضعیت عادی ندارد 
و هر چیزی که وارد بورس می شود به دلیل نقدینگی باال در کشور به قیمت غیرواقعی خرید 
و فروش می شود.وی افزود: به وزیر اقتصاد هم گفتم ورود زمین و ملک در بورس باعث 
افزایش قیمت مسکن می شود. عمده علت گرانی مسکن بخاطر گران بودن قیمت زمین 
در کشور است. پس دولت به جای عرضه زمین های دولتی در بورس آن را در اختیار انبوه 

سازان و مردم قرار دهد تا در نهایت قیمت تمام شده مسکن پایین آید.
صفحه ۲

تالش برای ساخت واکسن و پیش خرید 
از دیگر کشورها در جریان است

رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا پس از 
ارائه گزارش روسای کمیته های آموزش و درمان ستاد از روند نظارت بر اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی در کنکور سراسری در کشور، از اقدام کمیته درمان و 

وزارت بهداشت در غربالگری دانش آموزان در برگزاری کنکور، قدردانی کرد.
حجت االسالم روحانی روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با 
کرونا، گفت که اجرای چنین تجربه منحصر به فرد در جهان، ابتدا می تواند تضمین کننده 

سالمت دانش آموزان و خاانواده های آنها و بعد هم جامعه باشد.
 رئیس جمهور همچنین از تالش ها و نظارت دقیق مجریان و ناظران برگزاری این 
آزمون قدردانی کرد و اظهار داشت: مردم و بویژه دانش آموزان نیز در روز گذشته و زمان 
با  مقابله  در  مهمی  نقش  بهداشتی،  های  دستورالعمل  دقیق  رعایت  با  کنکور،  برگزاری 
بیماری کرونا و برگزاری کنکوری موفق، ایفا کردند و امیدوارم این روند امروز و دو روز 

پیش رو نیز تداوم یابد.
صفحه ۲

زمان کالس های غیرحضوری ۳۰ تا ۴۵ دقیقه خواهد بود

تشکیل کالس های درس
 با ۱۰ دانش آموز مجاز است

مدارس شهرتهران تا اطالع ثانوی غیرحضوری است
سخنگوی آموزش و پرورش تهران با 
اشاره به وضعیت قرمز شهر تهران به دنبال 
شیوع ویروس کرونا گفت: چنانچه تا زمان 
آغاز سال تحصیلی ) 15 شهریورماه( تهران در وضعیت 
قرمز بماند، همه کالسها در تمامی پایه های تحصیلی 
تا اطالع ثانوی به صورت غیر حضوری برگزار خواهد 
شد و مدرسه ای باز نمی شود که البته در مورد کالس 
اولی ها استثنائاتی لحاظ شده است.مسعود ثقفی افزود: 
دانش آموزان پایه اول بدلیل اینکه سال اول ورود به 
مدرسه را در پیش دارند الزم است ارتباطی عاطفی با 
معلم خود برقرار کنند لذا ممکن است در یکیـ  دو هفته 
اول سال تحصیلی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به مدرسه بروند تا این ارتباط هرچه بهتر برقرار شود.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان : 

7۳ پروژه عمرانی برق رسانی 
در هفته دولت امسال افتتاح می شوند

4

برنده ها و بازنده های لیگ 19؛

صفحه 6قصه لیگ به سر رسید!

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
صالحي: 200 میلیارد 

تسهیالت براي 
اصحاب فرهنگ و 
هنر درنظر گرفته 

شده است

6ورزش
فیروزجا در سوپر 

تورنمنت نروژ 
رودروی کارلسن !

هنگ 7فر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آستانه هفته دولت، با حضور 
مجموعه  سیما(  یک  )شبکه  یک  نگاه  تلویزیونی  برنامه  در 
و  نه گانه  برنامه های  راستای  در  وزارتخانه  این  برنامه های 
وارد  خسارت های  برخی  جبران  حوزه  در  اقدامات  همچنین 
شده در برنامه های فرهنگی و هنری ناشی از شیوع ویروس 

کرونا را تشریح کرد.

اولین تورنمنت رودروی شطرنج با مهره ها قرار است در نروژبا 
حضور بهترین های جهان برگزار شود

سوپر تورنمنت نروژ قرار است اولین  رقابت  روی صفحه  
پس از شیوع بیماری کرونا باشد که میزبانش نروژاست و  با 

حضور علیرضا فیروزجا برگزار خواهد شد.

مدیر انتشارات افراز معتقد است اگر شرایط بازار نشر مانند 
سال های دهه ۸۰ بود می شد از حذف یارانه کاغذ صحبت کرد 
اما در شرایط فعلی، تنها راه نجات بازار نشر حفظ و تزریق کاغذ 

دولتی به ناشران است.

راه نجات صنعت نشر 
تزریق کاغذ دولتی 

است

صدور مجوز برای استخدام ۴۷000 نفر در آموزش و پرورش

WWW.YOUTHWORLD.IR

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
فراخوان تجدید ارزیابی کیفی

 جهت برگزاری مناقصه عمومی 01/ف/99
 این شرکت در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی به منظور شناسایی تأمین کنندگان  پمپ خالء کندانسور نیروگاه بخار 

بندرعباس به شماره فراخوان ۲۰99۰۰1۴۴1۰۰۰۰16 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  الزم 
است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1۳99/۰6/۰1 می باشد، لذا شرکتهای واجد شرایط می توانند از 
این تاریخ نسبت به واریز مبلغ 1.۰9۰.۰۰۰ریال )یک میلیون و نود هزار ریال( بصورت الکترونیکی اقدام و یک نسخه از اسناد 
ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از 
طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. ضمنًا شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

: ۰۷6-۳۳669855 داخلی 8۳۴ تماس حاصل فرمایند.
توضیحات :

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 1۳99/۰6/1۲ ساعت 8 صبح
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 1۳99/۰6/۳1 ساعت 9 صبح

هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
www.setadiran. سامانه تدارکات الکترونیکی ، www.iets.mporg.ir آگهی ما در سایتهای پایگاه ملی مناقصات
www.tender.tpph. دولت و پایگاه اطالع رسانی معامالت  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به آدرس ir

ir قابل مشاهده می باشد. 
شناسه آگهی : 9۲8۳69

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

صفحه۳

مهدی یاورمنش
دوشنبه ۲۷ مرداد، برنامه »عصر جدید«، شاهد اجرای یک شرکت کننده از 
شهرستان ساوه بود که به همراه دختر و پسر کوچک خود روی صحنه حاضر شد.

این که در یک برنامه استعدادیابی مثل »عصر جدید«، شرکت کننده ای، اجرای 
خود را با حضور اعضای خانواده و فرزندانش یا کمک آن ها، روی صحنه انجام دهد، 
امری عادی است؛ ولی این که کودکان کم سن و سال را در کاری خطرساز مشارکت 

دهد، مسئله ای نیست که بتوان آن را پذیرفت. 
در برنامه »عصر جدید« که شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد روی آنتن رفت، شرکت 

سرمقاله
بازی با جان کودکان هنر نیست

کننده ای، توانایی خود را در متعادل نگاه داشتن اجسام بزرگ و کوچک روی دهانش 
به نمایش گذاشت. بخشی عمده از برنامه او، با استفاده از نردبان های مختلف انجام 
شد. تا آن جای کار که این شرکت کننده به تنهایی در حال اجرا بود، هیچ مشکلی 
وجود نداشت، ولی وقتی او از پسر کوچکش خواست تا روی نردبان مرتفع که تعادل 
پایداری نداشت برود، برنامه از حالت سرگرمی خارج شد. بی تابی رویا نونهالی در 
دیدن این صحنه خطرناک و واکنش های عصبی بشیر حسینی و دیگر داوران، نشان 

می داد قرار دادن یک کودک در این موقعیت، چقدر غیرعادی و نامعمول است. 
از  تقلید  به  هم  جدید«  »عصر  که  جهان  در  استعدادیابی  برنامه های  همه 
آن ها ساخته شده است، گاه بگاه شاهد حضور کودکان روی صحنه هستند که به 
تنهایی یا همراه با بزرگ ترها، برنامه ای را عرضه می کنند. آواز خواندن، نوازندگی، 
نقش آفرینی، تردستی، استندآپ کمدی یا هر اجرای سرگرم کننده دیگر، می تواند 
بستری برای هنرنمایی بچه ها باشد، ولی خط قرمز همه آن ها بی خطر بودن آن 
برنامه برای کودکان است. برای حضور در اجراهای خطرناک، نخستین شرط شرکت 
کننده، داشتن حداقل سِن 16 سال )برخی کشورها دست کم 18 سال(  است، چرا 
که کم تر از این، دوره کودکی شمرده می شود و به دلیل آن که فرد به سن درک 

کامل و تصمیم گیری نرسیده است، اجازه حضور نمی یابد. 
شاید احسان علیخانی که تقریبا همه کاره »عصر جدید« است، مدعی شود 
چون شرکت کننده، پدِر آن کودک بوده است، این اجرا مشکلی نداشته یا این که 
تهیه کنندگان برنامه، از تسلط او بر کارش و صدمه ندیدن پسربچه مطمئن بوده اند 
که این دو استدالل، هرگز پذیرفتنی نیست. چرا که اجرای چنین نمایشی در رسانه 
رسمی کشور، بدون در نظر گرفتن حقوق کودکان، خالف اصول اخالقی و حرفه ای 
برنامه سازی تلویزیونی است. برنامه ُپر بیننده ای چون »عصر جدید«، نمی تواند با هیچ 
برهان و استداللی، برای در خطر قرار دادِن جان و سالمتی بچه ها، بهانه بتراشد، چرا 
که در این صورت، بی توجهی به حقوق کودکان را مشروعیت می بخشد و استفاده 

ابزاری از آن ها برای جذب و جلب بیننده بیشتر را توجیه می کند.
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ورود زمین به بورس باعث افزایش قیمت مسکن می شود
در  ملک  و  زمین  ورود  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
بورس را باعث افزایش قیمت مسکن دانست و گفت که دولت به جای عرضه 
زمین های دولتی در بورس آن را در اختیار انبوه سازان قرار دهد تا شاهد کاهش 

قیمت مسکن باشیم.
در  برای عرضه مسکن  به طرح دولت  اشاره  با  محمدرضا رضایی کوچی 
اشتباهی است. چون در حال حاضر  بورس کار  بورس گفت: عرضه مسکن در 
بورس وضعیت عادی ندارد و هر چیزی که وارد بورس می شود به دلیل نقدینگی 

باال در کشور به قیمت غیرواقعی خرید و فروش می شود.
وی افزود: به وزیر اقتصاد هم گفتم ورود زمین و ملک در بورس باعث افزایش 
قیمت مسکن می شود. عمده علت گرانی مسکن بخاطر گران بودن قیمت زمین 
در کشور است. پس دولت به جای عرضه زمین های دولتی در بورس آن را در 
اختیار انبوه سازان و مردم قرار دهد تا در نهایت قیمت تمام شده مسکن پایین آید.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید مجدد بر اینکه »با ورود زمین به 
بورس قیمت مسکن افزایش پیدا می کند«، افزود: دولت می خواهد زمین های 
دولتی را در بورس عرضه کند. درصورتی که باید این زمین ها را به انبوه سازان 
داده تا مسکن ارزان تولید کنند. نه اینکه با عرضه آن در بورس عمال در راستای 
افزایش قیمت مسکن گام بردارند. این کار با سیاست تولید مسکن در تضاد است. 
ما در مجلس در طرح دو فوریتی به دنبال عرضه زمین های دولتی به مردم هستیم 

تا جلوی افزایش قیمت مسکن گرفته شود.
رضایی درباره راهکارهای کاهش نرخ اجاره بها گفت: باید به دنبال کنترل 
قیمت اجاره بها بود. اقدام ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تعیین سقف اجاره بها 
مثبت بوده و گامی در جهت متعادل سازی نرخ اجاره بها محسوب می شود. باید 
به سمت تناسب در عرضه و تقاضا رفت که نتیجه آن کاهش قیمت مسکن و کم 

شدن قیمت اجاره می شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کمک خودروسازان 
کشور بیاید

یک عضو هیات رییسه مجلس از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
خواست به کمک خودروسازان کشور بیاید.

علی کریمی فیروزجایی با اشاره به بازدید خود به همراه قاضی زاده هاشمی 
نایب رییس مجلس و مهدی شریفیان نماینده تهران از ایران خودرو گفت: سال های 
گذشته نمایندگی های ایران خودرو در برخی از شهرها مانند خراسان و مازندران 
راه اندازی شده که می توان در راستای ایجاد فرصت اشتغال برای شهرستان ها، 

بخشی از تولیدات را به این نمایندگی منتقل کرد. 
وی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری باید به کمک خودروسازان کشور 
بیاید، افزود: تولید خودروهای خاص در ایران خودرو که مشتریان تاکنون ناچار به 

خرید نوع خارجی آن بودند اتفاق مبارکی است.
کریمی فیروزجایی استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان را راه میانبر 
برای تولید کاالها و قطعات وارداتی و توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی 
از جمله کمیسیون آموزش و  دانست و گفت: کمیسیون های تخصصی مجلس 
صنایع می توانند حلقه اتصال میان شرکت های دانش بنیان و مجموعه های صنعتی 

از جمله دو خودروساز بزرگ کشور باشند.

الزامات سه گانه برای تداوم فروش اوراق سلف نفتی
 به وزارت نفت ابالغ می شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت که قرار 
است الزامات سه گانه برای تداوام فروش اوراق سلف نفتی از سوی رئیس این 

کمیسیون به وزیر نفت ابالغ شود.
محمدخدابخشی اظهار داشت: الزام اول این است که از منابعی که از فروش 
اوراق سلف ایجاد می شود برای هزینه های جاری استفاده نکند. الزام دوم این است 
که طرحهایی که با این منابع ایجاد شود باید مجوز شورای اقتصاد را دریافت کند 
چرا که این موضوع در متن بند الف تبصره 5 قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفته 
است.  الزام سوم هم این است که بازگشت این منابع از منابع بودجه عمومی نباشد 

بلکه از سهم شرکت نفت باشد. 

تالش برای ساخت واکسن و پیش خرید از دیگر کشورها 
در جریان است

رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا پس از 
ارائه گزارش روسای کمیته های آموزش و درمان ستاد از روند نظارت بر اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی در کنکور سراسری در کشور، از اقدام کمیته درمان و وزارت 

بهداشت در غربالگری دانش آموزان در برگزاری کنکور، قدردانی کرد.
حجت االسالم روحانی روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی 
مقابله با کرونا، گفت که اجرای چنین تجربه منحصر به فرد در جهان، ابتدا می تواند 

تضمین کننده سالمت دانش آموزان و خاانواده های آنها و بعد هم جامعه باشد.
 رئیس جمهور همچنین از تالش ها و نظارت دقیق مجریان و ناظران برگزاری 
این آزمون قدردانی کرد و اظهار داشت: مردم و بویژه دانش آموزان نیز در روز گذشته 
و زمان برگزاری کنکور، با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی، نقش مهمی 
در مقابله با بیماری کرونا و برگزاری کنکوری موفق، ایفا کردند و امیدوارم این روند 

امروز و دو روز پیش رو نیز تداوم یابد.
ستاد  اجتماعی  امنیتی  کمیته  گزارش  به  اشاره  با  جلسه  ادامه  در  روحانی    
ملی مقابله با کرونا با تاکید مجدد بر جدیت و قاطعیت بر نظارت و اجرای دقیق 
پروتکلهای بهداشتی مربوط به برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم گفت: اقدامات 
و ابتکاراتی که برای مراسم باشکوه عزاداری های محرم در فضای مجازی و رسانه 
ملی انجام گرفته، قابل تقدیر است و مطمئنا می تواند شکوه عزاداری برای حضرت 

اباعبداهلل)ع( را حفظ کند.
 رئیس جمهور همچنین ضمن قدردانی از همکاری طبقات مختلف جامعه و 
با  تاکید کرد که  برگزاری کنندگان هیات ها و مراسم عزاداری،  و  متولیان  بویژه 
رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی امسال هم ملت ایران پرچمدار عزاداری 
اباعبداهلل  الحسین خواهند بود و عشق و ارادت خود را به خاندان رسالت و اباعبداهلل 

 الحسین نشان خواهند داد.
در  برای شرکت  قدیم  از شهروندان طبق یک سنت  برخی  افزود:  روحانی    
مراسم سنتی عزاداری ساالر شهیدان، عمدتا به شهرهای زادگاه خودشان سفر می 
کردند که از آنها می خواهم با توجه به شرایط خاصی که امسال با آن مواجه ایم، 

از انجام این سفر خودداری کنند.
 رئیس جمهور در ادامه جلسه روسای کمیته ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، 
گزارش کمیته درمان در خصوص میزان پیشرفت ها برای دستیابی به واکسن کرونا 
و در عین حال بررسی ها برای پیش خرید واکسن از کشورهای سازنده، تصریح 
کرد: حفظ سالمت مردم برای ما در اولویت است و به همین دلیل در کنار تالش 
ها برای ساخت واکسن در کشور، برنامه ریزی های الزم برای پیش خرید واکسن 

از دیگر کشورها نیز انجام گردد.
 روحانی اظهار داشت: در این راستا و برای تامین واکسن، طی هر دو مسیر 
ساخت و پیش خرید واکسن، در جریان است و قطعا در صورت ساخت این واکسن 

از سوی هر کشوری، نسبت به پیش خرید آن اقدام می کنیم.
 در ادامه این جلسه، روسای کمیته های آموزش، درمان و امنیتی و اجتماعی 
گزارش هایی را از روند اقدامات انجام شده برای آغاز سال جدید تحصیلی از 15 

شهریورماه ارائه کردند.
باید تالش شود تمامی   رئیس جمهور در پی این گزارش ها تاکید کرد که 
میزان شیوع  با جغرافیای هر منطقه،  متناسب  برنامه ریزی ها،  و  دستورالعمل ها 

بیماری کرونا و در عین حال ظرفیت های آموزشی آنها انجام گیرد.
  روحانی با بیان اینکه آموزش فرزندان کشور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است، گفت: از تجارب بازگشایی کسب و کارها، مراسم ماه رمضان، برگزاری کنکور 

و مراسم عزاداری محرم، باید برای سال جدید آموزشی بهره گرفت.
و  کسب  کرونا،  ندادیم  اجازه  که  همانطور  داشت:  اظهار  جمهور   رئیس 
برگزاری  مانع  و  بیندازد  تعویق  به  را  کنکور  بکشاند،  تعطیلی  به  را  ما  کارهای 
برای  بهداشتی  های  دستورالعمل  دقیق  رعایت  با  شود،  محرم  عزاداری  مراسم 
نباید اجازه دهیم در روند آموزش دانش  تضمین و حفظ سالمت دانش آموزان، 

آموزان کشور نیز خللی ایجاد شود.

زمان کالس های غیرحضوری ۳۰ تا ۴۵ دقیقه خواهد بود

تشکیل کالس های درس با 10 دانش آموز مجاز است
بر  آموزش وپرورش  وزیر 
منعطف  و  متنوع  برنامه ریزی 
استمرار  برای  آموزش وپرورش 
آموزش در شرایط کنونی خبرداد 
شبکه  چهار  طریق  از  آموزش  ارائه  بر  و 
بارگذاری  و  شهریورماه   15 از  تلویزیونی 
شبکه  در  پایه ها  تمام  آموزشی  محتوای 
شاد و در دسترس معلمان و دانش آموزان 

تأکید کرد.
اظهارداشت:  میرزایی  حاجی  محسن 
در شرایط بی ثبات امروز و با توجه به شیوع 
قاطعی که  راه حل  بیماری کووید 19 هیچ 
در  نیازها  تمام  جوابگوی  بتواند  به تنهایی 
و  ندارد  وجود  باشد،  مختلف  وضعیت های 
هیچ تصویر روشنی که بتواند از اتفاقات آینده 
اطالع یابیم هم نداریم بنابراین برای شرایط 
برنامه ریزی  به  ناگزیر  کنونی  قطعیت  عدم 
با قاطعیت  متنوع و منعطف می باشیم ولی 
می گویم تمام تالش آموزش وپرورش بر این 
دانش  احتمالی  مشکالت  که  است  اساس 

آموزان حل شود.
وزیر آموزش وپرورش افزود: نمی توانیم 
ندهیم  استمرار  و  کرده  تعطیل  را  آموزش 
کشور  برای  آموزش  استمرار  عدم  تبعات 
باید  بنابراین  است  زیان آور  و  زیاد  بسیار 
و ضوابط  شرایط  اساس  بر  آن  استمرار  به 

خاص فکر کنیم.
و  دانش آموز  میرزایی سالمت  حاجی 
جامعه را بسیار با اهمیت دانست و گفت: به 
وزارت بهداشت گفته ایم که در تمام مدارس 
کشور پروتکل های بهداشتی را طبق آنچه 
است  گرفته شده  نظر  در  منطقه  آن  برای 

به طور حداکثری اعمال خواهیم کرد.
یا  دسترسی  نحوه  خصوص  در  وی 
اینترنت  به  آموزان  دانش  دسترسی  عدم 
مختلف  مناطق  در  آموزان  دانش  گفت: 
و  ند  ر ا د وتی  متفا وضعیت های  کشور 
ممکن است دسترسی یا عدم دسترسی به 
از وضعیت  باشند. صرفنظر  اینترنت داشته 
است  موظف  آموزش وپرورش  دانش آموز؛ 
دانش  همه  برای  را  آموزش  به  دسترسی 

آموزان مهیا کند.
حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه هیچ 
الزامی برای دسترسی تمام افراد الزم التعلیم 
ندارد،  وجود  شاد  شبکه  و  بسترمجازی  به 
انجام  برای  آموزش وپرورش  کرد:  تصریح 
تمام  به  آموزش  ارائه کامل  و  رسالت خود 
ارائه  را  متفاوتی  گزینه های  آموزان،  دانش 
داده است که از طریق آن ها آموزش را در 

سراسر کشور استمرار خواهیم داد.
با  حضوری  کالسهای  برگزاری   *

اجازه ستاد کرونا
به  اشاره  با  آموزش وپرورش  وزیر 
اینکه تا جایی که می توانیم و باکیفیتی که 

حضوری  به صورت  را  کالس ها  می توانیم 
آموزشی  هیچ  گفت:  کرد،  خواهیم  برگزار 
شد  نخواهد  حضوری  آموزش  جایگزین 
اجازه  کرونا  ملی  ستاد  که  جا  هر  بنابراین 
با رعایت پروتکل بهداشتی کالس ها  دهد 

را به صورت حضوری برقرار خواهیم کرد.
برقراری  اجازه  اگر  ولی  افزود:  وی 
حضوری کالس های درس داده نشود، طبق 
پروتکل های اعالم شده از وزارت بهداشت که 
حضور دانش آموزان را تا 1۰ نفر در کالس 
درس مجاز دانسته است و با در نظر گرفتن 
حضوری  اجازه  کالس  مساحت  و  شرایط 
بودن را می دهد، دانش آموزان را در طول 
هفته توزیع کرده و هرروز هفته تعدادی از 
دانش آموزان را به صورت حضوری آموزش 

خواهیم داد.
وزیر آموزش وپرورش گفت: ۳5 درصد 
از مدارس ما در مناطقی است که تعداد کل 
که  هستند  نفر   5۰ از  کمتر  آموزان  دانش 
در آنجا کالس ها را کاماًل حضوری برگزار 
شرایط  این  در  هم  گذشته  سال  می کنیم. 

کالس ها برگزار کردیم.
* زمان کالس های غیرحضوری ۳۰ 

تا ۴5 دقیقه خواهد بود
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
تفکیک کل محتوای درسی در تمام پایه ها 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  توسط 
آموزشی انجام شده و شرایط تدریس حضوری 
اعالم شده  استان  به  آن  غیرحضوری  و 
است، گفت: نمی خواهیم هیچ معلمی بیش 
زمان  لذا  کند،  خودکار  موظف  ساعات  از 
از  کمتر  بسیار  غیرحضوری  کالس های 

تا  دقیقه   ۳۰ حداکثر  حدود  در  و  حضوری 
۴5 دقیقه است.

محتوای  بارگذاری  و  ضبط  وی 
را  جداگانه  به طور  مدرسه  هر  در  آموزشی 
گفت:  و  دانست  مشکل  و  وقت گیر  بسیار 
مشکل  این  حل  برای  آموزش وپرورش 
دوازدهم  تا  اول  پایه  از  را  درسی  محتوی 
و از درس اول تا درس آخر طبق آنچه در 
برآن  پژوهش  سازمان  درسی  بودجه بندی 
شاد  شبکه  در  و  تولید  است،  شده  تأکید 
استفاده  آن  از  معلمان  تا  است  داده  قرار 
آموزان  دانش  یک سوم  تقریبًا  اما  کنند؛ 
از  بنابراین  ندارند  شاد  شبکه  به  دسترسی 
در  تلویزیون  کانال   ۴ هرروز  شهریور   15
اختیار آموزش وپرورش برای ارائه آموزش ها 

قرار داده شده است.
حاجی میرزایی ادامه داد: طبق اعالم 
آموزشی  شبکه های  پوشش  صداوسیما 
از  بنابراین  است.  درصد   9۷.۳ تلویزیونی 
این شبکه ها می توان برای ارائه آموزش ها 
از  آموزشی  برنامه  اشکال  اما  کرد  استفاده 
است  آن  بودن  یک طرفه  تلویزیون  طریق 
این  این مشکل قرار شد در  برای حل  که 
مناطق در هفته یک روز معلمان در مدرسه 
به صورت حضوری حاضر شوند به رفع اشکال 
دانش آموزان بپردازند. همچنین به شورای 
و  چارچوب  در  که  داده ایم  اختیار  مدرسه 
مدارس  برای  بخشنامه  مطابق  که  اصولی 
فرستاده ایم، با توجه به شرایط مدرسه بتوانند 
برای برنامه حضور دانش آموزان و معلم در 

مدرسه تصمیم بگیرند.
وزیر آموزش و پروش با تأکید بر اینکه 

موظفیم به همه دانش آموزان آموزش دهیم، 
تصریح کرد: باید هوشیارانه عمل و به طور 
شاد  شبکه  در  کنیم.  رصد  را  مسائل  دائم 
امکانی مهیا کرده ایم که روسای۷5۰ منطقه 
آموزش وپرورش کشور به طور دائم دسترسی 
داریم و ارتباط ما با تمام سطوح و در تمام 
مناطق و 99 درصد مدیران به طور زنده و از 

طریق شبکه شاد برقرار شده است.
توافق  طبق  گفت:  میرزایی  حاجی 
انجام شده با وزارت ارتباطات از ابتدای سال 
کشور  مدارس  درصد   96 جدید  تحصیلی 
و  می شوند  متصل   medu.ir سامانه  به 
این  برقراری  امکان  مدارس  تنها ۴ درصد 
اتصال را ندارند که آن را هم تا پایان سال 

انجام می دهیم.
اطمینان  خانواده ها  به  گفت:  وی 
فرزندانشان  سالمتی  مراقب  که  می دهیم 
تلویزیونی  آموزش  این همه  با  ولی  هستیم 
آموزشی  محتوای  تمام  با  را  شاد  شبکه  و 
در نظر گرفتیم و درجایی که دسترسی به 
شبکه شاد و یا کانال های تلویزیونی نباشد، 
آموزشی  راهبران  و  آموزشی  بسته های  از 

استفاده خواهیم کرد.
حاجی میرزایی در پایان تصریح کرد: 
باید باهم  برای سال تحصیلی آینده همه 
تا سال تحصیلی برگزار و  همکاری کنیم 
تداوم یابد؛ بنابراین باید با توجه به اعالم 
پروتکل های  رعایت  و  کرونا  ملی  ستاد 
دستورالعمل هایی  به  توجه  با  و  بهداشتی 
است سال تحصیلی  رفته  استان ها  به  که 
و  کرده  شروع  هوشیاری  با  ا  ر جدید 
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زیر نظر: علی هوشمند

دستگیری ۲ تیم القاء کننده شبهه در کنکور
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از دستگیری تیم هایی که با برنامه 
ریزی جهت ارسال عکس از دفترچه های امتحانی کنکور سراسری برنامه ریزی 

کرده بودند، خبر داد.
با  آموزش کشور  آزمون سازمان سنجش  افزود: حفاظت  فاطمه زرین آمیزی 
همکاری دستگاه های امنیتی انتظامی در استان های فارس و یکی از استان های 
غربی دو تیم که مشخصا جهت ارسال عکس از حوزه های امتحانی و سواالت بعد 
از شروع آزمون برنامه ریزی کرده بودند شناسایی و جهت اقدامات بعدی به مبادی 
ذیربط معرفی کرده است که بزودی دستگیر خواهند شد.وی افزود: همچنین در تهران 

نیز دو نفر شناسایی شده اند که به زودی دستگیر خواهند شد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: براساس بررسی های بعمل 
آمده اصوال هدف این افراد از ارسال عکس از دفترچه های سئواالت کنکور 99، تقلب 
نیست بلکه القای شبهه در آزمون است.زرین آمیزی با اشاره به موضوع انتشار برخی 
عکس ها در فضای مجازی با عنوان کلید آزمون سراسری سال 99 گفت: بر اساس 
بررسی های فنی و دقیق سازمان سنجش آموزش کشور تمامی کلیدهای منتشر شده 
در فضای مجازی تا امروز کذب و جعلی و با هدف  کالهبرداری بوده است و هیچ کدام 

با جواب های کلید سازمان سنجش مطابقت ندارد. 
وی یادآور شد: داوطلبان آزمون سراسری سال 99 جهت اطمینان بیشتر می 
توانند روز دوشنبه سوم شهریورماه کلیدهای منتشر شده در سایت سازمان سنجش 

را با این کلیدها و نوع دفترچه ها مقایسه کنند تا کذب بودن آنها مشخص شود.

آموزشیار  سامانه  توسط  دانشگاهی  واحدهای  آموزشی  وضعیت 
تحلیل می شود

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: مسائل آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی با استفاده از سامانه های آموزشیار و پژوهشیار ساماندهی 
شده است.پانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان قم به ریاست 
دکتر جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.

دکتر علمایی در این جلسه با اشاره به رونمایی از سامانه آموزشیار، اظهار داشت: 
با راه اندازی سامانه آموزشیار می توانیم وضعیت آموزشی واحدهای دانشگاهی سراسر 
کشور را تحلیل کنیم. با ایجاد این سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
در استان ها بررسی می شوند و اگر واحدی با کمبود هیات علمی مواجه باشد، از طریق 

سامانه آموزشیار برای استادان در سطح استان ها تصمیم گیری می شود.
معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی خاطرنشان کرد: در 
سامانه آموزشیار تعداد اعضای هیات علمی تمامی واحدهای دانشگاه های آزاد اسالمی 

قابل پیگیری است.

آمادگی دانشگاه های تهران برای ترم آینده مجازی
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: اگر مصوبه ستاد ملی کرونا بر عدم حضور 
دانشجویان در دانشگاه ها باشد، دانشگاه های استان تهران کامال آمادگی دارند ترم 

تحصیلی را به صورت غیرحضوری آغاز کنند.
دکتر علی خاکی صدیق افزود: دانشگاه ها این آمادگی را دارند که بر پایه آموزش 

الکترونیک و به صورت غیرحضوری ترم تحصیلی را آغاز کنند.
آموزش  با  دانشجویان  سایر  مانند  نیز  جدیدالورود  دانشجویان  افزود:  وی 
غیرحضوری کار خود را آغاز می کنند. ترجیح ما بر این است که در صورتی که فراهم 
باشد دانشجویان نو ورود بتوانند مدت کوتاهی حدود دو تا سه هفته برای آشنایی در 
دانشگاه حضور پیدا کنند.معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ترم تحصیلی آینده به طور 
حتم برگزار می شود و سازمان سنجش نیز قول داده است نتایج را به گونه ای اعالم 
کند که ما اول آبان ماه بتوانیم ترم تحصیلی را آغاز کنیم. وی درباره تدابیر آموزش 
غیرحضوری و بر پایه الکترونیک خاطرنشان کرد: ما یک تجربه چند ماهه از آموزش 
غیرحضوری و آموزش مجازی در دانشگاه ها داریم و با توجه به آن تجربه امیدواریم 
ترم آینده، دانشگاه ها با آمادگی بیشتری تحصیل خود را آغاز کنند. تدابیر نیز همان 
تدابیر ترم قبل است و موضوع جدیدی پیش نیامده، چرا که شرایط همانند گذشته 

است و امیدواریم آمادگی بیشتری برای دانشگاه ها وجود داشته باشد.

کشف جسد سر بریده یک زن از داخل چاه 
زن جوان ناشناس در بجنورد که به طرز فجیعی به قتل رسیده است یک 

معما پیش روی پلیس قرار داد. 
سال گذشته مالک زمینی در بجنورد، وقتی  متوجه جسدی درون چاه زمین 
خود شد، موضوع را به پلیس اطالع داد و هنگامی که جسد از چاه بیرون آوردند 
مشخص شد دو دست و دو پای او نیز از مچ قطع شده و پیش از انداخته شدن 
در چاه آن را سوزانده ، اما قاتل یا قاتالن پس از سوزاندن جسد، لباس بر تن او 
کرده بودند. با جست و جوهای عوامل آتش نشانی جمجمه زن نیز در چاه کشف 
شد که فک پایین او وجود نداشت، پلیس عنوان کرده . خانواده هایی که دختر یا 
یکی از اقوامشان  در یک سال گذشته مفقود شده می توانند با مراجعه به شعبه 
یکم دادسرای بجنورد یا پلیس آگاهی خراسان شمالی برای انجام آزمایش »دی. 

ان. آ« اقدام کنند.

نزاعِ  دسته جمعی به خون کشیده شد 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، از وقوع یک مورد نزاع 
دسته جمعی در بخش فیروزآباد از توابع شهرستان کرمانشاه خبر داد و گفت: بر 

اثر این درگیری یک نفر کشته و هفت نفر هم زخمی شدند. 
سرهنگ »محمدرضا آمویی« افزود: این درگیری میان عده یی مرد و زن رخ 

داد که یک نفر کشته و شش مرد و یک زن هم زخمی شدند.
سرهنگ آمویی تصریح کرد: پیش از حضور پلیس، یکی از طرفین درگیری 

که مردی میانسال بود و به دلیل اصابت گلوله اسلحه پران زخمی شده بود، و پس 
از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست داده بود.

گیر کردن استخوان در گلوی کودک، جاِنش را گرفت
رییس شبکه بهداشت و درمان بانه گفت: هنگام غذا خوردن استخوان در 
گلوی کودک 11 ماهه گیر کرد و با وجود تالش کادر درمانی، جانش را از دست داد.

محمد شاه ویسی اظهار داشت: این کودک اهل روستای بنی رزان بود که 
پس از گیر کردن استخوان در گلویش به اورژانس بیمارستان صالح الدین منتقل 
شد و این، در حالی بود که هنگام انتقال به بیمارستان هیچ گونه عالئم حیاتی 
انجام  به مدت یک ساعت  احیا توسط متخصصان  این حال، عملیات  با  نداشت، 

شد که نتیجه نداشت.

مرگ کودک ۴ساله در کانال آب قیامدشت
جسد بی جان کودکی چهار ساله از یک کانال آب در قیامدشت خارج شد. 
نیز کودکی پنج ساله به یک کانال آب در جنوب تهران سقوط  دو هفته قبل 

کرده و جان باخته بود.
سید جالل ملکی درباره جزئیات این حادثه گفت: حدود ساعت 1۳:15 روز 
پنجشنبه حادثه سقوط یک کودک به داخل کانال آبی در محدوده قیامدشت به 
سامانه 1۲5 آتش نشانی تهران اعالم شد که آتش نشانان تهرانی به عنوان نیروی 
کمکی به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
تهران افزود: محل حادثه یک کانال آب است که ظاهراً کاربری آبیاری و کشاورزی 
دارد. آتش نشانان در سه نقطه کانال اقدام به برپایی کارگاه مهار کردند و در کارگاه 

سوم جسد کودک چهارساله ای را پیدا و از آب خارج کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران یادآور شد: روز 16 مرداد نیز کودکی 
پنج ساله به نام امیرعلی در کانال انتقال آب تصفیه خانه جنوب تهران به ورامین، 
در محدوده روستای امین آباد بخش مرکزی شهرستان ری، سقوط کرد و ساعاتی 

بعد پیکر بی جان وی از آب خارج شد.
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 AMD A۵2۰ مادربرد
با پشتیبانی از PCIe ۳.۰ معرفی شد

A5۲۰ تراشه جدید AMD است که بازار مادربردهای اقتصادی را هدف 
قرار داده و از الین PCIe ۳.۰ پشتیبانی می کند. A5۲۰ با پردازنده های رایزن 

۳۰۰۰ و APUهای رایزن ۴۰۰۰ رنویر سازگاری دارد.
پی  در   AMD می کردند  اعالم  مختلف  شایعه های  پیش  مدت ها  از 
تا به شکلی ویژه تر  از مادربردهای خود است  رونمایی و عرضه ی مدل جدیدی 
بازار مادربردهای اقتصادی را هدف قرار دهد. مادربرد جدیدی که تیم قرمز به 
بازار عرضه کرده با نام AMD ای AMD A5۲۰( 5۲۰ )شناخته می شود و 
در دسته ی مادربردهای اقتصادی جای می گیرد؛ البته شرایط بازار ایران به گونه ای 
است که عمال قطعه ی سخت افزاری اقتصادی پیدا نمی شود، اما در هر صورت در 
 AMD A5۲۰ .مادربردی اقتصادی به حساب می آید A5۲۰ بازارهای جهانی
دارای برخی ویژگی های متمایزکننده  است که قطعا می تواند برای عالقه مندان به 

بازار مادربردهای اقتصادی محصولی جالب توجه باشد.
خریدش  برای  که  مبلغی  به ازای  است  تالش  در   AMD جدید  مادربرد 
پرداخت می کنید، بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهد؛ گرچه هنوز این مادربرد 
توسط کارشناسان بررسی نشده، اما با قضاوت از روی مشخصات فنی به این نتیجه 
می رسیم که با مادربردی باکیفیت طرف هستیم. A5۲۰ ویژگی های متنوعی دارد 
و به دلیل پایین تر بودن قیمتش نسبت به مادربردهای رده باال، به برخی قابلیت ها 
مجهز نشده است. البته بسیاری از کاربران ممکن است جای خالی قابلیت هایی را 

که AMD A5۲۰ از آن ها استفاده نمی کند، حس نکنند.
از اورکالک کردن   AMD باید بدانید که مادربرد جدید در وهله ی اول 
چندان  موضوع،  این  البته  که  نمی کند  پشتیبانی   )CPU( مرکزی  پردازنده ی 
متیس  کدنام  با  که  رایزن ۳۰۰۰  پردازنده های سری  زیرا  نمی شود؛  مشکل ساز 
دستی  کردن  اورکالک  برای  زیادی  فضای  می شوند  شناخته   )Matisse(
دراختیار شما قرار نمی دهند.افزون بر این مورد، مادربردهایی که بر پایه ی تراشه 
مادربردهای  تهیه ی  به  که  هستند  کسانی  مخصوص  می شوند  ساخته   A5۲۰
به طور  موردبحث  مادربردهای  است.  محدود  بودجه شان  اما  دارند؛  عالقه  جدید 
معمول دارای ساب سیستم های نسبتا ضعیفی برای تحویل انرژی هستند. انرژی 
ارائه شده برای انجام کارهای عادی کافی به نظر می رسد؛ اما قطعا برای اورکالک 

کردن کافی نیست.
درکنار تمامی این موارد، تراشه A5۲۰ از مهم ترین قابلیت  مادربردهای سری 
AMD 5۰۰ که برای برخی کاربران اهمیت زیادی دارد، پشتیبانی نمی کند و آن 
هم چیزی نیست جز PCIe ۴.۰. مشخصه ی PCIe ۴.۰ برای کارت  گرافیک 
ممکن است اهمیت زیادی نداشته باشد زیرا رابط x16 ۳.۰ PCIe کامال کافی 
به نظر می رسد. متأسفانه نبود PCIe ۴.۰ در تراشه A5۲۰ بدین معنی است که 
 ۴.۰ PCIe پرسرعت SSD  نمی توانید در رایانه ی مجهز به این تراشه از حافظه
بهره بگیرید. نسل های قبلی SSD هم سرعت بسیار خوبی دارند، اما سرعت شان 

به حد و اندازه ی SSDهای PCIe ۴.۰ نمی رسد.
براساس  شوید.  ناامید  کمی  است  ممکن  مرکزی  پردازنده ی  زمینه ی  در 
 A5۲۰ مادربردهای مبتنی بر تراشه ،AMD اطالعیه ی رسمی منتشرشده ازسوی
صرفا از پردازنده های خانواده ی رایزن ۳۰۰۰ و البته پردازنده های شتاب یافته ی 
))APU سری رایزن ۴۰۰۰ رنویر پشتیبانی می کنند. این گفته یعنی مادربردهای 
موردبحث توانایی پشتیبانی از نسل های قبل سری پردازنده  رایزن را ندارند. به بیانی 
دیگر، نمی توانید در مادربرد جدید AMD از پردازنده های Athlon با کارت  
گرافیک رادئون، نسل اول رایزن، نسل اول رایزن با کارت های گرافیک رادئون، 

نسل دوم رایزن و نسل دوم رایزن با کارت های گرافیک رادئون استفاده کنید.
هنگامی که یکی از پردازنده های خانواده ی رایزن ۳۰۰۰ روی مادربرد قرار 
 PCIe به صورت پیش فرض دارای ۲6 الین قابل استفاده ی A5۲۰ ،گرفته باشد
 SATA ۳.۰ است. طراحی تراشه به گونه ای است که امکان استفاده از حداکثر چهار
III را فراهم می کند. تراشه جدید AMD ازلحاظ درگاه ها نیز محصول بسیار خوبی 
به حساب می آید. در مادربردهای مبتنی بر این تراشه می توان از حداکثر پنج درگاه 
Gen ۳.۲ USB ۲ و دو درگاه USB ۳.1 و 6 درگاه  USB ۲.۰ استفاده کرد.

ش  ز مو آ ی  سخنگو
به  اشاره  با  تهران  پرورش  و 
ن  ا تهر شهر  مز  قر وضعیت 
به دنبال شیوع ویروس کرونا گفت: چنانچه 
تا زمان آغاز سال تحصیلی ) 15 شهریورماه( 
تهران در وضعیت قرمز بماند، همه کالسها 
در تمامی پایه های تحصیلی تا اطالع ثانوی 
به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد 
البته در مورد  و مدرسه ای باز نمی شود که 
کالس اولی ها استثنائاتی لحاظ شده است.

مسعود ثقفی افزود: دانش آموزان پایه 
اول بدلیل اینکه سال اول ورود به مدرسه 
را در پیش دارند الزم است ارتباطی عاطفی 
با معلم خود برقرار کنند لذا ممکن است در 
یکیـ  دو هفته اول سال تحصیلی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به مدرسه بروند تا این 

ارتباط هرچه بهتر برقرار شود.
با اشاره به نگرانی خانواده های  وی 

این دسته از دانش آموزان در صورت حضور 
داشته  توجه  والدین  کرد:  تاکید  مدرسه  در 
گرفتن  نظر  در  با  تدابیر  این  که  باشند 
که  است  شده  لحاظ  تهران  قرمز  وضعیت 
در این صورت تمامی پایه ها به صورت غیر 

حضوری خدمات آموزشی را دریافت خواهند 
مدرسه  وارد  ها  اولی  کالس  صرفا  و  کرد 
آن  آنها کسی داخل  ای می شوند که جز 
نیست بنابراین پروتکل ها از نظر بهداشتی 
و رعایت فاصله اجتماعی به بهترین شکل 

ممکن اجرا خواهد شد.
تهران  پرورش  و  آموزش  سخنگوی 
قرمز  از  تهران  وضعیت  چنانچه  داد:  ادامه 
به زرد تغییر کند، تدبیر دیگر در نظر گرفته 
شده برای آموزش ترکیبی یعنی آموزش نیمه 
حضوری که پیش از این جزییات آن از سوی 

مسئوالن اعالم شده، اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این شرایط ممکن است 
کالس ها زوج و فرد و دانش آموزان با تعداد 

کمتری در مدارس حاضر شوند.
ثقفی همچنین به آن دسته از مدارس 
اعتماد  جلب  برای  که  تهران  غیرانتفاعی 
والدین، سال تحصیلی را برای کالس اولی 
در  گفت:  و  داد  هشدار  اند،  کرده  آغاز  ها 
حالیکه به تخلف این مدارس رسیدگی می 
کنیم از والدین نیز می خواهیم در صورت 
مشاهده، موارد تخلف را به آموزش و پرورش 

تهران اعالم کنند.

مدارس شهرتهران تا اطالع ثانوی غیرحضوری است 

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش از دریافت ۴۷ هزار و ۳۰۰ مجوز 
استخدامی برای آموزش و پرورش در سال جاری 
خبر داد و گفت: از این میزان، ۲۰ هزار مجوز مربوط به جذب 
دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی است که 

از طریق کنکور سراسری ورود پیدا می کنند.
علی الهیار ترکمن درباره وضعیت جذب نیرو و استخدام 
در وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: 
خوشبختانه در اقدامی که طی سال های قبل کم نظیر بوده 
است برای امسال ۴۷ هزار و ۳۰۰ مجوز استخدامی از سوی 

سازمان امور اداری استخدامی دریافت کرده ایم.
تا  شده  اعالم  سنجش  سازمان  به  موارد  افزود:  وی 
نسبت به تمهید مقدمات و برگزاری آزمون اقدام کنند. هر 

زمانی که سازمان سنجش اعالم کرد و دفترچه منتشر شد 
متقاضیان می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و 

پرورش با اشاره به سهمیه جذب از طریق کنکور سراسری 
گفت: از ۴۷ هزار و ۳۰۰ مجوز استخدامی، ۲۰ هزار مجوز 
و  فرهنگیان  دانشگاه  در  دانشجومعلمان  جذب  به  مربوط 
پیدا  از طریق کنکور سراسری ورود  شهیدرجایی است که 

می کنند.
از  نیز  استخدامی  افزود: ۲۷ هزار و ۳۰۰مجوز  الهیار 
طریق ماده ۲8 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صادر شده است و 
به این ترتیب است که  فارغ التحصیالن دانشگاهی در آزمون 
استخدامی که احتمال برگزاری آن در شهریور ماه وجود دارد 

اما هنوز نهایی نشده است، شرکت می کنند.
وی ادامه داد: پذیرفته شدگان با توجه به ضوابط وارد 
و  آموزش  جذب  سپس  و  شده  معلمی  آموزی  حرفه  دوره 

پرورش می شوند.

صدور مجوز برای استخدام ۴7۰۰۰ نفر در آموزش و پرورش
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نقش  به  ه  ر شا ا با  نفت  یر  ز و
یگزینی  جا در  نه  ا ر و فنا پیشرفت های 
انرژی های نو و تجدیدپذیر در دنیا، تاکید 
کرد: شخصا فکر می کنم باید همه تالشمان را برای 
تولید حداکثری نفت به کار گیریم؛ توسعه فناوری روز 
به روز بیشتر می شود و ممکن است به نقطه ای برسیم 

که دیگر نفت نتواند با انرژی های نو رقابت کند.
ویژه خبری  برنامه گفت وگوی  در  زنگنه  بیژن 
شبکه ۲ سیما که در آستانه هفته دولت برگزار شد، به 
پرسش مجری برنامه درباره سیاست بهینه در قبال 
تولید نفت و گاز در شرایطی که برخی پیش بینی های 
جهانی از پایان دوران نفت در آینده ای نه چندان دور 
حکایت دارد، گفت: اندیشمندی زمانی گفته بود عصر 
حجر )سنگ( زمانی تمام نشد که سنگ در دنیا تمام 
شد، بلکه پیشرفت فناوری سبب پایان یافتن عصر حجر 
شد. عصر نفت هم زمانی تمام نمی شود که نفت در 
دنیا تمام شود، بلکه زمانی پایان می یابد که فناوری، 
جایگزین های اقتصادی با وضع زیست محیطی بهتر 

را به جای نفت به بازار عرضه کند. 
هنوز  زیرا  می گویم  را  خودم  نظر  افزود:  وی 
باید  ما  نرسیده است؛  نتیجه  به  این زمینه  کشور در 
همه تالش خود را به کار گیریم که نفت را با سرعت 
بیشتری تولید کنیم؛ اما به این شرط که پول آن را 
خرج بودجه نکنیم زیرا اگر قرار باشد پول نفت را خرج 
بودجه کنیم و در ازای آن هزینه درست کنیم، حال چه 
عمرانی چه جاری، این یعنی بدبخت کردن مردم. باید 
نفت را تولید کنیم و درآمد آن را به صندوق توسعه 
ملی اختصاص دهیم تا این صندوق از ذخایر خود برای 
توسعه طرح هایی مانند پتروشیمی ها، پتروپاالیشگاه ها 

و دیگر صنایع هزینه کند.
تولید  نفت  امروز  اگر  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
نیاز باشد برای فروش  نکنیم، شاید روزی برسد که 
نفت اجازه بین المللی بگیریم )از نظر زیست محیطی(، 
ادامه داد: درباره گاز هم همین طور؛ گاز را هم باید به 
نهادینه  تولید کنیم زیرا قرار نیست  مقدار حداکثری 

شدن انرژی های جایگزین صد سال طول بکشد.
اخیر،  سال   1۰ طی  ببینید  داد:  توضیح  زنگنه 
یافته  کاهش  چقدر  خورشیدی  سلول های  قیمت 
است، هم اکنون امارات قراردادی امضا کرده است که 
بر مبنای آن، هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق از 
انرژی خورشیدی ۲.5 سنت خواهد بود؛ یعنی تقریبا 
و  بیشتر می شود  به روز  فناوری روز  توسعه  رایگان. 
ممکن است به نقطه ای برسیم که دیگر نفت نتواند با 

انرژی های نو رقابت کند.
وی به این پرسش که پس به زعم شما مدفون 
نفت خیز  از کشورهای  بسیاری  در  گاز  و  نفت  شدن 
نکنیم  فکر  گفت:  و  داد  مثبت  پاسخ  است،  محتمل 
نفت و گاز را هرچه دیرتر مصرف کنیم، گرانتر می شود 

و بهتر است، هیچکس نمی تواند چنین حرفی بزند.
افزایش ظرفیت تولید میدان های مشترک نفتی

از گفته های خود  وزیر نفت در بخش دیگری 
به تشریح وضع تولید و توسعه در میدان های مشترک 
نفت و گاز پرداخت و عنوان کرد: مهمترین میدان های 
مشترک نفتی ما از نظر حجم و اهمیت ذخایر در غرب 
رودخانه کارون واقع شده اند. ظرفیت تولید روزانه ما در 
این میدان ها در سال 9۲ حدود ۷۰ هزار بشکه بود که 
اکنون به حدود ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است؛ یعنی 

افزایش حدود 6 برابری در هفت سال.
زنگنه با بیان اینکه طی این مدت فقط در میدان 
آزادگان جنوبی حدود 15۰ حلقه چاه حفاری شده است، 
ادامه داد: ظرفیت تولید روزانه نفت میدان مشترک آذر 
هم به زودی به 6۰ هزار بشکه می رسد و آن را به طور 
رسمی اعالم می کنیم، قرارداد توسعه میدان های آبان 
و پایدار غرب هم امضا شده است، قرارداد میدان های 
 EPC فروزان و رسالت هم در روزهای اخیر در قالب
)طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت( امضا شد.

وی با ابراز امیدواری به اینکه در آینده، ظرفیت 
به  کارون  غرب  میدان های  از  نفت  روزانه  برداشت 
این  در  گفت:  می رسد،  بشکه  میلیون  یک  از  بیش 
زمینه، ضریب بازیافت اهمیت زیادی دارد زیرا در این 
منطقه به دلیل موقعیت زمین شناسی خاص و نوع سیال، 
ضریب بازیافت پایین است و هم اکنون انستیتو نفت 
دانشگاه تهران به طور اختصاصی در حال مطالعه میدان 
ضریب  افزایش  راهکارهای  یافتن  به منظور  آزادگان 
بازیافت نفت در این میدان است. نتایج بررسی های این 
مجموعه نشان می دهد افزایش 1۰ درصدی ضریب 

بازیافت آزادگان امکان پذیر است.
حفاری نخستین چاه فاز 11 در پاییز امسال

پارس  میدان  به  نیز  گاز  بخش  در  نفت  وزیر 
مشترک  گازی  میدان  بزرگترین  عنوان  به  جنوبی 
تولید  ظرفیت  کرد:  تصریح  و  اشاره  ایران  و  جهان 
روزانه این میدان در سال 9۲ حدود ۲8۰ میلیون متر 
مکعب بود که اکنون با افزایش حدود ۲.5 برابری به 
نزدیک ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است. 

در این مدت ۲6 سکوی بهره برداری، ۲۲8 حلقه چاه، 
۲16۰ کیلومتر خط لوله دریایی و ۳۰ ردیف پاالیشی 
ایجاد شده که این شاخص ها )نشان دادن جدول( در 
مقایسه با دوره های پیش افزایش قابل توجهی داشته 
است. همه این اقدام ها مدیون تالش همکاران ما در 
پارس جنوبی به همراه پیمانکاران و در مجموع حدود 
۲۰ هزار کارگری است که در آن منطقه مشغول به 

کار بوده اند.
جنوبی  پارس   11 فاز  توسعه  طرح  به  زنگنه 
و  فرانسه  توتال  رفتن  کنار  یادآوری  با  و  کرد  اشاره 
سی ان پی سی آی چین )شاخه بین المللی شرکت ملی 
نفت چین( از این طرح و واگذاری کل کار به شرکت 
داد:  ادامه  پتروپارس،  یعنی  قرارداد  طرف  ایرانی 
پتروپارس قرار است در پاییز نخستین چاه را حفر کند 
و امیدواریم ظرف یکسال، گاز این فاز را به خشکی 
هم  فرزاد  گازی  میدان  توسعه  قرارداد  دهیم،  انتقال 

امسال امضا می شود.
کرونا، جریان سوخت رسانی را متوقف نکرد

عملیاتی  مناطق  در  کار  سختی  به  نفت  وزیر 
صنعت نفت از جمله عسلویه به ویژه در فصل تابستان 
که  جوشکار  یک  کنید  تصور  گفت:  و  کرد  اشاره 
با  را کامال  بر تن دارد و سرش  برزنت  لباسی مانند 
کاله پوشانده است و با ماسک آن هم در منطقه ای با 
آن حرارت باال در حال کار است، چه کار شاقی انجام 

می دهد. من باید از کارگران و کارکنان تشکر کنم.
زنگنه تصریح کرد: به جز مدت زمان محدودی 
شیوع  از  پیشگیری  دلیل  به  طرح ها  از  بعضی  که 
ویروس همه گیر کرونا تعطیل شد، همکاران ما تمام 
مدت سرکار حاضر بودند تا جریان سوخت رسانی به 
کل کشور با وقفه ای روبه رو نشود و باید از این حیث 

هم از آنان قدردانی کرد.
باید برای بعد از تحریم آماده باشیم

احتمال  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  نفت  وزیر 
مهاجرت سیال در میدان های مشترک، این احتمال را 
رد نکرد و دو نکته را یادآور شد: در بعضی از میدان های 
مشترک، گستره ای از میدان که در طرف مقابل قرار 
بخش  تنها  گاه  و  ماست  از طرف  بیشتر  بسیار  دارد 
ضمن  دارد.  قرار  ایران  سمت  در  میدان  از  کوچکی 
این  در  که  تحریم  وجود  با  داشت  توجه  باید  اینکه 
شرایط هیچکس حاضر نیست با ما کار کند، کارهای 
بزرگی در بخش های مختلف صنعت نفت انجام گرفته 

و ظرفیت های خوبی ایجاد شده است.    
درباره  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  زنگنه 
در  میدان ها  از  صیانت  برای  نفت  وزارت  تمهیدات 
زمان کاهش تولید تکلیفی، توضیح داد: طی روزهای 
اخیر مجموعه قراردادهایی را به ارزش 1.5 میلیارد یورو 
برای نگهداشت و افزایش توان تولید نفت از میدان های 
در حال بهره برداری امضا کردیم. پیش تر هم در همین 
زمینه به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون یورو قرارداد امضا 
کرده بودیم که هدف ما همین بوده است، اگر فکر 
کنیم تحریم دائمی است، نباید هیچ کاری انجام دهیم 
و تنها باید به ظرفیت های موجود اکتفا کنیم اما اگر 
باور کنیم که تحریم مردنی است و ما ماندنی هستیم، 
باید خود را برای پس از تحریم آماده کنیم؛ همانگونه 
که دفعه پیش در کمتر از سه ماه تولید را به ظرفیت 

حداکثری برگرداندیم.
توتال، شرکت های  مناقصه های  برندگان  همه 

ایرانی بودند
وزیر نفت مزیت دیگر امضای قراردادهای طرح 
نگهداشت و افزایش توان تولید نفت را ایجاد کار و 
با بیان  اشتغال و امید در صنعت نفت عنوان کرد و 
اینکه 8۰ درصد تجهیزات مورد نیاز این قراردادها از 
داخل کشور و با سفارش به کارخانه های داخلی تامین 
می شود، ادامه داد: ۴۰۰ نفر به طور مستقیم روی یک 
دکل مشغول به کار هستند؛ یعنی ۴۰ هزار نفر در 1۰۰ 
دکل؛ یعنی ۲۰۰ هزار نفر با احتساب خانواده هایشان. با 
تعطیلی طرح های توسعه ای، چطور باید معیشت این 

تعداد کارکنان تامین شود.
زنگنه با اشاره به پیشرفت های قابل توجه صنعت 
نفت گفت: برگشت به عقبی در کار نیست. صنعت نفت 
چه در بخش مدیریت، چه خدمات و ساخت تجهیزات، 
با ۲۰ سال پیش قابل مقایسه نیست. آن زمان یک 
و  دهیم  انجام  نمی توانستیم  دریایی  لوله گذاری  متر 
هم اکنون می توانیم در یک روز یک کیلومتر در دریا 
لوله گذاری کنیم. امروز پیچیده ترین سکوهای نفتی را 
در کشور می توانیم بسازیم. وقتی توتال مناقصه های 
شرکت های  برندگان  همه  کرد،  برگزار  را   11 فاز 
ایرانی بودند که به دلیل خباثت ترامپ، آن قراردادها 

با شرکت های ایرانی نافذ نشد.
بزرگترین تاسیسات فرآورش گازهای همراه نفت 

در آستانه بهره برداری
صحبت های  از  دیگری  بخش  در  نفت  وزیر 
خود، درباره طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت 
توضیح داد و عنوان کرد: عملیات راه اندازی بزرگترین 

تاسیسات جمع آوری و فرآورش گازهای همراه نفت 
گاز  پاالیش  طرح  تاسیسات  یعنی  خوزستان  استان 
آغاز شده است. سه  بیدبلند خلیج فارس در بهبهان 
میلیارد دالر برای ساخت این پاالیشگاه هزینه شده 
است و روزانه می تواند حدود ۲ میلیارد فوت مکعب 
گاز معادل ۲ فاز پارس جنوبی را دریافت، شیرین سازی، 

تفکیک و به خوراک پتروشیمی ها تبدیل کند.  
به گفته زنگنه، گاز ان جی ال های 1۲۰۰، 1۳۰۰، 
9۰۰ و 1۰۰۰ به اضافه بخش عمده گازهای همراه 
است،  سوختن  حال  در  کارون  شرق  در  که  نفت 
از  دیگری  بخش  و  می شود  وارد  تاسیسات  این  به 
که  قراردادی  اساس  بر  نیز  کارون  شرق  گازهای 
تاسیسات  به  است،  شده  امضا  کارون  پتروشیمی  با 
ان جی ال  هم  کارون  غرب  در  می رود.  مجموعه  آن 
۳۲۰۰ سرانجام اوایل سال آینده عملیاتی می شود که 
گازهای غرب کارون به تاسیسات این واحد و از آنجا 

به بندرامام می رود.
وی افزود: ان جی ال دیگر، واحد ۳1۰۰ در دهلران 
است که خوراک پتروشیمی دهلران را تامین می کند 
و سال 1۴۰1 تکمیل می شود، به جز خارک و مقدار 
کمی گاز که در مسجدسلیمان است و آن را هم به 
تقاضای  با  پتروپاالیشگاهی در خود مسجد سلیمان 
بخش خصوصی اختصاص دادیم، دیگر گاز در حال 
سوختن نداریم. سرمایه مجموعه این کارها حدود ۷ 

میلیارد دالر است.
بازار نفت و حکومت کرونا

وزیر نفت به پرسشی درباره پیش بینی بازار نفت 
با توجه به ویروس کرونا و رکود اقتصادی جهان هم 
توضیح داد: وضع بازار نفت هنوز بهبود نیافته است، 
اما با اقدامی که اوپک )سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت( انجام داده است که به نظر من اقدام مهمی بود 
اکنون قیمت نفت خام برنت باالی ۴5 دالر برای هر 

بشکه است، قیمتی که در خطر هم نیست.
نفت هم اکنون  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  زنگنه 
نسبت به اردیبهشت ماه بیش از ۳۰ دالر افزایش یافته 
است و ادامه این روند بستگی به شرایط اقتصادی دارد، 
تصریح کرد: گزارش های اوپک حاکی از آن است که به 
جز چین رشد اقتصادی دیگر کشورهای جهان منفی 
است و هنوز این پیش بینی با توجه به شرایط شیوع 
ویروس کرونا تغییر نکرده است، یعنی هنوز حکومت 

دست کروناست.
آمریکا  می شود  گفته  که  پرسش  این  به  وی 
می خواهد جلو همکاری صادرات فرآورده نفتی ما به 
ونزوئال را بگیرد و پیش تر نیز یک محموله را توقیف 
کرده بود با این شرایط ما هنوز این همکاری را ادامه 
خواهیم داد؟ اظهار کرد: محموله ما را توقیف نکرده 
بودند. محموله متعلق به ونزوئال بود، ما آن را به صورت 

فوب فروخته بودیم.
وزیر نفت افزود: آمریکا می خواست با این خبر 
اعالم موفقیت کند و بگوید ما ضربه ای به ایران زدیم، 
گویا به آن خیلی نیاز دارند. به هرحال یک جنگ است 
و هر دو طرف علیه هم کار می کنند. و مکروا و مکر 

اهلَلّ واهلَلّ خیر الماکرین.
منطقه  در  بنزین  صادرکننده  بزرگترین  ایران؛ 

است
روزانه  تولید  ظرفیت  اینکه  به  اشاره  با  زنگنه 
بنزین ایران از رقم 56 میلیون لیتر در آغاز این دولت 
به رقم کنونی 1۰۷ میلیون لیتر در روز رسیده است، 
بزرگترین  از  ایران یکی  این دولت  ابتدای  در  گفت: 
واردکنندگان بنزین و گازوئیل بود و یکی از تهدیدهای 
آمریکا این بود که از واردات بنزین به ایران جلوگیری 
گازوئیل  هم  و  بنزین  هم  ایران  هم اکنون  می کند؛ 
صادر می کند و شواهد نشان می دهد ایران بزرگترین 

صادرکننده بنزین در منطقه است.
جهش ۴ برابری صادرات فرآورده های نفتی

صادرات  بری  برا  ۴ جهش  به  نفت  وزیر 
فرآورده های نفتی اشاره کرد و افزود: مقدار صادرات 
در  تن  میلیون   5.9 تا   5.8 حدود  از  فرآورده  ساالنه 
سال 91 به نزدیک ۲۳ میلیون تن رسیده که افزایش 

ظرفیت پاالیشگاه ها و توسعه صنعت گاز و جایگزینی 
گاز به جای فرآورده از جمله اقدام های موثر در زمینه 

افزایش صادرات فرآورده بوده است.
زنگنه با تأکید بر این نکته که جایگزینی گاز به 
جای فرآورده اثر زیست محیطی باالیی داشته است، 
به جای  تصریح کرد: هم اکنون عمده صنایع کشور 
استفاده  طبیعی  گاز  از  مایع  سوخت های  و  مازوت 
می کنند. حتی در شهرها نیز سی ان جی )گاز طبیعی 
فشرده( توسعه قابل توجه ای پیدا کرده و نسبت مصرف 
گاز به سوخت های مایع در نیروگاه ها به نزدیک 9۰ 
درصد رسیده است در حالی که در گذشته این رقم 

بسیار پایین بود.
9۴ درصد جمعیت ایران زیر پوشش گاز طبیعی

وزیر نفت با اشاره به اینکه در این دولت نزدیک 
1۷ هزار روستا گازرسانی شده اند در صورتی که این 
داد:  ادامه  بود،  روستا  هزار   1۴  ،9۲ سال  در  رقم 
هم اکنون بیش از 8۴ درصد جمعیت روستایی و 99 
درصد جمعیت شهری از نعمت گاز برخوردار هستد که 
در مجموع هم اکنون بیش از 9۴ درصد جمعیت ایران 

از گاز طبیعی استفاده می کنند.
زنگنه با بیان اینکه توسعه گازرسانی یک حرکت 
بزرگ زیست محیطی است که آثار آن در سال های 
آینده از نظر پوشش گیاهی و زیست محیطی نمایان 
میلیارد  هزار   ۲۳ تا   ۲۲ هزینه  همه  گفت:  می شود، 
و  تجهیزات  از  و  هزینه  ایران  در  کار  این  تومانی 
نیروی انسانی به طور کامل ایرانی استفاده شده است. 
هماهنگی خوبی بین مجلس شورای اسالمی و دولت 
در قالب بند »ق« یک تبصره بودجه سال 9۳ که پس 
از آن به ماده 1۲ قانون رفع موانع تولید تغییر کرد، 
مردم،  آن، شاهد رضایت  اجرای  با  که  داشت  وجود 

اشتغالزایی و رشد اقتصادی بودیم.
آماده پاسخگویی هستم

وزیر نفت درباره پرسشی مبنی بر رابطه وزیر نفت 
با مجلس و نامه برخی نمایندگان به سران سه قوه 
توضیح داد: رابطه ما با مجلس باید خوب باشد. برخی 
نمایندگان محترم مجلس طی نامه ای به سران سه قوه 
از عملکرد وزیر نفت شکایت کرده اند که من هم امروز 
نامه ای خدمت رئیس جمهوری نوشتم و خدمت سران 
سه قوه اعالم آمادگی کردم که نکات و اشکال هایی که 
وارد کردند دقیق بررسی شود و من آماده پاسخگویی 
هستم که صحبت های دو طرف شنیده و قضاوت شود. 
ممکن است بعضی از این نکات را آقایان، رسانه ای 

توضیح دهند، من هم تشریح می کنم.
دستگاه صاحب مال نقشی در خصوصی سازی 

ندارد
وزیر نفت در پاسخ به عرضه سهام پاالیشگاه ها 
بازار سرمایه  بر  تأثیر آن  ETF  و  در قالب صندوق 
اظهار کرد: بازار سرمایه به طور طبیعی باال و پایین دارد 
و نوسان بازار مرتبط به این موضوع نیست. بحث این 
بود که به صورت صندوق ETF یا بلوکی عرضه کنند. 
مجلس اجازه داده است که صندوق ETF تأسیس کنیم 
و قانون اجبار نکرده که وزارت نفت موظف به انجام 
خصوصی سازی  مسئول  نفت  وزارت  است.  کار  این 
نیست و متولی خصوصی سازی مشخص است. دستگاه 
صاحب مال تقریبا هیچ نقشی در خصوصی سازی ندارد 
و فقط باید براساس هر دستوری که داده می شود اسناد 

سهام را برای فروش در اختیار گذارد.
زنگنه ادامه داد: پس از تصمیم گیری بر اینکه 
صندوق ETF تشکیل شود بنده دستور دادم و امیدوارم 
اول هفته آینده کار تمام و ایجاد شود و بقیه مسائل 

آن طبق زمانبندی پیش رود.
1.5 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی تقاضا 

برای پتروپاالیشگاه ها
وی در پاسخ به اینکه قانون و آیین نامه اجرایی 
اما  شده  تصویب  پتروپاالیشگاهی  طرح های  احداث 
آیا علت کندی روند کار، تأمین مالی است، گفت: نه. 
روند تأمین مالی کند نیست، وزارت نفت حتی زودتر 
آیین نامه را به دولت داد و دولت هم با سرعت تصویب 
کرد که ما هم پس از آن اعالم کردیم، تنفس خوراک 

در این قانون به عنوان یک امتیاز مهم دیده شده است 
به طوری که اگر کسی پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه را 
با مجوزی که طبق این قانون می گیرد، بسازد، پس 
انجام شده  به مقدار همه هزینه های  بهره برداری  از 
پول  این  و  نکند  پرداخت  را  می تواند هزینه خوراک 
بدهی سازنده به صندوق توسعه ملی است که طی 

چند سال پرداخت می شود.
زنگنه با اشاره به اینکه پس از اعالم و آگهی 
طبق  متقاضی  شرکت های  صالحیت  نفت،  وزارت 
آیین نامه بررسی شد، ادامه داد: هم اکنون نزدیک به 
1.5 میلیون بشکه متقاضی برای پتروپاالیشگاه ها وجود 
دارد که همه صالحیت ها را داشته اند و طرح های آن 
ها نیز توجیه فنی و اقتصادی داشته است؛ یک میلیون 
و ۲۲۰ هزار بشکه مربوط به نفت خام و ۲۴۰ هزار 

بشکه مربوط به میعانات گازی است.
وزیر نفت در پاسخ به اینکه می توانید زمانی برای 
اجرای این کار بدهید، توضیح داد: ما مسئله ای نداریم 
و کار ما تمام است. مسئله  موجود این موضوع است 
باید زمانبندی  امنای صندوق توسعه ملی  که هیئت 
تعهدهایی که می تواند بپذیرد را طبق آیین نامه اجرایی 
به ما اعالم کند که ما بر مبنای آن مجوزها را ارائه 
بشکه  هزار   1۲۰ با  الوان  پتروپاالیش  طرح  دهیم؛ 
نفت، سرمایه گذاری غدیر با ۳۰۰ هزار بشکه، شستان 
با ۳۰۰ هزار بشکه، پاالیش پارسیان تدبیر، مروارید 
مکران، بندر جاسک با ۳۰۰ هزار بشکه و یک بخش 
خصوصی هم با ۲۰۰ هزار بشکه از متقاضیان بوده اند.

افتخار صنایع گاز و پتروشیمی برای همیشه به 
نام جمهوری اسالمی است

وی درباره توسعه صنعت پتروشیمی و گام های نو 
در این صنعت، تصریح کرد: پتروشیمی از بخش های 
افتخارآمیز جمهوری اسالمی است، جمهوری اسالمی 
دو کار داشته است که مختص این نظام است و افتخار 
آن برای همیشه به نام جمهوری اسالمی است؛ صنعت 

گاز و صنعت پتروشیمی.
زنگنه با اشاره به اینکه پیش از پیروزی انقالب ما 
نامی به عنوان صنعت گاز نداشتیم. یک خط لوله گاز 
وجود داشت که گاز ایران را به روسیه منتقل می کرد 
و مقداری هم انشعاب گاز در کشور ایجاد شده بود، 
و  تولید  پوشش،  نظر  از  ایران  گاز  هم اکنون  گفت: 
سرعت توسعه در دنیا بی همتاست. اسفندماه پارسال 
تولید هزار میلیون مترمکعب در روز رسیدیم که  به 

رکوردی تاریخی برای ایران بود.
از  می توانستیم  زحمت  به  نبود  پتروشیمی  اگر 

شرایط تحریم عبور کنیم
وزیر نفت با بیان اینکه براساس فرآورده هایی 
و  نفت  همراه  گازهای  گاز،  پاالیشگاه های  از  که 
یک  می شود،  دریافت  پاالیشگاه ها  از  هم  مقداری 
گذاشته  بنیان   ۷6 سال  از  جدید  پتروشیمی  صنعت 
ایران  پتروشیمی  تولید  کل  ارزش  داد:  ادامه  شد، 
میلیارد  یک  به   ۷6 سال  تا  انقالب  از  پس  و  پیش 
به   9۲ در سال  مقدار  این  نمی رسید.  در سال  دالر 
نزدیک 11 میلیارد دالر رسید که در سال 1۴۰۰ به 
به  در سال 1۴۰۴  بعدی  با خیز  و  میلیارد دالر   ۲5

۳۷ میلیارد دالر می رسد.
صنعت  امروز  ما  اگر  اینکه  به  اشاره  با  زنگنه 
پتروشیمی را نداشتیم به زحمت می توانستیم از شرایط 
تحریم عبور کنیم، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی یکی 
از ارکان کارهای ما در شرایط تحریم برای تأمین ارز 
و نیازهای کشور و یکی از مصادیق جلوگیری از خام 

فروشی و ایجاد زنجیره ارزش است.
و  خوراک  دالر  میلیارد   5.8 عرضه  به  وی 
محصول از سوی پتروشیمی ها به داخل کشور اشاره 
این  که  است  مهم  خیلی  موضوع  این  گفت:  و  کرد 
و  می شود  تبدیل  بعدی  زنجیره های  به  محصوالت 
قانونی  نظر  از  گرچه  یابد  توسعه  می تواند  روند  این 
توسعه آن به عهده ما نیست و وظیفه وزارت صنعت، 
هرکاری  هم  ما  اما  است،  )صمت(  تجارت  و  معدن 
بتوانیم برای توسعه این صنعت انجام می دهیم زیرا 
هم اکنون تولیدکنندگان ما عالقه دارند محصوالتشان 

را به داخل عرضه کنند.
زنگنه ادامه داد: هم اکنون پاالیشگاه های کشور 
نیز نزدیک 5 میلیارد دالر خوراک به پایین دست تحویل 
می دهند که از نظر جلوگیری از خام فروشی و تکمیل 
این  البته  است  مهم  بسیار  کشور  در  ارزش  زنجیره 

فرآیند باید ادامه یابد و تکمیل شود.
نفت  کارکنان صنعت  زحمات  حرمت  منتقدان 

را نگه دارند
این  همه  برای  اینکه  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
سر کسی  بر  منتی  هیچ  داده ایم  انجام  که  کارهایی 
نداریم بلکه منت دار مردم هم هستیم، تأکید کرد: اما 
همکاران من توقع ندارند که تحقیرشان کنند و گفته 
شود آنها کاری انجام نداده اند. به من می توانند بگویند، 
اما خواهش می کنم منتقدان، حرمت زحمات کارکنان 

صنعت نفت را نگه دارند.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل تشریح کرد
روند رو به رشد شاخص های موسسه در چهار ماهه نخست سال 99

عملکرد  تشریح  با  ملل  اعتباری  موسسه  مدیرعامل 
ابتدایی سال 99 به روند رو به رشد  موسسه در چهار ماهه 
شاخص ها و نسبت های  موسسه اشاره و بیان داشتند  این 
موسسه با رشد 5۲ درصدی خالص درآمد واسطه گری مالی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده و رقم آن به 6916  
میلیارد ریال در چهار ماهه نخست سال رسیده است. در زمینه 
اعطای تسهیالت نیز با رشد ۲6 درصدی همراه بوده و مانده 

آن به 1۴۳/5۰۳ میلیارد رسیده است. همچنین در زمینه جذب منابع با رشد ۳۴ درصدی 
رقم آن به 1۴9/615میلیارد ریال افزایش یافته است.

جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل عنوان داشتند به منظور تسهیل و تسریع در 
فعالیت بنگاه ها و فعاالن اقتصادی، در زمان انعقاد معامالت و قراردادها، نسبت به صدور 
انواع ضمانت نامه در موسسه اقدام می گردد در این راستا در چهار ماهه ابتدایی سال 
99 نسبت به مدت مشابه سال 98 ضمانت نامه های صادره از لحاظ تعداد به میزان۳۰ 

درصد و از لحاظ مبلغ 156 درصد رشد نشان می دهد.
ایشان در ادامه  ضمن قدردانی از تالش های همکاران موسسه در صف و ستاد در 
جهت تحقق اهداف و شاخصهای عملکردی در چهارماه ابتدایی سال 99 اظهار داشتند: 
یکی از شاخصهایی که در رشد اعطای تسهیالت و همچنین افزایش سودآوری موثر بوده و 
می تواند موسسه را به سمت اهداف از پیش تعیین شده هدایت نماید بهبود وصول مطالبات 
غیر جاری است که در این راستا با برنامه ریزی هایی که انجام شد الحمدهلل به شاخص 
های مورد نظر دسترسی پیدا کردیم.  هدف ما در موسسه اعتباری ملل تامین نیازهای 
مشتریان و جلب رضایت آنان بر اساس چارچوب و دستورالعمل های قانونی صادره از 
سوی مقامات محترم ناظر است و موفقیت هایی که تا کنون در این زمینه حاصل شده، 

نتیجه تعامل، همراهی و اعتماد این عزیزان با برنامه ها و اقدامات موسسه بوده است.
جوادی افزود در کنار ارائه تسهیالت به متقاضیان و به دنبال افزایش درآمدهای 
موسسه توجه ویژه ای به درآمدهای غیر مشاع و کارمزدی، توسعه خدمات بانکداری 
الکترونیک، تشویق مشتریان به استفاده از آن،  صدور ضمانت نامه ها، صرفه جویی در 
هزینه ها و... داشته و در راستای بسط و گسترش سنت پسندیده قرض الحسنه اقدامات 
خوبی انجام گردیده است که می توان به پرداخت 119۴۳  فقره تسهیالت قرض الحسنه 
به فرهنگیان محترم که از اقشار خدمتگزار، فرهیخته و    تربیت کنندگان نسل آینده 
اشاره نمود. همچنین در جهت کمک به تشکیل خانواده جوانان و کاهش  باشند  می 
دغدغه های آنها در سال جاری به ۳۷۳ نفر تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت 
شده است. زوجینی که در سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی ثبت نام 
شده اند توانسته اند  از شعب انتخابی موسسه هر کدام مبلغ 5۰۰ میلیون ریال تسهیالت 

قرض الحسنه دریافت نمایند.
ایشان با بیان این که شاخصه اصلی در مورد خدمات بانکی، تسهیل و تسریع در 
ارائه خدمات به منظور جلب رضایت مشتریان و هم وطنان است، اظهار داشتند رهنمود 
اقتصاد  تقویت  تولید داخلی و  از  اخیر حمایت   های مقام معظم رهبری طی سالهای 
مقاومتی و اشتغال پایدار در کشور بوده است که این امر می تواند جهش و شکوفایی 
اقتصادی را به همراه داشته باشد. از این رو همواره خود را متعهد به اقدام در راستای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، اتکا به ظرفیتهای موجود بر توانمندسازی آحاد مردم به 
منظور حضور موثر در فعالیت های اقتصادی و ایجاد مشاغل پایدار می دانیم و برای 
تسهیل در فرآیند کسب و کار مردم و  با هدف تامین سرمایه در گردش و خرید مواد 
اولیه و ماشین آالت و تجهیزات، طرح افق یک را برنامه ریزی و اجرائی نموده ایم که 
در این طرح  به اشخاص حقیقی مبلغ یک میلیارد ریال و به اشخاص حقوقی مبلغ 5 

میلیارد ریال با بازپرداخت 6۰ ماهه برابر ضوابط مربوطه تسهیالت پرداخت می گردد.
همچنین به منظور کسب حداکثری رضایت مشتریان گرامی و افزایش رفاه خانواده 
به کلیه مشتریان در قالب طرح یکتا کارت ملل، کارت اعتباری عقد مرابحه جهت خرید 
خودرو وکاالی بادوام ایرانی و دریافت خدمات  تا مبلغ 5۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت 

۳ ساله اعطا می گردد..
آنها  مراودات  در  تسهیل  و  مردم  به  نوین  خدمات  ارائه  به  توجه  با  جوادی 
نیز  موسسه   1۳95 سال  از  مرکزی،  بانک  در  چکاوک  سامانه  اندازی  راه  با  گفت: 
مشتریان  واگذاری  های  وکلیه چک  شده  متصل  مرکزی  بانک  چکاوک  سامانه  به 
را در اسرع وقت وصول و وجوه وصولی را به حساب آنها واریز می نماید. این امر 
مورد استقبال مشتریان عزیز قرار گرفته و در چهار ماهه نخست سال 99 رشد ۴5  

درصدی رقم زده است.
توجه  با  داشتند  عنوان  موسسه  سرمایه  افزایش  در خصوص  خاتمه  در  ایشان   
به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و به دنبال آن اخذ مجوز از بانک 
مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه 65 درصدی موسسه اجرایی و با 
مشارکت حداکثری سهامداران در افزایش سرمایه مواجه شدیم که مراحل نهایی آن در 
حال انجام بوده و با ثبت سرمایه موسسه به 1۰/۰۰۰میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد 
کرد. این افزایش سرمایه در راستای بهبود کیفیت سرمایه و سایر نسبت ها کمک شایانی 

به موسسه خواهد نمود.
وی در ادامه نیز اظهار داشتند در نظر داریم با اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان 
بورس به افزایش سرمایه موسسه از طرق مختلف از جمله تجدید ارزیابی دارائی ها و 
سود انباشته اقدام نموده تا بیش از پیش بهبود کفایت سرمایه و سایر نسبت ها را شاهد 
باشیم. الزم به ذکر است در راستای اصل شفافیت، تمامی اطالعات موسسه در مقاطع 
مختلف از طریق سامانه کدال افشا وجهت اطالع سهامداران و مردم عزیز کشورمان 

قابل دسترسی می باشد.

سامانه احراز هویت غیرحضوری سجام در شعب بانک کارآفرین 
طی مراسمی رونمایی شد.

این  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم با حضور دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل و مهدی 
سیف علیشاهی عضو هیات مدیره این بانک و همچنین حسین 
فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 

تسویه وجوه  برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم دکتر محمدرضا 
فرزین ضمن ابراز خورسندی از اتصال شعب بانک کارآفرین 

به سامانه احراز هویت غیرحضوری سجام اظهار داشت: اکنون که بازار سرمایه دوران 
اوج خود را سپری می کند، فرصت مغتنمی است که با ارائه خدمات موردنیاز فعاالن این 

حوزه، سبد محصوالت بانک را توسعه بدهیم.
وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت های فضای مجازی جهت جلب رضایت 
صاحبان  اختیار  در  را  زیادی  امکانات  مجازی  فضای  افزود:  و  کرد  تاکید  مشتریان 
از جمله مهم ترین کاربردهای  قرار داده است.  بانک ها  از جمله  کسب وکارهای بزرگ 
تا حد  را  است که خطای عملیاتی  اطالعات مشتریان  یکپارچه سازی  فضای مجازی، 

زیادی کاهش می دهد و موجب تسریع امور جاری می شود.
بانک  برنامه های  و  اهداف  تشریح  با  از سخنان خود  دیگری  در بخش  فرزین 
همچنین  و  سرمایه گذاری  بانکداری  و  شرکتی  بانکداری  توسعه  گفت:  کارآفرین 
دوساله  برنامه  در  بانک  اهداف  شاخص ترین  از  بزرگ  شرکت های  سرمایه  تامین 
از  سرمایه جدی تر  بازار  به  است  اهداف الزم  این  تحقق  برای  است.   1۳99-1۴۰۰

گذشته ورود پیدا کنیم.
در ادامه این مراسم حسین فهیمی ضمن قدردانی از بانک کارآفرین جهت همکاری 
با شرکت سپرده گذاری مرکزی، بر لزوم همراهی بانک ها با فناوری های روز دنیا تاکید 
کرد و افزود: با استقرار این سامانه در بانک کارآفرین، مشتریان این بانک برای اولین بار 
می توانند از هر دو سامانه حضوری و غیرحضوری جهت احراز هویت در سجام اقدام نموده 

و از یک درگاه واحد به تمام خدمات بازار سرمایه دسترسی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: فروش غیرحضوری سهام عدالت تجربه 
موفقی در این زمینه بود. هزاران نفر از صاحبان سهام عدالت بدون نیاز به مراجعه به 
مراجع ذیربط و به صورت کاماًل الکترونیکی موفق به فروش سهام خود شده اند و تا 
امروز بالغ بر ۷ هزار و 1۰۰ میلیارد تومان وجوه حاصل از فرش سهام عدالت به حساب 

فروشندگان واریز شده است.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در پایان این دستاورد را به 
بانک کارآفرین تبریک گفت و افزود: امیدوارم این تفاهمنامه فتح بابی برای همکاری های 

بیشتر بین بانک کارآفرین و شرکت سپرده گذاری مرکزی باشد.
در بخش دیگری از این مراسم علیرضا صادقی معاون مدیرعامل بانک کارآفرین در 
امور بانکی طی سخنانی گفت: با توجه به فضای ایجاد شده جهت ورود به بازار سرمایه، 
حداکثری  رضایت  منظور جلب  به  و  زنجیره خدمات  تکمیل  با هدف  کارآفرین  بانک 
مشتریان، اقدام به پیاده سازی سامانه احراز هویت غیرحضوری سامانه سجام نموده است. 
از این پس مشتریان ما می توانند با مراجعه به شعب بانک و یا به صورت غیرحضوری، 

نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام و احراز هویت خود اقدام نمایند.
ایجاد  چارچوب  در  ویژه ای  برنامه های  کارآفرین  بانک  گفت:  همچنین  صادقی 
پیوند بین بازار پول و سرمایه در دست اقدام دارد و با همکاری های گسترده با شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به دنبال توسعه خدمات قابل ارائه به 

فعاالن بازار سرمایه است که به زودی به اطالع مشتریان خواهد رسید.
همچنین فریبرز قربانیان مدیر امور فناوری اطالعات بانک کارآفرین در این مراسم 
اتفاق  اظهار داشت: اتصال بانک کارآفرین به سامانه احراز هویت غیرحضوری سجام 
از این فناوری به دلیل موانع قانونی چندان رایج نیست،  بزرگی است. اگرچه استفاده 
اما با همت شرکت سپرده گذاری مرکزی، قدم های بزرگی در این زمینه برداشته شده 

که شایسته تقدیر است.
وی همچنین گفت: پروژ ه های بزرگ دیگری نیز در این زمینه در دستور کار بانک 

کارآفرین قرار گرفته است که به زودی در اختیار مشتریان ارجمند قرار خواهد گرفت.

باید برای بعد از تحریم آماده باشیم؛

زنگنه: منتقدان حرمت زحمات کارکنان صنعت نفت را نگه دارند
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ایران خودرو  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
قوای  و  موتور  نقشه راه  با  مطابق  گفت: 
موتورهای  ارتقای  خودرو،  ایران  محرکه 
عرضه  و  سیلندر  سه  موتور  تولید  جاری، 
خودرو با گیربکس های جدید در سال جهش 

تولید در دستور کار قرار گرفته است.
از  جوانان  دنیای  روزنامه  گزارش  به 
مقیمی  فرشاد  خودرو،  ایران  خبری  پایگاه 
تکمیل کاری  خطوط  از  بازدید  حاشیه  در 
و  طراحی  تحقیقات،  مرکز  و  محصوالت 
تکوین محصول ایران خودرو که با حضور 
نایب  هاشمی،  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
شد،   انجام  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
اظهار داشت: در این نقشه راه، تولید موتور۷ 
EF پالس که حداکثر ظرف یک سال آینده 
با نصب بر روی محصوالت مورد نظر، به 
بازار خواهد آمد، هدف کاهش مصرف دست 
کم یک لیتری سوخت در هر 1۰۰ کیلومتر 

پیمایش محقق خواهد شد.
یگر  د هبردی  ا ر ه  ژ و پر مقیمی، 
سیلندر  سه  موتور  توسعه  را  ایران خودرو 
عنوان کرد و افزود: تا آخر سال نمونه اولیه 

آن تولید خواهد شد.  
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
قوای  توسعه  راه  نقشه  در  کرد:  تصریح 
فناوری  بومی سازی  ایران خودرو،  محرکه 
اتوماتیک  و  دستی  گیربکس های  تولید 
شش دنده ایرانی با هدف کاهش وابستگی 
نیاز  به  پاسخگویی  و  سوخت  مصرف  و 
مصرف کنندگان با همکاری مهندسان ایران 
خودرو و شرکت های دانش بنیان هدف گذاری 

شده و در حال اجرا است.
نبوه  ا تولید  کرد:  خاطرنشان  وی 

گیربکس شش سرعته دستی با 95 درصد 
آغاز  امسال  شهریورماه  از  داخل  ساخت 
ایران  محصوالت  تجهیز  که  شد  خواهد 
خودرو به این نوع گیربکس در مقایسه با 
دست کم  فعلی  سرعته  پنج  گیربکس های 
به  را  سوخت  مصرف  کاهش  درصد   ۲.5

دنبال خواهد داشت.
لیه  و ا نه  نمو  : د کر کید  تا مقیمی 
گیربکس نیمه اتوماتیک AMT نیز تا آخر 

امسال تولید خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
 DCT گیربکس  توسعه  و  طراحی  آغاز  از 
اتوماتیک در امسال خبر داد و گفت: طراحی 
و تولید گیربکس اتوماتیک با ساخت داخل 
بازه  در  که  دارد  قرار  کار  دستور  در  باال 
را  مشتریان  نیازهای  تمام  ساله،  دو  زمانی 

پاسخ خواهیم داد.

وزارت  حمایت  به  اشاره  با  مقیمی 
صنعت، معدن وتجارت، گمرک و  همچنین 
تجاری سازی  در  قطعه سازان  همراهی 
به طور متوسط سه  روزانه  خودروها گفت: 
هزار دستگاه خودرو دارای کسری قطعه را 

تکمیل و تحویل مشتریان می دهیم.
محدودیت  بدون  باید  خودرو  ثبت نام 

انجام شود
هاشمی،   زاده  قاضی  بازدید  این  در   
در  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
جریان آخرین طرح های توسعه ای و نوآوری 

های این گروه صنعتی قرار گرفت.
گفت:  بازدید  این  حاشیه  در  وی 
خودروسازی  صنعت  قطعات  بومی سازی 
کشور با به کارگیری توان قطعه سازان داخلی 
کاهش  سبب  دانش بنیان،  شرکت های  و 
افزایش  نهایی،  محصول  شده  تمام  قیمت 

کیفیت و رضایتمندی مردم می شود.
قاضی زاده هاشمی بر ضرورت حمایت 
با  قطعات  بومی سازی  از  مجلس  و  دولت 
توجه  افزود:  و  کرد  تاکید  پیشرفته  فناوری 
منجربه  داخل،  ساخت  توان  و  ظرفیت  به 

خودکفایی در صنعت خودرو می شود.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
گفت: در سال جهش تولید، توجه به تحقیق 
تولید،  سربار  هزینه های  کاهش  توسعه،  و 
ارتقای کیفیت محصوالت و توسعه صادرات 
و  توسعه  ایرانی،  نشان  با  خودرو  تولید  و 
تعمیق ساخت داخل از اهداف اصلی صنعت 

خودروی کشور است.
وی درباره شیوه فروش خودرو توسط 
با عرضه خودرو  خودروسازان تصریح کرد: 
برای  مالیات  گرفتن  درنظر  و  بورس  در 
بازار و کارخانه می توان  مابه التفاوت قیمت 
زمینه واقعی سازی قیمت خودرو در بازار را 

فراهم کرد.
این  به  اشاره  با  هاشمی  قاضی زاده 
از نظر  که محصوالت خودروسازان داخلی 
کیفیت قابل رقابت همتایان خارجی است، 
تصریح کرد: در حوزه طراحی داخلی سازی 

قطعات اقدامات خوبی انجام شده است.
اسالمی  رئیس مجلس شورای  نایب 
قانون گذاری در  و  ارز  تاکیدکرد: تخصیص 
حوزه تامین تسهیالت مانند استمهال مالیات، 
بدهی و حل مشکل قیمت گذاری از جمله 

درخواست خودروسازان از مجلس است.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره 
به راهکار رفع مشکالت موجود در ثبت نام 
خودرو تصریح کرد: باید ثبت نام خودرو بدون 

محدودیت انجام شود.

محصوالت ایران خودرو با قوای محرکه جدید به بازار می آید؛

نماینده مجلس: ثبت نام خودرو باید بدون محدودیت انجام شود
بانک مرکزی اعالم کرد؛

رفع محدودیت چک برگشتی متقاضیان
 و ضامنان تسهیالت کرونا 

طبق اعالم بانک مرکزی، چک  برگشتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنان صرفاً برای 
تسهیالت کرونایی شامل طرح های اعطای تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده از 
کرونا و تسهیالت ودیعه اجاره مستأجران، از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیالت 

بانکی مستثنی می شود.
ستاد ملی مقابله با کرونا قباًل در دستورالعمل های اجرایی طرح اعطای تسهیالت 
به صاحبان کسب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت 
اقتصادی خود دچار مشکل شده بودند، متقاضیان تسهیالت را که دارای چک برگشتی 
از تاریخ یکم اسفند ماه 1۳98 تا تاریخ ۳1 تیر ماه 1۳99 بودند، را از محدودیت های 

مقرر در قانون صدور چک مستثنی کرده بود. 
مدیریت  ملی  از مصوبات سی وسومین جلسه ستاد   )۲( بند  در  و  اساس  براین 
کرونا مورخ ۲5  مرداد ماه 1۳99، به منظور تسهیل در اعطای تسهیالت یاد شده فوق 
مقرر شده است که »چک  برگشتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنان در تسهیالت کسب 
وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ یکم اسفند ماه 1۳98 تا پایان زمان اجرای 
طرح تسهیالت قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تسهیالت مربوط به کرونا 
از محدودیت های  کرونایی  تسهیالت  برای طرح های  یا می شود. صرفًا  صادر شده 

متعارف در اعطای تسهیالت بانکی مستثنی می شود.«
طبق اعالم بانک مرکزی و همانگونه که در متن مصوبه نیز آمده است، این مصوبه 
به  به صاحبان کسب وکارهایی است که  بانک ها  اعطایی  به تسهیالت  صرفًا مربوط 
دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده اند 
و تسهیالت ودیعه اجاره مستأجران در قالب مرابحه خرید کاال و خدمات را هم شامل 
می شود؛ لذا الزم به تأکید است که شامل تمام متقاضیان اخذ تسهیالت عادی نمی شود.
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 ” شی گو ر ز حسن  ”
و  ریزی  مه  نا بر رئیس 
روشهای تعمیراتی شرکت 
پاالیش گاز ایالم از ساخت و تعویض 
تعدادی از لوله های فین دار کوره 
گاز احیا واحد نم زدایی توسط یک 
شرکت داخلی با همکاری و مشاوره 
فنی کارشناسان این شرکت خبر داد.

زمان  از  لوله ها  افزود:این  وی 
راه اندازی پاالیشگاه که برای فشار 
۴۰ بار و دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد 
مطابق طراحی در نظر گرفته شده 
بود، با نظر بازرسی فنی این شرکت 
و با تشخیص خوردگی بیش از حد 
و  تعویض  دستورکار  در  استاندارد، 

نوسازی قرار گرفتند.
“رئیس برنامه ریزی و روشهای 
تعمیراتی شرکت پاالیش گاز ایالم 
پیچی  فین  تکنولوژی  داد:   ادامه 
لوله ها بسیار پیچیده و دارای  این 
ظرافت خاصی بوده که قبل از این 
در کشور برای لوله های با طول فین 
19 میلیمتر انجام شده بود و برای 
اولین بار این مهم برای لوله 6 اینچ 
کالس xs با طول فین ۲5 میلیمتر 
و ضخامت 1۰۲ میلیمتر با دانش فنی 
و همت متخصصان این شرکت و با 
همکاری یک شرکت داخلی ساخته 
و در کوره گاز احیا واحد نم زدایی 

نصب و به بهره برداری رسید.

ساخت و تعویض لوله های فین دار کوره گاز احیا واحد نم زدایی
 در پاالیشگاه گاز ایالم

رئیس اداره نگهداری راه های اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای استان اصفهان

آغاز عملیات آسفالت SMA زرین شهر_سفیددشت
رئیس اداره نگهداری راه های اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: عملیات آسفالت SMA محور زرین 

شهر_سفید دشت شهرستان لنجان آغاز شد.
مهدی فقهی اظهار کرد: این پروژه به طول ۴ کیلومتر بوده و 

عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی ادامه داد: اعتبار اجرای این پروژه بالغ بر 15 میلیارد ریال 

برآورد می شود.
رئیس اداره نگهداری راه های اداره کل راهداری وحمل ونقل 
استانهای  از  استان اصفهان یکی  استان اصفهان گفت:   جاده ای 
پیشگام در اجرای آسفالت های نوین و حفاظتی در کشور به شمار 

می آید.
به  توان  آسفالت می  از  نوع  این  اجرای  مزایای  از  افزود:  وی 
باربری و بهبود مقاومت کششی، کاهش ترک های  افزایش توان 
زودرس، افزایش دوام و پایداری مخلوط آسفالتی، افرایش مقاومت در 
برابر ترک خوردگی در مقابل برودت هوا و تاخیر در زمان پیرشدگی 

قیر  اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان :
73 پروژه عمرانی برق رسانی در هفته دولت امسال 

افتتاح می شوند
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در نشست خبری با اصحاب 
پروژه عمرانی برق رسانی  امسال ۷۳  رسانه گفت: در هفته دولت 

آماده بهره برداری است.
افتتاح این تعداد  سید محمد موسوی زاده اظهار داشت: برای 
پروژه، مبلغ ۲۷6 میلیارد و 916 میلیون ریال اعتبار سرمایه گذاری 

شده است.
وی افزود: ۳۴ پروژه توسعه و احداث شبکه و تاسیسات توزیع 
 166 مبلغ  با  جدید  مشترکان  برای  سازی  ظرفیت  منظور  به  برق 
میلیارد و 659 میلیون ریال از جمله پروژه های افتتاحی در سطح 

استان محسوب می شود.
موسوی زاده با اشاره به این که شش پروژه روشنایی معابر با 
اعتبار 1۴ میلیارد و 96۳ میلیون ریال آماده افتتاح در این هفته هستند 
تصریح کرد: 11 پروژه ی روستایی با حجم ریالی 18 میلیارد و 58۴ 

میلیون ریال به عنوان پروژه های قابل افتتاح به شمار می روند.
وی خاطرنشان ساخت: ۲۲ پروژه ی دیگر در قالب اصالح و 
بهینه سازی خطوط برق رسانی و تجهیزات و یراق آالت، در راستای 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش تلفات انرژی الکتریکی، با 
دولت سال جاری  در هفته  ریال،  میلیون  و ۷1۰  میلیارد  مبلغ ۷6 

افتتاح خواهند شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آخیزداری ایالم
ایالم اولین استان کشور در تولید نهال است

اولین  ایالم   : ایالم گفت  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
استان در کشور در زمینه تولید نهال است و عالوه بر تامین نهال 

استان، نهال مورد نیاز چندین استان دیگر را نیز تامین می کند .
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  ایالم گفت : ایالم اولین 
استان در کشور در زمینه تولید نهال است و عالوه بر تامین نهال 
کند  می  تامین  نیز  را  دیگر  استان  چندین  نیاز  مورد  نهال  استان، 
بطوریکه ساالنه ۷۰گونه نهال با ظرفیت پنج میلیون اصله به شش 

استان کشور از ایالم صادر می شود
ایالم   : داشت  بیان  ایوان  نهالستان  از  بازدید  در  احمدی  رضا 
اولین استان در کشور در زمینه تولید نهال است و عالوه بر تامین 
نهال استان، نهال مورد نیاز چندین استان دیگر را نیز تامین می کند 
بطوریکه ساالنه ۷۰گونه نهال با ظرفیت پنج میلیون اصله به شش 

استان کشور از ایالم صادر می شود
احمدی مدیرکل منابع طبیعی ایالم افزود: این اداره کل نسبت 
به تولید انواع نهال مرغوب، گونه های بومی استاندارد و متناسب 
احداث  استان،  برای توسعه جنگل کاری در  با موقعیت جغرافیایی 
پارک های جنگلی و توسعه فضای سبز و احیای جنگل های استان 

اقدام کرده است.
های  گونه  از  نهال  اصله  میلیونها  ساالنه  داشت:  اظهار  وی 
و  شود  می  تولید  استان  نهالستانهای  در  گرمسیری  و  سردسیری 
متناسب با شرایط سازگار با آب و هوای هر استانی نهال مورد نیاز 

آن استان صادر می شود.
احمدی  به توسعه جنگل های استان در چند سال اخیر اشاره 
کرد و گفت: تالش شده است تا با احیا و توسعه جنگل کاری بتوانیم 

از طبیعت بکر ایالم و منطقه زاگرس حفاظت کنیم.
در استان ۲ میلیون هکتاری ایالم 6۴۰ هزار هکتار جنگل انبوه، 
نیمه انبوه و تنک با بیشترین گونه بلوط و بنه وجود دارد که استان 

ایالم را به عروس زاگرس شهره کرده است

استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر 
مرکزی؛

پویش  در  محتوا  تولید  نخست  رتبه  مرکزی  استان 
»آماده باش« فدراسیون ورزش های همگانی

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی 
گفت : با گذشت دهه نخست پویش »آماده باش« فدراسیون ورزش 
های همگانی، عملکرد هیئت های استانی توسط نرم افزار هوشمند 
مورد بررسی قرار گرفت و استان های مرکزی، قزوین، کهگیلویه 
و بویر احمد، کرمانشاه، همدان و آذربایجان غربی بیشترین میزان 
تولید محتوا در پویش »آماده باش« را به خود اختصاص دادند. محمد 
همتی افزود: پویش آماده باش فدراسیون ورزش های همگانی که 
دهمین روز خود را پشت سر گذاشته است، موفق به اجرای بیش از 
11۰۰ برنامه توسط هیئت های استانی، انجمن های و کمیته های 

تحت پوشش فدراسیون شد.
وی در ادامه اظهار داشت : نتایج اعالم شده از تاریخ 1۴ الی 
۲1 مرداد مورد بررسی قرار گرفته و بررسی آیتم ها مبتنی بر ارزیابی 
کمی و کیفی، توسط نرم افزار هوشمند صورت پذیرفته است و عامل 
انسانی هیچ گونه مداخله ای در این ارزیابی ندارد. همتی به جایگاه 
: خوشبختانه  اشاره کرد و گفت  این پویش  نتایج  استان در اعالم 
با همکاری هیئت ورزش های همگانی در بخش بیشترین میزان 
انتشار محتوا استان مرکزی 9 برابر بیشتر از سایر استان ها، نسبت 
به ترتیب  از استان مرکزی  اقدام کرده است، پس  به تولید محتوا 
استان قزوین با 6 برابر، استان کهگیلویه و بویراحمد با 5.5 برابر، 
استان کرمانشاه با 5 برابر، استان همدان 1.5 برابر و استان آذربایجان 
غربی 1.5 برابر پیشگام بوده اند. مدیر روابط عمومی ورزش و جوانان 
استان مرکزی در پایان اظهار داشت: از رسانه ها در خواست دارم با 
اطالع رسانی دقیق اخبار این پویش ملی گامی اساسی در ارتقای 

سالمت جامعه بردارند.

حجت االسالم شهیدی گفت : برگزاری مراسم در صحن 
داخلی بقاع متبرکه ممنوع است

حجت االسالم شهیدی با بیان اینکه برگزاری مراسمات عزاداری 
در بقاع متبرکه و امامزاده های سطح استان تابع تصمیمات ستاد ملی 

مبارزه با کرونا است
حجت االسالم شهیدی با بیان اینکه برگزاری مراسمات عزاداری 
تابع تصمیمات ستاد  استان  امامزاده های سطح  و  متبرکه  بقاع  در 
ملی مبارزه با کرونا است، گفت: اگر وضعیت شیوع کرونا سفید باشد، 
برنامه های ویژه محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می 
شودمعاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه استان ایالم اظهار 
کرد: اجرای برنامه های ویژه محرم و برگزاری مراسمات عزاداری 
در بقاع متبرکه و امامزاده های سطح استان تابع تصمیمات ستاد ملی 

و استانی مبارزه با کرونا است.
حجت االسالم» حسن شهیدی« با بیان اینکه برگزاری برنامه 
ها و مراسمات محرم در بقاع متبرکه بستگی به اعالم وضعیت قرمز 
و یا سفید از سوی ستاد مبارزه با کرونا در مناطق مختلف دارد، ابراز 
کرد: اگر وضعیت شیوع کرونا در مناطق مختلف استان قرمز اعالم 
شود، هیچ گونه برنامه ای در بقاع متبرکه به صورت تجمعات برگزار 
های  شبکه  و  مجازی   فضای  محوریت  با  مراسمات  و  شود  نمی 

اجتماعی برگزار می شود.
وی ابراز کرد: در حال حاضر در بستر اینترنت کانال و گروه های 
مجازی در شبکه های اجتماعی برای بقاع متبرکه استان تشکیل شده 
و از این طریق در فضای مجازی ویژه برنامه های ماه محرم به صورت 
عزاداری های مجازی، روضه خوانی مجازی و سخنرانی های مجازی 

روحانیت معزز و مبلغان مذهبی برگزار می شود.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه استان ایالم  یادآور 
شد: اگر وضعیت شیوع کرونا در استان سفید باشد، برنامه ها و مراسمات 
ویژه محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی 
با حداقل جمعیت  در تعدادی از بقاع متبرکه بر اساس برنامه ریزی 
های انجام شده، برگزار می گردد و در این صورت پیش بینی می 
شود در 1۴ بقعه متبرکه استان این برنامه ها با رعایت تمام پروتکل 

های بهداشتی برگزار گردد.
حجت االسالم شهیدی تصریح کرد: ما وظیفه داریم که مقدمات 
برگزاری برنامه های ویژه ایام محرم را بر اساس رعایت پروتکل های 
بهداشتی و دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا فراهم کنیم و 
در صورت شرایط مناسب، برنامه های ماه محرم در صحن های روباز 
حرم های مطهر و بقاع متبرکه استان برگزار می شود  و  برگزاری هر 
نوع برنامه های همراه با تجمع در صحن داخلی بقاع متبرکه ممنوع 
است.وی  گفت: در برگزاری برنامه ها و مراسمات ویژه محرم در 
سطح بقاع متبرکه محدودیت هایی ایجاد خواهد شد و بر این اساس 
با هیئت امنای بقاع متبرکه  جلسات متعددی برگزار شد  که برگزاری 
برنامه ها در فضای باز بقاع متبرکه با نهایت دقت و رعایت پروتکل 
های بهداشتی  و حداقل جمعیت برگزار شود و همچنین  دستورالعمل 
های  الزم از سوی ستاد مبارزه با کرونا بومی سازی شده  و هیئت 

امنای بقاع متبرکه استان ابالغ شده است.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه استان ایالم بیان 
کرد: فضای سازی و سیاه پوش کردن بقاع متبرکه، اعزام 1۰ مبلغ 
مذهبی اعزامی از قم به مناطق مختلف استان به شرط سفید بودن 
وضعیت، بهره گیری از روحانیت و مبلغین مذهبی مستقر در مناطق 
مختلف استان در بحث سخنرانی و روضه خوانی مجازی در شبکه 
در  عزاداری  جات  دسته  و  مذهبی  هیئات  حضور   اجتماعی،  های 
فضای روباز بقاع متبرکه، تعویض پرچم امامزاده ها به رنگ مشکی، 
برگزاری مراسم » احلی من العسل« ویژه شهادت حضرت قاسم)ع( 
با حضور نوجوانان و اجرای  طرح »شمیم حسینی« به منظور توزیع 
بسته های  معیشتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر  با کمک خیرین 

از برنامه های ایام محرم در سطح بقاع متبرکه استان است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان مرکزی خبر داد؛
استان  در  آموزشی  طرح   17 زنی  کلنگ  و  افتتاح 

مرکزی در هفته دولت
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: 
همزمان با هفته دولت 1۷ طرح آموزشی در استان مرکزی افتتاح و 

کلنگ زنی می شود.
حسین محمدی اظهار کرد: این طرح ها شامل 1۴ طرح افتتاح و 
۳ طرح کلنگ زنی در شهرستان های اراک، خنداب، دلیجان، شازند، 
افزود:  است. وی  مهاجران  و شهر  کمیجان، ساوه، محالت خمین 
برای این طرح ها که شامل مقاوم سازی، تخریب و بازسازی، تکمیل 
نمازخانه و کتابخانه، احداث سالن ورزشی و کارگاه های هنرستانی 
است، در مجموع 19۲ هزار میلیون ریال از محل ردیف های استانی، 
اعتبارات  کرد:  بیان  محمدی  است.  شده  هزینه  منابع  سایر  و  ملی 
هزینه شده برای این طرح ها شامل 1۰۷ هزار میلیون ریال از محل 
ردیف های ملی، ۴1 هزار میلیون ریال منابع استانی و ۴۴ هزار میلیون 
از سایر منابع است. به گفته وی، این طرح ها شامل تخریب و بازسازی 
دبیرستان، کارگاه و آزمایشگاه، بهره برداری از کالس های مختلف 
آموزشی، مقاوم سازی مدارس و احداث سالن های مختلف ورزشی 

و آموزشی است.

همزمان با هفته دولت امسال
شهرستان  در  رسانی  برق  عمرانی  پروژه  شش  از 

آرادان بهره برداری می شود
حوزه  در  عمرانی  پروژه  امسال، شش  دولت  هفته  مناسبت  به 
 ۳۷5 و  میلیارد  مبلغ شش  با  آرادان،  شهرستان  برق  توزیع  صنعت 

میلیون ریال افتتاح می گردند.
مدیر توزیع برق شهرستان آرادان با بیان این مطلب گفت: پروژه 
های قابل افتتاح این مدیریت هفته دولـت سـال جـاری،به منظور 
اصالح شبکه ها و تامین برق متقاضیان جدید به بهره برداری خواهند 
رسید.رحمان اشرفی افزود: دو پروژه بهینه سازی دوهزار و 19۰ متر 
شبکه فشارمتوسط هوایی روستای کندقلی خان، ده نمک و ماشین 
خانه به مبلغ دو میلیارد و 15۰ میلیون ریال ، از جمله پروژه های 

قابل افتتاح می باشند.
با اشاره به این که پروژه اصالح 5۲۰ متر شبکـه فشـار  وی 
ریال  میلیون   9۰۰ باهـزینه  شهرستـان  در سطح  هـوایی  ضعیـف 
بهره برداری می شود اضافه کرد: پروژه احداث یک هـزار و ۷۰ متر 
شبکه فشـار متوسط هـوایی و یک دستگاه ترانس جهت تامین برق 
متقاضیان با اعتبار یک میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال ، به عنوان یکی 
دیگر از پروژه های آماده افتتاح در این شهرستان به شمار می رود.

وی با بیان این که پروژه بهسازی دو هزار متر شبکه روشنایی 
معـابر بلوار آزادگان به مبلغ ۴5۰ میلیـون ریـال افتتاح خواهد شد 
تصریح کرد: پروژه تبدیل یک هزار و ۷۰۰ متر شبکـه سیمـی در 
خیـابان های سـرآسیاب، شهیدان سعیدی، پازوکی و تندگویان به 
کابل خودنگهدار باهزینه یک میلیارد و ۲۷5 میلیون ریال،پروژه دیگری 

است که به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس پدافندغیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم منتخب دریافت گواهینامه فرماندهی 
صحنه حوادث در وزارت نفت شد

 » ی کمند علی   “
و  غیرعامل  پدافند  رئیس 
شرکت  بحران  مدیریت 
از  یکی  بعنوان  ایالم  گاز  پاالیش 
نفت  صنعت  حوادث  فرماندهان 

انتخاب شد.
گزینش ها، آزمون ها و انتخاب 
توسط  حوادث  صحنه  فرماندهان 
مرکز توسعه مدیران وزارت نفت در 
سال 96 به عمل آمد و دوره های 
برای  حوادث  فرماندهان  تخصصی 
۴5 نفر منتخب از کل وزارت نفت در 
سال 9۷ به مدت چهار هفته شامل 
دو هفته در مرکز توسعه مدیران و 
 GESIP دو هفته در مرکز آموزش

فرانسه برگزار شد.
شایان ذکر است در مرداد ماه 
سال جاری مراسم اعطاء گواهینامه 
های صالحیت حرفه ای فرماندهان 

صحنه حوادث با حضور وزیر نفت و 
اصلی  شرکت  چهار  عامل  مدیران 
کل اداره  کارشناسان  و  رئیس  و 

HSE، رئیس و برخی از کارشناسان 
مرکز توسعه مدیران در سالن شهید 

بهشتی وزارتخانه برگزار شد .
پدافند  رئیس  مراسم  این  در 
غیرعامل و مدیریت بحران شرکت 

عنوان  به  که  ایالم  گاز  پاالیش 
نمود،  فرماندهان سخنرانی  نماینده 
گفت: با توجه به اینکه این طرح در 
سراسر وزارت نفت با حضور نفرات 
هماهنگی  موجب  شد  برگزار  خبره 
سطح  در  ها  شرکت  تمام  بین 
وزارتخانه در امر فرماندهی شد و پر 
رنگ کردن نقش فرماندهان صحنه 

مدیریت شرایط اضطراری و پرهیز 
از مداخله نفرات غیرمتخصص حتی 
در سطوح باالی مدیریتی در راستای 
دستاوردهای  از  عملیات،  پشتیبانی 

دوره فرماندهی حوادث بوده است.
“علی کمندی” با اشاره به اینکه 
در صورت بروز حوادث، این افراد می 
احتمالی  حوادث  کاهش  در  توانند 
نقاط قوت  به   ، باشند  مؤثر و مفید 
کرد  اشاره  حوادث  فرماندهی  دوره 
ریزی  برنامه  و  افزود:هماهنگی  و 
انتخاب  دوره،  برگزاری  در  دقیق 
نفرات برجسته از طریق آزمون های 
حساب شده علمی، عملیاتی و شبیه 
سازی شده، همخوان بودن مباحث 
آموزش های تئوری و عملیاتی در 
طول دوره، بازخورد اساتید نسبت به 
مفید بودن مطالب ارائه شده از نکات 

مثبت این دوره بوده است.

معـاون  حضـور  بـا 
سـازمان  ریـزي  برنامـه 
صنایـع کوچک و شـهرک 
هـاي صنعتـي ایران طیـب میرزایي 
به عنوان سرپرسـت شرکت شهرک 
هاي صنعتي اسـتان مرکزي معارفه 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومـي 
شـرکت شـهرکهاي صنعتي استان 
مرکـزي روز سـه شـنبه ۲8مرداد 
رفـه  معا جلسـه  جـاري   سـال 
شـهرکهاي  شـرکت  سرپرسـت 
صنعتـي اسـتان مرکـز بـا حضـور 
مـه  نا بر ون  معـا یزمحمـدي  عز
ریـزي  سـازمان صنایـع کوچـک 
ایـران  صنعتـي  هـاي  شـهرک  و 
، فرخـي معـاون هماهنگـي امـور 
مرکـزي  اسـتانداري  اقتصـادي 
ئیـس  ر کرهـرودي  جعفـري   ،
و  معاونیـن  و  صمـت  سـازمان 
ي  کها شـهر کت  شـر ن  ا یـر مد
صنعتي اسـتان برگزار شـد. معاون 
صنایـع  سـازمان  ریـزي  برنامـه 
صنعتـي  شـهرکهاي  و  کوچـک 
جلسـه  ایـن  ابتـداي  در  ایـران 
ضمـن ارائه گزارشـي از شـهرکها 
و نواحـي صنعتي کشـور خواسـتار 
تعامـل همـه کارکنـان در جهـت 

اهـداف مجموعـه و رونـق تولیـد 
حاشـیه  در  عزیزمحمـدي  شـد. 
این جلسـه گفت : اسـتان مرکزي 
صنعتـي  هـاي  قطـب  ز  ا یکـي 
کشـور مي باشـد و با ۳۲ شـهرک 
و نواحـي صنعتـي قابل واگذاري و 
بهـره بـردار و با بیـش از 1۲ هزار 
هکتـار اراضـي در اختیـار ، بیـش 
از ۴ هـزار هکتـار زمیـن صنعتـي 
قابـل واگـذاري دارد. وي افـزود : 
9 خوشـه صنعتـي در ایـن اسـتان 
مـورد شناسـایي قـرار گرفتـه کـه 
توسـعه  تعـداد  ایـن  از  خوشـه   ۴
یافتـه اسـت . وي در ادامـه گفت 

و  شـهرکها  اساسـي  نیازهـاي   :
نواحـي صنعتـي بحث زیرسـاخت 
و  گاز   ، بـرق   ، آب  از  اعـم  هـا  
تلفـن مـي باشـد کـه بـا همکاري 
در  رسـان  خدمـات  دسـتگاههاي 
جهـت رفـع موانع تولیـد مي توان 

تـالش بیشـتري نمـود .
معـاون برنامـه ریزي  سـازمان 
صنایع کوچک و شـهرکهاي صنعتي 
ایـران بـه موضـوع صـادرات و وجود 
کنسرسـیوم هـاي صادراتـي  اشـاره 
و افـزود : بـا عنایـت به سـال جاري 
بنـام جهـش تولیـد از طـرف مقـام 
معظـم رهبـري و همچنیـن تحریم 

هـاي ظالمانه ، مي بایسـت با تالش 
بیشـتر  شـاهد افزایش سـهم بیشتر 
کشـور از بازارهـاي خارجـي باشـیم. 
عزیزمحمدي در ادامه گفت : حمایت  
و بـاز فعال سـازي واحدهاي صنعتي 
کـه تولیدشـان متوقف شـده بسـیار 
مهـم بوده و از الویتها مي باشـد و در 
همین راستا در کل شهرکها و نواحي 
صنعتـي کشـور  51۲ واحـد صنعتي 
مجـددا بـه چـرخ تولیـد برگشـتند و 
اشـتغال مستقیم این واحدها بالغ بر۴ 
هـزار و ۴۴۰ نفـر مي باشـد و اسـتان 
مرکـزي نیز در این زمینه تالشـهاي 

قابـل توجهه اي داشـته اسـت.

با حضور معاون برنامه ریزي سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتي ایران؛
طیب میرزایي به عنوان سرپرست جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزي 

معرفی شد

محیــط  ن  کمیســیو ئیــس  ر
ــورای اســالمی  زیســت و ســالمت ش
مرکزاســتان البرزگفــت: روزانــه حــدود 
هــزار و پانصــد تــن زبالــه در مرکــز حلقــه دره 
دفــن مــی شــود کــه تقریبــًا هشــتصد تــن آن 
ــن  ــت و ای ــاری اس ــهرهای اقم ــه ش ــوط ب مرب

ــرد. ــرار گی ــیدگی ق ــورد رس ــد م ــئله بای مس
ــش از  ــق پی ــی نط ــدی ط ــین محم حس
ــن جلســه  ــدای دویســت و نهمی ــتور در ابت دس
ــا  رســمی شــورای اســالمی کالنشــهر کــرج ب
ــردازش و  ــز پ ــر از مرک ــد اخی ــه بازدی ــاره ب اش
ــس از  ــرد: پ ــوان ک ــه دره عن ــه حلق ــن زبال دف
ــه در منطقــه حلقــه  بازدیــد از مرکــز دفــن زبال
دره گزارشــی شــامل راهکارهــا، تشــریح وضــع 
موجــود و اقدامــات الزم االجــرا را در چهــار 
صفحــه آمــاده و تحویــل رئیــس محتــرم شــورا 
ــزارش در  ــن گ ــت دارم ای ــه درخواس ــردم ک ک

اختیــار متولیــان امــر قــرار گیــرد و ســپس منتج 
ــای  ــا حضــور نهاده ــه ای ب ــه تشــکیل جلس ب

ــردد. ــی گ متول
رییــس کمیســیون محیط زیســت وســالمت 
شــورای اســالمی مرکزاســتان البرزاظهارداشــت: 
ــود دارد بحــث  ــه وج ــی ک ــه های یکــی از دغدغ
پســماندهای پزشــکی اســت کــه چــون از جنــس 
پســماندهای ویــژه هســتند هزینــه هــای جمــع 
آوری و دفــن را بایــد تولیدکننــده پرداخــت کند لذا 
انتظــار داریــم مراکــز درمانــی و بیمارســتان هــا در 
ایــن خصــوص همــکاری الزم را داشــته باشــند تا 
ایــن مراکز که متولی ســالمت هســتند، بهداشــت 

جامعــه را بــه مخاطــره نیندازنــد.
ــزار و 5۰۰  ــه ه ــرد: روزان ــدی ابرازک محم
ــز  ــه مرک ــد و ب ــرج تولی ــه در شــهر ک ــن زبال ت
دفــن حلقــه دره منتقــل مــی شــود کــه 8۰۰ تن 
آن از کالنشــهرکرج و مابقی از ســایر شهرســتان 

هامــی باشــد کــه بــرای مدیریــت و دفــن هــر 
ــه  ــان هزین ــزار توم ــد ه ــدود ص ــن آن در ح ت
مــی شــود و انتظــار داریــم بدهــی هایــی کــه 
شــهرداری ســایر شــهرها از ایــن بابــت دارنــد، 

پیگیــری و وصــول شــود.
زیســت  محیــط  کمیســیون  رییــس 
وســالمت شــورای اســالمی کالنشــهرکرج 
درپایــان یــادآوری کرد:اگــر بخواهیــم بازیافــت  
ــه  ــد هرین ــم بای ــه را مدیریــت کنی ــی زبال اصول
بیشــتری انجام شــود و تمام شــهرها و دســتگاه 
هــای اســتان  مشــارکت کننــدواز طرفــی دیگــر 
حلقــه دره ظرفیــت بــرای چنین حجمــی از زباله 
را نــدارد و نمــی تــوان حلقــه دره را جابجــا کــرد 
امــا بخــش عمــده زبالــه اســتان مثل شهرســتان 
ــکان  ــه م ــوان ب هــای غــرب اســتان را مــی ت
ــی  ــال جانمای ــه قب ــاد ک ــل نظرآب ــری مث دیگ

شــده منتقــل کــرد.

محمدی رییس کمیسون محیط زیست وسالمت شورای اسالمی مرکزاستان البرز:

روزانه هزار و پانصد تن زباله در حلقه دره دفن می شود
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ن  ما ز سا ئیس  ر
تجارت  و  صنعت،معدن 
همین  د ر  د ن  گا مز هر
بر اصناف  نظارت  جلسه کمیسیون 
شهرستان بندرعباس عنوان کرد: از 
اول شهریور ماه وجودهر گونه مواد 
های   خیابان  انبارهای  در  غذایی 
به  احتکار  بعنوان  شریعتی  و  بهادر 
تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.  
عمومی  بط  روا گزارش  به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
اشاره  با  قاسمی  خلیل  هرمزگان، 
عمده  واحدهای  تکلیف  و  تعین  به 
عمده  درصد   ۷۰ انتقال  و  فروشان 
در  بنکداران  مجتمع  به  فروشان 
جاده راه آهن با گالیه از ۳۰ درصد 
به  نسبت  کنون  تا  که  باقیمانده 
گفت:  اند  ننموده  اقدام  خود  انتقال 

این افراد تا اول شهریور ماه فرصت 
غذایی  مواد  انتقال  به  نسبت  دارند 
موجود در انبارها  به مجتمع بنکداران 

اقدام نمایند. 
وی عنوان نمود: بازرسان این 
سازمان از روز شنبه اول شهریور ماه 
مواد  گونه  هر  مشاهده  صورت  در 

های  خیابان  انبارهای  در  غذایی 
احتکار  عنوان  به  شریعتی  و  بهادر 
جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات 

حکومتی معرفی       می نمایند. 
در ادامه رئیس سازمان صنعت، 
پی  در  هرمزگان  تجارت  و  معدن 
درخواست افزایش دستمزد اتحادیه 

های آرایشگران زنانه، درب و پنجره 
سازی و کابینت کاران اظهار داشت: 
یکی از موارد مهم در مصوب کردن 
بر  نظارت  دستمزد،  هزینه  افزایش 
قیمت های مصوب است که اتحادیه 
ها و بازرسان باید با قاطعیت به این 

مسائل توجه و برخورد نمایند. 
آموزش  به  همچنین  قاسمی 
نمود  اشاره  جدید  کار  نیروهای 
وگفت: آموزش نیرو های کار جدید 
های  اتحادیه  اولویتهای  جزء  باید 
کمیسیون  و  باشد  تولیدی  و  فنی 
همکاری  با  اصناف  اتاق  آموزش 
کاربردی  بصورت  باید  ها  اتحادیه 
صنف  در  را  نیروها  تخصصی  و 
دهند  آموزش  تولیدی  و  فنی  های 
استانهای  از  کار  نیروی  نیازمند  تا 

همجوار نباشیم. 

پایان مرداد ماه آخرین فرصت برای انتقال بنکداران بندرعباس رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل :
انتخاب و تجلیل از 5 نفر ازمسئوالن این سازمان به عنوان 

نمونه کشوری توسط مقام عالی وزارت
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خلیل 
با  گفت  می  سازمان سخن  این  هماهنگی  شورای  جلسه  در  که  نیکشاد 
اعالمی این خبر افزود : درهمایش سراسری کشت سال جدید که در تهران 
با حضور دکتر خاوازی مقام عالی وزارت جهادکشاورزی ، معاونین و روسای 
سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور برگزار شد 5 نفر ازمدیران و روسای 
مرکز این سازمان با اهداء لوح تقدیر مورد قدردانی قدردانی قرار گرفتند . 

وی افزود: امسال به لحاظ پروتکل بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا این 
در جمع  لوحهای صادره  و  برگزار شد  کنفرانس  ویدئو  از طریق  همایش 

معاونین و مسئوالن این سازمان اهداء گردید . 
نوبخت  شامل  کشوری  نمونه  مسئوالن  اسامی   : داد  ادامه  وی 
علیرضا خواجوی  ، مهندس  دامی سازمان  تولیدات  بهبود  معاون  اژدری 
نیرومند  سیامک  مهندس   ، سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر 
رئیس مرکز جهاد کشاورزی ۲۲ بهمن مدیریت جهاد کشاورزی اردبیل 
رضا  ومحمد  بیله سوار  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  ربعلی جهانی   ،
آغاج مدیریت جهاد کشاورزی  قره  رئیس مرکز جهاد کشاورزی  الهامی 

شهرستان گرمی می باشد . 

جهادکشاورزی  سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر 
استان اردبیل : 

ترویج احیاء و توسعه باغات سیب گوشت قرمز 
در استان اردبیل

اردبیل  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  حمایت  ریزی،  برنامه  با  افزود:   خبر  این  بااعالم  خواجوی  علیرضا 
پشتیبانی دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری 
اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی در راستای تحقق اهداف پروژه 
از  یکی  عنوان  به  قرمز«  گوشت  سیب  باغات  توسعه  و  ترویج  »احیاء، 
ذخیار ژنتیکی ارزشمند استان توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

نمین آغاز شد.  
ماه  مرداد  در جریان  افزود:  ادامه سخنان خود  در  مقام مسئول  این 
سالجاری  در روستاهای پایلوت طرح شامل گرده و سقزچی آموزش های 
الزم  در خصوص زمان، نحوه نحوه پیوند زنی، اصول هرس و مدیریت 
باغات این گونه ارزشمند توسط کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان 

نمین به زنان روستایی و باغداران عالقمند ارائه شد. 
علرضا خواجوی افزود شناسایی باغدان داران دانش بومی در خصوص 
تکثیر و نگهداری سیب گوشت قرمز، شناسایی مناطق پراکنش این گونه 
و هدف گذاری برای ترویج کشت و افزایش پایه های سیب گوشت قرمز 
و احیاء باغات موجود در روستاهای پایلوت طرح و  تهیه نشریه ترویجی 
در این خصوص از اقدامات انجام شده در سال اول اجرای این طرح در 

استان می باشد.  
الزم به توضیح است که سیب های گوشت قرمز به دلیل دارا بودن 
مقادیر قابل توجه موادآنتی اکسیدانت، رنگ جدید و بازارپسندی در سال 

های اخیر درکشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان:
کارگزاران روستایی بازوی مخابرات در روستاها 

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان با اعالم این مطلب گفت : کارگزاران 
بازوی اجرایی مخابرات نقش بسیار مهمی در توسعه  روستایی به عنوان 

ict روستایی دارند.
مشایخی  اصفهان،ناصر  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
در دیدار نمایندگان کارگزاران روستایی مخابرات منطقه اصفهان با تقدیر 
از خدمات ایشان اظهار کرد : توسعه ارتباطی روستاهای کشور در راستای 
همواره  مشتریان  حداکثری  رضایتمندی  کسب  و  فراگیر  ارتباطی  شعار 
برنامه های مخابرات بوده و کارگزاران روستایی مجرای تحقق  سرلوحه 

این مهم هستند.
اقدامات بسیار خوبی از سوی شرکت  وی افزود : بحمدهلل تا کنون 
مخابرات ایران در راستای حمایت از کارگزاران روستایی صورت گرفته و 
امیدواریم مشکالت احتمالی در اسرع وقت با همدلی و هم فکری حل شود. 
گفتنی است در این جلسه نمایندگان کارگزاران روستایی به بیان دغدغه 

ها و مشکالت خود پرداختند.

بوشهر  استان  عمرانی  طرح های  در  ریال  میلیارد   9۶0
سرمایه گذاری شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از افتتاح و یا آغاز عملیات 
اجرایی 15 طرح عمرانی در استان بوشهر خبر داد و گفت: در این راستا 
طرح های عمرانی استان بوشهر با سرمایه گذاری 96۰ میلیارد ریال افتتاح 

و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.
استان  وشهرسازی  راه  رسانی  واطالع  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
بوشهرفرزاد رستمی ،با اشاره به توسعه زیرساخت ها در بخش های مختلف 
اظهار داشت: بخشی از پروژه های این حوزه ها با اعتبار ۴۳9.۳ میلیارد 

ریال در هفته دولت افتتاح می شود.
در  شنبه-ناصری  مواصالتی  محور  بهسازی  طرح  افتتاح  از  وی 
شهرستان دشتی خبر داد و بیان کرد: بهسازی۲ کیلومتر محور شنبه-
ناصری با عرض تمام شده 11 متر با اعتبار ۴5 میلیارد ریال افتتاح می شود.

عمرانی  طرح  اجرای  از  بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
احداث بخشداری سعدآباد خبر داد و افزود: این ساختمان با اسکلت بتنی 
با زیربنای یک هزار ۲۰۰  مترمربع و محوطه سازی با اعتبار 58 میلیارد 

ریال اجراء شده است.
رستمی از طراحی و ساماندهی بازار صفا و حسینیه میرزای دشتی 
خبر داد و خاطرنشان کرد: در هفته دولت  از پارک محله ای و زمین چمن 

خورموج با اعتبار ۳.۲ میلیارد ریال بهره برداری می شود.
وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکونی تعاونی سپاه در استان 
بوشهر تصریح کرد: طرح 156 واحدی و 1۲6واحدی تعاونی سپاه پاسداران 

استان بوشهر در هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه »۲8۲ واحد 
مسکونی تعاونی سپاه استان بوشهر افتتاح می شود« گفت: این واحدها 
که با اعتبار ۲91 میلیارد ریال اجراء شده در هفته دولت افتتاح می شود.

رستمی، دیوارکشی دره حسین آباد دشتستان با اعتبار 8 میلیارد ریال 
را از دیگر پروژه های افتتاحی هفته دولت دانست و بیان کرد: در این 
راستا پروژه اصالح و نوسازی شبکه آب بوشهر با اعتبار 1۲.1 میلیارد 

ریال افتتاح می شود.
دیگر  از  را   »۲ »تنگک  منظوره  چند  ورزشی  سالن  افتتاح  وی، 
پروژه های افتتاحی در هفته دولت دانست وگفت:این پروژه با اعتبار 1۴ 
افتتاح و در این راستا اصالح شبکه آب محله تنگک ۲،  میلیارد ریال 
امام زاده و رایانی ریشهر با اعتبار 8 میلیارد ریال افتتاح می شود که نقش 

مهمی در تامین آب آشامیدنی این محالت دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر  به پروژه های اجرایی پرداخت 
و بیان کرد: ۳ پروژه عمرانی با اعتبار 5۲1 میلیارد ریال در هفته دولت 

عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
محور  تعریض  و  بهسازی  اجرایی  عملیات  و  ساخت  آغاز  از  وی 
خروجی شرقی عسلویه  خبر داد و خاطرنشان کرد: عملیات بهسازی 
این محور به طول ۳.5 کیلومتر با اعتبار 16۰ میلیارد ریال در مدت 6 ماه 
اجرا می شود.رستمی با اشاره به آغاز عملیات تعریض و بهسازی  محور 
به طول ۴.۲کیلومتر  که  پروژه  این  پلنگ گفت:  خورموج-الور-دشت 

است با 1۷۳ میلیارد ریال اعتبار اجراء می شود
وی از آغاز عملیات تعریض و بهسازی خورموج-الور-دشت پلنگ  
خبر داد و تصریح کرد: برای اجرای عملیات بهسازی 5.8 کیلومتر محور 

خورموج-الور-دشت پلنگ 188 میلیارد ریال مصوب شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: در مجموع در هفته 
دولت طرح های عمرانی با اعتبار 96۰.۳ میلیارد ریال در استان بوشهر 

افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود

نریمانی سرپرست شهرداری فردیس:سرای محله بوستان 
فردیس در هفته دولت با اعتبار ۴0 میلیارد ریال افتتاح 

می شود
بوستان  محله  سرای  پروژه  گفت:  فردیس  شهرداری  سرپرست 

فردیس در هفته دولت افتتاح می شود.
کیهان نریمانی عنوان کرد:برای تکمیل عملیات عمرانی این پروژه 
حدودا ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.سرپرست شهرداری فردیس با 
اشاره به اینکه توسعه پروژه های عمرانی شهر به طور ویژه در دستور کار 
مدیریت شهری فردیس می باشد بیان داشت:پروژه سرای محله بوستان 
فردیس از پروژه هایی می باشدکه مدیریت شهری فردیس در نظر دارد 
آن را در هفته دولت به بهره برداری برساند.وی در ادامه با بیان این 
که عملیات عمرانی پروژه سرای محله بوستان فردیس از سال گذشته 
آغاز شده است اظهارداشت: برای انجام عملیات اجرایی آن حدودا ۴۰ 

میلیارد ریال هزینه شده است.
سرپرست شهرداری فردیس  با بیان این که مدیریت شهری در 
نیست  فروگذار  تالشی  هیچ  از  فرهنگی  های  فعالیت  توسعه  راستای 
برگزاری کالس های  پروژه، شاهد  این  از  برداری  بهره  داد:با  توضیح 

مختلف آموزش شهروندی درفردیس خواهیم بود.
پارک  کتابخانه  پروژه  اجرایی  عملیات  افزود:  درپایان  نریمانی 
تندرستی فردیس در حال اتمام است و این پروژه با اعتباری حدودا ۲۰۰ 
میلیون تومانی برای بهره برداری شهروندان فردیسی آماده شده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:

سه هتل در منطقه ۱۰ در حال احداث است
 1 ۰ منطقه  یر  مد
گفت:  اصفهان  شهرداری 
به خاطر نزدیکی منطقه به 
سالن اجالس سران، نمایشگاه بزرگ 
احداث  برای  فضایی  ها،  اتوبان  و 
هتل فراهم کردیم به طوریکه هم 
اکنون سه هتل در منطقه در حال 
گردشگر  جذب  در  تا  است  احداث 

فعال شود.
سلسله  ر  د زی  شهبا حمید 
نشست های »سه شنبه ها با رسانه« 
که به صورت مجازی برگزار شد،با 
های  گروه  با  جلساتی  اینکه  بیان 
تاثیرگذار جامعه در منطقه 1۰ داشته 
ایم که موجب هم افزایی شهرداری 
اظهار  است،  شده  شهروندان  و 
حوزه  در  خوبی  رویدادهای  کرد: 
اجرای  و  داده  روی  مختلف  های 
حوزه  در  را  متنوعی  های  پروژه 
و  فرهنگی  های عمرانی، خدماتی، 
شهرسازی شاهد هستیم. همچنین 
در حوزه مشارکتی و سرمایه گذاری 
شاهد  را  خصوصی  بخش  حضور 
منطقه  پایدار  توسعه  به  که  بودیم 

کمک کرده است.
وی با بیان اینکه در سال 98 
افزایش ۴۰۰ درصدی نسبت به پیش 
بینی برنامه ساالنه در منطقه داشته 
از  متفاوتی  های  پروژه  گفت:  ایم، 
شهری  شاخص  های  طرح  جمله 
که  شود  می  ساخته  منطقه  در 
ساخت تقاطع غیرهمسطح آفتاب از 

مجموعه رینگ چهارم از آن جمله 
شهرداری   1۰ منطقه  مدیر  بود. 
از  کیلومتر  شش  افزود:  اصفهان 
جاده دولت آباد )فرزانگان( تا اتوبان 
اردستانی از مجموعه رینگ چهارم 
در منطقه آزادسازی و به مرحله بهره 
برداری رسیده است و مابقی پروژه تا 
تقاطع شهید سلیمانی در 1۰ و 15 در 

حال انجام است.
وی ادامه داد: سه ایستگاه خط 
دوم متروی شهر اصفهان در منطقه 
1۰ واقع شده که تملک و آزادسازی 
انجام شده و همکاران ما در سازمان 
قطار شهری در حال اجرای عملیات 

ساخت هستند.
شهبازی بودجه امسال منطقه را 

اگهی مفقودی
سند کمپانی موتورسیکلت ویو ناتالی رنگ سفید

مدل 1۳9۴  پالک 6191۷-588 شماره موتور ۲189۰8 
۰1۲5 N ۳ S

N ۳ S *** 1۲5 F 9۴1۲۰۷۲ شماره شاسی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي نوبتي وتحدید حدود اختصاصي تقاضاي ثبت ملک حوزه 
ثبتي سوادکوه شمالي امالکي که مطابق ماده 1۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي وآیین نامه مربوطه 
در هئیت حل اختالف،منجر به صدور راي مي گردد به شرح زیر 
آگهي مي شود: امالک متقاضیان واقع در قریه آبدنگسر پالک 
15۴1 فرعي 1۲8– اصلي بخش 15 حوزه ثبت سوادکوه شمالي 
به مالکیت محمود درویشی به شش دانگ یک قطعه زمین با بناي 
احداثي به مساحت 1۳/۳۷9 متر مربع خریداري بدون واسطه از 
بهنام یزدانی مالک رسمي. لذا کساني که نسبت به امالک فوق 
اعتراض دارند مي توانند به استناد ماده 16 قانون ثبت ازتاریخ اولین 
انتشار به مدت 9۰ روز درخواست واخواهي خود را به این اداره 
تسلیم ورسید دریافت دارند. اگربین تقاضاکننده ودیگري،قبل از 
انتشار این آگهي دعوایي در مراجع قضایي اقامه شده باشد ،معترض 
باید گواهي تقدیم دادخواست را به این اداره تحویل دهد.دراین 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است.در 
صورتي که اعتراض در مهلت قانوني تسلیم نگردد ویا گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل،به این اداره تحویل نشود،اداره 
ثبت اقدام به صدورسند مالکیت مي نماید.این آگهي در۲ نوبت 
به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهدشد.ضمنا امالک مذکورکه طبق 
ماده 1۳ فوق آگهي گردید،تحدید حدود آن به صورت هم زمان 
انجام مي شود. تاریخ انتشارنوبت اول:۰1/۰5/1۳99 تاریخ انتشار 

نوبت دوم:۰1/۰6/1۳99 عین اله تیموري رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک سوادکوه شمالي
م الف 199۰۲6۳5

آگهي نوبتي وتحدید حدود اختصاصي تقاضاي ثبت ملک حوزه 
ثبتي سوادکوه شمالي امالکي که مطابق ماده 1۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي وآیین نامه مربوطه 
در هئیت حل اختالف،منجر به صدور راي مي گردد به شرح زیر 
آگهي مي شود: امالک متقاضیان واقع در قریه آبدنگسر پالک 
15۴1 فرعي 1۲8 اصلي بخش 15 حوزه ثبت سوادکوه شمالي به 
مالکیت مهدی کاملی نژاد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بناي احداثي به مساحت 1۳/۳۷9 متر مربع خریداري بدون واسطه 
از صدیقه قنبری مالک رسمي. لذا کساني که نسبت به امالک فوق 
اعتراض دارند مي توانند به استناد ماده 16 قانون ثبت ازتاریخ اولین 
انتشار به مدت 9۰ روز درخواست واخواهي خود را به این اداره 
تسلیم ورسید دریافت دارند. اگربین تقاضاکننده ودیگري،قبل از 
انتشار این آگهي دعوایي در مراجع قضایي اقامه شده باشد ،معترض 
باید گواهي تقدیم دادخواست را به این اداره تحویل دهد.دراین 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است.در 
صورتي که اعتراض در مهلت قانوني تسلیم نگردد ویا گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل،به این اداره تحویل نشود،اداره 
ثبت اقدام به صدورسند مالکیت مي نماید.این آگهي در۲ نوبت 
به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهدشد.ضمنا امالک مذکورکه طبق 
ماده 1۳ فوق آگهي گردید،تحدید حدود آن به صورت هم زمان 
انجام مي شود. تاریخ انتشارنوبت اول:۰1/۰5/1۳99 تاریخ انتشار 
نوبت دوم:۰1/۰6/1۳99 عین اله تیموري رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالک سوادکوه شمالي
م الف 199۰۲6۴5

اظهار  تومان عنوان و  میلیارد   15۰
کرد:برای اجرای پروژه های شاخص 
شهری ۲۰۰ میلیارد ریال، پروژه های 
مهم ۲۳۰ میلیارد ریال، پروژه های 
منطقه ای 1۲۰ میلیارد ریال و سایر 
پروژه های منطقه ۲۲۰ میلیارد ریال 
لحاظ شده است که در مجموع برای 
بخش عمرانی منطقه امسال بیش از 

۷۰۰ میلیارد ریال هزینه می شود.
شدن  واقع  به  اشاره  با  وی 
در  اصفهان  تی  مطبوعا مجتمع 
در  کردیم  سعی  گفت:   1۰ منطقه 
حد توان فضایی پیش بینی کنیم تا 
ساکنان مجتمع شرایط راحت تری 
های  مطالبه  از  یکی  باشند؛  داشته 
آنها پارکینگ مجموعه مطبوعاتی و 
اداره ثبت بود که در بودجه امسال 
کردیم  بینی  پیش  آن  برای  مبلغی 
و  تملک  زمینی  اینجا  حوالی  در  تا 

پارکینگ احداث شود.
مدیر منطقه 1۰ شهر اصفهان 
مشارکتی  های  طرح  اجرای  به 
منطقه اشاره و تصریح کرد: از جمله 
طرح های شاخص و مهم مشارکتی 
منطقه احداث کلینیک، بیمارستان و 
هتل در شهرک سالمت است که در 
این مجموعه دو هزار میلیارد تومان 
توسعه  به  تواند  می  و  شده  هزینه 

پایدار کمک کند.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه 
شهرسازی  مشارکتی  های  پروژه 
مشارکت  تومان جلب  میلیارد   6۰۰

داشتیم.
مدیر منطقه 1۰ شهر اصفهان 
ی  ها کلینیک  ث  ا حد ا  : د و فز ا
برای  منطقه  در  هم  ساختمانی 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 

شاخص است.
وی بیان کرد: یکی از سیاست 
هایی که هم از سوی شورای شهر و 
شهردار اصفهان پیگیری شده است، 
در خصوص عدالت فضایی است، در 
همین راستا عمده پروژه های مهم 
در محالت کمتر برخوردار از جمله 
 ۲۴ محله  میالد،  کوی  اطشاران، 
متری و محله درکان اجرا می شود.

مدیر منطقه 1۰ شهر اصفهان 
تصریح کرد: سال گذشته بیشترین 
منطقه  عمرانی  های  پروژه  رشد 
به  داشتیم   9۷ سال  به  نسبت  را 
طوریکه در برنامه های عمرانی 8۷ 
درصد پیشرفت حاصل شد و امسال 
هم با همت برنامه ریزی منطقه از 
همان ابتدای سال موافقت نامه ها 
را امضا، طراحی پروژه ها از سوی 
وپیمانکاران  انجام  طراحی  سازمان 

همه طرح ها مشخص شده است.
های  پروژه  داد:  ادامه  وی 
کرونا  دوران  در  منطقه  در  عمرانی 
تراکم  به  توجه  با  اما  نشد  تعطیل 
ریزی  برنامه  به  توجه  با  و  جمعیت 
ستاد کرونا اقالم بهداشتی در منطقه 
همکاری  با  همچنین  شد؛  توزیع 
خیران منطقه و بسیج تعداد زیادی 
کمک   قالب  در  غذایی  های  بسته 
های مومنانه تقدیم شهروندان شد.

هکتار  وجود ۲۳۰  به  شهبازی 
بافت فرسوده در منطقه 1۰ اشاره و 
تصریح کرد:این مساحت 1۰ درصد 
کل بافت منطقه را شامل می شود 
بافت  هکتار   ۲۳۰ از  بیش  لبته  ا
این  اما  داریم  منطقه  در  فرسوده 
کمیسیون  مصوبه  براساس  میزان 

ماده 5 است.
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صالحی امیری: اتومبیلرانی و موتورسواری حق بانوان است

رییس کمیته ملی المپیک بر لزوم حضور فعال دختران در رشته اتومبیلرانی و 
موتورسواری تاکید کرد.

مراسم افتتاح پیست استاپ پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی و کلنگ 
زنی ساختمان اداری، رفاهی و آموزشی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با حضور 
صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک، علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت 

ورزش، مسئوالن فدراسیون و تعدادی از ورزشکاران رشته اتومبیلرانی برگزار شد.
مسئوالن ورزش کشور پس از افتتاح این مجموعه، از اتومبیل های کالسیک 
بازدید کردند و با توضیحات مالکان این خودروها در جریان ویژگی های آن ها قرار 

گرفتند. 
مازیار ناظمی سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی در این مراسم، گفت: عمرم را در 
ورزش گذاشته ام و در سمت های مختلف مثل گویندگی، مجری گری و حضور در 
وزارت ورزش ذاتا عملگرا هستم. از روزی که آمدم گفتم یک روز هم نباید از دست 

بدهیم و این نبود که فقط به فکر برگزاری انتخابات باشم.
وی با اشاره به اهداف راه اندازی آکادمی اتومبیلرانی، گفت: ما 5۰ میلیون مخاطب 
در کشور داریم که حوزه اجتماعی وسیعی است. آموزش رکن اصلی کار ماست و سال 

ها کار من آموزش بوده است. 
سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی، گفت: تا امروز ۷1 اقدام انجام دادیم و همه را 
به اطالع مردم در اینستاگرام و تلگرام رساندیم. خدا خیلی به ما لطف کرده و شانس 

آوردیم. بدهکار نسل جوان هستیم و باید به آن ها خدمت کنیم.
 رضا صالحی امیری در مراسم افتتاح توسعه پیست اتومبیلرانی آزادی، گفت: 
باور دارم بعد از فوتبال و چند رشته خاص یکی از رشته هایی که باعث نشاط اجتمامی 
و شادی جوانان می شود، رشته اتومبیلرانی و موتورسواری است. امروز نیازمند دمیدن 
روح نشاط و شادابی در جامعه هستیم و به همین دلیل خانواده بزرگ اتومبیلرانی 

مسئولیت بزرگی دارید.
وی افزود: مشکل گرانی، تورم و .. فشار زیادی به مردم وارد کرده و برخی جوانان 
نیز ناامید شده اند. باور دارم مجموعه وزارت ورزش انگیزه حداکثری برای حمایت از این 
رشته دارند. آینده خوبی برای این فدراسیون می بینم و حضور ما نشان دهنده حمایت 

از این فدراسیون و مسئوالن الیق آن است.
رییس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: دختران ما حق دارند در این مجموعه 
حضور فعال داشته باشند. آن ها نیمی از جامعه هستند و به اندازه سهمشان حق دارند. 
زمینه حضور زنان در این رشته بیش از مردان مهیاست و دختران ما در هر رشته ای 

که حاضر شدند به ورزش ما اعتبار بخشیدند.

فاجعه در دماوند؛
شوخی کوهنوردان با کرونا

روز پنج شنبه گذشته در حالی که اعالم شده بود صعود به دماوند بخاطر وضعیت 
قرمز کرونا ممنوع است، اما تعداد بسیار زیادی کوهنورد بدون توجه به پروتکل های 
بهداشتی اقدام به صعود کردند و هیچ نهادی هم اقدام جدی برای جلوگیری این 

وضعیت نمی کند.
با توجه به شیوع موج جدید کرونا بسیاری از فعالیت های ورزشی لغو شد. حتی 
باشگاه های ورزشی که مدتی فعالیت خود را آغاز کرده بودند به دلیل شیوع مجدد 
بیماری در شهرهای قرمز تعطیل شدند. اما به نظر می رسد که کوهنوردان کرونا را 

جدی نگرفته اند!
هفته گذشته حدود سه هزار نفر به دماوند و در شرایط قرمز صعود کرده بودند. این 
صعود در حالی صورت گرفت که فدراسیون کوهنورد اعالم کرده بود که پناهگاه های 
خود را تعطیل کرده است. اما فاجعه دیگر، روز پنج شنبه در دماوند رخ داد. این کوه 
زیبا با توجه به این که باز هم فدراسیون کوهنوردی اعالم کرده بود که پناهگاه هایش 

هیچ گونه خدماتی را ارائه نمی دهد مملو از جمعیت بود!
عکس ها و فیلم های منتشر شده نشان می دهد که هیچ نظارتی بر صعودها وجود 
ندارد. درحالی که کادر درمان در شرایط بسیار سختی به سر می برد به نظر می رسد این 

گونه صعودها باعث شیوع بیشتر کرونا خواهد شد. 
 فدراسیون کوهنوردی به عنوان متولی صعود های ورزشی باید جلوی این تجمعات 
را بگیرد. البته فدراسیون روز  چهارشنبه طی اعالمیه ای اعالم کرد که هیچگونه 
خدماتی به کوهنوردان در پناهگاه ها داده نمی شود اما نکته ای که بسیار به چشم آمد  
عدم مسئولیت تجمعات توسط این فدراسیون بود و  حتی فدراسیون کوهنوردی توپ 

را به زمین شهرداری رینه انداخت و آنها را مسئول این اتفاقات دانست.
 در اطالعیه فدراسیون کوهنوردی آمده بود: » نظر به اعالم ممنوعیت تردد 
در صعود به قله دماوند توسط بخشداری الریجان و به رغم نادیده گرفتن درخواست 
مذکور توسط شهرداری و شورای شهر رینه، پناهگاه های فدراسیون از ارائه خدمات به 

کوه نوردان گرامی معذور است.”
حتی فدراسیون کوهنوردی  اعالم کرد که مسئولیت هرگونه رخداد ناشی از 

نادیده گرفتن بیماری کرونا بر عهده نهادهای متخلف است. 
با این وضعیت و عدم قاطعیت فدراسیون در بیانیه هایش انتظار چنین جمعیتی 
را می توانستیم داشته باشیم. حتی در این اطالعیه مسئولیت شیوع کرونا بر عهده 
نهاد های مختلف گذاشته شده است! باید دید که فدراسیون کوهنوردی، منظورش از 

نهادهای مختلف دقیقا چه نهادهایی است و مسئولیت این اتفاقات با کیست؟
اولین و جدی ترین اقدام برای جلوگیری از صعود به دماوند می تواند مسدود 
کردن جاده های منتهی به دامنه کوه می تواند باشد اما آیا فدراسیون و سایر نهادها 
درخواستی از نیروی انتظامی منطقه برای انجام چنین کاری داشته اند یا تنها در حد 

یک بیانیه مسئولیت را از شانه خود برداشته اند؟
امید است همین نهاد های مختلف که واقعا مشخص نیست »که« و یا« چه 
»هستند به این موضوع ورود کرده و با کمک فدراسیون کوهنوردی از تجمع زیاد 

افراد جلوگیری کنند.
همچنین به نظر می رسد که باید خود کوهنوردان  بیشتر رعایت کنند تا از 

گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند.

مسابقات بوکس قهرمانی آسیا به تعویق افتاد
فدراسیون بوکس هند از تعویق مسابقات قهرمانی آسیا تا سال ۲۰۲1 خبرداد.

مسابقات بوکس قهرمانی آسیا در هند تا سال آینده به تعویق افتاد. این مسابقات 
قرار بود در ماه نوامبر و دسامبر )آبان و آذر( به میزبانی هند برگزار شود اما به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و نگرانی هایی که در خصوص ویروس کووید 19 وجود دارد این 

مسابقات به سال ۲۰۲1 منتقل شد.
جی کویل دبیر فدراسیون بوکس هند با اعالم این خبر گفت که این تصمیم در 
نشست هیات رئیسه گرفته شده است. وی در این باره اظهار داشت: این تعویق مسابقات 
به خاطر شیوع ویروس کرونا بوده است، البته هند سال آینده میزبانی را برعهده خواهد 

داشت. این کشور سال آینده میزبان رقابت های جهانی بوکس است.

فیروزجا در سوپر تورنمنت نروژ رودروی کارلسن !
با  شطرنج  رودروی  تورنمنت  اولین 
مهره ها قرار است در نروژبا حضور بهترین 

های جهان برگزار شود
سوپر تورنمنت نروژ قرار است اولین  
رقابت  روی صفحه  پس از شیوع بیماری 
کرونا باشد که میزبانش نروژاست و  با حضور 

علیرضا فیروزجا برگزار خواهد شد.
 برگزارکنندگان این تورنمنت امسال 
تصمیم گرفته اند تنها 6 نفر شطرنج باز مطرح  
را به این رقابت ها دعوت کنند که یکی از 
آن ها »علیرضا فیروزجا« جوان شماره 1 

شطرنج جهان است! »مگنوس کارلسن«، »فابیانو کاروآنا«، »لوون آرونیان«، »آنیش 
گیری« و »آرین طاری« شطرنج باز ایرانی االصل نروژی دیگر دعوت شده ها  به 

سوپر تورنمنت نروژ ۲۰۲۰ هستند که قرار است روبروی هم قرار بگیرند.
نبرد فیروز جا نفر اول رده بندی جهان در رده جوانان و مگنوس کارلسن نفر 
اول رده بندی جهان و همچنین آرین طاری استاد بزرگ ایرانی االصل نروژی  می 

تواند از جذابیت های باالیی برخوردار باشد.

مسی به کومان: می خواهم بروم!
شدند  مدعی  اسپانیا  رسانه های 
که دیدار میان سرمربی جدید بارسلونا و 
ستاره آرژانتینی کاتاالن ها امیدوار کننده 
نبود و این ستاره آرژانتینی آینده خود در 

این تیم را مبهم دانسته است.
اعالم  کاتالونیا  اسپورت  رادیو 
کرد که دیدار »لیونل مسی« با »رونالد 
بارسلونا  تیم  جدید  سرمربی  کومان« 
کومان  برای  بخشی  رضایت  نتایح 
عنوان  او  به  مسی  زیرا  است.  نداشته 
کرد که برای برنامه های تاکتیکی روی 
در  را  مبهمی  آینده  و  نکند  حساب  او 
بارسلونا خواهد داشت و به نظر می رسد 

خارج از پروژه های فصل آینده تیم قرار خواهد گرفت.
در واقع از دالیل مبهم اعالم شدن آینده مسی، موانع مالی برای جدا کردن 
این بازیکن از بارسلونا است. این ستاره آرژانتینی بندی در قراردادش وجود دارد که 
به او اجازه می دهد هر زمان که می خواهد قراردادش را فسخ و به عنوان بازیکن آزاد 
به تیمی دیگر برود، اما دستمزد باالی او سبب شد تا ۲ یا سه تیم  توانایی جذب 

او را داشته باشند.
مسی به همراه بارسلونا پس از تحقیر در مقابل بایرن مونیخ و حذف از لیگ 
قهرمانان اروپا حاال شاید به فکر جدایی از این تیم افتاده باشد. این فوق ستاره آرژانتینی 
از مدیریت باشگاه به شدت ناراضی است و ممکن است در صورت ماندن کادر مدیریتی 

فعلی، این بازیکن نیز قید بارسا را زده و به تیم دیگری برود.
خبرهایی مبنی بر عالقه اینتر و منچسترسیتی به جذب کاپیتان بارسا به گوش 
می رسید اما مسووالن اینتر به دلیل قیمت باالی مسی از این کار انصراف دادند اما 
سیتیزن ها معتقدند مسی در صورت جدایی به طور حتم می تواند منچسترسیتی را به 

عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند.
آبی های شهر منچستر »پپ گواردیوال« را یکی از دالیلی می دانند که مسی 

را ترغیب می کند که به این تیم بیاید.

»سوآرز« به آژاکس بازمی گردد
احتمال  از  اسپانیایی  رسانه های 
بازگشت مهاجم اروگوئه ای بارسلونا به 

آژاکس هلند خبر داده اند.
نی  یو یز تلو مه  نا بر عالم  ا با 
اسپانیا، »لوئیس سوارز«  »چیرینگیتو« 
که با تصمیم »خوسپ ماریا بارتومئو« 
فهرست  در  بارسلونا  باشگاه  رییس 
نفرات مازاد تیم بارسلونا قرار دارد، این 
روزها دوباره مورد توجه باشگاه آژاکس 

قرار گرفته است.
 15 رقم  پیشنهاد  با  باشگاه  این 
درصدد  بارسلونا  به  یورویی  میلیون 
بازگرداندن بازیکن سابق خود به دلیل 

افت بسیار به هلند است.سوآرز از ۲۰۰۷ تا ۲۰11 در تیم آژاکس بازی می کرد و 111 
گل را در 159 بازی  برای این تیم به ثمر رساند.

سه گانه برای قهرمان لیگ قهرمانان اروپا
قهرمان فینال لیگ قهرمانان اروپا یکشنبه می تواند سه گانه را جشن بگیرد.

به گزارش موندو دپورتیوو، عجیب ترین فینال تاریخ لیگ قهرمانان اروپا یکشنبه 
شب بین دو تیم بایرن و پاری سن ژرمن برگزار می شود. هر تیمی که جام قهرمانی 
را باالی سر ببرد فاتح سه گانه خواهد شد. این تیم لیگ و جام حذفی کشور خود و 
لیگ قهرمانان فتح کرده است. از سال ۲۰15 که بارسلونای لوییس انریکه توانست 
سه گانه را به دست آورد چنین اتفاقی رخ نداده بود. اگر یکشنبه آلمانی ها پیروز 
شوند دومین سه گانه خود را جشن می گیرند و با بارسا تنها تیمی که توانست دو بار 

این کار را انجام دهد برابر می شوند.
پاری سن ژرمن که نخستین فینال خود را در لیگ قهرمانان را تجربه می کند 
می تواند هشتمین باشگاهی باشد که سه گانه را فتح می کند. پیش از این تنها 
سلتیک )196۷(، آژاکس )19۷۲(، آیندهوون )1988(، منچستریونایتد )1999(، بارسا 

)۲۰۰9 و ۲۰15(، اینتر )۲۰1۰( و بایرن )۲۰1۳( به این افتخار دست یافته بودند. 
 در گذشته به دست آوردن سه گانه کار سختی بود اما در یک دهه اخیر پنج 
بار این اتفاق رخ داده است. جای تعجب است که رئال مادرید با وجود بیشترین 
قهرمانی در لیگ قهرمانان هرگز نتوانسته است سه گانه را فتح کند. نکته جالبی که 
در رابطه با بازی یکشنبه وجود دارد این است که اگر پاری سن ژرمن بتواند قهرمان 
شود نیمار برای دومین بار سه گانه را  با دو تیم مختلف به دست می آورد. او پیش 
از این با بارسلونا چنین تجربه ای داشت. پیش از این ساموئل اتوئو هم به این افتخار 
دست یافته بود. او با بارسلونا و اینتر توانست در دو سال پیاپی سه گانه را کسب کند.

آمادگی رود گولیت برای هدایت تیم ملی هلند
ستاره پیشین تیم ملی هلند آمادگی 
خود را برای برعهده گرفتن هدایت این 

تیم اعالم کرد.
حضور  از  بعد  تایمز،  گزارش  به 
رونالدو کومان روی نیمکت بارسلونا و 
جدایی از تیم ملی فوتبال هلند، این تیم 
به دنبال سرمربی جدیدی است تا کار 

خود را پیش ببرد.
تیم  پیشین  بازیکن  گولیت،  رود 
ملی فوتبال هلند آمادگی خود را برای 

برعهده گرفتن هدایت الله های نارنجی فوتبال اروپا اعالم کرد. او در صحبت هایی 
درباره حضور در تیم ملی هلند گفت: »اگر از من خواسته شود که هدایت تیم ملی 

هلند را برعهده بگیرم، قطعاً این کار را خواهم کرد.”
از سال ۲۰1۷ تا ۲۰18، گولیت به عنوان دستیار مربی تیم ملی هلند فعالیت 
می کرد. پیش از آن، وی در تیم هایی چون لس آنجلس گالکسی، فاینورد، نیوکاسل 

و چلسی وظیفه هدایت و مربیگری را بر عهده داشت.
باید دید با توجه به زمان کم تیم ملی هلند برای دیدارهای لیگ ملت های 
اروپا و رقابت های یورو که تابستان آینده برگزار می شود، فدراسیون فوتبال هلند چه 
تصمیمی خواهد گرفت و آیا گولیت را به عنوان سرمربی انتخاب خواهد کرد یا خیر.

کوتینیو: همه می دانند پاریس چه تیم قدرتمندی است
هافبک برزیلی بایرن مونیخ عنوان 
بعد  فصل  برای  پیشنهادها  به  کرد 
فینال  او  تمرکز  تمام  و  ندارد  کاری 
با  دشوار  دیدار  و  اروپا  قهرمانان  لیگ 

پاریس است.
به گزارش کیکر، بایرن مونیخ در 
آستانه کسب دومین سه گانه تاریخ خود 
فلیک  با  این  از  پیش  بایرن که  است. 
رقابت های  و  حذفی  جام  در  قهرمانی 
بوندسلیگا را به دست آورده به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا هم راه پیدا کرده است و 
شانس بسیار باالیی برای قهرمانی دارد.

فیلیپ کوتینیو یکی از بازیکنانی 
است که گفته می شود قرار است از بایرن مونیخ جدا شود و راهی تیم دیگری شود. 
او در بازی برابر بارسلونا به عنوان جانشین به زمین بازی آمد و دو گل برابر تیم 
پیشین خود به ثمر رساند. او درباره شرایط خود گفت: همه فکر من در مورد مسابقات 
است. این یک فرصت بی نظیر برای ما است. خوشحالم که در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا حضور دارم. من در مورد آینده فوتبالی خودم فکر نکردم زیرا تمام تمرکزم االن 

روی فینال لیگ قهرمانان و دیدار حساسی است که برابر پاریس در پیش داریم.
او در ادامه درباره بازی با این تیم فرانسوی در فینال لیگ قهرمانان گفت: پاری 
سن ژرمن تیمی بسیار قدرتمند و سریع است. شما حتی نیازی به صحبت درباره این 
ندارید که نیمار چه بازیکن بزرگی است، زیرا تمام دنیا از این امر آگاه هستند. آن ها 
هم چنین دارای دفاع قوی هستند. این یک مسابقه عالی و یک فینال عالی خواهد بود. 
هر اتفاقی در این دیدار می تواند رخ دهد و باید با تمام توان خود در آن حاضر شویم.

است  سوال  همه  برای 
که چه کسانی قرارداد مارک 
ویلموتس را نگاشته اند؟ کاش 
بیاید و به ما هم بگوید که این قرارداد 

چرا فوق العاده بود!
قرارداد ویلموتس به هر نحو ممکن، 
فعال با شکست بزرگی برای فوتبال ایران 
 6.۲ ارزش  به  غرامتی  و  شده  همراه 
میلیون یورو یا به عبارتی 165 میلیارد 
تومان گریبان فدراسیون را گرفته است. 
یورو  میلیون  پرداخت 1.۴  رقم،  این  به 
هم  را  نخست  قسط  در  ویلموتس  به 

اضافه کنید.
این شکست بزرگ حاصل نبودن 
سازوکار مناسب برای نگاشتن قراردادی 
با چارچوب های مشخص است که فقط 
تاج  فوتبال، مهدی  از دست فدراسیون 
مثل  یکی  و  می آید  بر  مشاورانش  و 
مارک ویلموتس هم به راحتی و بدون 
تهران  در مسیر  را  دیگر خودش  اینکه 
و بروکسل به زحمت بیاندازد، پول چند 

میلیون یورویی را نوش جان می کند!
را  ویلموتس  قرارداد  کسی  *چه 

نوشته است؟
در شرایطی که همه سرخورده از این 
شکست بزرگ هستند و مقصران مقابل 
در کاخ های مجلل  و  کولرهای گازی 
خود تابستان را پشت سر می گذارند، این 
سوال برای هر هوادار و مسئولی پیش 
پرانتزهای  چنین  با  قراردادی  که  آمده 
کسانی  چه  توسط  و  چگونه  بزرگی، 

نگاشته شده است.

طبیعتا  که  کنید  می  فکر  اگر 
تعیین  کمیته  حقوقی،  امور  مسئوالن 
را  کار  این  مقررات  تدوین  یا  وضعیت 
کرده اند سخت در اشتباه هستید چون 
قرار نیست در فدراسیون 5 ستاره همه 

چیز مطابق قاعده و قانون پیش برود.
می  هم  فوتبال  فدراسیون  وکیل 
گوید کسانی که این قرارداد را نوشتند باید 
از آن دفاع کنند اما چه کسانی قرارداد را 
نوشتند؟ شاید مهدی تاج جواب این سوال 

را داشته باشد.
این  که  فدراسیون  وقت  رئیس 
قرارداد را »فوق العاده« توصیف کرده 
بند معروف را که دودمان فدراسیون  و 
را به باد داده، ستاش می کرد، چند ماه 
قبل پرده از نگارنده این قرارداد برداشت: 
»این قرارداد محصول کار کارمندان ما 
در حقوق بین الملل بود. دکتر بیگلری، 
رئیس کمیته استیناف AFC است. او و 
خانم اسدی ۲۰ روز قرارداد کی روش را 

بررسی کردند و یک پیشنهاد دادند که 
قرارداد جدید را چطور ببندیم.«

* مردی که فقط مهدی تاج او را 
می شناسد

او  تاج حقیقت را می گوید. مشاور 
برای رسیدن به یک قرارداد فوق العاده 
برای همکاری با ویلموتس، فقط قرارداد 
این  رفتارهای  با  همزمان  را  کی روش 
مربی بررسی کرده و در نهایت به این 
جواب رسیده که باید ویلموتس را ممنوع 
المصاحبه کند و یک پرانتز عجیب را در 
انتهای بندی قرار دهد که می تواند هر 

تفسیری داشته باشد.
وکیل  که  است  علت  همین  به 
فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس می 
گوید »قرارداد ایده آل، قراردادی است که 
حافظ منافع شما باشد اما این قرارداد صرفا 
بنایش بر این بوده که چالش های دوران 

کی روش را برای ما به وجود نیاورد.«
و  تاج  مهدی  راحتی  همین  به 

که  اسدی  و  بیگلری  یعنی  مشاورانش 
در  سمتی  هیچ  فعلی  شرایط  در  اولی 
فدراسیون فوتبال ندارد، قرارداد موردنظر 
مهدی تاج را برای جلوگیری از اتفاقات 
گذشته مانند انتقادهای زهردار کارلوس 
کی روش نوشته و تاج هم آن را زیر بغلش 

زده و راهی بروکسل شده است.
از اعضای سابق  او  تاج می گوید 
کمیته استیناف است که وقتی با برخی 
از مدیران این کمیته تماس گرفتیم حتی 
به یاد نداشتند که بیگلری چه زمانی در 
فدراسیون فوتبال عضویت داشت. درباره 
بیگلری باید گفت که رفاقت دیرینه ای 
با مهدی تاج دارد و از زمان ریاست تاج در 
فدراسیون فوتبال در این تشکیالت بدون 
داشتن سمت مشخصی فعالیت می کند و 
در نهایت هم دست به کار نوشتن قرارداد 

ویلموتس شده است.
اکنون  که  بیگلری  درباره   - البته 
رییس کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال 
قرارداد  آیا  که  پرسید  باید   - آسیاست 
بروکسل  در  نهایت  در  بیگلری  مدنظر 
امضا شده است و یا تاج و دوستان این 
قرارداد را نیز در لحظات آخر بدون نظر 

حقوقی به امضا رسانده اند.
قطعا این شکست به همان اندازه 
برای  است،  بزرگ  ایران  برای  که 
ویلموتس دستاورد بزرگی به شمار می 
فدراسیون  وکالی  امیدواریم  ولی  رود 
در مراحل بعدی بتوانند ورق را به نفع 
این  جلوی  و  بگردانند  ایران  فوتبال 

فاجعه را بگیرند.

آقای تاج پاسخگو باشد؛

قرارداد ویلموتس چگونه و توسط چی کسانی نوشته شد!؟

با برگزاری هفته پایانی لیگ 
برتر، نوزدهمین دوره رقابت های 

لیگ برتر به پایان رسید.
با  برتر  لیگ  ام  سی  هفته  دیدارهای 
پرونده  تا  رسید  پایان  به  دیدار   8 برگزاری 
برتر  لیگ  های  رقابت  از  دوره  نوزدهمین 
بسته شود. استقالل و فوالد توانستند سهمیه 
مستقیم آسیا را تصاحب کنند، تراکتور به انتظار 
تعیین قهرمان جام حذفی است، پارس نیز در 
کنار دیگر نماینده بوشهر یعنی شاهین راهی 

دسته یک شد.
هفته پایانی لیگ برتر، برای چند تیم 
خوش یمن بود و برای بعضی ها نیز بدیمن 
بود. در این گزارش به بررسی برنده ها و بازنده 

های هفته پایانی لیگ می پردازیم.
برنده ها:

شیخ دیاباته
مهاجم بلند قامت و اهل مالی استقالل، 
با ۲ گلی که وارد دروازه شاهین بوشهر کرد با 
اقتدار و با 15 گل توانست عنوان آقای گلی 
را از آن خود کند. عالوه بر این، دیاباته یک 
رکورد فوق العاده را در لیگ برتر به ثبت رساند. 
این بازیکن در مجموع ۳۰ دیدار این فصل 
استقالل، تنها در 16 دیدار بیش از 6۰ دقیقه 
بازی کرد و در کل در طی 15۲6 دقیقه موفق 
برساند.  ثمر  به  استقالل  برای  گل  شد 15 
یعنی دیاباته به طور میانگین هر 1۰1 دقیقه 
گل برای استقالل گلزنی کرد. شیخ دیاباته 
یکی از برندگان بزرگ هفته پایانی لیگ برتر 

لقب گرفت.
جواد نکونام

نکو در اولین تجربه سرمربی گری در 
لیگ برتر توانست فوالد را راهی آسیا کند. در 
حالیکه پیش از برگزاری دیدارهای هفته پایانی 
لیگ برتر، فوالد نسبت به سایر رقبایش شانس 
کمتری برای تصاحب بلیط حضور در آسیا را 
داشت، اما تمامی اتفاقات بر وفق مراد او و 
تیمش رخ داد و آنها توانستند در یک دیدار 
سخت و حساس با گذر از سد تراکتور که رقیب 
مستقیمشان محسوب می شد، جواز حضور 
در آسیا را کسب کنند. البته تنها پیروزی بر 
تراکتور برای فوالدی ها کافی نبود و آنها باید 
منتظر دیدار سپاهان نیز می ماندند و زردپوشان 
اصفهانی باید مقابل پیکان متوقف می شدند 
که این اتفاق نیز رخ داد و بدین ترتیب فوالد 

راهی لیگ قهرمانان آسیا شد.
هومن افاضلی

افاضلی که در ابتدا سرمربیگری پارس 
اتفاقات  از  پس  گرفت،  برعهده  را  جنوبی 
از  استقالل،  با  دیدار  لغو  مورد  در  داده  رخ 
هدایت  و  داد  استعفا  تیم  این  سرمربیگری 
از  قبل  تا  گرفت.  برعهده  را  سازی  ماشین 
تیم  هم  پایانی،  هفته  دیدارهای  برگزاری 
گزینه  جزو  افاضلی  قبلی  تیم  هم  و  فعلی 
های سقوط به لیگ دسته یک بودند ولی در 
نهایت ماشین سازی با کسب یک پیروزی 
مهم برابر صنعت نفت آبادان نه تنها تیمش 
را در لیگ برتر حفظ کرد بلکه توانست ماشین 
را به رتبه خوب یازدهم برساند. گل فردین 
عابدی سند بقای ماشین سازی را در لیگ برتر 
امضا کرد تا هومن افاضلی جزو برندگان مهم 

هفته پایانی باشد. 
بشار رسن

بشار دوپاس گل داد که پاس نخست را 
در همان دقایق ابتدایی به وحید امیری ارسال 
کرد و باعث شد تا امیری در موقعیت تک به 
تک دروازه منادی را باز کند. گل بعدی در 
آخرین دقایق نیمه اول در حالی زده شد که 
دروازه  روی  را  توپ  راست  سمت  از  بشار 
فرستاد و اوساگوآنا با ضربه سر دومین گل 
تیمش را به ثمر رساند. با این دو پاس گل 
پایتخت  دربی  آستانه  در  آمادگی خود  بشار 
را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که بعد از 
مصدومیت جزئی، فرم ایده آلی برای دیدار 
نیمه نهایی جام حذفی دارد. او فصل گذشته 
نیز در برابر سایپا گلزنی کرد و در ادامه بازی 
هم فرصت این را دارد تا هت تریک کند. رسن 
در حالی نیمه نمایش درخشانی را ارائه کرده 
که قراردادش در پایان فصل به پایان می رسد 
و سرخ ها امید اندکی به تمدید قرارداد با این 

بازیکن عراقی دارند.
مهدی قایدی

با  فصل،  ابتدای  در  کوچک  باشوی 
کسب اجازه از بزرگان استقالل، پیراهن شماره 
1۰ این تیم را برگزید. انتخابی که دستمایه 
طنز بعضی از هواداران تیم های رقیب نیز قرار 
گرفت. اما قایدی بی توجه به این حواشی، قول 
داد در این فصل 1۰ بار برای استقالل گلزنی 
کند. چنانچه تمامی رقابت ها را محاسبه کنیم، 
قایدی پیش از هفته پایانی لیگ، 11 گل در 
تمامی رقابت ها به ثمر رسانده بود ولی برای 
خود مهدی این مسئله خیلی مهم بود که در 
لیگ 1۰ گله شود. قایدی که 16 دیدار بود 
نمی توانست گلزنی کند و در عدد 9 قفل شده 
بود، باالخره موفق شد برای استقالل گلزنی 
کند. نکته جالب اینکه این اتفاق در زادگاه 
قایدی و شهر پدری باشوی کوچک رخ داد. 
عالوه بر این، قایدی با ارسال 8 پاس گل، در 
کنار میالد جهانی در صدر بهترین پاسورهای 
لیگ برتر قرار گرفت تا یک شب رویایی برای 

قایدی رقم بخورد.
عبداهلل ویسی

از تیم های در خطر  پیکان که یکی 
سقوط از لیگ برتر بود، با کسب نتایج خوب 
در هفته های پایانی، توانست در لیگ برتر 
بماند. شاگردان ویسی پس از شکست مقابل 
پرسپولیس، در 8 دیدار پایانی لیگ، موفق به 
کسب ۳ پیروزی و 5 تساوی شدند تا با بدست 
آوردن 1۴ امتیاز در این 8 هفته پایانی، از خطر 
سقوط فرار کنند. این در حالی است که پیکان 
در ۲۲ دیدار قبلی خود در لیگ، 15 امتیاز به 
دست آورده بود. عبداهلل ویسی با کسب نتایج 
درخشان بخصوص کسب تساوی مقابل تیم 
سپاهان،  و  تراکتور  استقالل،  مدعی  های 
کند  حفظ  برتر  لیگ  در  را  تیمش  توانست 
تا به عنوان یکی از برنده های هفته پایانی 

لیگ شناخته شود.
بازنده ها:

شایان مصلح
قطعا روزهای پایانی این فصل فوتبالی 
ایران، یک بازنده بزرگ داشت به نام شایان 
هفته  تا  تیمش  که  سپاهان  مدافع  مصلح. 
های پایانی در رده دوم جدول قرار داشت، 
با اشتباهات مرگبارش در دیدار با استقالل، 
باعث شکست تیمش و از دست رفتن رده 
با اشتباه در  دوم شد. عالوه بر این، مصلح 
دیدار حذفی مقابل استقالل و ارتکاب یک 
از  تیمش  حذف  ساز  زمینه  پنالتی،  خطای 
این رقابت ها بود. در هفته پایانی لیگ برتر، 
سپاهانی که این فصل مدعی کسب عنوان 
قهرمانی بود، مقابل پیکان متوقف شد و حتی 
از کسب سهمیه نیز عاجز ماند. اصفهانی ها 
با قرار گرفتن در رده پنجم لیگ برتر، غایب 
قطعی فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا هستند تا 
شایان مصلح و تیمش جزو بازنده های بزرگ 

هفته پایانی لیگ برتر لقب بگیرند. 
سیروس پورموسوی

از  گیری  کناره  از  پس  پورموسوی 
سرمربیگری تیم ملی جوانان، هدایت پارس 
را برعهده گرفت. او یک روز پس از انتخاب به 
عنوان سرمربی این تیم، توانست شهرخودرو را 
شکست دهد تا امیدهای پارسی ها برای بقا 
در لیگ برتر زنده شود. اما پارس در ادامه و 
در 6 دیدار بعدی خود، ۳ تساوی کسب کرد 
و ۳ بار نیز شکست خورد تا به همراه شاهین 
راهی دسته یک شود و هر دو نماینده بوشهر 

به  توجه  با  کنند.  سقوط  تر  پایین  لیگ  به 
شکست سایپا و ذوب آهن و توقف پیکان، 
بقای  توانست  می  پیروزی  یک  با  پارس 
خود را در لیگ قطعی کند ولی آنها مقابل 
نفت مسجدسلیمان کاری از پیش نبردند و با 
گلی که امید سینگ در دقیقه 88 وارد دروازه 
فروزان کرد، راهی دسته یک شدند. سیروس 
که  دیداری   ۷ در  نتوانست  که  پورموسوی 
هدایت پارس را برعهده داشت، امتیازات الزم 
را کسب کند، قطعا یکی از بازندگان بزرگ 

هفته پایانی لیگ نوزدهم است.
بهنام سراج

صنعت  و  پرسپولیس  سابق  بازیکن 
که  بود  ماه  بهمن  پایانی  روزهای  در  نفت، 
در  او  گرفت.  برعهده  را  ها  آبادانی  هدایت 
اولین بازی، توانست از سد سایپا عبور کند اما 
با شیوع کرونا، بازیها ۴ ماه به تعویق افتادند. 
با شروع مجدد بازیها، او توانست از سد پارس 
جنوبی نیز بگذرد ولی پس از آن در طی 6 
دیدار ۴ بازی را به استقالل، تراکتور، سپاهان 
مقابل  توانست  تنها  و  کرد  واگذار  پیکان  و 
نساجی و شهرخودرو به نتیجه تساوی برسد. 
سراج با صنعت نفت از سد شاهین قعر جدولی 
گذشت اما در آخرین هفته لیگ مقابل ماشین 
سازی تن به شکست داد. صنعت که یکی از 
تیم های مدعی کسب سهمیه آسیا بود، با 
سراج در 1۰ دیدار، تنها ۳ بار پیروز شد، 5 
بار شکست خورد و در ۲ دیدار نیز کارش به 
مساوی کشیده شد. کسب تنها 11 امتیاز در 
1۰ دیدار، کارنامه خوبی برای صنعت نفت و 
بهنام سراج نیست تا این مربی در جمع بازنده 

های هفته پایانی لیگ قرار بگیرد.
لوکا بوناچیچ

سرمربی کروات و کهنه کار ذوب آهن، 
در تیر ماه جانشین میودراگ رادولوویچ شد. او 
در نخستین گام مغلوب شهرخودرو شد و در 
دومین بازی نیز با شکست سنگین ۴-1 مقابل 
پیکان، تیمش را در آستانه سقوط به دسته یک 
قرار داد. بوناچیچ در 9 دیدار سرمربیگری ذوب 
آهن را برعهده داشت که در این تعداد بازی، 5 
دیدار را واگذار کرد، از سد شاهین و پرسپولیس 
گذشت و مقابل نفت مسجدسلیمان و نساجی 
متوقف شد. ذوب آهن در هفته پایانی، به لطف 
لغزش رقبایش یعنی پیکان، سایپا و پارس 
جنوبی در لیگ برتر ماندگار شد و در صورتی 
که این تیم ها در دیدارهایشان به پیروزی می 
رسیدند، ذوبی ها با بوناچیچ راهی دسته یک 
می شدند. به هر حال به نظر می رسد، این 
پایان کار لوکا در اصفهان بود و او که با وجود 
شکست در هفته پایانی و به لطف توقف رقبا 
در لیگ برتر ماندگار شد، در لیست بازنده های 

هفته پایانی لیگ جای می گیرد.
مهدی پاشازاده

این فصل از رقابت های فوتبال، برای 
پاشازاده یک مورد عجیب بود. پاشازاده این 
فصل فوتبالی را به عنوان سرمربی شهرداری 
بندرماهشهر در لیگ دسته ی دوم آغاز کرد. 
پس از وقفه و شروع مجدد فوتبال در دوران 
کرونا، مهدی پاشازاده از جمع ماهشهری ها 
جدا شد و به یک دسته باال تر رفت. او از لیگ 
دسته دوم و جنوب غربی ایران، به لیگ دسته 
اول و شمال آن رفت و هدایت سپیدرود رشت 
را به عهده گرفت. پس از کسب یک تساوی و 
یک شکست، این مربی از جمع رشتی ها در 

دسته یک جدا شد و مجددا به جنوب کشور 
بازگشت تا هدایت شاهین را این بار در لیگ 
برتر به عهده بگیرد. شاهین با پاشازده در 6 
دیدار تنها توانست پارس جنوبی را شکست 
دهد و مقابل گل گهر، استقالل و نفت آبادان 
شکست خورد و در دیدار با تراکتور و سایپا به 
نتیجه تساوی رسید تا به عنوان اولین تیم، 
راهی لیگ دسته یک شود. نکته جالب اینکه 
تیم قبلی پاشازاده یعنی سپیدرود نیز از دسته 
یک به دسته دو سقوط کرد تا پاشازده ناکام 
لیگ  پایانی  هفته  بزرگ  خورده  و شکست 

برتر ایران باشد.
***

ترین های لیگ نوزدهم
وضعیت  نوزدهم  لیگ  شدن  تمام  با 

»ترین ها«ی این فصل هم مشخص شد.
نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 
پنج شنبه شب به پایان رسید. در این فصل 
تیم های پرسپولیس، استقالل، فوالد، تراکتور 
و  شدند  پنجم  تا  اول  ترتیب  به  سپاهان  و 
شاهین شهرداری بوشهر و پارس جنوبی جم 
با قرار گرفتند در رتبه های شانزدهم و پانزدهم 
به لیگ دسته یک سقوط کردند. بعضی از 
مهم ترین آمارهای این فصل را مرور کردیم: 
بیش ترین پیروزی، شکست و تساوی

کسب  با  پرسپولیس  فصل  این  در 
کرد.  کسب  را  برد  بیش ترین  پیروزی   ۲1
بیش تر  باخت  با 15  هم چنین ماشین سازی 
از دیگر تیم های لیگ شکست را تجربه کرد. 
نفت مسجد سلیمان هم در بیش از نیمی از 
بازی هایش یعنی در 1۷ مسابقه مساوی کرد 

و تیم اول در این زمینه شد.
کم ترین پیروزی، شکست و تساوی

شاهین  و  جم  جنوبی  پارس  تیم های 
یک  دسته  به  دو  هر  که  بوشهر  شهرداری 
سقوط کردند، در این فصل فقط ۴ بار پیروز 
از زمین خارج شدند و دیگر تیم ها وضعیت 
بهتری از آن ها داشتند. پرسپولیس، استقالل 
دیگر  از  با 5 شکست کم تر  و سپاهان هم 
با  پرسپولیس  بازنده شدند. هم چنین  تیم ها 
به  لیگ کمتر  تیم های  از دیگر  ۴ مساوی، 

تساوی رضایت داد.
بیش ترین گل زده و گل  خورده

استقالل در این فصل 55 گل به ثمر 
رساند که از دیگر تیم ها بیش تر بود. شاهین 
باز  دروازه اش  بار  بوشهر هم 5۷  شهرداری 
شد و تیم دیگری از آن ها بیش تر گل نخورد.

کم ترین گل زده و گل خورده
تیم پارس جنوبی در این فصل فقط ۲۰ 
گل به ثمر رساند که بدترین آمار لیگ در این 
زمینه بود. هم چنین پرسپولیس هم در طول 
لیگ، 1۷ بار دروازه اش باز شد تا به این ترتیب 

وضعیتش از باقی تیم ها بهتر باشد.
بهترین و بدترین تفاضل گل

بهترین تفاضل گل لیگ به پرسپولیس 
تعلق گرفت و شاهین  با تفاضل مثبت ۲9 
 ۳1 منفی  تفاضل  با  هم  بوشهر  شهرداری 
بدترین تفاضل گل را به خودش اختصاص داد.

آقای گل و آقای پاس گل
شیخ دیاباته با 15 گل توانست عنوان 
بیاورد.  دست  به  را  ایران  لیگ  گلی  آقای 
هم چنین مهدی قایدی از استقالل و میالد 
گل  پاس  هشت  با  نفت  صنعت  از  جهانی 

مشترکا آقای پاس گل لیگ شدند.
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برنده ها و بازنده های لیگ ۱9؛

قصه لیگ به سر رسید!
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از راست وحید امیری، قیصر امین پور، استاد شهریار، حسین اسرافیلی
اختصاصی دنیای جوانان

مرد در هر چه ستم
هرچه بال می ماند

محمدعلی بهمنی

نتوان گفت که این قافله وا می ماند
خسته و خفته از این خیل جدا می ماند

این رهی نیست که از خاطره اش یاد کنی
این سفر همراه تاریخ به جا می ماند

دانه و دام در این راه فراوان اما
مرغ دل سیر ز هر دام رها می ماند

می رسیم آخر و افسانه وا ماندن ما
همچو داغی به دل حادثه ها می ماند

بی صداتر ز سکوتیم ، ولی گاه خروش
نعره ماست که در گوش شما می ماند

بروید ای دلتان نیمه که در شیوه ما
مرد در هر چه ستم، هرچه بال می ماند

رییس کتابخانه ملی ایران در دیدار با استاندار استان مرکزی 
بر توسعه پایدار و تعمیم فرهنگ کتابخوانی در نقاط مختلف کشور 
از جمله روستاها در جهت تحقق شعار کتابخانه ملی در خانه هر 

ایرانی تاکید کرد.
سید علی آقازاده استاندار استان مرکزی با حضور در سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، ضمن بازدید از این سازمان، برای 
همکاری این استان با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعالم 

آمادگی کرد.
اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
توسعه فرهنگ کتابخوانی در نقاط مختلف کشور را از مهمترین 
اهداف سازمان عنوان کرد و گفت: توسعه پایدار و تعمیم فرهنگ 
کتابخوانی در اقصی نقاط کشور در راستای احیای فرهنگ بومی 
و حفظ زبان و ادب فارسی است، به همین دلیل کتابخانه ملی 
زمینه  ایجاد  و  استانداری ها  با  ارتباط  برقراری  به  اقدام  ایران 
مناسب برای توسعه فرهنگ در روستاهای کشور کرده است و 
به دلیل ظرفیت های فرهنگی استان مرکزی می توان این مهم 

را به انجام رساند.

وی ادامه داد: اهتمام و توجه به توسعه پایدار و تعمیم فرهنگ 
کتابخوانی در نقاط مختلف کشور در جهت تحقق شعار »کتابخانه 

ملی در خانه هر ایرانی« صورت گرفته است.
سید علی آقازاده استاندار استان مرکزی نیز در این دیدار 
اشاره کرد: استان مرکزی آمادگی الزم جهت همکاری برای تحقق 
این مهم را در ابعاد مختلف با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
دارد. از همین رو با مشارکت انجمن غیر دولتی »مکارم« پنج 
شهرستان از استان مرکزی را به صورت پایلوت انتخاب کرده ایم 
اطالعات  خدمات  ارائه  جهت  مناسب  بستر  می شویم  متعهد  و 

کتابی را فراهم کنیم.
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به منابع 
دیجیتال موجود در این سازمان گفت: منابع دیجیتال شده بسیاری 
در کتابخانه ملی موجود است و بویژه که در شرایط شیوع ویروس 
کرونا دیجیتال شدن منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه 
زیر ساخت ها  سازی  آماده  در صورت  و  تسریع شد  ایران  ملی 
از سوی  این استان خدمات دیجیتال منابع کتابی و سندی  در 

سازمان ارائه می شود.

کتابخانه ملی در خانه هر ایرانی

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اسالمی در آستانه هفته دولت 
میزان تحقق 9 کالن برنامه 
این وزارتخانه را تشریح و درباره جریان 
صدور مجوز برای محصوالت فرهنگی 
از جمله کتاب قانون و مصوبات شورای 
اعالم  اصل  را  فرهنگی  انقالب  عالی 

کرد.
این  بیان  با  صالحی  سیدعباس 
مطلب که مردم پایگاه مهم و قابل توجه  
در عرصه فرهنگ و هنر هستند، گفت: 
فرهنگ  عرصه  مشکالت  ز  ا یکی 
سراسری  تشکل های  ایجاد  هنر  و 
به  گذشته  سال  سه  در  بنابراین  است 
کانون های فراگیر حوزه فرهنگ و هنر 
توجه جدی شده است. امضا تفاهم نامه  
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با 
سراسری  تشکیالت  ایجاد  هدف  با 
یکی  هنر  و  فرهنگ  مختلف  صنوف 
تا  بود،  زمینه  این  در  مهم  اقدامات  از 
با ترکیب سازی آن ها، کانون های  ابتدا 
اتحادیه  نهایت  در  و  فراگیر  فرهنگی 

بزرگ فرهنگ ایجاد شود.
با بیان این مطلب که ایجاد  وی 
اتحادیه صنفی کشوری جریان مدنی و 
صنفی فرهنگ و هنر را تقویت می کند، 
و  ناشران  اتحادیه  هنوز  داد:  ادامه 
در حالی  نداریم  کشوری  کتاب فروشان 
که فعالیت صنفی در این حوزه، سابقه 

5۰ ساله دارد.  
حوزه  در  د:  دا مه  دا ا صالحی 
فرهنگی،  ر های  کا و  کسب  بهبود 
از جمله  شد؛  تعقیب  کالن  مساله  چند 
مشمول  فرهنگی  کسب کار های  اینکه 
حمایت های دولتی قرار بگیرند. با این 
نگاه در دو سال اخیر، تسهیالت اشتغال 
بانکی  فضای های  در  هنر  و  فرهنگ 
به  کرونا  شیوع  در  که  می شود  تعریف 
کار ما آمد. بیمه بیکاری نیز با توجه به 
مشاغل ناپایدار این حوزه در هیات دولت 

در حال پیگیری است.
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
درباره سومین برنامه کالن خود بیان کرد: 
عمومی سازی دسترسی فرهنگی با هدف 
به  نیست«  تهران  »ایران،  شعار  تحقق 
معنای توزیع مناسب تولیدات و رویداد های 
فرهنگی را دنبال کردیم؛ بنابراین  امضا 
استانداری ها به کمک  با  تفاهم نامه   ۲۰
گذشته  سال  در  عالوه براین  آمده  است؛ 
در  وهنری  فرهنگی  رویداد  هزار   ۲۳۰

استان ها برگزار شد.
عمومی  کتابخانه   ۷۰ تاسیس   *

شهری و روستایی در سال 1۳98
صالحی درباره توسعه کتابخانه های 
کرد: ۷۰  بیان  در سال 1۳98  عمومی 
و  روستایی  شهری،  عمومی  کتابخانه 
مرکزی در سراسر کشور همچنین ۳۰ 
مجتمع فرهنگی و هنری افتتاح شدند.

وی با اشاره به تالش های وزارت 
حوزه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دیپلماسی فرهنگی گفت: ۳6 تفاهم نامه 
که  شده   امضا  مختلف  کشورهای  با 
فرصت تبادالت فرهنگی را مهیا می کند. 
رایزن های فرهنگی ایران در کشور های 
تبدیل  علمی  رایزن های  به  مختلف 
فضا ی  در  علمی  نهاد   ۴۰ شده  اند. 
تبادالت فرهنگی قرارداد داریم و با بیش 
از 11۰ موسسه مردمی در ارتباط بودیم 

تا صرفا با دولت ها در تعامل نباشیم.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
و  سازمانی  اطالعات  انتشار  داد:  ادامه 
از جمله  ساالنه  عملکرد های  و  هزینه  

هزینه کرد  های جشنواره ها و رویداد های 
مختلف، حمایت ها و قرارداد  ها و حتی 
یک  در  نوبت ها  و  فرایند ها  اطالعات 
سال گذشته مورد تاکید بوده و محقق 

شده است.
* ایجاد پنجره واحد خدمات حوزه 

فرهنگ تا آبان ماه
دولت  تحقق  ره  با ر د لحی  صا
هدف  با  هوشمند سازی  و  الکترونیک 
پیشگیری از فساد  و شفاف سازی و بهبود 
جریان کسب کار های فرهنگی و  هنری، 
فرهنگ  وزارت  خدمات  اکثر  افزود: 
سامانه ها  طریق  از  اسالمی  وارشاد 
مهر  تا  داریم  تصمیم  می شود.  انجام 
آبان ماه پنجره واحد خدمات  و حداکثر 
حوزه فرهنگ محقق شود. صدور بیش 
از 1۳۰ مجوز را به بیش از ۳۰ مجوز 

کاهش پیدا کرده است.
آثار  محتوایی  ارتقاء  درباره  وی   
حوزه فرهنگ و هنر، ادامه داد: بی تردید 
درعرصه کّمی، تولیدات فرهنگ وهنر 
توسعه قابل توجهی داشته است و در حوزه 
ارتقا کیفی براساس پژوهش  های انجام 
در  را  اجتماعی  همبستگی  مقوله  شده 
نخست  کنیم.  دنبال  باید  موضوع  پنج 
تحکیم  دوم،  اجتماعی،  نشاط  و  امید  
خانواده، سوم عزت و قدرت ملی، چهارم 
مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی و در 
با بی عدالتی و فساد است.  مبارزه  آخر 
توجه به این موارد همبستگی اجتماعی 
مردم  با  مردم  ارتباط  بخش  دو  در 
می کند.  کمک  حاکمیت  با  مردم  و 
گفت وگو  فرهنگی و انسجام فرهنگی، 
9 کالن برنامه  وزارت فرهنگ و ارشاد 

را تشکیل داده  است.
تحقق  ارزیابی  درباره  صالحی   
و  فرهنگ  وزارت  کالن  برنامه های 
قسمت  باید  گفت:  اسالمی،  ارشاد 
موجودی را دست کم نگیریم؛ به عنوان 
مثال فرهنگ ریشه دار و پر توان عرصه 
برابر  در  تا ب آوری  موجب  اجتماعی 
با  عالوه براین  شده است؛  تحریم ها 
کرونا  با  اجتماع  مقابله  جریان  بررسی 
فرهنگی  داشته های  تاثیرات  به  نباید 
پژوهش های  براساس  باشیم.  بی توجه 
انجام شده مشخص شد، فرهنگ تعاون 
اجتماعی و همدالنه در کشور ما باال است 
میلیونی   8۰ جمعیت  دیگر  به عبارت  

ایران، اجتماع گرا هستند.      
نشان  پژوهش ها  افزود:  وی   
می دهد اعتماد بیش از ۷۴ درصد مردم 
به پزشکان در حد زیاد و خیلی زیاد است. 
فرهنگ حرمت به پزشکان و همچنین 
میزان توجه به دعا در دوره کرونا نشان 
فرهنگ  به  توجه  با  کشور  می دهد 
تاریخی  ریشه  اعتبار  به  و  اجتماعی 

قابل توجه است. نباید بخش های ایجابی 
فرهنگ خودمان را دست کم بگیریم که 
برکاهش طمع دشمنان موثر بوده است.      
* مصرف فرهنگی مردم ژنتیکی 

است نه انتخابی
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فرهنگ،  حوزه  ضعف  نقاط  درباره 
گفت: مصرف فرهنگی مردم ما بیشتر 
ژنتیک و اجتماعی است تا انتخابی که 
و محصوالت  پیوسته صنایع  ارتقاء  در 
مصرف  در  نیست.  تاثیر  گذار  فرهنگی 
با  متناسب  فرهنگی  محصوالت  کّمی 
دچار  کتاب،  از جمله  دینی  هنجار های 
تولید  بر  جریان  این  و  هستیم  ضعف 
توزیع و اقتصاد فرهنگ تاثیر گذار است.

تسهیالت  ارائه  درباره  صالحی   
آسیب دیده  کسب کار های  صاحبان  به 
بخش های  به  کرونا  گفت:  کرونا،  از 
به طور  فرهنگ  حوزه  در  و  مختلف 
ایجاد  را  فراوانی  خسارت های  خاص 
که  فرهنگی  مراکز  تعطیلی  با  کرد. 
دارد  ادامه  همچنان  حوزه ها  برخی  در 
است.  متنوع  بسیار  خسارت ها  دامنه 
میزان  جاری،  سال  فروردین ماه   ۲5 تا 
خسارت  ها 1۰۰۰ میلیارد تومان برآورد 
کتاب  نمایشگاه  مثال  به عنوان  شد؛ 
سال  که  شد  تعطیل  در حالی  تهران 
تومان  میلیارد   1۳۰ تا   1۲۰ گذشته 

فروش داشت.   
 وی ادامه داد: حق بیمه اعضای 
 ۳5 مبلغ   به  هنر  اعتباری  صندوق 
مبلغ  عالوه براین  شد،  پرداخت  میلیارد 
6۰۲ میلیارد تومان اصحاب و فرهنگ 
درخواست  ثبت  کارا  سامانه  در  هنر 
کرده اند و از این مبلغ 1۲۰ میلیارد تومان 
پرداخت شده است. براساس مصوبه ستاد 
با کرونا متقاضیان دریافت  ملی مقابله 
تسهیالت حتی با وجود چک برگشتی 

می توانند تسهیالت دریافت کنند.
* تسهیالت ارزان قیمت به اهالی 

فرهنگ در راه است
صالحی افزود: 1۲۰ میلیارد تومان 
نیز به عنوان کمک تسهیالت معیشتی 
به اعضای صندوق اعتباری هنر پرداخت 
می شود که بال عوض است؛ عالوه براین 
۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان تسهیالت 
با  توافق  دنبال  به  نیز  قیمت  ارزان 
سازمان برنامه و بودجه پرداخت می شود. 
تسهیالت  شرایط  با  نیز  دیگری  مبلغ 
ارزان قیمت در راه است که امید واریم 

تا یک ماه آینده محقق شود.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فرهنگ،  حوزه  در  تولید  تداوم  درباره 
هنر و رسانه در شرایط کرونایی، گفت: 
یکی از راه های کاهش آسیب های ناشی 
از کرونا تقویت ارتباط حوزه فرهنگ و 

هنر با اقتصاد فضای مجازی است. کرونا 
ضرورت این مهم را بیشتر نشان داده و 
توجه فعاالن این حوزه به فضای مجازی 
از  صیانت  البته  کرده است؛  تقویت  را 
مالکیت معنوی و ایجاد گردش اقتصادی 

باید در این عرصه مورد توجه باشد.
این مطلب که حوزه  بیان  با  وی 
است،  خالقیت  حوزه  هنر  و  فرهنگ 
این  هنر  فرهنگ  حوزه  اقتضاء  گفت: 
پر  و  بال  با  را  خود  هنرمند  که  است 
جریان خالق  بتوانیم،  مقدار  هر  ببیند؛ 
بیشتر  ابتکارات  و  را حفظ کنیم جاذبه  
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  شد.  خواهد 
مقوله  دو  کند  تالش  باید  اسالمی 
به حفظ  توجه  و  آزادی خالقیت  حفظ 
دوگانه  به عنوان   را  دینی  ارزش های 
مکمل نه دو گانه معارض ببیند. تالش 
کردم به این نگاه معتقد و پیگیر باشم و 
البته به اظهار نظر های انتقادی که حتما 
مسئوالنه است احترام می گذاریم. تالش 

شده هم فکر کنیم و هم عمل.   
شاید  برخی  تاکید  داد:  ادامه  وی 
توجه صرف به خطوط قرمز و نظارت ها 
نداشته  توجه  موضوع  این  به  و  باشد 
و  آزاد گرایانه  جریان های  که  باشند 
پدید آورندگان  و  هنرمندان  مسئوالنه 
برخی  شاید  دیگر  سوی  از  شود.  کور 
فکر کنند می توان هیچ قرمزی نداشت 
و بدون توجه به هنجار های انسانی هر 

چه خواست نوشت و گفت.
 95 بررسی  به   اشاره  با  صالحی 
هزار کتاب برای اخذ محوز در اداره کتاب 
بیان کرد: شاید از بین 95 هزار عنوان 
تعدادی نا به حق مشروط و یا غیر مجاز 
شوند این موضوع را رد نمی کنیم البته 
مجوز  نابه حق  نیز  برخی  است  ممکن 
یا  و  سلیقه  از  ناشی  که  کنند  دریافت 

بی توجهی بررس ها بوده است.        
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هنجار های  و  ارزش ها  به  اینکه  بیان 
اجتماعی توجه داریم، گفت: باید توجه 
داشته باشیم، وزارتخانه ملزم به رعایت 
قانون و مصوبات شورای عالی فرهنگی 
 است، بنابراین آثار مختلف حوزه فرهنگ 
نمایشی  تولیدات  یا  و  کتاب  از جمله 
بدون نظارت و بررسی، مجاز به انتشار 
و اکران نیستند.صالحی افزود: منتقدان 
درباره میزان نظارت ها تصور می کنند در 
آثار عبور  از  به راحتی  بررسی ها  جریان 
می شود، در حالی که در حوزه های کتاب، 
فیلم و نمایش این طور نیست؛ تالش 
می کنیم در جریان گفت وگو  با مولفان و 
تولید کنندگان دیگر محصوالت فرهنگی 

موانع برطرف شود.
انقالب  عالی  شورای  عضو  این 
واژگان  برخی  وجود  درباره  فرهنگی 
در  اجتماعی  هنجار های  با  نامتعارف 
زبان  کرد:  بیان  موسیقی،  ترانه های 
میراث  با  ملی  میراث  به عنوان  فارسی 
دینی ما عجین شده است و باید به آن 
تعصب داشته باشیم. حوزه شعر و ترانه 
می طلبد؛  را  بیشتری  توجه  موسیقی  و 
البته در شورای موسیقی شخصیت های 
برجسته ای از حوزه شعر و ادبیات فارسی 
حضور دارند که جایگاه مشخصی دارند.

وی با اشاره به موج های موسیقی 
زیرزمینی و آن طرف آبی، افزود: ۲۰ هزار 
درخواست صدور مجوز برای ترانه و شعر 
ارائه می شود که تعداد آثار مردودی در 
جریان بررسی ها بسیار زیاد است. همواره 
تاکید داریم، اصل در مرحله بررسی بر 

گفت و گو با هدف اصالح است.

تسهیالت ارزان قیمت برای اهل فرهنگ در راه است

دفتر شعر »بال و پر باش نه قفس« روانه بازار کتاب شد

دفتر شعر »بال و پر باش نه قفس« اثر نسرین خراسانیان توسط نشر 
سیب سرخ منتشر شد.

تازه ترین دفتر شعر نسرین خراسانیان با عنوان »بال و پر باش نه قفس« 
به تازگی از سوی نشر سیب سرخ روانه بازار کتاب شده است.

نشرین خراسانیان با اشاره به اینکه این دفتر شعر شامل بیش از ۳۰ 
عنوان شعر اوست که در یکسال اخیر سروده شده اند گفت: من شاعری 
از  اغلب شعرهایم  دلیل  به همین  می کنم،  طبیعت صحبت  با  که  هستم 

طبیعت الهام گرفته است.
وی افزود: من با طبیعت و با فصل ها گفت وگوی دائمی دارم و سعی 
زیست خودم  من  باشد، شعرهای  نوشته هایم  از  زندگی ام سرشار  می کنم 
است و از هیچ شاعری الهام نگرفته ام ولی تاکید دارم آنها بیشتر آن چیزی 

است که خودم زندگی کردم.
این شاعر در ادامه با اشاره به این نکته که مضامین اجتماعی و زنانه را 
در قالب طبیعت بیان کرده است، گفت: شعر من شعر زنانه است از شرایط و 
محدودیت های زنان در شرایط اجتماع امروز سخن گفته ام با این همه من 
به بیژن نجدی هم عالقه زیادی دارم و فکر می کنم نگاه من به طبیعت 
متأثر از نگاه نجدی است، نه اینکه با چشم او ببینم، اما شعرهای نجدی در 

نگاه من تأثیر قابل توجهی داشته است.
نیز  این  از  پیش  و  است  آزاد  من  قالب شعر  کرد:  اضافه  خراسانیان 
منتشر  نزدیک تر  نشر  در  را  پاییز«  به نام »شب سلطنت  مجموعه شعری 

کرده ام که در آن نیز در همین قالب تجربه های تازه ای را داشته ام
دفتر شعر »بال پر باش نه قفس« را نشر سیب سرخ در 68 صفحه با 

قیمت 1۴ هزار تومان منتشر کرده است.

راه نجات صنعت نشر تزریق کاغذ دولتی است
مدیر انتشارات افراز معتقد است اگر 
شرایط بازار نشر مانند سال های دهه 8۰ 
یارانه کاغذ صحبت  از حذف  بود می شد 
نجات  راه  تنها  فعلی،  در شرایط  اما  کرد 
به  دولتی  کاغذ  تزریق  و  نشر حفظ  بازار 

ناشران است.
اعظم کیان افراز گفت: به طور طبیعی، 
و  می خریم  مرتب  به طور  را  آزاد  کاغذ 
نمی توانیم منتظر کاغذ دولتی باشیم چون 
هرهفته تولید داریم و نیاز به کاغذ داریم. 

اما مواقعی هم بوده که کاغذ دولتی رسیده و کار را اصطالحا راه انداخته 
است. اگر کاغذ یارانه ای برسد از آن استفاده می کنیم اما سالی یک یا دو 

بار استفاده از کاغذ دولتی، کفاف چاپ ساالنه ناشر را نمی دهد.
وی افزود: در حال حاضر هر بند کاغذ 6۰ در 9۰ را با ارز دولتی 1۰۰ تا 
15۰ هزار تومان تهیه می شود. این قیمت در بازار آزاد دو برابر یعنی حدود ۳۰۰ 
هزار تومان است. کاغذ یارانه ای هم که با ارز ۴هزارتومانی خریده می شود 
هم هست ولی محدود است. برای دریافتش باید در سامانه ثبت نام کرد و 
فرایند زمان بری هم دارد. کاغذ یارانه ای در دوسه سال اخیر که قیمت ارز و 
قیمت کاغذ باال رفته و نوسان داشته، به ناشران کمک کرده اما همان طور 
که گفتم، به قدری نیست که کفاف کار ناشر را بدهد. به همین خاطر هم 
هست که کاغذ آزاد وارد می شود و قیمتش هم نسبت به کاغذ یارانه ای دو 

برابر یا دوبرابر و نیم است.
این ناشر در پاسخ به این  پرسش که اگر قیمت کاغذ آزاد از ۳۰۰ هزار 
تومان باالتر برود و چندبرابر شود، چه وضعیتی برای بازار نشر و تولید کتاب 
غیرمنطقی  خیلی  ارقام  و  اعداد  و  وضعیت  آن زمان  گفت:  می آید،  پیش 
می شوند. اگر قیمت کاغذ آزاد در وضعیت فعلی دوبرابر شود و به بندی 6۰۰ 
هزار تومان برسد، باید با کتاب کاغذی خداحافظی کرد. چون قیمت گذاری 

کتاب هم خیلی تخیلی و غیرمنطقی می شود.
افراز درباره راه حل پیشنهادی خود گفت: خوب است که قیمت کاغذ 
ثبات داشته باشد و ما هربار با تغییر قیمتش روبرو نشویم. در حال حاضر 
و در شرایط فعلی که قیمت ارز نوسان دارد و ارزش دالر باال رفته است، 
خواه ناخواه قیمت کاغذ و مقوا هم باال رفته و به نظرم تنها راه نجات صنعت 
نشر کشور، این است که کاغِذ با ارز دولتی به بدنه آن تزریق شود تا تولید 
ادامه داشته باشد. می دانیم که هرچه قیمت کاغذ و مواد اولیه باال برود، 
قیمت کتاب هم باال رفته و قدرت خرید مخاطب پایین می آید. بنابراین در 

شرایط فعلی، بهترین راه حل این است که کاغذ دولتی باشد.
وی در ادامه گفت: زمانی هست که قیمت ارز ثبات دارد؛ مثل سال های 
دهه 1۳8۰ که ارز 8۰۰ تومان بود. آن زمان می شد گفت یارانه کاغذ را حذف 
کنند و همه ناشرها به طور یکسان از بازار، کاغذ تهیه کنند. کاغذ در آن برهه، 
بندی 9 هزار تومان بود و وقتی هم که خیلی گران شد، به ۲5 هزار تومان 
رسید. از سال های دهه 9۰ بود که خیلی گران شد و به قیمت های باالتر 
رسید. اگر شرایط، همان شرایط دهه 8۰ بود، می شد به ناشران گفت که 
کاغذ را هم مثل ابزارهای دیگر چاپ کتاب مثل هزینه های چاپخانه به طور 
آزاد هزینه کنند اما با شرایط فعلی، تنها راه نجات بازار نشر، این است که 
کاغذ دولتی باشد تا چاپ کتاب ادامه پیدا کند و بازار سر پا بماند. بعد هم 

باید دید چه پیش می آید تا متناسب با شرایطش، تصمیم گرفت.
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فرناز میرزالو

در زمینه زیرساخت های فرهنگی 
با فقر جدی مواجه هستیم 

در نخستین نشست بررسی توسعه فضاهای فرهنگی در جهان معاصر، 
سرانه تولید و مصرف محصوالت فرهنگی در جهان و ایران بررسی شد؛ 
آمارهایی که در ال به الی آن، عالوه بر عقب ماندگی های ملی، نکته های 
تکان دهنده ای از فقر شدید فضاهای فرهنگی هنری در برخی شهرهای 

کشور یادآوری شد.
در این نشست که به همت مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر 
در آدران )استان البرز( برگزار شد، امین عارف نیا ، مدیرعامل مؤسسه ، در 
بارزترین  از  سخنانی گفت: فضاهای فرهنگی هنری هر کشوری، یکی 
شاخص های دستیابی به توسعه پایدار تلقی می شود. متاسفانه ما در زمینه 
زیرساخت ها با یک فقر جدی مواجهیم. سرانه فضای سبز در ایران 11 
متر مربع، سرانه فضای آموزشی 5 متر مربع، سرانه فضای ورزشی یک 

متر و سرانه فضای فرهنگی حدود ۲۰سانتی متر است.
او افزود: درحدود هزار شهر کشور، ازجمله در ۷5 شهر با جمعیت 
باالی 5۰ هزار متر مربع، هیچ سالن سینمایی نداریم. همچنین در 1۲۰ 

شهر کشور کتابخانه عمومی نداریم.
عارف نیا همچنین گفت: سهم صنایع خالق از تولید ناخالص داخلی 
جهان حدود دو هزار و ۲5۰ میلیارد دالر است. میزان اشتغال صنایع خالق 
نیز در چند سال گذشته، براساس آمار یونسکو، هفت درصد رشد داشته است.

این مدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه به اشاره به اینکه 
فروش گیشه سینماهای جهان در سال گذشته میالدی معادل ۴۲.5 میلیارد 
دالر، محصوالت موسیقایی ۲۲.5، مد و لباس ۴۰6، کنسرت موسیقی 1۳.۲ 
وهنرهای نمایشی 19۲ میلیارد دالر بوده است، گفت: تعداد دانشجویان هنر 
ما در سال 9۷ برابر ۲96 هزار نفر بوده که تعدادی قابل توجه و بیانگر عالقه 
به آموختن و کسب دانش در حوزه فرهنگ و هنر است. تعداد هنرجویان 
آزاد نیز ۴۷۳ هزار نفر بوده است که همه این ها برای بروز خالقیت ها و 

آموزه هایشان به فضاهای فرهنگی نیاز دارند.
او ادامه داد: فروش محصوالت فرهنگی در کشور ما در حوزه سینما 
5۰۰ میلیارد تومان، موسیقی 5۰۰، نشر کتاب ۳5۰، تجسمی ۲۲۰، آثار 
نمایشی 9۰ و تبلیغات پنج هزار میلیارد تومان بوده است. همه این اعداد 
و ارقام گویای گستردگی سبد وظرفیت فرهنگی است که باید بررسی کنیم 

چگونه از این ظرفیت فرهنگی بهره ببریم.
در ادامه نشست، گروهی از کارشناسان، مدیران برخی مجموعه های 
در  دیگر،  کشورهای  در  کشورمان  فرهنگی  رایزنان  برخی  و  فرهنگی 

سرفصل های نشست، سخن گفتند.
دکتر علی اکبر ضیایی در سخنان خود زیر عنوان »مهندسی توسعه 
فرهنگی در جنوب شرق آسیا« گفت: یکی از سیاست های ماهاتیر محمد، 
توسعه فرهنگی، تشکیل جلسه های  برای مهندسی  مالزی،  نخست وزیر 
مشورتی با نخبگان فرهنگی جهان اسالم بود. آنها در بحث توفان فکری، 
ایده ها را می گرفتند و بومی سازی می کردند. درنهایت، االن مالزی کشوری 

شده که در همه زمینه ها به توسعه رسیده است.
او افزود: البته خود مالزی در روند توسعه خویش از کشور سنگاپور 
الگو گرفته که مدل توسعه کشورهای دیگری هم در منطقه بوده است. 
در مالزی امروز، بزرگ ترین نمایشگاه سالیانه هنری برگزار می شود که به 

حراج آثار هنری در لندن و دبی پهلو می زند.
همچنین دکتر ابوالحسن خلج منفرد در سخنانی زیر عنوان »لیبرالیسم 
اقتصادی ترکیه و انعکاس آن در حوزه فرهنگ«، پس از تشریح سیاست ها 
و اولویت های کشور ترکیه در روند توسعه خود در چند دهه گذشته،  گفت: 
ترکیه امروز سالیانه ۴۰ میلیون نفر گردشگر خارجی دارد و سالیانه ۴۰۰ 
میلیون یورو هم از راه فروش سریال هایش در 1۴۰ کشور جهان درآمد 
کسب می کند.او افزود: رمز توسعه ترکیه این است که نقطه عزیمت خود 
را از اقتصاد، آن هم اقتصاد متمرکز تحت هدایت حاکمیت قرارداده که به 

توسعه در عرصه فرهنگ نیز انجامیده است.
کارشناس بعدی دکتر علیرضا امیدبخش بود که با عنوان »آرمان شهر 
و اهمیت اندیشه آرمان شهری در تحول فرهنگی کشورها« با توجه به تجربه 
شخصی خود در حوزه اسپانیا سخنرانی کرد. او در سخنانی با توصیف و 
تشریح تاریخچه مقوله »آرمان شهر« در جهان و نیز نقش تاریخ اسالم در 
این زمینه، به تجربه های اسپانیا از ایده آرمان شهر در توسعه و گردشگری 
خود پرداخت.امیدبخش همچنین به نقش و استفاده پرچم محلی در اسپانیا 

و نیز جشن های مختلف برای ایجاد هویت اشاره کرد.
دکتر رضا ملکی دیگر سخنران برنامه بود که با موضوع »مروری بر 
سیاست ها و راهکارهای فدراسیون روسیه در توسعه فضاهای فرهنگی«  

سخن گفت.
او با توصیف روسیه به عنوان وسیع ترین کشور جهان و بزرگی پایتخت 
آن، گفت: مساله اقوام و اقلیت ها در روسیه امروز کامال امنیتی است؛ چون 
آنها نمی خواهند تجزیه دیگری رخ دهد. برای همین منظور سند ملی را 
تصویب کرده اند و آژانس اقوام با بودجه ای چشمگیر زیر نظر نهاد ریاست 
جمهوری به فعالیت می پردازد. با بررسی همه جوانب می توان گفت که 

روسیه در حال تکوین است و هنوز شکل نگرفته است.
ملکی همچنین گفت: وضعیت فرهنگی در روسیه سیر نزولی داشته، 
با این حال، درآمدهای فرهنگی 151 درصد رشد داشته است. مخصوصا 
البته موسیقی  تئاتر و موزه در روسیه امروز خیلی مورد توجه قرار دارد. 
در نزد مردم روسیه جایگاه اول هنری را دارد. تعداد شاغالن رسمی در 
بخش فرهنگ نیز رشد داشته و در عین حال، حقوق دریافتی آنان آنقدر 
افزایش یافته که به دریافتی پرسنل بخش های اقتصادی نزدیک شده است.

به  اشاره  با  این نشست،  از  در بخشی  اکبری  حجت االسام حسین 
تجربه های پادشاهی عمان در مسیر توسعه، گفت: این که ما از دیگران 
بیاموزیم، رویکرد مفیدی است. جهان و حتا همسایگان ما در حرکتند و ما 

نباید خودمان را در مقام گویندگی و توصیه کنندگی صرف ببینیم.

طیبه گوهری می گوید: برخورد حذفی و تحقیرآمیز با 
رمان های عامه پسند پسندیده نیست.

این نویسنده درباره ویژگی های رمان های عامه پسند 
و پرفروش و این که آیا لزوما یکی هستند و یا گاهی با هم 
اشتباه گرفته می شوند، اظهار کرد: در بحث افتراق این دو 
گونه ادبی باید به چند نکته اشاره کرد؛ نخست این که در 
داستان های عامه پسند معموال روابط انسانی فاقد پیچیدگی 
و عمق الزم هستند. هیچ کشف و شهودی در طول روایت 
اتفاق نمی افتد و روابط علت و معلولی غالبا سیر منطقی خود 

را طی نمی کنند و حوادث در سطح اتفاق می افتد.
او در ادامه افزود: در این رمان ها ماجرامحوری حرف 
اول را می زند و معموال فرم، زبان و تکنیک های روایی دغدغه 
ذهنی مولف نیست. تا آن جا که من می دانم نه منتقدی به 
به نقد  این کتاب ها اشتیاق دارد و نه مولف  نقد و بررسی 
جدی تن می دهد. اصوال وجه سرگرمی، فروش و سودآوری 
بیشتر در این صنعت جهانی حرف اول را می زند تا ماندگاری 

و تاثیرگذاری که دغدغه گونه  دیگر است.
دنیا  در  عامه پسند  ادبیات  کرد:  خاطرنشان  گوهری 

چرخه مالی گسترده و بسیار سودآوری دارد که در ایران از 
این موهبت هم برخوردار نیست، ولی به نسبت ادبیات مهجور 
فاخر وضعیت بهتری دارد، همان طور که در سینما و موسیقی 
چنین است. داستان های عامه پسند غالبا با پایان خوش، ختم 
تایید وضعیت  و  تثبیت  نوعی حامل  به  و  به خیر می شوند 
موجود هستند و به همین دلیل با مشکل حذف و سانسور 
روبه رو نمی شوند. این در صورتی است که یکی از ویژگی های 
ادبیات فاخر طرح سوال و ایجاد تشکیک در وضعیت کنونی 
است که نوعی نقد اجتماعی سیاسی را در خود نهفته دارد. 
این ویژگی موجب چالش و کنترل از سوی حکومت ها است 

که خود به محدودیت های این ژانر دامن می زند.
نویسنده »گلوگاه« و »برف سرخ«  سپس بیان کرد: 
سزاوار نیست ادبیات پرفروش و عامه پسند را یک کاسه کرده و 
چه بسا ادبیات فاخری که از بخت یاری فروش باال و استقبال 
مخاطب هم برخوردار شود که به خودی خود پدیده مبارکی 
است؛ در شرایطی که سود این فروش به جیب مولف هم برود.  
متاسفانه به خاطر آسیب هایی که در این چرخه هست معموال 
نویسنده از سود فروش اثر خود بی نصیب یا کم نصیب می ماند.

این نویسنده درباره نگاه تجارت گونه برخی از ناشران 
کتاب های  تولید  گسترش  به  منجر  که  کتاب ها  به  نسبت 
عامه پسند می شود و  این که آیا ممکن است نویسنده ای برای 
تأمین معاش به این سمت برود، بیان کرد: این که ناشران به 
ادبیات عامه پسند اقبال بیشتری نشان می دهند به این نکته 
برمی گردد که نشر یک بنگاه اقتصادی و فرهنگی است و 
را  خود  مالی  منفعت  ماندگاری  و  بقا  برای  ناشران  همواره 
لحاظ کرده و در اولویت قرار می دهند، اما نویسنده اگر به ژانر 
و انتخاب شخصی اش ایمان داشته باشد، به اصول حرفه ای 
خودش وفادار می ماند و اصول بنیادین خود را به خاطر پول، 
شهرت یا رانت زیر پا نمی گذارد و  هزینه  انتخابش را می پردازد.

گوهری درباره موضعی که معموال نسبت به کتاب های 
عامه پسند وجود دارد، گفت: برخوردهای حذفی و تحقیرآمیز 
شیوه معقول و پسندیده ای نیست و معموال جواب نمی دهد. 
هر ژانر مخاطب خودش را دارد، چنان که سینما هم انبوه 
مخاطبان خود را در عامه پیدا می کند و چرخه اقتصادی خود را 
به حرکت درمی آورد. همزمان فیلم های هنری برای مخاطب 

خاص و محدود تولید و عرضه می شود.

ناشران برای بقا و ماندگاری منفعت مالی را در اولویت قرار می دهند
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»به روایت تعزیه« روی موج رادیو نمایش و فرهنگ

از  تعزیه«  روایت  »به  برنامه 
امروز اوت شهریور  تا چهاردهم این 
روی  بامداد   ۳ ساعت  شب  هر  ماه، 
تکرار  و  می رود  فرهنگ  رادیو  آنتن 
رادیو  از  بعد  روز   1۴:۳۰ ساعت  آن 

فرهنگ است بخش می شود. 
ساجد قدوسیان تهیه کننده و کارگردان 
این برنامه رادیویی افزود: »به روایت تعزیه« سعی دارد از تعزیه خوان های 
پیش کسوت و جوانان کنار هم، هر شب چند بخش از یک مجلس تعزیه 
را پخش کند و ساختار خود تعزیه به گونه ای است که داستان آن در هر 
قسمت شروع و پایانی دارد و این گونه نیست که اگر شنونده ای یک شب، 
آن را نشنود، قصه تمام قسمت ها را از دست بدهد. این برنامه  به روایت 
احمد گنجی، صدابرداری مجید آیینه و با اجرای گروه تعزیه تهران در 

اداره کل هنرهای رادیو نمایش تولید شده است.

تلویزیون فیلم ۵ میلیاردی را ۱۳۰ میلیون خرید!

سیدجواد هاشمی با ابراز نارضایتی 
فیلم هایش،  آنالین  اکران  تجربه  از 
دانلودهای  از  ناشی  خسارت  دلیل  به 
بابت  هم  تلویزیون  از  از  غیرقانونی، 
کرد. انتقاد  فیلم هایش  از  یکی  خرید 

هرچند  گفت:  کارگردان  و  تهیه کننده  این 
می خواستم اکران فیلم »تورنادو« در سینماها 
ادامه داشته باشند، اما آن را به صورت آنالین اکران کردم و متاسفانه نتیجه 
مثبتی از این کار نگرفتم، در واقع این کار برای من خروجی خوبی نداشت 
چرا که دانلود غیرقانونی برای این فیلم سینمایی بسیار زیاد بود و همین 
مساله به فروش فیلم در اکران آنالین ضربه زد.وی افزود تلویزیون فیلم 
»پیشونی سفید ۳« را با 1۳۰ میلیون تومان خریداری کرد که این مبلغ 
حتی دستمزد یک بازیگر فیلم نیست، زیرا اگر با وضعیت اقتصادی فعلی 
بخواهیم »پیشونی سفید ۳« را بسازیم باید 5 میلیارد تومان هزینه کنیم. 

علیرضا مهران عطای تئاتر را به لقایش بخشید

علیرضا مهران بازیگر و کارگردان 
شرایط  نبودن  به فراهم  اشاره  با  تئاتر 
برای حضور در تئاتر، عنوان کرد امسال 
تمرکزش را روی بازی در حوزه سینما 
درباره  است.وی  گذاشته  تلویزیون  و 

این حوزه گفت: در سال  فعالیت هایش در 
و  نداشتم  تئاتری  فعالیت  جدید هیچ گونه 
چند کاری را هم که قرار بود به صحنه ببرم به دلیل شرایط کرونا و مسایل 

اقتصادی اجرا نشد  و به این جهت،عطای تئاتر را به لقایش بخشیده ام.
وی که سال گذشته نمایش های »هوس و هفت دقیقه« و »مغازه 
خودکشی« را در تماشاخانه نوفل لوشاتو و پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه 
برد، اظهار اشت در فیلم سینمایی »جونده« به کارگردانی نوید صولتی 
تینا  کارگردانی  به  در سریال »خاتون«  است  قرار  و  کرده  نقش  ایفای 

پاکروان نیز به ایفای نقش مبپردازد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

سلفی با دموکراسی در آمریکا

با  سلفی  « یی سینما فیلم 
دموکراسی« ساخته علی عطشانی به 
سیزدهمین جشنواره سن فرانسیسکو 

راه یافت.
این جشنواره  روزهای۲9 و ۳۰ 

شهریورماه برگزار می شود.
»سلفی با دموکراسی« داستانی ماورائی 
دارد و روایتی است از کسانی که در جنگ ایران و عراق حضور داشته اند 
و داستان آن تقریبًا در ادامه داستان فیلم »دموکراسی تو روز روشن« 

اتفاق می افتد.
و  احمدیان هستند  امیرعلی  و  احمدیان  فیلمنامه مسعود  نویسنده: 
پژمان بازغی، پوالد کیمیایی، کورش تهامی، آتیال پسیانی، سیما تیرانداز، 
امیرعباس گالب، دنیا مدنی، مهدی صبایی و قاسم زارع در آن ایفای 

نقش کرده اند.
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وزیر ارشاد از برنامه هاي فرهنگي و هنري وزراتخانه اش مي گوید...

عباس صالحي: 2۰۰ میلیارد تسهیالت براي اصحاب فرهنگ و هنر 
درنظر گرفته شده است

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 2۱ - پ. ۱۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالك ۱۰8- واحد9 
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

هفته  آستانه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دولت، با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک )شبکه 
در  وزارتخانه  این  برنامه های  مجموعه  سیما(  یک 
اقدامات  همچنین  و  نه گانه  برنامه های  راستای 
در  شده  وارد  خسارت های  برخی  جبران  حوزه  در 
برنامه های فرهنگی و هنری ناشی از شیوع ویروس 

کرونا را تشریح کرد.
برنامه، هفته  این  ابتدای  سیدعباس صالحی در 
اظهار  و  تبریک گفت  را  روز جهانی عکس  و  دولت 
کرد عکاسان در تصویر گری، تصویریابی و نگهداری 
زندگی اجتماعی و فضاهای خاص تالش می کنند و 
در ایام شیوع کرونا هم به طور ویژه به کمک حوزه 

تصویرسازی در این زمینه آمده اند.
وزیر ارشاد در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه 
در زمان تصدی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 9 
کالن برنامه به عنوان نقشه راه این وزارتخانه اعالم 
کردید و تاکنون چه مقدار از آن کالن برنامه ها محقق 
شده است، گفت: در ابتدای تصدی بر این وزاتخانه 9 
کالن برنامه تعریف شد و در ۳ سال گذشته به دنبال 
بر  تکیه  برنامه ها  این  از  یکی  بوده ایم.  آنها  تحقق 
ظرفیت های مردمی در عرصه فرهنگ و هنر بوده است. 
به این معنا که ظرفیت عرصه فرهنگ و هنر می تواند 
بر مردم تکیه کند زیرا مردم مهم هستند. بر این اساس 
چند اتفاق افتاده که از آن جمله توجه بر کانون های 
فراگیر حوزه فرهنگ و هنر است. تشکل های سراسری 
در اغلب صنوف فرهنگ و هنر غیرممکن بوده و هست. 
در این زمینه مقدماتی با وزارت کار و امور اجتماعی شد 
که در هیات دولت نیز مطرح شد تا بتوانند تشکل های 
بزرگ داشته  اتحادیه  امکان  سراسری داشته و حتی 
باشند. با این نوع اتفاقات در واقع جریانی پیش می آید 
که حوزه فرهنگ و هنر بتواند جایگاه واقعی خود را 
به دست آورد. به عنوان مثال اتحادیه ناشران با اینکه 
سابقه 5۰ ساله هم دارد ولی دارای اتحادیه کشوری 

نبوده است و با این نوع نگاه ها تقویت مردمی عرصه 
فرهنگ و هنر مورد توجه قرارگرفت و در این مسیر 

متغیرهای زیادی هم دنبال شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه دوم را بهبود 
کسب و کارهای فرهنگ و هنر برشمرد و ادامه داد: 
در این زمینه هم چند مسئله کالن تعریف شد، اینکه 
حمایت  و  اشتغال  ردیف  در  هنر  و  فرهنگ  موضوع 
اشتغال دولتی قرار بگیرد و بر این اساس بیمه بیکاری 

اصحاب فرهنگ و هنر را دنبال می کنیم.
وزیر ارشاد در ادامه به برنامه سوم اشاره کرد و 
افزود: سومین برنامه، عمومی سازی دسترسی فرهنگ 
است تا رویدادها و تولیدات فرهنگی و هنری توزیع 
سال   ۳ در  که  قدم هایی  از  یکی  کنند.  پیدا  مناسب 
گرفته  آن صورت  از  قبل  اقدامات  امتداد  در  گذشته 
امضای تفاهم نامه با استانداری ها در فضای فرهنگی 
است که سرعت گرفته است. در این بازه زمانی با ۲۰ 
 98 سال  در  داشته ایم.  تفاهم نامه  امضای  استانداری 
حدود ۲۳۰ هزار رویداد فرهنگی و هنری در استان ها 
داشته ایم. 1۰۰ سینما در سال 98 در استان ها بازسازی 

و یا ساخته شده است. طرح امید در حوزه سینمایی هم 
شروع به کار کرده و در حوزه کتابخانه های عمومی 
هم ۷۰ کتابخانه شهری و... در این مدت شکل گرفته 
است. عمومی سازی دامنه وسیعی دارد که نباید تولیدات 
و رویدادها در تهران بماند و جریان تولید فرهنگ و 
هنر همه کشور را در بربگیرد تا شعار ایران تنها تهران 
نیست تحقق یابد. برنامه دیگر مناسبات فرهنگی و هنر 
کشور در جامعه بین الملل در قالب دیپلماسی فرهنگی 
است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مجموعه 
معاونت ها و بخش های مختلف این وزارتخانه اقدامات 
داشته  این حوزه  در  توجهی در ۳ سال گذشته  قابل 
است. ۳6 موافقتنامه با کشورهای مختلف انجام شده 
که فرصت تبادالت فرهنگی و هنری کشور با جامعه 

بین الملل را فراهم می آورد.
صالحی در ادامه اعالم برنامه های این وزارتخانه 
شفاف سازی  گفت:  خود،  برنامه  9 کالن  راستای  در 
و  فرهنگ  حوزه  که  است  برنامه ها  این  دیگر  از 
و  اجتماعی  مرجع  گروه های  با  نسبت  دلیل  به  هنر 
عمل  شفاف  خود  رویدادهای  ارائه  در  باید  مردمی، 
کند زیرا فاصله های ارتباطی کمتر می شود. بر همین 
اساس معاونت ها و سازمان های وزارتخانه، رویدادها، 
جشنواره ها، مجموعه حمایت ها و قراردادهای خود را 
منتشر می کنند. دولت الکترونیک و هوشمند از دیگر 
برنامه های این وزارتخانه است که دنبال شده است. هر 
چقدر به طرف دولت الکترونیک حرکت کنیم موجب 
تسهیل خدمات و پیشگیری از فساد و همچنین قابلیت 
داده کاوی اطالعات در حوزه فرهنگ و هنر می شود. تا 
مهر امسال موضوع پنجره واحد و انجام تمامی امور از 
طریق سامانه ها صورت می گیرد. بیش از 1۳۰ مجوز 
داشته ایم که در این مدت به ۳6 مجوز تقلیل یافته است.

ارتقای محتوای  اسالمی  ارشاد  و  وزیر فرهنگ 
حوزه فرهنگ و هنر را از دیگر برنامه های این وزارتخانه 
افزود: در حوزه کمی توسعه قابل توجهی  برشمرد و 
داشته ایم و در حوزه کیفی که دارای اهمیت هم است 
با تعریفی مسیر حرکت 5 موضوع را با پژوهش های 

همبستگی  باید  که  داشته ایم  کتابخانه ای  و  میدانی 
اجتماعی،  نشاط  و  امید  موضوع   5 در  را  اجتماعی 
تحکیم خانواده، عزت و قدرت ملی، مسئولیت پذیری 
فرهنگی و اجتماعی و مبارزه با بی عدالتی و فساد دنبال 
کنیم و این منجر به اعتماد مردم به مردم و مردم به 

حاکمیت می شود.
سیدعباس صالحي در پاسخ به این پرسش مبنی 
بر اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد و فرهنگ را دو 
چه  فرهنگ  بنابراین  می دانند،  کشور  مهم  اولویت 
ما  فاصله  و  دارد  کشور  اهداف  پیشبرد  در  جایگاهی 
با آنچه هستیم و آنچه باید باشیم چقدر است، گفت: 
در ابتدا باید بدانیم با چه نگاهی به این موضوع نگاه 
می کنیم. باید قسمت پر لیوان را دید ولی نه به معنای 
کم  دست  را  فرهنگ  نباید  کاستی ها.  گرفتن  نادیده 
در  کشور  آوری  تاب  از  توجهی  قابل  بخش  گرفت. 
مواجهه با مشکالت اخیر ریشه در فرهنگ کشور ما 
دارد و فرهنگ منجر به تاب آوری در مقابله با مشکالت 
پژوهشگاه  است.  موارد  این  از  یکی  کرونا  که  شده 
فرهنگ، هنر و ارتباطات در زمینه ویروس کرونا نتایج 

اینکه  با  را به دست آورده است. کرونا  قابل توجهی 
موضوع بهداشتی است ولی اینکه ریشه های فرهنگی 
چگونه به کمک آن آمده است قابل بررسی است. در 
این پژوهش ها سوال شده که در زمان شیوع کرونا چقدر 
به قشر ضعیف کمک کرده اید و ۴۰ درصد پاسخ داده اند 
که به اقشار ضعیف جامعه کمک کرده اند. ما جامعه با 
تعاون اجتماعی داریم که گاهی به آن کمتر توجه می 
شود. به عنوان مثال در شرایط تحریم و شیوع کرونا 
زمینه های بیشتری وجود داشت تا اتفاقات بد بیفتد اما 
بر اساس پژوهش صورت گرفته از سوی پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات نشان داده شد که بر اساس 
فرهنگ جمعی کشور، بیش از ۴۰ درصد از مردم به قشر 
فقیر جامعه کمک کرده اند. همچنین در پیمایش دیگری 
۷۴ درصد از مردم به نهاد سالمت و جامعه پزشکی 
کشور اعتماد داشته اند و این نشان می دهد که حرمت 
جایگاه  از  ما  کشور  در  پزشکان  جامعه  و  پزشک  به 
ویژه ای برخوردار است. بنابراین فرهنگ اجتماعی ما 
دارای اضالعی است که به اعتبار مقوم های هویتی و 

تاریخی خود قابل توجه است.
وی در پاسخ به اینکه پس چرا این اتفاقات کمتر 
نمود دارد و آیا به دلیل تبلیغات کم در این زمینه است، 
گفت: عوامل متعددی وجود دارد. گاهی به دلیل عادت و 
طبیعی شدن و یا عدم باز روایت درست از اقدامات است 
که گاهی اقدامات دیده نمی شود. بنابراین روایت گری 
درست، دقیق و جذاب اهمیت دارد. نباید بخش های 
بگیریم.  را دست کم  فرهنگ  مثبت حوزه  و  ایجابی 
باورهای  که  گفت  باید  هم  لیوان  خالی  نیمه  درباره 
اینکه  اما  است.  اعتنا  قابل  حوزه هایی  در  ما  دینی 
چقدر مصرف فرهنگی داریم باید گفت که به شکل 
کمیت پذیر ضعف داریم و این بر حوزه تولید اقتصاد 
و  توزیع آن تاثیر می گذارد. بخش دیگری که در آن 
ما در جامعه ای  این است که  آسیب پذیری داشته ایم 
هستیم که فرهنگ مثبت کنجکاوی دارد و به دنبال 
حرف های تازه است و این ویژگی مثبتی است ولی در 
اگر در موازات  آنجایی که در مبادالت قرار می گیرد 

حرکت نکند تحریک پذیر می شود. بنابراین باید تبادل 
و توازن بین کنجکاوری و مبادالت و تولیدات داخلی 

و خارجی را حفظ کنیم.
وزیر ارشاد که عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیز مي باشد درباره اینکه کرونا در حوزه های مختلف 
از جمله حوزه فرهنگ و هنر کشور اثر مخرب داشته 
این  جبران  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و 
افزود: کرونا در  اقداماتی داشته است،  خسارت ها چه 
حوزه های مختلف اجتماعی و به طور ویژه در حوزه 
فرهنگ و هنر خسارت هایی را وارد کرده است. یکی 
از ویژگی های حوزه فرهنگ و هنر ذات جمع گرایانه 
آن است و محصوالت، رویدادها و تعامالتش به صورت 
جمع گرایانه است و در زمان شیوع کرونا حوزه فرهنگ 
و هنر بیش از هر حوزه دیگری آسیب دیده است. در 
این مدت حوزه های مختلف فرهنگی و هنری تعطیل 
هستند  تعطیل  شبهه  صورت  به  هم  برخی  و  شدند 
از  ناشی  خسارت های  برآورد  امسال  فروردین   ۲۴ تا 
1۰۰۰میلیارد  کشور  هنر  و  فرهنگ  بخش  بر  کرونا 
عنوان  به  بود.  وسیع  بسیار  آن  دامنه  که  بود  تومان 

مثال نمایشگاه کتاب تهران در سال گذشته 1۲۰ تا 
1۳۰ میلیارد تومان فروش داشته است. حوزه سینما در 
سال گذشته تا اسفند ۳۰۰ میلیارد تومان فروش سینما 
داشته است و یا در بخش های دیگر از جمله موسیقی و 
هنرهای تجسمی نیز خسارت هایی داشته ایم. سالن های 
نمایشی تهران که حدود 1۲۰ سالن است تعطیل شدند 
و در شهرستان ها هم به همین شکل بود. بنابراین با 
توجه به این خسارت ها در ابتدای شیوع این ویروس 
بحث های مفصلی با دولت داشتیم. شرایط دولت را هم 
ما و هم مردم می دانند و درک می کنند. بنابراین متوجه 
مشکالت دولت در تامین منابع هستیم ولی اقداماتی 
هم در این زمینه برای خسارت دیده ها در این حوزه 
شده است که بیمه هنرمندان یکی از این اقدامات است. 
بخش بیمه پرداخت شخصی در ۳ ماهه اول امسال با 
مبلغ ۳5 میلیارد تومان از صندوق اعتباری هنر برای 
از  پرداخت شد.  بودند،  این صندوق  بیمه  کسانی که 
دیگر اقدامات در این حوزه این بود که حوزه فرهنگ 
و هنر در فضای رسته های فرهنگی و تسهیالت قرار 
اصحاب  تومان  میلیارد  تاکنون حدود 6۰۲  و  گرفتند 
که  کرده اند  نام  ثبت  کارا  سامانه  در  هنر  و  فرهنگ 
است.  پرداخت شده  مبلغ  این  از  تومان  میلیارد   1۲۰
هم  نوبخت  و  جهانگیری  آقایان  کمک  با  همچنین 
توانستیم 1۲۰ میلیارد تومان به عنوان کمک تسهیالت 
معیشتی برای اعضای صندوق اعتباری هنر دریافت 
کنیم. با ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت هم 
موافقت شده که به زودی در اختیار اصحاب فرهنگ 

و هنر قرار می گیرد.
عباس صالحي درباره اینکه با توجه به شیوع کرونا 
تمهیداتی الزم است که فعالیت های فرهنگی و هنری 
ارشاد اسالمی چه  و  متوقف نشود و وزارت فرهنگ 
سیاست های جدیدی در این زمینه دارد، گفت: در ابتدا 
فکر می کردیم مدت شیوع این ویروس کوتاه است ولی 
اکنون اقدامات متعددی الزم است تا خسارت های ناشی 
از آن را به حداقل برسانیم و بتوانیم فضای فرهنگ 
و هنر کشور را سر پا نگه داریم. در زمان شیوع کرونا 
فضای فرهنگ به اقتصاد مجازی نزدیک شد. و شاید 
نیاز وجود داشت و کرونا ضرورت آن را  این  از قبل 
ارتباط  آن  با  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  و  کرده  بیشتر 
آنالین  کنسرت های  و  تئاترها  مثال  کرده اند.  برقرار 
در این مدت برگزار شد. عرضه هنرهای تجسمی به 
صورت آنالین و برگزاری جشنواره موسیقی جوان به 
صورت آنالین از دیگر این برنامه ها بود. بنابراین یکی 
از رویکردهای اساسی که می تواند کمک کننده باشد 
حقیقی  فضاهای  کمک  به  که  است  مجازی  فضای 
مالکیت  از  صیانت  به  باید  میان  این  در  ولی  می آید 

معنوی و اقتصادی آثار هم توجه داشته باشیم.
در  اینکه  درباره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
زمان شیوع کرونا شاهد پخش برخی فیلم های دارای 
پروانه نمایش در فضای مجازی بودیم و این اقدام چقدر 
در فضای جدید  افزود: همیشه  باشد،  پایدار  می تواند 
ابتدا به ایجاد ذائقه سازی باید پرداخت و بعد از آن به 
اقتصاد آن می پردازیم. مثال در حوزه موسیقی آنالین 
ابتدا به این فکر کردیم که آیا از آن استقبال می شود 
و یا مثال در حوزه تئاتر که مصرف کننده کمتری دارد 
از طریق پخش آنالین فضاهای وسیع تری را پوشش 
می دهد. بنابراین؛ این نوع برگزاری فرصت اقتصادی 
شدن بیشتری را ایجاد می کند. اقتصادی کردن پخش 
آنالین با گسترش ذائقه ها و عادت کردن به آن پدید 
حوزه  در  دیگری  جدید  فضاهای  می توانیم  و  می آید 

اقتصاد فرهنگ و هنر ایجاد کنیم.
او در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئول کمیته اطالع رسانی 
همکاری  میزان  چه  کروناست  با  مقابله  ملی  ستاد 
گفت:  است،  داشته  را  هنری  بخش های  و  رسانه ها 
حوزه رسانه نسبت به دیگر بخش های جامعه سریع تر 
آغاز به کار کرد. در بهمن سال گذشته مسئوالن وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی با رسانه ها جلساتی 
داشتند و بعد از آن ستاد ملی مقابله با کرونا شکل گرفت 
و سپس کمیته اطالع رسانی در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تشکیل شد. در ذیل آن ستاد خبری هم ایجاد 
شد که الهامی بود از ستاد تبلیغات جنگ که ترکیبی از 
دستگاه های اجتماعی، خبرگزاری های مهم و صدا و 
سیما بود. همچنین شورای اطالع رسانی استان ها هم 
به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تشکیل شد که ۲۰۰ جلسه در استان ها برگزار 
شد. بنابراین در شش ماه گذشته تجربه رسانه ای خوبی 
داشته ایم و خبرگزاری ها، سایت های خبری، شبکه های 
اجتماعی و... با کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مقابله با 

کرونا همکاری خوبی داشته اند تا بتوانیم از این طریق در 
ایام شیوع کرونا مرجعیت داخلی رسانه ای ایجاد کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره اینکه یکی از 
انتظارات از این وزارتخانه نظارت بر تولیدات فرهنگی 
و هنری است و برخی از ضعف بر این نظارت گالیه 
دارند و آن را مغایر با ارزش های سبک زندگی ایرانی 
فعالیت های  بر  نظارت ها  گفت:  می دانند،  اسالمی  و 
فرهنگی و هنری دارای چند مسیر است که باید توازن 
آن را حفظ کنیم. مانع نشدن از آزادی های فردی و 
خالق افراد یکی از این مسیرهاست. بنابراین هرچقدر 
جریان خالق را حفظ کنیم تولیدات آثار با نوآوری بیشتر 
همراه است. دومین مسیر حفاظت از ارزش های اخالقی 
و هویتی افراد است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
باید تالش کند این دو مسیر را به عنوان دوگانه مکمل 
و در کنار هم جلو ببرد. با توجه به این دو مسیر دو نگاه 
و دو نظر هم در جامعه وجود دارد که برخی با مسیر 
اول و برخی هم با مسیر دوم وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مخالف هستند و ظرافت کار در همین نکته 
است و تالش من و همکارانم این است که در مقام 
عمل پیگیر کار در این حوزه باشیم. برخی با نگاه اول 
و برخی با نگاه دوم به این نظارت ها توجه می کنند و 
ممکن است در این میان برخی از خالقیت ها کور شود و 
از طرفی با نگاه اول برخی حس کنند که معنای آزادی 
عرضه  را  چیزی  هر  می شود  که  است  این  خالقیت 
انسانی و...  کرد بدون توجه به ارزش های اجتماعی، 
. ولی ما در این مدت تالش کرده ایم که هم فکر و 
هم عمل کنیم. مثال سال گذشته در بخش کتاب 95 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  بررسی  برای  کتاب  هزار 
اسالمی تحویل داده شده است. ۲۰۰ فیلم اولی ها و 
حرفه ای هم برای اخذ مجوز به این وزارتخانه در سال 
گذشته ارائه شده است. 1۷۰۰ نمایش فقط در تهران 
ترانه آمده است.  ترانه ها ۲۰ هزار قطعه  و در بخش 
ارائه مجوز فعالیت  آثار رسیده برای  از  این حجم  در 
و  می کنند  توجه  آن  به  نگاه خالقیت  با  افراد  برخی 
مواردی را که غیرمجاز و یا مشروط اعالم می شود را 
تصور می کنند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
آزادی اندیشه مخالف است و با همین نگاه به نقد این 
وزارتخانه می پردازند. از منظر آن ها وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی وزارتخانه سانسور است. بنابراین تالش 
از طریق گفت و  تهیه کنندگان  با مولفان و  می کنیم 
گو موارد مشروطی آثار را کاهش دهیم. از طرفی هم 
دارد که  در جامعه وجود  اجتماعی  برخی هنجارهای 
نمی توان به آن ها بی توجه بود. در بخش نظارت برخی 

دیگر از افراد تصورشان این است که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به راحتی مجوز یک اثر را بدون بررسی 
ارائه می دهد. این در حالی است که ما دارای قوانین 

باالدستی هستیم و براساس آن عمل می کنیم.
در  استفاده  مورد  ترانه های  برخی  درباره  وی 
طریق  از  اسطوره سازی  به  توجه  عدم  و  موسیقی 
سینمای کشور گفت: یکی از بحث های مهم که باید 
مورد توجه بیش از پیش قرارد بگیرد زبان فارسی است 
که به عنوان میراث ملی به شمار می آید. بنابراین باید 
به آن تعصب و توجه داشته باشیم و در حوزه شعر و 
ترانه هم باید توجه بیشتری کنیم. در شورای ترانه و 
شعر پیشکسوتان برجسته ای حضور دارند. در عین حال 
ما در مقابل موج هایی به شکل موسیقی های زیرزمینی 
و خارجی هستیم که فشارهای زیادی در این زمینه 
بر ما وارد می کند. تعداد ترانه هایی که مردود شده اند 
اصالح  بر  تاکید  نیز  ما  کار  اصل  است.  توجه  قابل 
است. دومین موضوعی که باید به آن حساس باشیم 
از آن اخالق فطری  انسانی و فراتر  بین اخالق  مرز 
است. در حوزه اسطوره سازی که امر مهمی است باید 
به  را  تاریخی  اسطوره های  می تواند  سینما  که  گفت 
اسطوره های تصویری و سپس به اسطوره های ذهنی 
مبدل کند زیرا جامعه بدون اسطوره ماندگار نیست و 
انتظار از سینمای ایران باید باال باشد. سینمای کشور 
ما در منطقه بی رقیب و در برخی از کشورهای توسعه 
یافته هم کم رقیب است. قدم هایی هم در این زمینه در 
حوزه ها مختلف برداشته شده است؛ مثال اسطوره سازی 
به صورت  بیشتر  آن  از  قبل  تا  که  چمران  شهید  از 
مکتوب معرفی می شد و یا فیلم ۲۳ نفر و ... از جمله 
نمونه های اسطوره سازی در سینمای کشورمان است.

پرسش  این  به  پاسخ  در  پایان  در  ارشاد  وزیر 
مبنی بر اینکه چرا از نمایشنامه های خارجی بیشتر از 
نمایش نامه های داخلی استفاده می شود، گفت: از دهه 
چهل با این موضوع رو به رو بوده ایم که باید تئاتر ایرانی 
داشته باشیم و بزرگانی مثل علی نصیریان و برخی از 
پیشکسوتان این حوزه دغدغه این امر را داشته اند که 
باید در این حوزه با فرم و سالیق خود نسبت برقرار 
کنیم. به نظرم در این زمینه ضعیف نیستیم ولی در 
عین حال قوی هم نیستیم. قدم هایی را هم در این 
زمینه برداشته ایم و هنرهای نمایشی با مفاد مضمون 
و نوع فرم هم کم نیستند. ولی جریان عرضه تئاتر با 
علت های  که  است  فراوان  خارجی  نمایش نامه های 
متعددی دارد که راه حل آن این است که تئاتر ایرانی 
بیشتر دیده شود و به دیده شدن بیشتر آن کمک کنیم.
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