
تجارت گاز با ترکمنستان در دستور کار

در  تحصیلی  سال  آغاز  گفت:  ابتدایی  آموزش  معاون 
۱۵ شهریور به معنای باز شدن مدارس در کل کشور نیست.

رضوان حکیم زاده با بیان اینکه بازگشایی مدارس در ۱۵ 
شهریورماه به معنای باز کردن مدارس و حضور فیزیکی دانش آموزان 
سر کالس نیست، گفت: برای ما موضوع مهم تداوم جریان آموزشی و 
پرورشی است و اینکه بچه ها سال تحصیلی را بدون هیچ مشکلی آغاز 

کنند. شروع جریان آموزش به گونه ای باشد که با رعایت پروتکل ها دانش 
آموزان بدون مشکلی سال تحصیلی را آغاز کنند.

با  بود،  آمده  پیش  که  خاصی  شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
به  بدون مشکل خاصی  را  دبیران سال تحصیلی گذشته  باالی  همت 
پایان رساندیم و برای سال تحصیلی جدید هم همه تمهیدات اندیشیده 

شده است.

حکیم زاده گفت: یکی از دستاوردهای این جریان، درگیری والدین 
در امر آموزش بود. قباًل شاید والدین دانش آموزان در جریان تحصیل 
در  چند  هر  آمدند  کار  پای  والدین  ابتدایی  بخش  در  خصوصًا  نبودند. 
سند تحول بنیادین آمده که والدین شرکای اصلی و راهبردی هستند و 

امیدواریم این دستاورد را حفظ کنیم.
صفحه ۵

رییس جمهور گفت: حدود ۸۹ نیروگاه ما توسط گاز اداره می شود و سراسر 
کشور از عسلویه تا خوزستان و کردستان و آذربایجان شرقی و غربی خط لوله 
گاز را می بینیم و گازی که امروز خودکفا شدیم در آن؛ البته باید در مصرف گاز 
مراقبت کنیم که خودکفا بمانیم.حجت االسالم روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی 
وزارت نفت با بیان اینکه صنعت گاز برای ما اهمیت فراوانی دارد، اظهار داشت: امروز در 
غرب کشور ما هم گاز را به ترکیه و هم به عراق صادر می کنیم و قادریم به کشورهای 

شرقی هم صادر کنیم و گاز را تا مرز پاکستان هم برده ایم.
وی افزود: حدود ۱۷ هزار روستا در دولت های یازدهم و دوازدهم مجهز به گاز شدند و 
همه شهرها تقریبا در حال استفاده از گاز هستند مگر در استان سیستان و بلوچستان که در 
دولت تدبیر و امید گاز به آنجا وارد شد و در مجموع می توان گفت که جز موارد استثنایی، 

به همه روستاهای ما گاز رسیده است.
صفحه 2

باید به سمت الگوی حکمرانی ایرانی- اسالمی 
حرکت کنیم

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد که الگوی 
حکمرانی غربی شکست خورده است و باید به سمت طراحی الگویی مبتنی 

بر عدل و اسالم برای حکمرانی حرکت کنیم.
هادی بیگی نژاد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که تأکید داشتند افرادی که 
در رأس آمریکا هستند نشانه انحطاط غرب زدگی می باشند، بیان کرد: آنچه که مقام 
معظم رهبری در صحبت های خود در دیدار ویدئوکنفرانسی با اعضای دولت بیان کردند 
پاسخ به این تفکر است که عده ای بر این باورند که ما باید به سمت غرب رفته و مدل 
حکمرانی ما نیز همانند غربی ها شود. متأسفانه عده ای در داخل و خارج کشور باورشان 
این است که الگوی حکومت داری ما باید مشابه غربی ها باشد.وی افزود: مقام معظم 
رهبری در بیانات خود پاسخ خوبی را به این گروه دادند. اگر الگوی حکومت رانی غرب 
موفق بود امروز آمریکایی ها در زندگی روزمره مردم خود موفق بودند. در حالی که امروز 

در آمریکا شاهد گروه های فقیر و بی خانمان هستیم.

در زمینه نفت و گاز شرمسار مردم ایران نیستیم رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی: 

شرکت کنندگان آزمون های سال ۹۹ 
وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند

راهی به سوی شفافیت نظام مالیاتی
اقتصادی، یعنی  از فعاالن  ۱۵ گروه 
حدود ۵۰ شغل از شهریور امسال ملزم به 
استفاده از کارتخوان شدند که نایب رئیس 
اتاق اصناف ایران معتقد است اجرای آن به شفافیت 
کمک  معامالت  و  مالیاتی  نظام  اقتصادی،  نظام 
سامانه  و  فروشگاهی  »پایانه های  قانون  می کند. 
مؤدیان« آبان ماه از سوی رئیس جمهوری برای اجرا 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد.  این قانون 
با عنوان الیحه »نحوه استفاده، نگهداری و نظارت 
به  فروش(«  مکانیزه  )صندوق  فروشگاهی  پایانه  بر 
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۴ 
مجلس  به  و  تصویب  وزیران  هیات   ۱۳۹۴ بهمن 

شورای اسالمی ارسال شده بود.
صفحه ۳

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی:

راه اندازی ۱۱ طرح ورزشی استان مرکزی
 در هفته دولت کلید خورد

4
شعر عاشورایی هرگز کهنه نمی شود

صفحه 7

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1540- سه شنبه 4 شهریور  ۱3۹۹- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سعید خاني: 

در این شرایط 
ترجیح مي دهم 

فیلم نسازم!

6ورزش
هاشمی: حقوقی به 

ورزشکاران پرداخت 
نشده است

هنگ 7فر

سينماي كشور اصال وضعيت خوبي ندارد و با اينكه اين روزها 
برخي از سالن هاي سينمايي باز هستند و چندفيلم در اكران 
است و از طرف ديگر اكران آنالين نيز در ماه هاي اخير رونق 
گرفته، اما بازهم وضعيت اقتصادي سينما به شدت تاسف بار 
است و هيچكدام از موارد ذكر شده نتوانسته چرخه اقتصادي 

سينماي كشور را به گردش دربياورد

اظهار  ملی  تيراندازان  در خصوص وضعيت  هاشمی،  الهام 
كرد: خداروشكر همه ملی پوشان خوب هستند و تمرينات 
را مجددا از شنبه گذشته شروع كرده ايم و به دنبال تدارک 
مسابقه هستيم. شش ماه است كه تيراندازان هيچ مسابقه ای 

نداشتند و اين اصال خوب نيست.

شهرام اقبال زاده می گويد: بيشتر كتاب های دينی موجود 
در بازار كتاب كودک و نوجوان هم به معنويت و اخالق 

صدمه می زنند هم به ادبيات.

بیش از ۹۰ درصد 
کتاب های دینی، 

به معنویت 
و اخالق صدمه زده 

آغاز سال تحصیلی به معنای بازگشایی مدارس نیست

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت دوم :

شماره مجوز : 1399/2633  شماره گ 99/15/35      
دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز ایالم 

 موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و پشتیبانی حوزه شمال ) نواحی : ایوان ، زرنه ، سرابله ، آسمان آباد ، سیروان، شباب ، بخش زاگرس ) بالوه ( هلیالن و روستاهای تابعه آنها( 
 مبلغ کل بر آورد:   ۷۷،۷۸6،۳۱۹،۵۱۵  ریال

مبلغ تضمین : ۳،۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
 نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به حساب شماره ۰۱۱2۷66۹۱6۰۰۴  بانک ملی شعبه میدان امام حسن )ع( ایالم و یا سایر ضمانتنامه معتبر و یا 

ترکیبی از آنها  که در جدول شماره ۴ آیین نامه تضمین معامالتی دولتی ۱2۳۴۰2/ ت ۵۰6۵۹ ه مورخه ۹۴/۹/22 قید گردیده اند .
مدت زمان اجرای پروژه :  ۳6۰ روز تقویمی 

مدت تامین اعتبار : بودجه جاری 
 آخرین مهلت فروش اسناد              ۱۳۹۹/۰6/۱۳ تا پایان وقت اداری 

 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :      ۱۳۹۹/۰6/26 تا ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح 
زمان گشایش پاکات :                     ۱۳۹۹/۰6/26  ساعت ۹ صبح

محل گشایش پاکات :                  سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم
شرایط: 

 داشتن شخصیت حقوقی 
داشتن پروانه فعالیت مرتبط از اداره  کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ارائه گپی برابر اصل پروانه فعالیت و نیز آگهی آخرین تغییرات شرکت 

ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۸۹/۳/۵ وزیر کار و امور اجتماعی .
داشتن توان فنی و مالی در رابطه باموضوع مناقصه  

 داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 
عقد قرار داد با برنده مناقصه منوط به داشتن و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مربوطه می باشد .

قیمت ها متنایب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
تمام مراحل دریافت گزارش شناخت ، ارسال رزومه کاری ، فروش اسناد به واجدین شرایط، تکمیل و شرکت در فرایند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir  سامانه 

ستاد صورت می پذیرد. 
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 2/۵۰۰/۰۰۰ ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره ۰۱۱2۷66۹۱6۰۰۴  به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد. 
 آدرس ایالم- چهار راه پیام نور – بلوار تعییر کاری نبش خیابان استاد شهریار 

شرکت گاز استان ایالم سایت WWW.shana.ir و http://iets.mporg.ir و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن ۰۸۴۳-22۳۵۸2۴ 
کد فراخوان جهت آگهی مذکور ۱۵،۳۵۵،6۱۴ می باشد. 

نوبت چاپ اول : ۱۳۹۹/۰۵/2۹  روزنامه سایه 
نوبت چاپ دوم :  ۱۳۹۹/۰6/۰۴ روزنامه دنیای جوانان 

  روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم 

آگهی
 مناقصه

شركت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختياری در نظرد ارد به استناد قوانين و مقررات 
معامالت دولتی، مناقصات عمومی مطابق شرايط زير را با بهره گيری از سامانه تداركات 

الكترونيكی دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزاری مناقصه در دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی 
www.setadiran. پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس

ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1399/06/05 می باشد.

محل نام پروژه
اجرا

نوع 
فراخوان

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

آخرین مهلت دریافت 
محل زمان بازگشایی آخرین مهلت ارائه پیشنهاداسناد از سایت 

تأمین 
اعتبار

مبلغ 
تضمین 
)میلیون 

ریال( تاریخساعتتاریخساعتتاریخساعت

نگهداری و 
مراقبت از 
تأسیسات 
و واگذاری 
امور جاری 
شهرک 

های صنعتی 
استان

شهرک 
های 

صنعتی 
استان

مناقصه 
عمومی 

یک 
مرحله 

ای

۱۵.۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰۱۴۱۳۹۹/۰6/۱۰۱۴۱۳۹۹/۰6/2۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰6/22
داخلی 
)جاری( 

و عمرانی 
استانی

۷۷۰

شناسه آگهی : 960473 
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول 

شماره مجوز : 1399.2763
شرکت پالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مازاد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

شماره مزایده : 99/016-1 
موضوع مزایده : تجدید مزایده فروش اموال غیر منقول مازاد شرکت پاالیش گاز ایالم 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 537.000.000
نوع تصمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی به حساب 0100556652009 بانک صادرات کد 190

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد و بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد : 99/06/04 تا 99/06/24
تاریخ بازدید اول : 99/06/11 از ساعت 7:30 صبح الی 14:30 بعدازظهر 
تاریخ بازدید دوم : 99/06/18 از ساعت 7:30 صبح الی 14:30 بعداظهر 

گشایش پاکات پیشنهاد ها و اعالم برنده : 99/06/25
  www.setadiran.ir : آدرس دریافت اسناد الکترونیک

/دبیرخانه  / کدپستی 6937181111  ایالم /بخش چوار /صندوق پستی 69361-144   : آدرس پستی مزایده گذار 
کمیسیون مناقصات 

*مزایده گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2077و 32912850-084 )دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
( تماس حاصل فرمایند .

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم 

نام  ثبت  مهلت  گفت:  سنجش  سازمان  سخنگوی 
تحصیلی  سوابق  براساس  صرفًا  دانشجو  پذیرش  دوره  در 
 ۹۹ مهرماه   ۷ تا  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

تمدید شد.
فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: ثبت نام برای پذیرش 
دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی در مهرماه سال ۱۳۹۹ از پنجم مردادماه آغاز شده 
است و تا روز یکشنبه 2 شهریورماه ۹۹ ادامه داشت که این 

مهلت تا روز دوشنبه ۷ مهرماه ۹۹ تمدید شد.
 ۷6 تاکنون  کرد:  اضافه  سنجش  سازمان  سخنگوی 
هزار و 22۴ نفر برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفًا بر 
اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

)مهرماه ۱۳۹۹( ثبت نام کرده اند.

 ۹۹ تیرماه   2۴ جلسه  مصوبه  با توجه به  افزود:  وی 
نتایج  شورای سنجش و پذیرش دانشجو، ثبت نام و اعالم 
پذیرش در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی )معدل 
)شامل  تمامی زیرنظام های آموزشی  برای  دیپلم(  کتبی 
و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  شبانه،  روزانه،  دوره های 
مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزشی 
عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی( جداگانه از انتخاب 

رشته کنکور صورت می گیرد.
انتخاب  و  ثبت نام  افزود:  سخنگوی سازمان سنجش 
)معدل  تحصیلی  سوابق  با  پذیرش  تحصیلی  رشته های 
نسخه  و  است  اینترنتی  صورت  به  منحصراً  دیپلم(  کتبی 
جدید دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش 
با سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( از روز چهارشنبه اول 

مردادماه ۹۹ بر روی پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش قرار 
گرفته است.وی گفت: همه داوطلبان و متقاضیان می توانند بر 
اساس ضوابط و شرایط مندرج در این دفترچه راهنما برای 
پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی 
دیپلم( در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در روزهای ۵ 
مرداد تا 2 شهریورماه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
به  نسبت  و  مراجعه   www.sanjesh.org نشانی:  به 
ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر ۱۰۰ کدرشته( 

به روش اینترنتی، اقدام کنند.
کنند  توجه  داوطلبان  کرد:  خاطرنشان  آمیزی  زرین 
تغییرات دفترچه  و  برای اطالع از رشته ها و اصالحات  که 
مردادماه   26 روز  در  که  اصالحاتی  به  نام،  راهنمای ثبت 

منتشر شده است، نیز توجه کنند.

محض اطالع

مهلت ثبت نام در رشته های بدون کنکور تا ۷ مهر تمدید شد

صفحه 2
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باید به سمت الگوی حکمرانی ایرانی- اسالمی حرکت کنیم
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد که الگوی 
حکمرانی غربی شکست خورده است و باید به سمت طراحی الگویی مبتنی بر 

عدل و اسالم برای حکمرانی حرکت کنیم.
هادی بیگی نژاد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که تأکید داشتند 
افرادی که در رأس آمریکا هستند نشانه انحطاط غرب زدگی می باشند، بیان 
کرد: آنچه که مقام معظم رهبری در صحبت های خود در دیدار ویدئوکنفرانسی 
با اعضای دولت بیان کردند پاسخ به این تفکر است که عده ای بر این باورند 
غربی ها  همانند  نیز  ما  حکمرانی  مدل  و  رفته  غرب  سمت  به  باید  ما  که 
شود. متأسفانه عده ای در داخل و خارج کشور باورشان این است که الگوی 

حکومت داری ما باید مشابه غربی ها باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در بیانات خود پاسخ خوبی را به این گروه 
دادند. اگر الگوی حکومت رانی غرب موفق بود امروز آمریکایی ها در زندگی 
روزمره مردم خود موفق بودند. در حالی که امروز در آمریکا شاهد گروه های 

فقیر و بی خانمان هستیم.
آمریکا  جامعه  نیز  اخالقی  لحاظ  از  کرد:  تصریح  مالیر  مردم  نماینده 
امروز منحط است. ما شاهد هستیم که پلیس آمریکا به راحتی در خیابان یک 
نفر را دستگیر کرده و بدون علت او را می کشد و فیلم آن در فضای مجازی 
پخش می شود. در عین حال هیچ برخوردی با او نمی شود. همه این ها نشان 

از انحطاط اخالقی در جامعه آمریکا دارد.

ارائه سیم کارت کنترل شده به دانش آموزان تایید شده است
نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو گفت: در کمیسیون آموزش مجلس 
برای رئیس جمهور سه نامه به منظور تامین اینترنت رایگان دانش آموزان و 
معلمان، تامین لوازم الکترونیکی هم چون لپ تاپ و موبایل و هم چنین ارائه 
سیمکارت کنترل شده به دانش آموزان ارسال شده است که رئیس جمهور 

ارائه سیمکارت کنترل شده به دانش آموزان را تایید کرده است.
علیرضا منادی در جلسه شورای اداری شهرستان تبریز با اشاره به زمان 
آغاز سال تحصیلی جدید مدارس، گفت: ۱۵ شهریور ماه زمان درستی برای آغاز 
سال تحصیلی نیست، زیرا ساعت بیولوژیک مناسب دانش آموزان برای شروع 
درس و مدرسه اول مهر است که در این راستا از کارشناسان خواهشمندیم 

نظرات کارشناسی خود را ارائه بدهند.

درخواست جمعی از نمایندگان 
برای رفع توقیف روزنامه »جهان صنعت«

از  تعدادی  گذشته،  روزهای  در  صنعت  جهان  روزنامه  توقیف   پی  در 
نمایندگان مجلس رفع توقیف این روزنامه را خواستار شدند.

باالترین معروف خدمت صادقانه به مردم است
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی گفت: خدمت صادقانه 

به مردم در ادارات و سازمانهای دولتی باالترین معروف است.
سفید کرونا در  وضعیت  و  آرامش  داشت:  اظهار  رحیمی  بهزاد 
کردستان مدیون تالش و زحمات کادر درمان و بهداشت است و مردم 
کردند  کم  تالشگران  این  زحمات  بار  از  فردی  بهداشت  رعایت  با  هم 

دارد. تقدیر  که جای 
رحیمی شکست های پشت سرهم آمریکا در مقابل زیاده خواهی های خود 
را نشان از همراهی و همدلی مردم با نظام جمهوری اسالمی دانست و اظهار 
کرد: مدیران و مسئوالن، خدمات خالصانه شهیدان رجایی و باهنر را الگوی 

کار و فعالیت خود قرار دهند تا نام آنها در تاریخ ماندگار شود.
رحیمی باالترین معروف را خدمت صادقانه به مردم دانست و اضافه کرد: 
جایگاه و پست مدیریتی گذرا خواهد بود بنابراین مدیران با رعایت شان مردم در 
نحوه خدمات رسانی از حب و بغض شخصی و تسویه حساب خودداری کنند.

در زمینه نفت و گاز شرمسار مردم ایران نیستیم
رییس جمهور گفت: حدود ۸۹ نیروگاه ما توسط گاز اداره می شود و سراسر 
کشور از عسلویه تا خوزستان و کردستان و آذربایجان شرقی و غربی خط لوله گاز 
را می بینیم و گازی که امروز خودکفا شدیم در آن؛ البته باید در مصرف گاز مراقبت 
کنیم که خودکفا بمانیم.حجت االسالم روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی 
اینکه صنعت گاز برای ما اهمیت فراوانی دارد، اظهار داشت:  بیان  با  وزارت نفت 
امروز در غرب کشور ما هم گاز را به ترکیه و هم به عراق صادر می کنیم و قادریم 

به کشورهای شرقی هم صادر کنیم و گاز را تا مرز پاکستان هم برده ایم.
وی افزود: حدود ۱۷ هزار روستا در دولت های یازدهم و دوازدهم مجهز به گاز 
شدند و همه شهرها تقریبا در حال استفاده از گاز هستند مگر در استان سیستان و 
بلوچستان که در دولت تدبیر و امید گاز به آنجا وارد شد و در مجموع می توان گفت 

که جز موارد استثنایی، به همه روستاهای ما گاز رسیده است.
روحانی تصریح کرد: حدود ۸۹ نیروگاه ما توسط گاز اداره می شود و سراسر 
کشور از عسلویه تا خوزستان و کردستان و آذربایجان شرقی و غربی خط لوله گاز 
را می بینیم و گازی که امروز خودکفا شدیم در آن. البته باید در مصرف گاز مراقبت 
کنیم که خودکفا بمانیم و از 6۰۰ میلیون مترمکعب گاز به هزار میلیون مترمکعب 
گاز رسیدیم و یک میلیون مترمکعب گاز می توانیم گاز تولید کنیم و در زمستان 

می توانیم ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز در اختیار مردم قرار می دهیم.
آینده  برای دولت  را  بزرگی در گاز  یادگاری  ما  اینکه  بیان  با  رییس جمهور 
گذاشتیم، اظهار کرد: در بنزین، گاز و گازوئیل خودکفا شدیم و دولت بعدی وقتی 
شروع به کار کند از لحاظ این سه مورد خودکفا است. پتروشیمی ما دوبرابر شده 
است از ۵6 میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن رسیدیم و اینها دستاوردهای بزرگی برای 
ملت و دولت های ما است. ما پیش از این گاز را در زمستان وارد می کردیم اما االن 

خودکفا شدیم و در عسلویه هم جز یک فاز همه را افتتاح کردیم.
افتتاح مهم  وی یادآور شد: ما هر هفته در امسال سعی کردیم یک یا چند 
داشته باشیم. افتتاح امروز نزدیک به پنج میلیارد دالر اعتبار دارد. ما در زمینه گاز و 
نفت در برابر مردم ایران شرمسار نیستیم و هم در گاز و هم نفت ما کارهای بزرگی 
انجام دادیم و تولید و استحصال گاز ما نسبت به سال ۹2 دوبرابر شده است و در 
میادین مشترک هم از ۷۰ هزار بشکه به ۴۰۰ هزار رسیده ایم و اگر این خبیث در 

آمریکا بر سر کار نبود از این میزان هم بیشتر استخراج داشتیم.

28 خرداد 1۴۰۰به عنوان زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
تعیین شد

رییس ستاد انتخابات کشور با اعالم نظر موافق شورای نگهبان 2۸خرداد ۱۴۰۰ 
را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و میان دوره ای مجلس شورای 

اسالمی و خبرگان رهبری اعالم کرد.
جمال عرف با اشاره به وظایف حوزه سیاسی وزارت کشور، ادامه داد: مهم ترین 
فعالیت در این حوزه، ساماندهی فضای حزبی در کشور بود. کمیسیون ماده ۱۰احزاب 
وظیفه تطبیق شرایط احزاب با قانون جدید احزاب را بر عهده داشت و ۱۱۸حزب 
خود را با شرایط قانون انطباق داده اند. خانه احزاب هم در این ایام راه اندازی شده 

و شعب استانی هم در ۱۸استان فعالیت می کنند.
عرف با اشاره به تاخیر در برگزاری دور دوم انتخابات مجلس یازدهم به دلیل 
شیوع کرونا اظهار داشت: انتخابات در 2۱شهریور با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ۱۱حوزه در ۹استان برگزار می شود. پروتکل های بهداشتی ابالغ شده است و 
بر این اساس تبلیغات میدانی در این انتخابات نخواهیم داشت  و از فضای مجازی و 
صداوسیمای استان ها استفاده خواهد شد. نامزدهای انتخابات برای رعایت پروتکل 

های بهداشتی توجیه می شوند زیرا سالمت مردم برای ما اهمیت دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: از هشت شهریور زنگ انتخابات میان دوره 
ای مجلس یازدهم به صدا در می آید و کسی که قصد حضور در این انتخابات را 
دارد، باید شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهد. تقویم انتخابات ریاست جمهوری 
انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، میان  از اسفند آغاز می شود. در ۱۴۰۰ چهار 

دوره ای مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری را خواهیم داشت.

ایمنی از اعتیاد در مدارس افزایش یافته است
وزیر آموزش و پرورش 
گفت: افزایش پوشش ایمنی 
سال  از  مدارس  در  اعتیاد  از 
۹2 که طرح های پیشگیرانه از اعتیاد در 
مدارس شکل گرفت از ۸ درصد به ۴2 

درصد افزایش پیدا کرده است.
اظهار  میرزایی  حاجی  محسن 
از  یکی  اجتماعی  آسیب های  داشت: 
در  ما  است،  ما  زندگی  واقعیت های 
که  می کنیم  زندگی  جامعه ای  یک 
از  برخی  برای  که  دارد  آرمان هایی 
نیست،  مطلوبی  آرمان های  کشورها 
تاکید  عدالت  روی  ما  جامعه  وقتی 
مهم  این  جوامع  دیگر  برای  می کند 
طرح  این  گفت:  نیست.وی  خوشایند 
را  دوره ای  زندگی(  یاریگران  )طرح 
هدف گذاری کرده است که این دوره 

مؤثرترین دوره زندگی انسان ها است.
توسعه  کرد:  بیان  میرزایی  حاجی 

ارتباطات روزانه و ارتباط چهره به چهره 
کاهش  در  که  است  باال  ظرفیت  یک 

اعتیاد بین دانش آموزان مؤثر است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش 
از ۴۰ میلیون نفر از افراد جامعه کشور در 
ظرفیت استفاده و یاری گرفتن از طرح 

یاریگران زندگی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: با شرایط کرونا که 
می گیرد،  شکل  خانواده ها  در  آموزش 
مدارس  کنار  در  را  خود  خانواده ها 
می بینند و پیوند بین خانواده و مدارس 
ایجاد شده است و خانواده ها فهمیدند که 
برای ترویج، توانمندسازی و… باید در 

کنار مدارس باشند.

کرد:  خاطرنشان  میرزایی  حاجی 
برای  آموزش  که  میزانی  همان  به  ما 
ما اهمیت دارد، سالمت دانش آموزان 
را هم مهم میدانیم و تمام پروتکل های 
بهداشتی را برای بازگشایی مدارس در 

۱۵ شهریور اجرا می کنیم.
ما  پرورش گفت:  و  آموزش  وزیر 
ویروس ها  برابر  در  را  خود  نسل  باید 
و پدیده هایی مثل کرونا و اعتیاد ایمن 
کنیم چراکه بنابه گفته سازمان جهانی 
بین  از  آینده  سال   2 بهداشت کرونا تا 
خانه  نمی شود 2 سال همه  و  نمی رود 
نشین شوند و باید به راهی برسیم که هم 
سالمت را حفظ کنیم و هم آموزش را.

پوشش  افزایش  کرد:  بیان  وی 
ایمنی از اعتیاد در مدارس از سال ۹2 
در  اعتیاد  از  پیشگیرانه  طرح های  که 
مدارس شکل گرفت از ۸ درصد به ۴2 

درصد افزایش پیدا کرده است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 امتحانات حضوری دانشگاه تهران به مدت یک هفته  لغو شد
معاون آموزشی دانشگاه تهران از لغو امتحانات حضوری به دلیل اعمال 

محدودیت های کرونایی خبر داد.
حسین حسینی از لغو امتحانات حضوری دانشگاه تهران از روز یکشنبه ۱۵ 
تیرماه به مدت یک هفته خبر داد و گفت: براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
در راستای اعمال محدودیت مجدد به دلیل شیوع کرونا امتحانات حضوری 

دانشگاه تهران لغو می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که امتحانات مجددا چه زمانی برگزار خواهد 
شد، افزود: در صورتی که اعمال محدودیت ها استمرار نداشته باشد، امتحانات 

در هفته بعد یعنی از  22 تیرماه تا 2۸ تیرماه  برگزار می شود.

معیار ارزش گذاری برخی از دروس جدید کنکور 
باید تغییر کند

و  معیار  اگر درسی  دانشگاه ها گفت:  در  نمایندگی رهبری  نهاد  رئیس 
ارزش گذاری مشخصی نداشته باشد، خانواده و دانش آموز هم برای آموزش 

آن اهتمام ندارد، وزن این دروس باید در کنکور تغییر کند.
حجت االسالم مصطفی رستمی با بیان اینکه سند تحول خود برای رفع 
چالش های حوزه تعلیم و تربیت به تصویب رسیده است و ظرفیت شورای عالی 
انقالب فرهنگی باید به کمک آموزش و پرورش بیاید گفت: دانش آموختگان 
یا دانشجویان فعال جهادی در دانشگاه ها که صالحیت الزم را دارند به عنوان 

معلم به بخش هایی که نیاز دارند کمک دارند، کمک کنند.
وی افزود: در حوزه رفع مشکالت معلمان اضطرارهایی داریم که دائم 
مانع  از روش های جدید  توان  معلمی  جبران کسر  برای  و  تشدید می شوند 
نیروهای جهادی می توانند کمک گرفت که در بسیاری از بحران ها مشکالت 

را حل کرده اند.
وی گفت: به عنوان مثال دانش آموختگان یا دانشجویان فعال جهادی در 
دانشگاه ها که صالحیت الزم را دارند به عنوان معلم به بخش هایی که نیاز دارند 
کمک دارند، کمک کنند که مجموعه هایی در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند.

اخذ »تعهدنامه کرونایی« از دانشجویان در ترم جدید
مدیر کل مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران گفت: در صورتی که 
در ترم جدید دانشجویان در دانشگاه حضور یابند، از آن ها تعهدنامه کرونایی 

مبنی بر رعایت برخی ضوابط اخذ خواهد شد.
یوسف مقدس  اظهار داشت: براساس اطالعاتی که کارمندان و هیات 
علمی دانشگاه کرده اند، ۱6 نفر به کرونا مبتال شده اند که البته پیش بینی 
ما عددی بیش از اینهاست؛ چرا که فکر می کنیم همه افراد اطالعات خود را 

در سامانه ثبت نکرده اند.
مدیر کل مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران ادامه داد: از میان آماری 
که در فرم الکترونیکی دانشگاه ثبت شده، ۱۳ نفر جزو کارمندان دانشگاه و 2 

نفر هیات علمی بوده اند. 
مقدس همچنین از برنامه این مرکز برای ارزیابی سالمت دانشجویان 
در  دانشجویان  حضور  صورت  در  گفت:  و  داد  خبر  تحصیلی  جدید  ترم  در 
دانشگاه، از آن ها تعهدنامه ای اخذ خواهد شد؛ در این تعهدنامه تاکید شده 
از حفظ فاصله گذاری احجتماعی،  اعم  باید یک سری ضوابط  که دانشجو 
عدم  و  عمومی  اماکن  در  ماسک  در  زدن  ها،  دست  مرتب  و شوی  شست 

مصرف دخانیات را رعایت کند. 
مدیر کل مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران بیان کرد: دانشجویان 
متعهد می شوند که در صورت هرگونه عالئم سرماخوردگی به مرکز بهداشت 
دانشگاه مراجعه کنند و از سوی دیگر مسئوالن خوابگاه و نگهبانی ها در صورت 

مشاهده عالئم در دانشجویان، باید آن ها را به مرکز بهداشت هدایت کنند.

دستگیری هکر نوجوان در مازندران
رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی استان مازندران از دستگیری هکر نوجوان 

۱۷ ساله در ساری خبر داد.
سرهنگ سامع خورشاد گفت: در پی کالهبرداری های متعدد از هموطنان 
اینستاگرام،  اجتماعی  شبکه   در  لباس  فروش  در خصوص  کشور  نقاط  اکثر  در 

بررسی های اطالعاتی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مجرم سایبری با ارسال لینک های آلوده صفحه پرداخت جعلی 
اقدام به هک حساب های بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان می کرد.

رییس پلیس فتای مازندران تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم 
و  به شناسایی  موفق  پیچیده  مازندران طی عملیاتی  استان  فتا  پلیس  سایبری 

دستگیری این هکر سایبری در یکی از استان های همجوار شدند.
خورشاد خاطرنشان کرد: هکر نوجوان تاکنون به مبلغ حدود سه میلیارد و 

۳۰۰ میلیون ریال کالهبرداری اعتراف کرده است.

پزشک قالبی مدعی درمان کرونا دستگیر شد
اجتماعی  شبکه های  در  که  فردی  گفت:  فارس  استان  فتا  پلیس  رییس 
با  تبلیغات گسترده در فضای مجازی  با  را پزشک معرفی کرده و  جهرم، خود 
انتشار مطالب کذب مبنی بر درمان بیماری کرونا موجب تشویش اذهان عمومی 

شده بود، دستگیر شد.
سرهنگ حشمت سلیمانی، اظهار داشت: در پی رصد فضای مجازی توسط 
کارشناسان پلیس فتا جهرم، مشخص شد شخصی به هویت نامعلوم در شبکه های 
اجتماعی با انتشار خبر کذب درمان بیماری کرونا با خوردن مشروبات الکلی، باعث 

تشویش اذهان عمومی شده است.
وی ادامه داد: با بررسی های فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، متهم در 

شهرستان جهرم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.
به گفته سلیمانی متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی 

تحویل داده شد.

غرق شدن دختر بچه  در استخر کشاورزی
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از غرق شدن دختر بچه ای داخل استخر 

کشاورزی در شهرستان بستان آباد، خبر داد.
وحید شادی نیا اظهار داشت: این دختر هفت ساله داخل استخر کشاورزی 

در روستای خیرمسجد شهرستان بستان آباد غرق شده است.

پلیس در تعقیب شکارچی زنان تنها
مردی با کاله مشکی لبه دار، مسلح به کلت کمری در حالی که خود را مأمور 
ثبت کنتور آب و برق و گاز معرفی می کند وارد خانه های پایتخت شده و بعد از 

آزار و اذیت زنان تنها، اموالشان را به سرقت می برد.
رسیدگی به این پرونده از حدود چهار ماه قبل با شکایت زن جوانی به پلیس 

در دستور کار قرار گرفت.
وی در تشریح ماجرا گفت: ساعت حدود ۱۰ صبح بود که زنگ در ساختمان 
به صدا درآمد. شخصی که پشت آیفون بود خودش را مأمور برق معرفی کرد و از 
من خواست در را باز کنم تا کنتور برق را که در پارکینگ خانه بود ببیند. من نیز 

با این تصور که وی مأمور برق است در اصلی ساختمان را باز کردم.
زن جوان ادامه داد: چند لحظه ای نگذشته بود که زنگ در آپارتمانم به صدا 
درآمد. چون درگیر کار های خانه بودم با این تصور که یکی از همسایه ها پشت 
در است در آپارتمان را باز کردم. اما ناگهان مرد جوانی با کاله مشکی لبه دار در 
حالی که ماسکی به صورت داشت پشت در ظاهر شد، قبل از اینکه حرفی بزنم 
اسلحه ای را که به همراه داشت به سمتم نشانه گرفت. او از من خواست بدون 
سر و صدا از مقابل در کنار بروم تا وارد خانه ام شود. آن موقع از روز من تنها 
بودم و او با تهدید اسلحه مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پول و طال ها و وسایل 

با ارزش داخل خانه را به سرقت برد، اما گوشی تلفن همراهم را سرقت نکرد.
به دنبال شکایت زن جوان، پرونده ای در دادسرای شهرری تشکیل شد و 
کارآگاهان اداره یکم پلیس پایتخت برای دستگیری مأمور قالبی برق وارد عمل 
شدند. در حالی که بررسی ها برای دستگیری مرد ناشناس ادامه داشت مأموران 

با شکایت های مشابه دیگری مواجه شدند.
در یکی از سرقت ها، قربانی پیرزن تنهایی بود که طال های او مورد سرقت 
قرار گرفته بود. شاکی در تحقیقات گفت: من تنها زندگی می کنم و، چون سن و 
سالی از من گذشته معمواًل اقوام و آشنایان برایم خرید می کنند. روز حادثه زنگ 
خانه ام به صدا درآمد و مرد جوانی پشت در بود. او گفت از طرف محمد آقا برایتان 
هندوانه آورده ام. محمد اسم یکی از اقوام من است و با خودم گفتم که او هندوانه 
را برایم فرستاده است. در را که باز کردم مرد جوانی که کاله لبه دار مشکی به سر 
داشت وارد خانه ام شد. او صورتش را نپوشانده بود چهره اش معلوم بود. پسری 
حدوداً ۳۰ ساله و الغر اندام بود. مرد ناشناس به محض ورود کلت کمری را که 
به همراه داشت به سمتم گرفت و با تهدید اسلحه طال و پول و وسایل با ارزشی 

که داخل خانه بود به غیر از تلفن همراهم را به سرقت برد.
در تحقیقات پلیسی و بازبینی دوربین های مداربسته و چهره نگاری از شاکی ها، 
تصویر متهم جوان به دست آمد. مرد جوان لباس رسمی به تن داشت و بیشتر 
پیراهن سفید و شلوار مشکی می پوشید و کاله مشکی لبه دار کوهنوردی نیز به 

سر داشته و در بسیاری از سرقت ها ماسک پزشکی به صورت دارد.
بررسی ها نشان می داد که متهم جوان با موتورسیکلت به محل سرقت ها 
رفته، اما در تمامی سرقت ها شماره پالک موتورسیکلتش را مخدوش کرده بود. با 
توجه به شکایت 6 زنی که تا کنون قربانی این مرد تبهکار شده اند او بین ساعت 

6 صبح تا ۵ بعد ازظهر به سرقت می رود.
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 2.0 Client اینتل از پروژه جاه طلبانه
برای تولید تراشه با طراحی چیپلت می گوید

یکی از مهم ترین اخبار Architecture Day 2۰2۰ اینتل، در بخش های 
پایانی مراسم اعالم شد؛ جایی که اینتل به صورت خالصه در عرض چند دقیقه 
تیپاتهی،  بریجش  می شود.  متصور  برخی محصوالتش  برای  آینده ای  چه  گفت 
قائم مقام و مدیر ارشد فناوری گروه Client Computing اینتل، در اواخر 
برگزاری مراسم مهم Architecture Day 2۰2۰ روی صحنه حاضر شد و 
چشم انداز اینتل را برای محصوالت این واحد تجاری در دوران بعد از سال 2۰2۴ 
بیشتر  اینتل  Client Computin در  قائم مقام گروه  اعالم کرد. حرف های 
روی لیتوگرافی )نود پردازشی( هفت نانومتر پالس شرکت متمرکز بود. او گفت 
تیم آبی در برنامه ای بلندت مدت به دنبال پیاده سازی پروژه ای جدید تحت عنوان 
Client 2.۰ است. بریجش تیپاتهی از Client 2.۰ به عنوان راهی جدید برای 
بهینه شده  و  استراتژی جدید  ازطریق  تجربه های همه جانبه  فراهم سازی  و  ارائه 

برای توسعه ی تراشه  یاد می  کند. 
با  به خصوص  نیست؛  جدیدی  چیز  تراشه ها  دنیای  در  چیپلت  مفهوم 
درنظرگرفتن این حقیقت که رقبای اینتل نیز به منابع و زیرساخت های الزم برای 
تولید چیپلت دسترسی پیدا کرده اند. به عالوه هرچه زمان می گذرد، وارد دورانی 
می شود.  تبدیل  کار سخت تری  به  جدید  لیتوگرافی های  توسعه ی  که  می شویم 
چیپلت امکان کاهش مدت زمان ارائه به بازار )TTM به معنی زمان آغاز طراحی 
بازار( می شود. چیپلت مزیت های مهم دیگری هم  به  تا عرضه ی آن  محصول 
دارد، برای مثال به لطف چیپلت سود و بازدهی محصوالت نیز افزایش پیدا می کند.

هدف اصلی اینتل این است که با انجام آزمایش های مختلف بفهمد کدام 
نودهای پردازشی برای بخش های مختلف تراشه مفید هستند و بیشترین بازدهی را 
ارائه می دهند. به نظر می رسد اینتل پس از مدت ها، سرانجام برای لیتوگرافی هفت 
 Architecture Day نانومتری به فکر این رویکرد جدید افتاده است. در مراسم

2۰2۰، بریجش تیپاتهی اسالید زیر را با رسانه ها به اشتراک گذاشت:
اینتل به جای استفاده از ماژول هایی که تعدادشان از یک رقم فراتر نمی رود، 
به چندین  را   IP آن می توان هر  در  ترسیم کرده که  برای خودش  را  دنیایی 
چیپلت مجزا تبدیل کرد. این نوع طراحی باعث می شود بتوان محصول نهایی 
را بنابه  نیاز بازار، با پیکربندی های متفاوت و متنوع ساخت. در این مثال، یکی 
از چیپلت ها ممکن است لینک x۱6 ۴.۰ PCIe باشد؛ اگر محصول نهایی به 
x۱6 ۴.۰ PCIe بیشتر نیاز داشته باشد، به سادگی می توان چیپلت های بیشتر 

را به تراشه اضافه کرد.
این گفته برای کانال های حافظه، شمار هسته ها، قطعه های شتاب دهنده ی 
 Ray(( سخت افزاری،  شتاب دهندگان هوش مصنوعی، موتورهای رهگیری پرتو
حتی  و  گرافیکی  پردازش  واحدهای  رمزنگاری،  شتاب دهندگان   ،  Tracing
SRAM و بلوک های کش صدق می کند. اینتل واقعا پروژه ای جاه طلبانه در سر 
می پروراند. ایده ی اصلی اینتل این است که بتوان هر IP را به ماژول های مجزا 
تبدیل کرد و درصورت نیاز، از واحدهای بیشتری از آن IP بهره گرفت. این نوع 
رویکرد در طراحی باعث می شود با چیپلت هایی کوچک تر از آنچه امروز وجود دارد 
سروکار داشته باشیم. کوچک بودن چیپلت ها بدین معنی است که می توان آن ها 
را در زمان نسبتا سریع تری تولید کرد و همچنین پیدا کردن نقص های آن  ها در 
زمانی سریع تر انجام می گیرد. اینتل می گوید توسعه ی این نوع تراشه های جدید 

یک سال طول می کشد. 
چیپلت های  می خواهد  که چگونه  است  نگفته  دقیق  به طور  تاکنون  اینتل 
متکی بر  چیپلت  طراحی های  دارد.  نگه  متصل  به یکدیگر  را  تراشه  روی  فراوان 
ارتباطی پرسرعت و بسیار پیچیده هستند که عموما پروتکل هایی  پروتکل های 
سفارشی محسوب می شوند. پروتکل های فعلی اینتل برای برقراری ارتباط بین 
 .FPGA دای های مختلف، یا پروتکل های ساده ی حافظه هستند یا افزونه های
با کمی آینده نگری می توانیم به گزینه هایی همچون CXL فکر کنیم؛ بااین حال 
این را هم باید در نظر گرفت که CXL فعلی برپایه ی PCIe تولید شده است. 
این یعنی برای یکایک چیپلت ها به کنترلر ویژه ای نیاز است که قطعا برای کار 

کردن به انرژی بیشتر نیاز دارد.

معـاون توسـعه منابع و 
پشـتیبانی سـازمان پژوهش 
و برنامـه ریـزی آموزشـی از 
توزیع کتب درسـی برای دانش آموزان 

متوسـطه تـا ۱۵ شـهریور خبر داد.
اسـداهلل مرتضایـی معاون توسـعه 
منابـع و پشـتیبانی سـازمان پژوهـش 
و برنامه ریـزی آموزشـی در خصـوص 
تمدیـد مهلـت ثبـت نـام کتب درسـی 
در گفتگـو با شـبکه خبر اظهار داشـت: 
توزیع کتاب درسـی آغاز شـده و بعد از 
توزیـع در مرحلـه اسـتانی، توزیع کتاب 
درسـی از منطقـه به مدرسـه می رسـد 
کـه در حـال حاضـر در ایـن مرحلـه 
اسـت. توزیع کتب درسـی بـرای دانش 
آمـوزان متوسـطه تا ۱۵ شـهریور ادامه 
خواهـد داشـت. اکثریت دانـش آموزان 
در سـامانه ثبت سـفارش کتاب درسی، 
سفارشـات خـود را انجـام داده انـد امـا 
یـک میلیـون دانش آمـوز دیگـر باقـی 

مانده انـد.
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  وی 
اینکـه ثبـت نام کتـب درسـی در همه 
پایه هـا تـا ۱۰ شـهریور تمدیـد شـده 
دانـش آمـوزان بایـد تـالش کننـد تـا 
در مـدت باقیمانده نسـبت بـه ثبت نام 
کتاب هـای خـود اقـدام کننـد. امسـال 

همـه دانش آمـوزان از مدرسـه کتـاب 
منبعـی  هیـچ  و  می کننـد  دریافـت  را 
دیگـری بـرای تحویـل کتـاب درسـی 

وجـود نـدارد.
مرتضایـی ادامـه داد: در برخـی 
رضـوی،  خراسـان  مثـل  اسـتان ها 
فـارس، خوزسـتان، کرمـان و… بـه 
خاطر شـرایط کرونایـی دانش آموزان 
کتـاب  دریافـت  بـرای  نسـتند  نتوا
درسـی ثبـت نـام کنند. اغلـب دانش 

آموزانـی کـه برای کتاب درسـی ثبت 
نـام نکردنـد، یـا دانش آمـوزان پایـه 
اول هسـتند کـه هنـوز سـنجش آنها 
بـه نتیجـه نرسـیده، یا دانـش آموزان 
پایـه هفتـم کـه نتیجه آزمون سـمپاد 
آمـوزان  دانـش  یـا  و  نیامـده  آنهـا 
پایـه دهـم کـه بایـد امسـال انتخاب 

کنند. رشـته 
وی گفـت: دانـش آمـوزان توجـه 
داشـته باشـند کـه تا ۱۰ شـهریور ثبت 

نـام را انجـام دهند. در این میان ممکن 
اسـت دانـش آمـوزان بـه خاطـر تغییر 
محـل زندگـی، تغیـر محـل تحصیـل 
یـا تغییـر رشـته نیاز داشـته باشـند که 
اصـالح سـفارش انجـام دهند کـه باید 
نسـبت بـه درج آن در سـامانه دقـت 
داشـته باشـند. بـرای سـال تحصیلـی 
جاری تعداد ۱۴۰ میلیون نسـخه کتاب 
در همـه دوره هـا با ۹۹2 عنوان درسـی 

چاپ شـده اسـت.

توزیع کتاب های درسی تا ۱۵ شهریور ادامه دارد

فه
ظی

م و
ظا

ن

زیر نظر: بهنام مومنی

را  خود  خدمتی  وضعیت   99 سال  آزمون های  کنندگان  شرکت 
مشخص کنند

کنندگان  شرکت  گفت:  انتظامی  نیروی  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۹ وضعیت خدمتی خود را مشخص 

کنند.
سردار تقی مهری در مراسم اعزام مشموالن شهریورماه به مراکز آموزش 
نیروهای مسلح اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، تاریخ اجرای آزمون های سراسری کارشناسی ارشد و دکتری، با تعویق 
مواجه شد که در این راستا سازمان وظیفه عمومی ناجا با هماهنگی ستاد کل 
نیروهای مسلح نیز به منظور کاهش دغدغه مشموالن و خانواده های آنان، افزایش 

مهلت معرفی مشموالن فارغ التحصیل سال ۱۳۹۸ را در دستور کار قرار داده و 
شرایطی را برای تسهیل شرکت در آزمون فراهم کرد که بحمداهلل با برگزاری 

این آزمون ها، شرایط اعزام به خدمت این عزیزان مهیا شده است.
وی افزود: از این رو کلیه مشموالن فارغ التحصیل سال ۱۳۹۸ که به جهت 
شرکت در آزمون های سراسری کارشناسی ارشد و دکتری مهلت دریافت کرده اند، 
می بایست در اسرع وقت نسبت به معرفی خود جهت تعیین تکلیف وضعیت خدمتی 
از طریق دفاتر پلیس +۱۰ اقدام و پس از اخذ برگ آماده به خدمت به مرکز آموزش 

نیروهای مسلح اعزام شوند.
سردار مهری ادامه داد: در صورت اعالم قبولی از سوی سازمان سنجش 
جهت ثبت نام در دانشگاه ها مشموالن غیر غایب از خدمت ترخیص و برای ادامه 

تحصیل مشکلی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: مشموالنی که نسبت به معرفی خود در زمان مقرر اقدام 

نکنند وارد غیبت شده و امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم نیست.
ناجا تصریح کرد: مشموالن و خانواده های  رئیس سازمان وظیفه عمومی 
آنان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان 
به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹6۴۸۰ 
و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از 

آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
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فعاالن  ز  ا گروه   ۱۵
 ۵۰ حدود  یعنی  اقتصادی، 
شغل از شهریور امسال ملزم 
به استفاده از کارتخوان شدند که نایب 
است  معتقد  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
اجرای آن به شفافیت نظام اقتصادی، 
نظام مالیاتی و معامالت کمک می کند.

فروشگاهی  »پایانه های  قانون 
سوی  از  ماه  آبان  مؤدیان«  سامانه  و 
وزارت  به  اجرا  برای  جمهوری  رئیس 
امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد.  این 
قانون با عنوان الیحه »نحوه استفاده، 
نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی 
)صندوق مکانیزه فروش(« به پیشنهاد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 
۴ بهمن ۱۳۹۴ هیات وزیران تصویب 
ارسال  اسالمی  شورای  مجلس  به  و 

شده بود.
بانک  فوق،  نون  قا اساس  بر 
ری  همکا با  شد  موظف  مرکزی 
ظرف  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان 
این  ابالغ  از  پس  سال  یک  مدت 
دستگاه  ساماندهی  به  نسبت  قانون، 
های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
با  و  کرده  اقدام  الکترونیکی  پرداخت 
ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت 
و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی 
به هر یک از پایانه های فروش، شناسه 
یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص 
این شناسه، کلیه تراکنش های انجام 
شده از طریق حساب بانکی متصل به 
نیز  و  بانکی  کارتخوان  دستگاه های 
به  الکترونیکی  پرداخت  های  درگاه 
با  مرتبط  بانکی  تراکنش های  عنوان 
بانکی  حساب  صاحب  شغلی  فعالیت 
بانک مرکزی مکلف  محسوب شده و 
شامل  تراکنش ها  این  اطالعات  است 
وجوه  واریزی،  وجوه  دوره،  اول  مانده 
هر  دوره  آخر  مانده  و  شده  برداشت 
تکمیل  منظور  به  را  بانکی  حساب 
عملکردی  هویتی،  اطالعات  پایگاه 
و دارایی مؤدیان به صورت بر خط در 
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

لیاتی  ما امور  سازمان  بنابراین 
 ۱۵ معادل  گذشته  سال  شهریور  از 
حدود  که  اقتصادی  فعاالن  از  گروه 

کرد  دسته بندی  را  می شوند  شغل   ۵۰
تا برای شفاف  شدن درآمد، جلوگیری 
فرآیند  به  کمک  و  مالیاتی  فرار  از 
ثبت نام  به  مکلف  مالیاتی  حسابرسی 
در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده 
راستا،   این  در  باشند.  کارتخوان  از 
صاحبان مشاغل باید از ابتدای امسال 
ملزم به استفاده از کارتخوان می شدند 
ویروس  شیوع  پی  در  که  آنجا  از  اما 
به  مالیاتی  تکالیف  از  بسیاری  کرونا 
حال  شامل  موضوع  این  افتاد،  تعویق 
طبق  و  شد  هم  مالیاتی  تکلیف  این 
الزام  مالیاتی  سازمان  رئیس  اعالم 
به  کارتخوان  از  استفاده  به  مشاغل 

ماه جاری منتقل شد.
اصناف در این باره چه 

می گویند؟
در این رابطه جالل الدین محمد 
شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران، 
از  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در 
به دلیل مشکل فروش نفت و  طرفی 
اهمیت  مالیاتی  درآمدهای  تحریم ها، 
طرف  از  و  است  کرده  پیدا  بیشتری 
دیگر در دنیا نصب دستگاه های مکانیزه 
فروش برای مالیات نهادینه شده و در 

ایران هم باید این اتفاق بیوفتد.
که  است  معتقد  همچنین  وی 

ارزش  بر  مالیات  و  درآمد  بر  مالیات 
باید به صورت آنالین دریافت  افزوده 
به  مالیاتی  سیستم  است  بهتر  و  شود 
ارائه  فرآیند  از  که  کند  حرکت  سمتی 
مالیاتی و تبصره ماده ۱۰۰  اظهارنامه 
تا  شوند  مجهز  واحدها  و  شود  خارج 
همان لحظه که فروش کاال یا خدمات 
صورت می گیرد مالیات بر ارزش افزوده 
و مالیات بر درآمد کسر شود و عدالت 

مالیاتی رعایت شود.
به گفته نایب رئیس اتاق اصناف 
و  فزوده  ا ارزش  بر  لیات  ما قانون 
ن  رتخوا کا ه  دستگا نصب  همچنین 
اقتصادی،  نظام  شفافیت  به  می تواند 
انجام معامالت کمک  مالیاتی و  نظام 
معامالت  از  بسیاری  جلوی  و  کند 
اقتصاد  چارچوب  از  خارج  و  زیرزمینی 

و دارایی را بگیرد.
دریافت مالیات از مشاغل باید 

آنالین شود
آیا  اینکه  به  پاسخ  در  شکریه 
جلوی  ند  ا می تو ن  ا تخو ر کا نصب 
بر  مالیات  غیرقانونی  موارد  دریافت 
بگیرد،  را  مشتریان  از  افزوده  ارزش 
ارزش  بر  مالیات  اگر  کرد:  تصریح 
به  کارتخوان  دستگاه  روی  افزوده 
ین  ا شود  یافت  در نالین  آ صورت 

برطرف  دی  یا ز حد  تا  مشکالت 
بر  مالیات  حاضر  حال  در  می شود. 
ارزش افزوده به صورت فصلی دریافت 
می شود، یعنی سه ماه نزد واحد صنفی 
که  مبلغی  به  نسبت  او  بعد  و  می ماند 
افزوده دریافت کرده  مالیات بر ارزش 
خوداظهاری می کند. اما بهتر است که 
همان زمانی که مشتری کارت می کشد 
حساب  به  آنالین  صورت  به  مالیات 

سازمان امور مالیاتی ریخته شود.
این  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
و  مالیاتی  عدالت  ایجاد  باعث  فرآیند 
تصریح  می شود،  خطاها  از  جلوگیری 
واحدهای  فرایند  این  اجرای  با  کرد: 
صنفی اجازه ندارند تحت عنوان مالیات 
به  کنند.  دریافت  نقد  پول  مشتری  از 
و  کارتخوان  نصب  با  دیگر  عبارت 
امور  به سازمان  اتصال شماره حساب 
مالیاتی خطاهایی که در گذشته انجام 

می شده برطرف می شود.
شکریه با بیان اینکه البته تا زمانی 
نشود  برخط  و  آنالین  فرآیند  کل  که 
کرد:  تصریح  ندارد،  فایده  آن  اجرای 
باید بالفاصله بعد از خرید مشتری مبلغ 
مالیات از حساب واحد صنفی مشمول 
مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی 

منتقل شود.

یادداشت دکتر صالح آبادی به مناسبت هفته دولت :
جهش تولید ثمره تحقق رویکردهای گفتمان اقتصاد مقاومتی

پرداختن به موضوع جهش تولید در سالی مزین به نام آن در 
سیاستگذاران  توجه  کرونا،  ویروس  با  جهان  درگیری  زمانی  مقطع 

و فعاالن عرصه تجارت بین الملل را به خود معطوف کرده است.
از آنجا که مواجهه با ضرورتها، موانع و فرصتها نیازمند انگیزه 
و نیروی قابل توجهی است لذا با عنایت به سیاستهای کالن اقتصاد 
این  چندگانه  رویکردهای  و  اخیر  سالهای  در  شده  تبیین  مقاومتی 
گفتمان، تلفیق اقدامات و فعالیتهای مرتبط با موضوع »جهش تولید« 

با »گفتمان یاد شده« را ضروری می سازد.
نگاهی دوباره به ابعاد مختلف گفتمان اقتصاد مقاومتی نشانگر آن است که این نوع از 
اقتصاد در برابر هرنوع خصومت و اختالل از خود مقاومت نشان داده و به دنبال تحقق یک 
الگوی اقتصادی فعال، مترقی، متعالی و جهادی با هدف برخورد موثر با موانع و فشارهای 
اقتصادی داخلی و خارجی است تا ضمن کاهش آسیب پذیری و وابستگی کشور در شرایط فشار 
و تحریم، موجبات رشد و توسعه درون زا را فراهم کند. مقاومت در برابر هجمه های خارجی و 
موانع داخلی، پیشرو بودن، دانش بنیان بودن و ارزش آفرین بودن از ارکان اقتصاد مقاومتی است.

از این رو میتوان گفت شماری از رویکردهای اقتصاد مقاومتی مانند »پیشرو، درونزا و 
برونگرا« هماهنگی بی بدیل با موضوع »جهش تولید«دارد و این امر مبین نگرش هدفمند 
و  دار  با سیاستهای ریشه  آن  تداوم  و  تولید محور  تفکر  بنیانگذاری  مقام معظم رهبری در 

همگون با یکدیگر در طول زمان است.
با توجه به بنیادین بودن امر »تولید« در جهش اقتصادی یاد شده، موضوعاتی نظیر 
نوسازی تکنولوژی تولید، تمرکز بر داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات، هماهنگی بین قطعات 
وارداتی و قطعات تولید داخل برای به ثمر نشستن خطوط تولید، حمایت از صنایع ُخرد داخلی 
در مناقصات و توجه به شرکتهای دانش بنیان ازجمله موضوعاتیست که تمرکز به آن درسال 

جاری باید از سیاست های صاحب اقبال در دستگاه های اقتصادی باشد.
حمایت از جهش تولید با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی با الهام از اسناد باالدستی 
نظیر چشم انداز 2۰ساله کشور، برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصاد 
مقاومتی، فراهم سازی بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری نظیر ایجاد امنیت، فضای رقابتی 
برای سرمایه گذاران، فراهم کردن امکانات تامین مالی و غیرمالی)مشاوره( برای شرکت های 

کوچک و متوسط به خصوص شرکت های دانش بنیان قابل تحقق است.
همچنین طراحی مدل های کسب و کار مبتنی بر فناوری دیجیتال، هدایت نقدینگی 
جامعه به سمت بازار سرمایه، کاهش فرایندهای اداری و بورکراسی در خدمات بانکی، تقویت 

بخش خصوصی، استارتاپ ها، پارک های علم و فناوری میسر است.
همکاری قوای سه گانه و دستگاههای مختلف و برنامه ریزی در این زمینه می تواند 
شرایطی را فراهم کند تا با آنالیز همزمان »رویکردهای اقتصاد مقاومتی بویژه در ابعاد درون 

زا و برونگرا« تبلور »موضوع جهش تولید« را نهادینه و محقق کند.
از سوی دیگر کشورما عالوه بر نفت و فراورده های آن به لحاظ ژئوپلیتک مزیتهایی در 
حوزه های صنایع شیمیایی ، معادن، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی دارد که ظرفیت بسیار 

مناسبی در ایجاد جهش دارا هستند.
از یک سو و لزوم شناخت دقیق  ایران  بررسی موقعیت سرزمینی جمهوری اسالمی 
نیازمندیهای کشورهای هدف و تمرکز بر نیازهای وارداتی با تکیه بر ظرفیت سازی در شبکه 
حمل و نقل کشور از جمله محورهای مهم برای بهبود بسترهای مناسب برای جهش تولید 

خواهد بود.
در این میان بانک ها بخصوص بانک توسعه صادرات ایران بعنوان اگزیم بانک ایران 
با بازنگری مدل کسب و کار خود مبتنی بر فناوری دیجیتال در فرایند زنجیره ارزش صادرات 
یعنی تمامی فعالیت های مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله 

صادرات کاال می تواند نقش موثری را در رونق تولید در شرایط تحریم ایفاء کند.
به  که  کارهایی  و  به صاحبان کسب  مساعدت  کردن  اجرایی  راستای  در  بانک  این 
طور مستقیم یا غیرمستقیم به دلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا با مشکل در بازپرداخت 
اقساط تسهیالت دریافتی و ایفای تعهدات خود مواجه شده اند، اقدام به تغییر زیرساخت های 
سیستمی به منظور تسهیل در فرآیند بازپرداخت اقساط مشتریانی که درخواست امهال اقساط 

خود را دارند، کرده است.
این اعتقاد در بانک توسعه صادرات که »باید با درک شرایط، اقدامات حمایتی ویژه ای 

برای مشتریان تدارک دید«، به طور جد و اکید دنبال می شود.
مجموعه بانک توسعه صادرات بر این باور است که بی تردید تالش برای »جهش تولید« 
درسال جاری منتج به ثمره مبارکی خواهد شد که از پیگیری مجدانه برای تحقق رویکردهای 

هفتگانه گفتمان اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر حاصل شده است.

افزایش سرمایه بانک کارآفرین از 85۰ میلیارد تومان
 به ۴ هزار میلیارد تومان

بانک  افزایش سرمایه  با  بانک مرکزی  موافقت  به  توجه  با    
و  شده  حال  مطالبات  امالک،  ارزیابی  تجدید  محل  از  کارآفرین 
و  بورس  سازمان  موافقت  صدور  از  پس  و  سهامداران  نقدی  آورده 
میلیارد  به ۴ هزار  بانک  این  العاده، سرمایه  برگزاری مجمع فوق  با 

افزایش خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر فرشاد محمدپور 
معاون مالی و امور مجامع این بانک با اعالم این مطلب افزود: با توجه 

به موافقت اصولی هیأت مدیره با افزایش سرمایه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید 
ارزیابی امالک، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران امالک، بانک کارآفرین با همکاری 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و سایر استان ها از طریق هیأت کارشناسی 

اقدام به تجدید ارزیابی امالک و سرقفلی های خود نمود.
وی تصریح کرد: بر این اساس مبلغ ۱6۵۰ میلیارد تومان مازاد تجدید ارزیابی امالک 
و سرقفلی های بانک شناسایی شد و گزارش توجیهی افزایش سرمایه به همراه ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و ذخیره تسعیر ارز، جهت 
بررسی به بازرس محترم ارائه شد و در اردیبهشت ماه سال جاری مورد تایید ایشان قرار گرفت. 
گزارش مزبور بعد از بررسی های کارشناسی بانک مرکزی در اول شهریور ماه مورد تأیید بانک 
مرکزی قرار گرفت و بعد از تأیید سازمان سازمان بورس، مقدمات برگزاری مجمع عمومی 

فوق العاده صورت خواهد پذیرفت.
دکتر محمدپور در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بر عملکرد بانک کارآفرین خاطرنشان 
کرد: ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مشخصه های شرکت ها و به ویژه بانک ها به شمار می رود 
که می تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. افزایش سرمایه و اصالح ساختار سرمایه 
می تواند به افزایش توان تسهیالت دهی و سرمایه گذاری بانک ها کمک کرده و نسبت های 
مناسب در  به عبارت دیگر، وجود یک ساختار سرمایه  نماید.  تقویت  نیز  را  اصلی  عملیاتی 
بانک ها بسیار حائز اهمیت بوده و ارتباط مستقیمی با فعالیت های بانک دارد. در واقع گسترش 
فعالیت های بانک بدون افزایش سرمایه و بهبود ساختار سرمایه عماًل امکانپذیر نخواهد بود.

وی  همچنین تصریح کرد: بانک کارآفرین آخرین بار در سال ۱۳۹۳ افزایش سرمایه 
داده و سرمایه خود را به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان رسانده است. از آن سال تاکنون که کشور 
بانک  قرار داشته، سرمایه  باالیی  نسبتًا  تورمی  بانک مرکزی در شرایط  آمارهای  بر اساس 
بدون تغییر بوده که اثر منفی بسیاری بر عملکرد و نسبت های اساسی آن داشته و در حقیقت 
رگ های تنفسی بانک در این سال ها به صورت فزاینده ای تنگ و تنگ تر شده است. به گونه ای 
که توان تسهیالت دهی بانک که درآمد حاصل از آن مهم ترین درآمد بانک به شمار می رود، 
علی رغم نیاز روزافزون صنایع و شرکت ها به تسهیالت، در هفت سال گذشته ثابت بوده است.

وی ادامه داد: انتظار می  رود با انجام افزایش سرمایه و بهبودی که در نسبت های عملیاتی 
اساسی بانک اتفاق می افتد شاهد رشد قابل توجه و معناداری در ظرفیت تسهیالت دهی بانک 
باشیم که اثر آن هم بر صنایع و شرکت های مختلف استفاده کننده از این تسهیالت و هم بر 

سپرده گذاران و سهامداران بانک مثبت خواهد بود.
دکتر محمدپور در بخش دیگری  از سخنانش با تبیین تاثیر افزایش سرمایه بر نسبت های 
مالی بانک ها تاکید کرد: بر اساس مقررات بانک مرکزی که عموماً برگرفته از مقررات بین المللی 
کاهش  و  حفظ سالمت  برای  معیارهایی  می باشد،  و...  بال  کمیته  استانداردهای  شامل  که 
ریسک فعالیت بانک ها در نظام بانکی مشخص شده است که از جمله آنها می توان به نسبت 
سودآوری، نسبت مالکانه، نسبت اهرمی، نسبت دارایی های ثابت، نسبت مطالبات غیرجاری 

و نسبت کفایت سرمایه اشاره نمود.
وی یادآور شد: شاید بتوان نسبت کفایت سرمایه را از مهم ترین نسبت هایی به شمار 
آورد که همواره فعالیت های اصلی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس مقررات فوق، 
بانک ها موظف هستند برای حفظ ثبات و مدیریت ریسک فعالیت های مالی خود نسبت خاصی 

از سرمایه را داشته باشند تا در برابر زیان های پیش بینی نشده توان الزم را داشته باشند.
وی همچنین افزود: این نسبت در حال حاضر بر اساس مقررات بانک مرکزی حداقل 
۸ درصد می باشد. با این حال بانک مرکزی می تواند در شرایط خاص و با هدف حفظ سالمت 
مالی بانک ها، حدود باالتری از این نسبت را برای همه یا برخی از بانک ها تعیین نماید. بر 
اساس الزامات بانک مرکزی و کمیته بال، کفایت سرمایه بانک مستقیمًا بر افزایش توانایی و 
ظرفیت بانک در ارائه خدمات بانکی اثر دارد. افزایش توانمندی در جذب منابع، افزایش قدرت 
اعطای تسهیالت، بهبود سهم از بازار، رشد سودآوری و نهایتًا افزایش بازده بانک، از مهمترین 

اثراتی است که بهبود نسبت کفایت سرمایه می تواند در پی داشته باشد.

تبیین تغییرات عملکردی بانک کارآفرین پس از افزایش سرمایه
دکتر محمدپور با اشاره به تغییرات به وجود آمده در بانک کارآفرین بعد از انجام افزایش 
سرمایه از ۸۵۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیار تومان تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک 
کارآفرین که در حال حاضر حدود ۷ و نیم درصد است، با بهبود ۱۰۰ درصدی به حدود ۱۵ درصد 
خواهد رسید که این نسبت متضمن فعالیت بانک در یک حاشیه امن می باشد. همچنین سرمایه 
نظارتی بانک که مبنای اصلی اعطای تسهیالت و انجام سرمایه گذاری ها است، با یک افزایش 
۱۸۵ درصدی مواجه خواهد بود که این امر به بهبود توان وام دهی و به تبع آن افزایش قدرت 
سودآوری بانک کمک می نماید. در واقع سه برابر شدن سرمایه نظارتی به مانند دمیدن نفسی 
تازه در پیکر بانک است که جان دوباره ای به فعالیت های بانکداری بانک کارآفرین می بخشد.

 معاون مدیرعامل در امورمالی و مجامع تاکید کرد: کاهش حد خالص دارایی های ثابت 
از حدود ۸۵ درصد به حدود ۵۰ درصد از اثرات دیگر افزایش سرمایه در این بانک است که 
که اواًل باعث می شود بانک قادر به توسعه زیرساخت های فعالیتی خود شود و ثانیًا از ریسک 
اعمال مالیات بر مازاد دارایی های ثابت محفوظ بماند. دو و نیم برابر شدن سرمایه، الیه یک 
و حدود ۵ برابر شدن سرمایه، الیه دو از اثرات دیگر افزایش سرمایه خواهد بود که همه این 
بهبود در نسبت ها باعث می شود فعالیت های بانک در یک چارچوب امن و کم ریسک ادامه 
پیدا کرده و در نتیجه قادر خواهد بود خدمات بهتر و گسترده تری به صنایع و شرکت های 

مختلف داشته باشد.

معاون وزیر نفت:
تجارت گاز با ترکمنستان همچنان در دستور کار است

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: اکنون نیازی به موازنه شبکه خود به 
گاز ترکمستان نداریم، اما بحث ما با ترکمستان و همکاری با کشورهای گازی 

همسایه تجارت گاز است.
حسن منتظرتربتی، روز گذشته )دوشنبه، سوم شهریورماه( در حاشیه آیین 
بهره برداری رسمی از طرح های ملی وزارت نفت در بخش گاز )طرح توسعه مرکز 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، آغاز عملیات بهره برداری رسمی از هزار و ۸۵۰ 
کیلومتر خطوط لوله ششم و نهم سراسری انتقال و پنج ایستگاه تقویت فشار گاز( 
در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه امروز پروژه های بسیار خوبی افتتاح شدند 

که تأثیری بسزا بر شبکه، نقل و انتقاالت و پایداری گاز دارد.
وی ادامه داد: صنعت گاز کشور هم اکنون در نقطه اوج قرار دارد، زیرا به 
پشتوانه ذخایر عظیم گازی کشور در سال های اخیر رخدادهای مطلوبی در افزایش 
تولید گاز شاهد بوده ایم؛ تولید در پارس جنوبی افزایش یافته است، همچنین در 
هفت سال گذشته بیش از ۵ هزار کیلومتر خط لوله اجرا کردیم که سبب شد از 
شبکه خطی به شبکه ای گسترده در کل کشور برسیم و در عین حال شاهد حبس 

گاز در جنوب کشور نباشیم و نقاط ضعف شبکه را نیز برطرف کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه کشور از نظر تأمین گاز پایدار 
است، تصریح کرد: گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور در این سال ها دنبال 
شده و اتفاق های خوبی در این حوزه افتاد که موضوع قابل توجه تأمین منابع مالی 
طرح های گازرسانی بود که شرکت ملی گاز به دلیل مصوبه های شورای اقتصاد 
در ذیل بند »ق« و »ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید« مشکلی در تأمین هزینه ها 

نداشت، به همین دلیل گازرسانی به روستاها با سرعت خوبی انجام شد.
22 استان سبز هستند

تربتی با بیان اینکه حدود ۱۷ هزار روستا در دولت های یازدهم و دوازدهم 
گازدار شدند، افزود: برنامه ما این است که تا پایان امسال ۳ هزار روستای دیگر به 
شبکه گاز کشور متصل شوند و همین حاال هم حدود ۹۰۰ پروژه آماده بهره برداری 
است که این موضوع به عنوان »پویش استان  سبز« دنبال می شود، اگر مبنا این 
باشد که ۹۵ درصد گازرسانی در کشور نقطه قوت خوبی باشد، می توان گفت با 
احتساب پروژه های آمادهشده، حدود 22 استان سبز هستند و ما اکنون در کل 

کشور به بیش از ۹۵ درصد پوشش گازرسانی رسیده ایم.
وی با اشاره به برنامه های شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: افزیش 
تولید در پارس جنوبی همچنان دنبال می شود و با توجه به شرایطی که در پارس 
جنوبی است، خود را آماده می کنیم تا هیچ حبس گازی نداشته باشیم. بخشی در 
توسعه خط لوله به موازات کریدور غرب و ایستگاه های تقویت فشار صرف می شود 
و ان شاءاهلل این روند تولید گاز ادامه دارد که پیش بینی می کنیم حداقل ۵۰ میلیون 

مترمکعب افزایش داشته باشد.
معاون وزیر نفت در امور گاز پاسخ به پرسشی درباره نتیجه داوری پرونده گازی 
ایران و ترکمنستان و اینکه آیا نیازی به واردات گاز برای استان های شمالی کشور 
وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: آقای زنگنه در این سال ها وقت زیادی برای افزایش 
تولید در پارس جنوبی گذاشتند و در عین حال به مدد توسعه شبکه گازرسانی اکنون 
نیازی به موازنه شبکه خود به گاز ترکمنستان نداریم، اما بحث ما با ترکمنستان 

و همکاری با کشورهای گازی، تجارت گاز است.
تربتی در این باره توضیح داد: ما همچنان از ارتباط با ترکمنستان در زمینه 
تجارت گاز استقبال می کنیم و حتی در دوران داوری چند بار به ترکمنستان اعالم 
کردیم که ایران مانعی برای دریافت گاز ندارد و نشست هایی با آنها داشتیم که 
همچنان پیگیری می شود و امیدواریم بتوانیم مطابق روال پیشین در قالب تجارت 
گاز، جریان گاز ترکمنستان به کشور را داشته باشیم؛ نه تنها با ترکمنستان، بلکه 
همه کشورهای همجوار، زیرا بخشی از اهداف سند چشم انداز ۱۰ درصد تجارت 

جهانی گاز است.
وی تأکید کرد: با این تفاسیر ما به دنبال آن هستیم که چه در قالب قراردادهای 
پیشین چه قراردادهای جدید، چه بخش دولتی و چه خصوصی، بتوانیم رابطه گازی 

خود را با ترکمنستان ادامه دهیم.
ظرفیت الزم برای سوآپ گاز وجود دارد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: اکنون شرکت هایی همچنان 
به دنبال سوآپ گاز هستند تا بتوانند گاز را از ترکمنستان بیاورند. بحث صادرات 
گاز به ارمنستان، آذربایجان و ترکیه هم مطرح است. ما زمینه را آماده کرده ایم 
و خوشبختانه ظرفیت برای سوآپ گاز وجود دارد، یعنی این امکان که ما بتوایم 
گاز را در شمال شرق دریافت کنیم و به هرجایی که الزم است ترانزیت و سوآپ 

کنیم، این زیرساخت هم اکنون آماده است.
بخش خصوصی به تجارت گاز ورود کند

تربتی ادامه داد: خوشبختانه نوع طراحی شبکه ای که در طول سال های پیش 
انجام شده این زمینه را فراهم کرده است تا در همه نقاط مرزی کشور بتوانیم 
گاز را از دارندگان گاز دریافت کنیم و به مصرف کنندگان گاز برسانیم، این زمینه 
را آماده کرده ایم، بنابراین از این نظر مشکلی وجود ندارد. ما بیشتر از ورود بخش 
خصوصی به تجارت گاز استقبال می کنیم  و زمینه را در اختیار آنها قرار می دهیم.

وی درباره برنامه دولت برای صادرات گاز و بعضی انتقادهای مطرح شده در 
این حوزه، گفت: صادرات گاز موضوعی چندوجهی است، یعنی فقط نقش شرکت 
ملی گاز مطرح نیست و در سطح وزارت نفت دنبال می شود و شاهد رخدادهای 
مطلوبی هم در این حوزه بودیم، در طول سال های گذشته در بحث صادرات به 
عراق به لحاظ عدد و رقم شاهد افزایش مقادیر صادراتی مطلوبی بودیم و کمک 
خوبی هم از نظر ارزی داشته است، اما دلیل اینکه به اعداد برنامه نرسیده ایم این 
است که بخشی از اعداد برنامه ناظر به صادرات به صورت گاز طبیعی مایع شده 
)ال ان جی( بوده است که آقای زنگنه هم اشاره کردند در این بخش به دلیل تحریم 

ما نتوانستیم واحدهای  ال ان جی را راه اندازی کنیم.
تحویل گاز به پتروشیمی اولویت دارد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: بخشی هم مربوط به صادرات 
در  اصلی  بحث  اما  است،  نکرده  استقبال  کشور  این  که  بوده  پاکستان  به  گاز 
موضوع صادرات گاز تخصیص مناسب است؛ مقادیری گاز غیر از مصارف داخلی 
در اختیار داریم که شاید تصمیم بهتر این باشد که ما بررسی کنیم که این مقدار 
به  از آن می تواند  را به چه بخش هایی اختصاص دهیم بهتر است. بخشی  گاز 
صادرات اختصاص یابد که ارز مستقیم وارد می کند و بخشی هم به پتروشیمی ها 
در  به صادرات  نسبت  پتروشیمی  به  گاز  تحویل  فکر می کنم  اما من  می دهیم، 
اولویت است، زیرا  پتروشیمی هم با فروش محصوالت به بازارهای بین المللی 
ارز آوری دارد، با این تفاوت که برای ما ارزش افزوده داخلی هم ایجاد می کند و 

سبب اشتغال زایی می شود.
تربتی ادامه داد: موضوع مهم نحوه تخصیص است؛ طبق صحبتی که آقای 
وزیر با کمیسیون انرژی مجلس هم داشتند این بحث مطرح شده که برنامه های 
ارزش  ببینیم در چه بخشی  ما  باشد که  این  بر  ناظر  بیشتر  این حوزه  آینده در 
افزوده بیشتری وجود دارد و ما آن را بیشتر توسعه دهیم که به نظر من تهیه سند 
مناسبی از اینها شاید بهترین اقدام باشد، به  دلیل اینکه بتوانیم همه آنها را مدیریت 
کنیم که بخشی از آن به پتروشیمی اختصاص می یابد و بخشی هم به صادرات.

به نهایی شدن پروژه صادرات گاز به پاکستان امیدواریم
وی تصریح کرد: به نظر می رسد رویکرد وزارت نفت با توجه به جهش سومی 
که در پتروشیمی مطرح است و در صحبت های مقام معظم رهبری هم بود که 
نشان می دهد پتروشیمی در کشور اهمیت ویژه ای دارد، من فکر می کنم صنعت 
گاز ایران و نوع تخصیص گاز مسیر خوبی را رفته است و اولویتی به پتروشیمی 
داده شده که می تواند ارزآوری داشته باشد، البته ما در کنار تامین گاز پتروشیمی ها، 
موضوع صادرات به اروپا را دنبال می کینم و در عین حال امیدواریم صادرات گاز 

به پاکستان نیز اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در توضیحات بیشتری درباره قرارداد گازی 
اقدام ماست. منافع  با پاکستان، گفت: ما فروشنده گاز هستیم و داوری آخرین 
ما در همکاری و فروش گاز خواهد بود، در همه این دوران ضمن اینکه همیشه 
مستندسازی و رفتن به داوری مطرح بوده، اما همه برنامه و اساس کار ما این است 
که ان شاءاهلل بتوانیم به عنوان یک صادرکننده در پاکستان حضور داشته باشیم 
و سیاسیون کشور هم تالش می کنند همین اتفاق بیفتد. من هنوز فکر می کنم 
رفتن به داوری به عنوان یک گزینه می تواند مطرح باشد، اما بهتر است آخرین 
گزینه مان باشد و امیدوار باشیم که روزی گازمان را به پاکستان هم صادر کنیم.

تربتی در پاسخ به این پرسش که قراردادهای گازرسانی با پیمانکاران ارزی 
است یا ریالی، اظهار کرد: قراردادهای ما در داخل ریالی است و به طور معمول هم 
سازمان برنامه و بودجه با ضرب و تعدیل هایی که می کند تورم ها را پوشش می دهد. 
البته تعداد کمی از این قرادادها از پارسال به دلیل افزایش قیمت لوله و پلی اتیلن و 
لوله های فوالدی دچار مشکل شدند که قانون گذار هم پیش بینی کرده بود، یعنی 
ضرایب و شاخص هایی برای تعدیل مشخص شده و این اختیار را به پیمانکار داده 
بود که اگر با این ضرایب امکان ادامه کار وجود دارد ادامه دهند و در غیر این 

صورت بدون مشمول شدن جریمه یا سختگیری بتوانند  قرارداد را پایان دهند.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛

الزام مشاغل به نصب کارتخوان، راهی به سوی شفافیت نظام مالیاتی
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

د  بو ر  ا قر لیکه  حا ر د
کمک ودیعه مسکن تا پایان 
مردادماه به حساب متقاضیان 
واریز شود اما وزارت راه و شهرسازی و 
بانک مرکزی به عنوان متولیان این امر 
پرداخت این کمک به مستاجران را بین 
خود پاسکاری می کنند و از آماده نبودن 

سازمان مقابل خود می گویند.  
کمک ودیعه مسکن طرحی است 
مستاجران  از  حمایت  برای  دولت  که 
درنظر گرفته و با وجود انتقاداتی که از 
سوی برخی کارشناسان مبنی براینکه 
ودیعه  اقتصاد،  در  باال  تورم  وجود  با 
مسکن نمی تواند کمک قابل توجهی به 
این قشر کند، به آن وارد شد،  سرانجام 

به مرحله پرداخت نزدیک شد.
مبلغ پرداختی به متقاضیان این وام 
به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و در 
شهرهای کوچکتر معادل ۵۰، ۳۰ و ۱۵ 
میلیون تومان است که 2۰ هزار میلیارد 
و  یافته  اختصاص  این طرح  به  تومان 
درصد   ۱۳ کمک  این  بازپرداخت  نرخ 
همتی،  گفته  طبق  همچنین،  است. 
که  کسانی  مرکزی،  بانک  کل  رییس 
به  وام  سود  و  اصل  پرداخت  توانایی 
صورت ماهانه را داشته باشند، می توانند 
با انتخاب خود این وام را با اقساط ۳۰ 

ماهه و نرخ ۱2 درصد دریافت کنند.
اولویت  در  مستاجران  از  گروهی 

هستند  مسکن  ودیعه  کمک  پرداخت 
کرده،  ازدواج  تازه  افراد  شامل  که 
دارند،  بیشتر  و  فرزند  سه  که  کسانی 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
بهزیستی  سازمان  و  )ره(  خمینی  امام 
می شوند. عالوه براین، مستاجران حتمًا 
و  کدرهگیری  دارای  نامه  اجاره  باید 
داشته  هم  را  ساماندهی  وام  شرایط 
باشند یعنی وام یا امکانات یارانه ای از 
طرف دولت در بخش زمین یا مسکن 
نباشند  ملک  صاحب  و  باشند  نگرفته 
خرید  سابقه  هیچگونه   ۸۴ سال  از  و 
ضمن  باشند.  نداشته  ملک  فروش  و 
باشند و  باید سرپرست خانوار  این که 
شهری را که تقاضا می کنند در آن ۵ 
سال سابقه سکونت داشته باشند و همه 

سایت  در  و  مستند  باید  مولفه ها  این 
قابل بارگذاری باشند.

برای پرداخت ودیعه مسکن ابتدا 
باید وزارت راه و شهرسازی اطالعات 
سایت  در  کرده  نام  ثبت  متقاضیان 
مربوطه را در اختیار بانک ها ذی ربط 
مبلغ  واریز  به  بانک ها  تا  بدهد  قرار 
بین  این  در  کنند.  اقدام  شده  تعیین 
پایان  تا  بود  قرار  اینکه  به  توجه  با 
مردادماه این وام به حساب متقاضیان 
واریز شود، تاکنون واریز نشده و وزارت 
به  مرکزی  بانک  و  شهرسازی  و  راه 
این  به  تنها  امر  این  متولیان  عنوان 
استناد می کنند که آمادگی الزم را برای 
اجرای طرح کمک ودیعه مسکن دارند 
اما بانک ها می گویند که هنوز دسترسی 

کامل بانک های عامل به سامانه وزارت 
متولی  عنوان  به  شهرسازی  و  راه 
متقاضیان  پاالیش  و  کنترل  ثبت نام، 
بانک های عامل  تا  است  نشده  فراهم 
یا  و  شعب  طریق  از  بتوانند  آمادگی 
اعطای  به  نسبت  بانک ها  سرپرستی 

تسهیالت اقدام کنند.
همچنین، مسئوالن وزارت راه و 
 ۱۵ که  کرده اند  اعالم  نیز  شهرسازی 
بانک پرداخت ودیعه مسکن را برعهده 
آن ها  به  متقاضیان  اسامی  و  گرفته اند 
ودیعه  هفته  این  تا  که  شده  اعالم 
مسکن پرداخت می شود اما با گذشت 
کمک  واریز  از  خبری  فعال  روز  سه 
ودیعه مسکن به متقاضیان نشده است.  
در این زمینه، همتی نیز گفته که 
یکی از تالش های مهم بانک مرکزی 
در این روزها، اعطای وام ودیعه مسکن 
است که هنوز وزارت راه و شهرسازی 
متصل  بانک ها  به  را  مربوط  سامانه 
مشخص  بانک  هر  سهمیه  و  نکرده 
اتصال  انتظار  در  آن ها  و  است  شده 

وزارت راه و شهرسازی هستند.  
ودیعه  کمک  پرداخت  بنابراین، 
پاسکاری  مرحله  در  همچنان  مسکن 
این  در  مربوطه  سازمان  دو  و  مانده 
مسئول  را  خود  مقابل  سازمان  زمینه 
به  کمک  ین  ا پرداخت  در  خیر  تا

مستاجران می دانند.  

بازی وزارت راه و بانک مرکزی؛

پاسکاری پرداخت کمک ودیعه مسکن و سردرگمی مستاجران

نمایندگان  هیئت  عضو 
اتاق بازرگانی تهران می گوید 
با وجود ذخایر گسترده گازی 
به  منحصر  در سطح جهانی  که  ایران 
توسعه  سیاست های  نبود  است،  فرد 
با  را  ایران  گاز  بازار  بلندمدت،  محور 

تهدید مواجه می کند.
کرد:  اظهار  صالحی،  حمیدرضا 
کمتر  ایران  گاز  صادرات  میزان  امروز 
زده  تخمین  مکعب  متر  میلیون   ۵۰ از 
می شود، این در حالی است که ظرفیت 
بالقوه موجود در کشور و بازارهای منطقه 
و جهان بسیار بیشتر از این عدد است. 
به  را  ایران  که  داریم  برنامه ای  ما  اگر 
هاب گازی منطقه تبدیل کنیم، روندی 
شده،  طی  گذشته  سال های  در  که 
نشانه ای از رسیدن به این هدف ندارد.

وی با اشاره به خبر رسیدن ترکیه 
به یک میدان گازی بزرگ، بیان کرد: 
گذشته  سال های  در  ترکیه  دولت 
توانسته با استفاده از ظرفیت های خود 
سیاستمدارانش  بلندمدت  برنامه های  و 
در بازارهای مختلف نقش آفرینی کند. 
ترکیه تاکنون ذخایر گازی قابل توجهی 
نداشت اما با این وجود سعی می کرد در 
این بازار نیز حضور داشته باشد. حال با 
اعالم پیدا شدن میدان گازی جدید قطعا 

شرایط تغییر خواهد کرد.
ق  تا ا ن  یندگا نما هیئت  عضو 
نخستین  داد:  ادامه  تهران  بازرگانی 
نتیجه کشف این میدان گازی، بی نیاز 
از  و  است  گاز  واردات  از  ترکیه  شدن 
این رو احتماال این کشور دیگر قرارداد 
جدیدی در این زمینه با ایران نخواهد 

نگاه  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  بست. 
صادرات محور دولت ترکیه، احتماال آنها 
در آینده ای نه چندان دور به صادرات گاز 
نیز فکر خواهند کرد که عراق بازاری در 
دسترس برای آنها خواهد بود و این به 

معنی تهدید مستقیم بازار ایران است.
صالحی با بیان اینکه فعال عاملی 
تهدید  را  عراق  بازار  در  ایران  حضور 

طرح های  به  توجه  با  گفت:  نمی کند، 
به  که  نیازی  و  عراق  دولت  توسعه ای 
مصرف گاز وجود دارد، فعال بازار ما در 
عراق بدون مشکل فعال خواهد بود اما 
با توجه به تحریم ها و محدودیت های 
اهداف  سو،  یک  از  ایران  اقتصادی 
از  ترکیه  مانند  کشورهایی  بلندمدت 
باید  آینده  در  نظر  به  دیگر،    سوی 
نگران این روند باشیم.دولت ترکیه چند 
روز قبل از کشف بزرگترین میدان گازی 
می تواند  که  داد  خبر  سیاه  دریای  در 
گازی  منابع  به  کشور  این  دسترسی 

داخلی را به شکل جدی افزایش دهد.
از  یکی  ترکیه  این  از  پیش  تا 
واردکنندگان عمده گاز بود و ایران به 
عنوان یکی از تامین کنندگان گاز این 

کشور عمل می کرد

بازار عراق هم از دست می رود؛

عضو اتاق بازرگانی تهران: ترکیه دیگر از ما گاز نخواهد خرید

ثبات  از  پایتخت حاکی  بازار خودروی  میدانی  بررسی 
به  نسبت  جاری  هفته  در  داخلی  خودروهای  اکثر  قیمتی 
گذشته  است.روز  مردادماه(   2۹( گذشته  هفته  چهارشنبه 
)دوشنبه(   در گروه سایپا، هر دستگاه تیبا صندوق دار، تیبا 2 و 
ساینا بدون تغییر قیمت نسبت به چهارشنبه گذشته به ترتیب 

۹6، ۱۱۰ و ۱۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
با این حال قیمت پراید ۱۱۱، پراید ۱۳۱ و پراید ۱۳2 
هر یک با رشد یک میلیون تومانی به ترتیب به ۹۵، ۸۳ و ۸۴ 

میلیون تومان رسید.

در گروه ایران خودرو هر دستگاه سمند سورن ۱۹۸ میلیون 
تومان، پژو پارس معمولی ۱۷۹ میلیون تومان، پژو 2۰6 تیپ 
2 به ۱6۸ میلیون تومان، رانا ۱66 میلیون تومان، دنا پالس 
26۹ میلیون تومان و شاسی بلند هایما اس۷ به 6۰۰ میلیون 
تومان قیمت خوردند و هیچ یک از آنها نسبت به چهارشنبه 

گذشته افزایش قیمت تجربه نکردند.
با این حال قیمت سمند ال. ایکس با رشد دو میلیون 
تومانی به ۱۴۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس با 
رشد یک میلیون تومانی به ۱۴6 میلیون تومان، پژو پارس 

با موتور تی. یو۵ با رشد دو میلیون تومانی به 2۱۳ میلیون 
تومان، پژو 2۰6 وی هشت با رشد یک میلیون تومانی به ۱۹۵ 
میلیون تومان، پژو 2۰6 تیپ ۵ به 2۰2 میلیون تومان، پژو 
2۰۷ دستی با رشد دو میلیون تومانی به 2۳۵ میلیون تومان، 
نوع اتوماتیک آن با رشد سه میلیون تومانی به ۳۱۳ میلیون 
تومان و دنا معمولی با رشد چهار میلیون تومانی به بهای 22۴ 

میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
گفت وگو با کارشناسان بازار حاکی از رکود مطلق در 

بازار و انجام نشدن خرید و فروش خودرو است.

ثبات قیمتی اکثر خودروهای داخلی در بازار
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 پـروژه هـای عمرانی 
ن  نشـتیفا ی  ر ا د شـهر
پـروژه  اولیـن  عنـوان  بـه 
شهرسـتان خـواف در هفتـه دولـت 

گردیـد. افتتـاح 
در ایـن مراسـم فرمانـدار خواف 
ضمن گرامیداشـت هفتـه دولت و یاد 
و خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـر 
و تسـلیت ایـام سـوگواری حضـرت 
زحمـات  از  )ع(  الحسـین  اباعبـداهلل 
شـهر  اسـالمی  شـورای  و  شـهردار 
نشـتیفان به جهت  انجام پروژه هایی 
کـه باعـث ایجاد فضای مفـرح و زیبا  
در شـهر تشـکر نمود و بیان داشـت: 

هـر زمـان که به نشـتیفان مـی آییم 
اقدامـات و پـروژه هـای نوینی انجام 
شـده اسـت و ایـن جای تشـکر ویژه 
دارد.حسـین سـنجرانی ادامـه داد در 
هفتـه دولـت ۴۷ پـروژه عمرانـی بـا 
اعتبـار بیـش از ۴۵ میلیـارد تومـان 
شـد  خواهـد  افتتـاح  شهرسـتان  در 
کـه امیدواریـم ایـن پروژه هـا باعث 
رفـاه و خدمـات رسـانی بهتـری بـه 
شـهروندان عزیز گـردد و همچنین با 
اجرای مـدل مثلث توسـعه اقتصادی 
و فرهنگـی در شهرسـتان،  توسـعه 
شهرسـتان  در  اشـتغالزایی  و  پایـدار 

صـورت پذیریـد .

افتتاح پروژه های شهرستان خواف به مناسبت هفته دولت آغاز شد در سال ۹8 محقق شد؛
انتقال بیش از 29 میلیارد متر مکعب  گاز در منطقه 

چهار شرکت انتقال گازایران

مشهد سمیه باقرزاده
تالش  و  همت  به   : گفت  گاز  انتقال  عملیات  چهار  مدیرمنطقه 
همکاران خدوم، انتقال گاز در این منطقه در سال گذشته، با رشد قابل 

قبولی رو به رو بوده است .
محمد کامل با اشاره به میزان گاز انتقالي در سال گذشته  افزود: 
در سال گذشته بیش از بیست و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار 
میلیون متر مکعب گاز از مبادي تولید به مبادي مصرف منتقل شده است 
که این رقم به علت امکان اندازه گیري میزان گاز دریافتي از منطقه 
سه با استفاده از سیستم اندازه گیري ایستگاه تقویت فشار گاز سمنان، 

نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷، رشد 2 برابری را نشان مي دهد.
وی ضمن تاکید بر این که مصرف کنندگان منطقه چهار در سرشاخه 
های تولید قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به آموزه های زمستان های 
گذشته، با اجراي عملیات هاي مختلف و تامین تجهیزات، امکانات و 
لوازم یدکی مورد نیاز برای تعمیر خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار، 

انتقالي پایدار و مطمئن را در زمستان ۹۸ شاهد بودیم .
گفتني است هم اکنون بیش از پنج هزار وششصد کیلومتر خط انتقال 
در این منطقه عملیاتی وجود دارد که تامین گاز سه استان خراسان رضوی، 
شمالی، جنوبی و بخشي  از استان سمنان از طریق آن انجام می شود.

کلنگ زنی 1۰ طرح آبرسانی همزمان با هفته دولت 
در ایالم

“نوراهلل تیموری” مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم، گفت: 
در هفته دولت ۱۰ پروژه در مناطق مختلف استان با اعتباری بر ۱۳۴ 

میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال کلنگ زنی خواهد شد.
وی افزود: شرکت آب و فاضالب استان بیش از ۳۴ پروژه فعال 
در شهرها و روستاهای استان در دست اجرا دارد و در هفته دولت ۱۰ 

پروژه جدید نیز کلنگ زنی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اظهار کرد: این پروژه ها 
شامل احداث ۴ باب مخزن بتنی به حجم ۵۷۰ متر مکعب، اجرای 2۹ 
کیلومتر خط انتقال، ۸/2۳ اجرای کیلومتر شبکه توزیع آب، احداث  یک 

باب ایستگاه پمپاژ و بهسازی 6 دهنه چشمه برشمرد.
پروژه ها  این  از  برداری  بهره  با  می رود  انتظار  کرد:  تصریح  وی 
در موعد مقرر، شاهد ارایه خدمات مطلوب به هم استانی عزیز باشیم؛ 
امیدوارم طرح های یاد شده بر اساس برنامه زمان بندی شده به اتمام 

برسند.

در دومین روز هفته دولت افتتاح شد؛
برق  توزیع  صنعت  حوزه  در  رسانی  برق  شش طرح 

شهرستان آرادان
آئین افتتاح همزمان پروژه های هفته دولت در شهرستان آرادان 
که با حضور ویدئوکنفرانسی استاندار و شماری از مسئولین برگزار شد، 

شش طـرح برق رسانی این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.
دو طرح بهینه سازی دوهزار و ۱۹۰ متر شبکه فشارمتوسط هوایی 
روستای کندقلی خان، ده نمک و ماشین خانه به مبلغ دو میلیارد و ۱۵۰ 

میلیون ریال و ۵۹۵ میلیون ریال، ازطرح های افتتاح شده است.
در سطح  هـوایی  فشـار ضعیـف  شبکـه  متر   ۵2۰ اصالح  طرح 
شهرستـان با هـزینه ۹۰۰ میلیون ریال و طرح احداث یک هـزار و ۷۰ 
تامین  ترانس جهت  متر شبکه فشـار متوسط هـوایی و یک دستگاه 
برق متقاضیان با اعتبار یک میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال، در زمره طرح 

های افتتاح شده این شهرستان به شمار می روند.
آزادگان  بلوار  معـابر  روشنایی  متر شبکه  هزار  دو  بهسازی  طرح 
به مبلغ ۴۵۰ میلیـون ریـال، طرح تبدیل یک هزار و ۷۰۰ متر شبکـه 
سیمـی در خیـابان های سـرآسیاب، شهیدان سعیدی، پازوکی و تندگویان 
به کابل خودنگهدار با هزینه یک میلیارد و 2۷۵ میلیون ریال، ازدیگرطرح 

های افتتاح شده محسوب می شوند.
گفتنی است: برای افتتاح طرح های مورد اشاره، شش میلیارد و 

۳۷۵ میلیون ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی:
راه اندازی 11 طرح ورزشی استان مرکزی در هفته 

دولت کلید خورد
خدمات  آغاز  گفت:  مرکزی  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تخصصی ورزشی در ۱۱ طرح استان همزمان با هفته دولت کلید خورده 

که این مهم دستاورد و هدیه دولت در حوزه نشاط و سالمت است.
عابد حقدادی افزود: پیست اسکیت مجموعه ورزشی 22 بهمن اراک، 
سالن ورزشی طبقاتی و یک زمین چمن روستایی در شهرستان زرندیه 
و سالن ورزشی روستای روانج دلیجان از مهمترین طرح های ورزشی 
استان مرکزی است که همزمان با هفته دولت در این خطه  بهره برداری 

می شوند. 
وی ادامه داد:  زمین چمن مصنوعی فوتبال فجر، سالن چند منظوره 
و سالن ورزشی بدنسازی در شهرستان، باشگاه سوارکاری، مرحله اول 
کلوپ گلف و مرحله نخست پیست اتومبیل رانی مجموعه ورزشی سرزمین 
ایرانیان و سالن ورزشی کفاشی زاده ساوه، از دیگر طرخ هایی است که 

هفته دولت امسال در این استان راه اندازی می شود.
زمین  سه  کرد:  بیان  مرکزی  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزشی روستایی و زورخانه نیمه ور نیز همزمان با هفته دولت در استان 

بهره برداری می شوند. 
بهمن  اسکیت مجموعه ورزشی 22  پیست  اضافه کرد:  حقدادی 
به صورت  که  است  امسال  دولت  درهفته  بهره برداری  اماده  نیز  اراک 
و جوانان  وزیر ورزش  و  رئیس جمهوری  با حضور  و  ویدئو کنفرانس 

آماده سازی شده است.

به مناسبت هفته دولت؛
۴7 طرح کشاورزی در استان مرکزی

 به بهره برداری می رسد
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از بهره برداری ۴۷ 

طرح کشاورزی به مناسبت هفته دولت در استان خبر داد.
مجید آنجفی  اظهار کرد: این ۴۷ پروژه شامل ۱۷ پروژه عمرانی 
و ۳۰ پروژه تولیدی است که در هفته دولت در شهرستان های شازند، 
کمیجان، اراک، ساوه، فراهان و زرندیه در زیر بخش های مختلف از قبیل 
تولیدات دامی، شیالت، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، امور 
فنی، زیر بنایی، آب و خاک، گلخانه های سبزی و صیفی به طور رسمی 

به بهره برداری می رسند.
وی ادامه داد: این پروژه ها شامل آبیاری تحت فشار، ایجاد جاده 
بین مزارع، آبیاری قطره ای و بارانی، طرح پرورش شترمرغ، گاو شیری، 
سردخانه زیر و باالی صفر، بسته بندی محصوالت غذایی، بسته بندی 
قارچ، انبار نگهداری محصوالت کشاورزی، بسته بندی خرما، عرقیات و 
گالب، پرورش ماهی گرمابی، پرورش ماهی قزل آال و تکثیر و پرورش 

ماهی زینتی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: مجموع اعتبار 
 2۱۳ متقاضیان  توسط  پروژه ها  این  گذاری  سرمایه  برای  شده  تأمین 

میلیارد تومان بوده است.
نفر   ۸۸ و  هزار  یک  طرح ها  این  از  بهره برداری  آنجفی  گفته  به 
فرصت شغلی به طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش کشاورزی استان 

مرکزی ایجاد کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: در مجموع 
مند  بهره  پروژه ها  این  تولیدات  مزایای  از  خانوار   6۳۳ و  هزار  یک 

خواهند شد.

نفرات برتر آزمون تفسیر عمومی چهل و سومین دوره 
مسابقات قرآن کریم مشخص شدند.

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه ناحیه یک اصفهان، اصغر توسلی ، 
گفت: نفرات برتر مسابقات تفسیرعمومی قرآن کریم در مرحله استانی و 
در دو بخش خواهران و برادران مشخص شدند.ئیس اداره اوقاف وامور 

خیریه شهرستان اصفهان ناحیه یک در ادامه افزود:
برتر آزمون تفسیر عمومی چهل و سومین دوره مسابقات  نفرات 

قرآن کریم که در روز جمعه 2۴ مردادماه برگزار شد مشخص شدند.
از بخش خواهران  برادران و سه نفر  از بخش  وی گفت سه نفر 
حائز رتبه های اول تا سوم شدند که یک نفر در هر بخش به مسابقات 

کشوری راه پیدا خواهند کرد.
در بخش برادران: آقایان علی اصغر علی رضایی رتبه اول از گلپایگان 
،اکبر ابرام رتبه دوم از اصفهان وحسن حاجیان حسین آبادی از اصفهان 
حائز رتبه سوم  شدو در بخش خواهران نیز: خانم ها فهیمه مومنی از 
خمینی شهر ، معصومه امینی از نجف آباد ، رضوان حبیب اللهی از اصفهان  

به ترتیب جایگاه اول تا سوم را از آن خود کردند.
این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد : منبع آزمون تفسیر 
و  مریم  های  سوره  کشوری  مرحله  در  و  مریم  سوره  استانی  مرحله 

طه می باشد.
گفتنی است از منتخبین آزمون تفسیر ۳نفر اصفهانی هستند

تأمین  ارزیابی  شد؛  انجام  کشور  در  بار  اولین  برای 
ویدئو  صورت  به  مبارکه  فوالد  شرکت  کنندگان 

کنفرانس 
، مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید شرکت فوالد مبارکه با اعالم این 
خبر خاطرنشان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تصمیمات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، جهت جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری 
و رعایت موازین مربوطه، واحد برنامه ریزی و پشتیبانی خرید به عنوان 
شرکت،  اطالعات  فناوری  واحد  همکاری  با  پیشرو  واحدهای  از  یکی 
به جای  تأمین کنندگان  دوره ای  و  ورود  ارزیابی های  جایگزینی  طرح 
ارزیابی حضوری را در دستور کار خود قرار   داد و پس از بررسی ها و 
تهیۀ تجهیزات الزم، به عنوان اولین واحد در سطح کشور، مبادرت به 

ارزیابی به صورت ویدئوکنفرانس نمود.
ارزیابی شرکت هایی که قصد  با اشاره به اهمیت  مهدی سهرابی 
فرایند  گفت:  دارند  را  مبارکه  فوالد  تأمین کنندگان  فهرست  به  ورود 
ارزیابی به صورت حضوری و با همراهی کارشناسان مختلف از واحدهای 
فنی  کارشناس  و  بهره بردار  مربوطه،  دپارتمان های  خرید،  برنامه ریزی 
همۀ  ویدئوکنفرانس،  به صورت  ارزیابی  روش  در  می گردد.  برگزار 
کارشناسان مذکور با حضور در واحد برنامه ریزی خرید و برقراری ارتباط 
تصویری با تأمین کنندۀ موردنظر، این فرایند را انجام می دهند و اقدام به 

بررسی فنی و حقوقی آن شرکت می نمایند.
اشاره  با  نیز  خرید  برنامه ریزی  واحد  رئیس  خصوص،  همین  در 
تاکنون  گفت:  دارند،  ارزیابی  به  نیاز  که  شرکت هایی  زیاد  تعداد  به 
مبارکه  فوالد   SRM سامانۀ  در  تأمین کننده،  از ۷۵۰۰ شرکت  بیش 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد، حدود ۱۱۰۰ شرکت در حال تکمیل 
 اطالعات و حدود ۱۰۰ شرکت در انتظار بازدید میدانی و ارزیابی هستند.

بتواند  روش  این  که  موضوع  این  از  امیدواری  ابراز  با  یزدانیان  محمد 
منجر به تسریع و چابک سازی روند تأمین کاال، تجهیزات و خدمات در 
شرکت فوالد شود، تصریح کرد: واحد برنامه ریزی خرید فوالد مبارکه 
ضمن بررسی همۀ ابعاد تخصصی و فنی الزم، اقدام به راه اندازی روش 
در  بتوانیم  نزدیک  آیندۀ  در  امیدواریم  و  نمود  ویدئوکنفرانس  ارزیابی 
جلسات  برگزاری  و  تأمین کنندگان  آموزش  از  اعم  دیگر،  بخش های 
همایش های  کنار  در  روش  این  از  نیز  تأمین کنندگان  همایش های  و 

حضوری استفاده کنیم.
روش  این  اینکه  بر  تأکید  ضمن  خرید  برنامه ریزی  واحد  رئیس 
الگویی  کشور،  در  ارزیابی  نوین  روش های  از  یکی  به عنوان  می تواند 
برای دیگر واحدهای صنعتی باشد، از واحد فناوری اطالعات و روابط 
این رویداد مهم همکاری نمودند، قدردانی و  عمومی که در برگزاری 
به رشد و  بتواند  اخیر  از دستاوردهای  بهره گیری  امیدواری کرد  اظهار 

توسعۀ فزایندۀ صنعت فوالد کشور منجر گردد.

کسب رتبه نخست کشوری مخابرات منطقه سمنان در 
ارزیابی معاونت های ستادی شرکت مخابرات ایران

در پــی ارزیابــی معاونت هــا و ادارات کل ســتادی شــرکت 
مخابــرات ایــران از مخابــرات مناطــق در فصــل اول ســال ۹۹، 
مخابــرات منطقــه ســمنان موفــق بــه کســب رتبــه نخســت در ایــن 

ارزیابی هــا شــد. از  دوره 
ــی  ــه ســمنان، در پ ــرات منطق ــی مخاب ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ارزیابــی معاونت هــای ســتادی شــرکت مخابــرات ایــران از مخابــرات 
مناطــق در فصــل اول ســال ۹۹ )ســه ماهــه اول(، مخابــرات منطقــه 
ــا ارزیابــی معاونت هــای شــبکه، تجــاری، امــور مشــتریان،  ســمنان ب
راهبــرد توســعه و کســب و کار، تنظیــم مقــررات، پشــتیبانی و زنجیــره 
تأمیــن و ادارات کل ارتباطــات و امــور بین الملــل و بازرســی و نظــارت 
شــرکت مخابــرات ایــران، موفــق بــه کســب رتبــه نخســت کشــوری 

ــا شــد. ــن دوره از ارزیابی ه در ای
شــایان ذکــر اســت، ایــن ارزیابــی در پایــان هــر فصــل از ســوی 
معاونت هــای ســتادی شــرکت مخابــرات ایــران از مخابــرات مناطــق 
انجــام می گــردد کــه در ارزیابــی بعمــل آمــده در ســه ماهــه اول ســال 
۱۳۹۹ مخابــرات مناطــق ســمنان، یــزد و خراســان جنوبــی، بــه ترتیب 

حائــز رتبه هــای اول تــا ســوم شــدند.

کمیتــه  مدیــرکل 
ایــالم  اســتان  امــداد 
گفــت: از آنجایــی کــه 
عمــده تریــن زکات دهنــدگان ایــن 
اســتان کشــاورزان هســتند سازمان 
ــای  ــوزه ه ــاورزی و ح ــاد کش جه
زیرمجموعــه آن مــی توانــد مهــم 
ــج  ــه تروی ــش را در زمین ــن نق تری
زکات در این اســتان داشــته باشــد.

“قنبــر موســی نــژاد “در دیدار 
بــا مدیــرکل جهــاد کشــاورزی 
تبریــک  بــا  و  ایــالم  اســتان 
انتصــاب وی بــه ایــن ســمت 
بیــان کــرد: همــکاری خــوب جهاد 
کشــاورزی بــا شــورای زکات قطعــا 
توســعه هرچــه بیشــتر ایــن فریضه 
ــی دارد. ــالم را در پ ــتان ای در اس

وی، وجــود کارشناســان پهنــه 
ــن اســتان  جهــاد کشــاورزی در ای
بخاطــر حضــور در مناطــق مختلف 
را ظرفیــت مهمــی در زمینــه ترویج 
غــالت  زکات  خصوصــٌا  زکات 
عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم با 
همــکاری دیگــر اعضــای شــورای 
زکات شــاهد توســعه بیشــتر زکات 

در ایــن اســتان باشــیم.
ــتان  ــورای زکات اس ــر ش دبی
ایــالم در ادامــه افــزود: از آنجایــی 
ه  حــوز عمــده  متولــی  کــه 
اســتان ســازمان  در  کشــاورزی 
ــن  ــه ای جهــاد کشــاورزی اســت ب
ــران جهــاد کشــاورزی  خاطــر مدی
اســتان و شهرســتانها مــی تواننــد 
ــه  ــش را در زمین ــن نق ــم تری مه
قشــر  بیــن  در  زکات  ترویــج 

ــند. ــته باش ــاورز داش کش
ــاورزی  ــاد کش ــرکل جه مدی
ــدار  اســتان ایــالم نیــز در ایــن دی
ــوالت  ــن محص ــم تری ــت: مه گف
کشــاورزی در اســتان ایــالم غالت 
ــالهای  ــبختانه در س ــوده و خوش ب
ــت  ــش پرداخ ــاهد افزای ــر ش اخی
ــن  ــاورزان در ای ــط کش زکات توس

ــم. ــوده ای ــه ب زمین
ــزود:  ــی اف ــی اقدس محمدعل
ســال گذشــته بیــش از ۳۰۰ هــزار 
تــن محصــوالت کشــاورزی در این 
اســتان برداشــت شــده اســت و از 
ایــن طریــق ۷۰۰ میلیــارد تومــان 
ــتان  ــن اس ــاورزان ای ــدات کش عای

بــوده اســت.
وی افــزود: چنانچــه زکات این 
میــزان محصــوالت کشــاورزی بــه 
صــورت کامــل پرداخت شــود قطعًا 
ــت  ــمگیر پرداخ ــد چش ــاهد رش ش
زکات و کاســتن از نیازهــای قشــر 

محــروم اســتان خواهیــم بــود.
ــاورزی  ــاد کش ــرکل جه مدی
ــالش  ــوان اینکــه ت ــا عن اســتان ب
خواهیــم کــرد ارتبــاط بیــن جهــاد 
اعضــای  دیگــر  و  کشــاورزی 
ــتر  ــتان بیش ــن اس ــتاد زکات ای س
از قبــل شــود تصریــح کــرد: ارائــه 
ــاوره ای  ــی و مش ــات آموزش خدم
بــه کشــاورزان در ایــن زمینــه 
برنامــه هــای جهــاد  از دیگــر 
ــت.  ــالم اس ــتان ای ــاورزی اس کش
قشــر روســتایی پرداخــت کنندگان 
اصلــی زکات در ایــالم هســتند

عمــده زکات پرداخت شــده در 
اســتان ایــالم مربــوط بــه غــالت 

و محصــوالت کشــاورزی اســت.
مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان 
ــن  ــتاد زکات ای ــر س ــالم و دبی ای
اســتان همچنیــن در دیــدار بــا 
ــی  ــوزه نمایندگ ــر ح ــئول دفت مس
ولــی فقیــه در اســتان ایــالم گفت: 
ــه در  ــی ک ــده ی زکات ــش عم بخ
ــی شــود  ــن اســتان پرداخــت م ای
مربــوط بــه قشــر کشــاورز بــوده و 
اغلــب زکات غــالت و محصــوالت 

ــت. ــاورزی اس کش
قنبــر موســی نــژاد بیــان کرد: 

از ظرفیــت مهــم زکات در ایــن 
اســتان تاکنــون تنهــا از حــدود 
۱۰ درصــد آن اســتفاده شــده و 
ــوز  ــت هن ــن ظرفی ــد ای ۹۰ درص

ــت. ــده اس ــتفاده نش اس
اســتان  زکات  ســتاد  دبیــر 
ــتفاده  ــه اس ــان اینک ــا بی ــالم ب ای
کامــل از ظرفیــت زکات و توســعه 
آن در ایــن اســتان مــی توانــد 
ــر و  ــش فق ــی در کاه ــش مهم نق
داشــته  اســتان  محرومیت هــای 
باشــد افــزود: تقویــت تعامــل بیــن 
جهــاد کشــاورزی،دبیرخانه شــورای 
ــی  ــای آن م ــر اعض زکات و دیگ
ــج  ــی در تروی ــش مهم ــد نق توان

بیشــتر زکات داشــته باشــد.
ــرد:  ــح ک ــژاد تصری ــی ن موس
امســال در زمینه جمــع آوری زکات 
ــته  ــالهای گذش ــه س ــبت ب دام نس
جهــش خوبــی اتفــاق افتــاده و 
ــه آن  ــل توج ــش قاب ــاهد افزای ش
ــوده  ــته ب ــال گذش ــه س ــبت ب نس
ــور  ــازمان ام ــه س ــن زمین و در ای
عشــایری و دامپزشــکی اســتان 

ــد. ــته ان ــی داش ــکاری خوب هم
مدیــرکل امــداد اســتان ایــالم 
ادامــه داد: اگرچــه کــه اقشــار 
گوناگــون در ایــن اســتان در زمینــه 
ــرده  ــدا ک ــت زکات ورود پی پرداخ
انــد امــا قشــر روســتایی همچنــان 
پرداخــت کنندگان اصلــی زکات در 

ایــن اســتان هســتند.
ــر  ــه داد:ب ــژاد ادام ــی ن موس

زکات  اساســنامه ســتاد  اســاس 
و  تمهیــدات  ایــن  خوشــبختانه 
ظرفیتهــا فراهــم شــده اســت کــه 
پرداخــت کننــدگان زکات در زمینه 
نــوع مصــارف و هزینــه کــرد زکات 
نقــش داشــته باشــند. وی همچنین 
گفــت: از آنجایــی کــه ایــالم یکــی 
کمتــر  و  محــروم  اســتانهای  از 
توســعه یافتــه اســت متأســفانه 
بیمــاری کرونــا باعــث تشــدید 
ــت  ــر و محرومی ــزان فق ــدن می ش

ــت . ــده اس ــتان ش ــن اس در ای
ه  ز حــو فتــر  د ل  مســئو
ــاد  ــه در جه ــی فقی ــی ول نمایندگ
ــز در  ــالم نی ــتان ای ــاورزی اس کش
ایــن دیــدار گفــت: پرداختن بیشــتر 
بــه واجبــات شــرعی همچــون 
هــای  دغدغــه  از  یکــی  زکات، 
اصلــی حــوزه نمایندگــی ولــی 
فقیــه در ســازمان جهاد کشــاورزی 
و حــوزه هــای زیرمجموعــه آن 

ــت. اس
حجــت االســالم موســوی 
ــه زکات  ــی ک ــرد:از آنجای ــان ک بی
عــالوه بــر اینکــه یکــی از واجبــات 
دینــی اســت در زمینــه هــای 
ــی در  ــر مهم ــز تأثی ــی نی اجتماع
جامعــه دارد بنابــر ایــن احیــای 
ایــن واجــب دینــی در زمیــن مانده 
ــا در  ــم م ــای مه ــی از اولویته یک
ــاد کشــاورزی اســت  ســازمان جه
و تاکنــون نیــز اتفاقــات خوبــی در 

ــت. ــاده اس ــه افت ــن زمین ای

در دیدار مدیران کل کمیته امام)ره( و جهاد کشاورزی استان ایالم:

جهاد کشاورزی می تواند مهم ترین نقش را در زمینه ترویج زکات داشته باشد

ــتان  ــدار شهرس فرمان
اسالمشــهر از افتتــاح و 
ــروژه  ــی ۷۸ پ ــگ زن کلن
هفتــه  در  خدماتــی  و  عمرانــی 
ــاری  ــا اعتب ــت ب ــت دول گرامیداش
بالــغ بــر 2۵۰ میلیــارد تومــان 

خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــعود  ــهر، مس ــداری اسالمش فرمان
مرســلپور ضمــن تســلیت ایــام 
ســاالر  و  ســرور  ســوگواری 
شــهیدان حضــرت امام حســین)ع( 

و  ایشــان  باوفــای  یــاران  و 
گرامیداشــت هفتــه دولــت بــا 
اعــالم خبــر فــوق اظهــار داشــت: 
یکــی از پــروژه هــای مهمــی کــه 
در هفتــه دولــت رســمًا بــه بهــره 
کلینیــک  رســد  مــی  بــرداری 
ــزار و ۹6  ــا ۳ ه ــه ب ــژه قائمی وی
متــر مربــع زیربنــا اســت کــه ۱۰ 
میلیــارد تومــان بــرای احــداث آن 
ــان  ــارد توم ــه ۳۰ میلی ــب ب و قری
نیــز بــرای تجهیــز ایــن مجموعــه 
ــت. ــه اس ــاص یافت ــار اختص اعتب

فرمانــدار اسالمشــهر بــه آغــاز 
بهــره برداری از ۸ فضای آموزشــی 
جدیــد و ســالن چنــد منظــوره امــام 
ــرورش  ــوزش و پ ــجاد)ع( در آم س
ــت:  ــرد و گف ــاره ک اسالمشــهر اش
ــطح  ــز در س ــر نی ــه دیگ ۵ مدرس
احــداث  دســت  در  شهرســتان 
اســت کــه در صــورت تکمیــل آنها 
ســرانه آموزشــی شهرســتان ارتقــاء 

مناســبی خواهــد یافــت.
نشــان  خاطــر  مرســلپور 
کــرد: جهــت عمــران و آبادانــی 

نیــز  ن  شهرســتا های  روســتا
پــروژه هــای متعــددی از جملــه 
یی،  روســتا بــر  معا زی  بهســا
دسترســی،  راههــای  آســفالت 
تامیــن  و  شــرب  آب  انتقــال 
ــا  ــا ب ــی محوره ــنایی برخ روش
ر  عتبــا ا تومــان  د  ر میلیــا  2۳
توســط فرمانــداری و بخشــداری 
هــای مرکــزی، چهاردانگــه و 
اجرایــی  مســتوفی  احمدآبــاد 
ــرداری  ــره ب ــه به ــه ب ــده ک ش

ــد. ــی رس م

افتتاح و کلنگ زنی ۷8پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت 
با اعتباری بالغ بر 2۵0میلیارد تومان

اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
مرکــزی از بهــره بــرداری هفــت واحــد 
مســکونی مددجویــی در هفتــه دولت در 

ــر داد. ــتان خب ــن اس ای
ــاد و   زهــرا امینــی ضمــن گرامیداشــت ی
ــک  ــر و تبری ــی و باهن ــهیدان رجای ــره ش خاط
ــرد: در  ــار ک ــد، اظه ــت و روز کارمن ــه دول هفت
ایــن هفتــه ۱2 پــروژه قابــل افتتــاح در ســطح 
بهزیســتی اســتان بــه بهــره بــرداری می رســد.

واحــد  هفــت  افتتــاح  داد:  ادامــه  وی 
شهرســتان های  در  مددجویــی  مســکونی 
کمیجــان، فراهــان، تفــرش، شــازند، خنــداب و 
افتتــاح مرکــز مشــاوره در شهرســتان محــالت، 
در  مهــر  آوای  فرزانــگان  انجمــن  افتتــاح 

ــی در  ــه آوای مهربان ــه خیری ــان، مؤسس دلیج
ــه،  دلیجــان، کارگاه تولیــدی ماســک در زرندی
ــاب  ــاران اعص ــداری بیم ــز نگه ــاح مرک افتت
و روان در شهرســتان ســاوه از جملــه ایــن 

طرح هــا اســت.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی افزود: 
ــه  ــده، در هفت ــاد ش ــای ی ــر طرح ه ــالوه ب ع
دولــت برگزاری مســابقات فرهنگــی، کتابخوانی 
ویــژه پرســنل و مددجویــان بهزیســتی اســتان، 
اجــرای طــرح شــمیم خدمــت در میــز خدمــت 
ــتان ها،  ــتان و شهرس ــتی اس در اداره کل بهزیس
تولیــد محتــوا، تهیــه بروشــور، اینفــو و موشــن 
گرافیــک و فعالیــت گســترده در فضــای مجازی 
ــه  ــن اقدامــات ایــن اداره کل در هفت از مهم تری

مذکــور اســت.
ــن اداره کل از  ــات ای ــم اقدام ــه اه وی ب
قبیــل ایجــاد هفــت هــزار و ۵۷۳ اشــتغال پایدار 
ــداث و  ــت، اح ــورد حمای ــان م ــرای مددجوی ب
واگــذاری یــک هــزار و ۴۰۰ واحــد مســکونی 
ــدازی  ــاح و راه ان ــدف، افتت ــه ه ــژه جامع وی
ــداری  ــی و نگه ــی، آموزش ــز توانبخش ۳2 مرک
معلولیــن روزانــه و شــبانه روزی، پوشــش 
ــرح  ــتایی در ط ــن روس ــدی معلولی ۱۰۰ درص
توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه، تأســیس مرکــز 
نگهــداری و بــاز توانــی معتادیــن متجاهــر ماده 
۱6، افتتــاح و راه انــدازی ۷ مرکــز در راســتای 
اجتماعــی  آســیب های  کاهــش  و  کنتــرل 

اشــاره کــرد.

در هفته دولت؛
۷ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در مرکزی به بهره برداری می رسد
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  همزمان با فرا رسیدن 
از  دولت  بزرگداشت  فته  ه
اداره  در  شاغل  شهدای  رزندان  ف
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  ل  ک
استان اردبیل تجلیل شد  به گزارش 
عاون،  ت کل  اداره  عمومی  وابط  ر
قاسم  بیل؛  ارد اجتماعی  رفاه  و  ار  ک
هفته  روز  اولین  با  همزمان  حیمی  ر
فرزندان  از  تجلیل  مراسم  در  دولت 
شهدای دفاع مقدس نقش امنیت را 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  ر  د
و  کرد  عنوان  مهم  تولید  جهش  و 
گفت: شهدای دفاع مقدس با حضور 
در جبهه های جنگ و مقاومت باعث 
و  یتی  امن بسترهای  سازی  راهم  ف
حصول امنیت در راستای بارور شدن 

خود اتکایی در کشور شدند.
اه  رف و  کار  تعاون،  دیرکل  م
اجتماعی استان اردبیل در این دیدار 
که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 
و به منظور تجلیل از مقام شامخ شهداء 
صورت گرفت گفت: آرامش و استقالل 
ایران اسالمی مدیون شهدا و  مروز  ا
ایثارگران و خانواده های این عزیزان 
است که با شهدا با ترتبیت و در این 
خانواده ها پرچم کشور را با صالبت 

در  رحیمی  سم  درآوردند.قا اهتزاز  ه  ب
این دیدار با اشاره به نقش ایثارگران 
و خانواده های  شهدا در تمام عرصه 
های انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: 
اهداف  از  ثی  متا شهیدان  جان  ثار  ن
که  بود  آنها  راسخ  اعتقاد  و  تعالی  م
بارقه های این تفکر هم اکنون نیز  

در سربلندی و عزت ملت جمهوری 
اسالمی نقش آفرین است.

رفاه  و  تعاون،کار  کل  دیر  م
پایان  در  یل  اردب استان  جتماعی  ا
سخنان خود ضمن تسلیت فرارسیدن 
ایام سوگواری ساالر و سرور شهیدان 
خاطره  و  د  یا داشت  می  گرا و 

شهیدان رجایی و باهنر گفت: جامعه 
امروزی قدردان زحمات و جان فشانی 
این  و  هست  شهدا  معظم  انواده  خ
افتخار نصیب ما هست، در جامعه ای 
خدمت می کنیم که امام عصر حضرت 
مهدی )عج( و  روح شهدای عزیز ناظر 

و پشتیبان ما خواهند بود. 

فرزندان شهدای شاغل در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
اردبیل تجلیل شدند 

کیفیت برگزاری سال تحصیلی بر اساس پروتکل های 
اعالمی وزارت بهداشت

وزیر آموزش وپرورش گفت: کیفیت سال تحصیلی را به پروتکل های اعالمی 
منوط کردیم، هر جا اجازه داشته باشیم کالس ها را حضوری برگزار می کنیم و هر 

جا نیاز باشد دانش آموزان را تقسیم بندی می کنیم.
به  آموزش پزشکی که  و  بهداشت، درمان  با وزیر  دیدار  میرزایی در  حاجی 
مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک صورت گرفت، بابیان اینکه معلمان 
همانند کادر درمان در شرایطی که کرونا دنیا را به تعطیلی کشاند، آموزش را ادامه 
دادند، گفت: از ابتدای شیوع کرونا توسعه و ارتقای آگاهی معلمان، دانش آموزان و 
خانواده ها در دستور کار قرار گرفت، لذا در شرایطی که امکان حضور دانش آموزان 
نبود، برای پیشگیری از اخالل در امر آموزش، طرح های مختلفی را ارائه کردیم 

تا هم سالمت دانش آموزان تأمین شود و هم آموزش آن ها با وقفه مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که وقفه آموزشی ایجاد شود، محروم ترین اقشار 
بیشترین آسیب را می بینند و ممکن است این موضوع به ترک تحصیل آن ها منجر 
شود و یا تبعات متنوعی متوجه جامعه شود؛ بنابراین در شرایطی قرار گرفتیم که 
هم باید با برنامه های سالمت دانش آموزان همراهی می کردیم و هم باید برای 
آموزش دانش آموزان تدبیر می کردیم لذا راه حل های متنوعی را بررسی کردیم زیرا 

جامعه ایران، بسیار بزرگ و بسیار متنوع است.
امکان  روش  یک  انتخاب  با  متنوع  شرایط  در  داد:  امه  اد میرزایی  اجی  ح
نیازها وجود نداشت تجربه ای داخلی و یا جهانی نیز در این  پاسخگویی به همه 
زمینه وجود نداشت و راه حل انحصاری ارائه نشده بود، بنابراین ناگزیر بودیم که 
از راه حل های متنوعی ازجمله؛ تلویزیون، فضای مجازی و… استفاده کنیم و با 
راه اندازی شبکه آموزشی دانش آموزان ارتباطات را برقرار و آموزش ها را ارائه کردیم.

وزیر آموزش وپرورش اظهار کرد: مدارس کم جمعیتی در استان های محروم 
داشتیم که امکان آموزش های حضوری وجود داشت و در ۱۱ استان این روش را 
اجرا کردیم. در برگزاری امتحانات باهدف رعایت پروتکل های بهداشتی تنها آزمون 
دو درس را حضوری و بقیه را به شکل غیرحضوری برگزار کردیم البته به واسطه 

اهمیت آن دو درس در بحث هدایت تحصیلی آن ها را حضوری برگزار کردیم.
وی ادامه داد: برگزاری امتحانات حضوری با نظارت همکاران وزارت بهداشت 
و رعایت کامل پروتکل ها انجام شد و مدیران حوزه ستادی آموزش وپرورش دائمًا از 
حوزه های امتحانی بازدید کردند.حاجی میرزایی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید 
گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا آغاز سال تحصیلی را از ۱۵ شهریور 
اعالم کردیم اما کیفیت سال تحصیلی را به پروتکل های اعالمی وزارت بهداشت 
منوط کردیم لذا هر جا که اجازه داشته باشیم کالس ها را حضوری برگزار می کنیم 
و هر جا نیاز باشد دانش آموزان را تقسیم بندی می کنیم و جاهایی که امکان برگزاری 
کالس های حضوری نباشد در بستر مجازی که فراهم کردیم کالس ها ارائه می شود.

وی از توسعه ظرفیت شبکه دانش آموزی شاد خبر داد و افزود: خدمات شبکه 
شاد را سه برابر کردیم البته برخی از دانش آموزان در مکان هایی زندگی می کنند که 
دسترسی به اینترنت ندارند و خانواده هایشان در این خصوص نگرانی هایی دارند؛ لذا 
اعالم کردیم هیچ الزامی نیست در مناطقی که دسترسی به اینترنت ندارند به خودشان 
فشار بیاورند ما ضامن آموزش بچه ها هستیم و نمی گذاریم هیچ دانش آموزی به 
دلیل اقامت در منطقه محروم از تحصیلی بازبماند لذا به هر کیفیتی امکان داشته 
باشد آموزش ها را ارائه می دهیم.حاجی میرزایی بیان کرد:  کادر درمان حق بزرگی 
به گردن همه مردم ایران دارند و در همین راستا معلمان هم سعی کردند در عرصه 
فعالیت شغلی خود، آموزش دانش آموزان این سرزمین که تعدادی از آن ها فرزندان 
کادر درمانی کشور هم هستند تعطیلی نشود لذا معلمان زیادی داشتیم که در شرایط 
کرونایی باتحمل مشقت های فراوان نگذاشتند آموزش دانش آموزان با وقفه مواجه 
شود بنابراین جلوه های خوبی از مسئولیت پذیری، دلسوزی، همراهی و … در بین 

معلمان شاهد بودیم که چنان که رهبر معظم انقالب فرمودند شایسته ثبت است.
وی در پایان گفت: جامعه فرهنگیان کشور به عنوان بخشی از جمعیت ایران 
قدردان تالش های کادر پزشکی هستیم و می دانیم که در برابر سالمت جامعه چه 

مسئولیت خطیری دارند و چه قدر زیبا و پرثمر در این عرصه، ظاهر شدند.

آغاز سال تحصیلی به معنای بازگشایی مدارس نیست

معاون آموزش ابتدایی گفت: آغاز سال تحصیلی در ۱۵ شهریور به معنای باز شدن 
مدارس در کل کشور نیست.

رضوان حکیم زاده با بیان اینکه بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریورماه به معنای باز 
کردن مدارس و حضور فیزیکی دانش آموزان سر کالس نیست، گفت: برای ما موضوع 
را بدون  اینکه بچه ها سال تحصیلی  مهم تداوم جریان آموزشی و پرورشی است و 
هیچ مشکلی آغاز کنند. شروع جریان آموزش به گونه ای باشد که با رعایت پروتکل ها 

دانش آموزان بدون مشکلی سال تحصیلی را آغاز کنند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاصی که پیش آمده بود، با همت باالی دبیران 
سال تحصیلی گذشته را بدون مشکل خاصی به پایان رساندیم و برای سال تحصیلی 

جدید هم همه تمهیدات اندیشیده شده است.
حکیم زاده گفت: یکی از دستاوردهای این جریان، درگیری والدین در امر آموزش 
بود. قباًل شاید والدین دانش آموزان در جریان تحصیل نبودند. خصوصاً در بخش ابتدایی 
والدین پای کار آمدند هر چند در سند تحول بنیادین آمده که والدین شرکای اصلی و 

راهبردی هستند و امیدواریم این دستاورد را حفظ کنیم.
معاون آموزش ابتدایی درباره جذب معلمان برای سال تحصیلی جدید نیز گفت: 
مذاکرات با سازمان اداری و استخدامی انجام شده است و مجوز برای جذب معلم گرفتیم 
اما نیازی که مشکل ما را حل کند بیشتر از مجوزهاست و ان شاءاهلل با محاسبه تراکم 
دانش آموزان، نیاز واقعی مورد توجه قرار گیرد و بتوانیم در راستای عدالت آموزشی و فراهم 
کردن فرصت های بهتر یادگیری قدم بر داریم و معلمان را بیشتر جذب کنیم. هفته گذشته 

در وزارتخانه میزبان رئیس سازمان اداری و استخدامی بودیم.
وی درباره تالش آموزش و پرورش برای حفظ و ارتقای جایگاه معلمان نیز گفت: 
با پیگیری هایی که انجام شد شاهد افزایش ضریب فوق العاده برای معلمان بودیم. برای 
اعتراضاتی که معلمان دارند که گاه با مدرک و تخصص یکسان دریافتی متفاوتی دارند 
باید بگویم این موضوع نه فقط در آموزش و پرورش که سایر دستگاه ها نیز وجود دارد. 
مثاًل دریافتی همکاران در وزارت علوم که در دانشگاه تدریس می کنند کمتر از همکاران 
هم تخصصشان در وزارت بهداشت هست. یعنی این تفاوت وجود دارد. در خصوص 
آموزش و پرورش باید بگویم که واقعاً کار کردن در مدرسه کار دشواری است؛ خصوصًا 
برای دوره ابتدایی. تدریس در کالس اول به مراتب سخت تر از دوره دکتراست. معلم 
کالس اول بعد از یکسال تالش شاهد پیشرفت چشمگیری در دانش آموزانش است و 
برای همین است که هیچ معلم دیگری در سراسر عمر ما این تأثیر را ندارد. برای ارتقا 

جایگاه معلمان همچنان تالش هایی دارد صورت می گیرد.
حکیم زاده درباره حضور دانش آموزان در مدارس و رعایت پروتکل های بهداشتی 
بیان کرد: برای رعایت پروتکل ها همکاری تنگاتنگی با وزارت بهداشت داریم و همه 
اقداماتی که انجام می دهیم با رعایت پروتکل هاست. باید با افتخار بگویم که ما امتحانات 
پایه نهم و نهایی را با شرکت بیش از 6۰۰ هزار دانش آموزان و حتی یک مورد مشکل 
نداشتیم و یا ثبت نام ورودی های جدید خصوصاً پایه های اول که برای غربالگری سنجش 
هم مراجعه کردند مشکلی نبود و تمهیداتی اندیشیده شد که خانواده ها بدون دغدغه باشند. 
دستورالعمل شروع سال هم در جای جایش تاکید شده با رعایت پروتکل ها و توانستیم 
سرانه خاصی را دریافت کنیم و امیدواریم استمرار پیدا کند و به خانواده ها اطمینان می دهیم 
سالمت بچه ها اولویت ماست.معاون آموزش ابتدایی بار دیگر با تشریح وضعیت آغاز سال 
تحصیلی در مناطق با توجه به سه وضعیت سفید، زرد و قرمز گفت: در مناطق سفید، جایی 
که جمعیت دانش آموزی کم است با رعایت پروتکل های بهداشتی، کالس های درس به 
صورت حضوری است؛ در مناطق زرد، آموزش به صورت ترکیبی است یعنی هم در بستر 
مجازی و هم دانش آموزان با حفظ پروتکل های بهداشتی در مدارس حضور پیدا می کنند 
و در وضعیت قرمز نیز فقط در بستر مجازی و آموزش های تلویزیونی است. آموزش های 
تلویزیونی اتفاق خوبی است و خوشبختانه با توافق صدا و سیما، از ۱۵ شهریور مجدداً 
برنامه تلویزیونی را خواهیم داشت. عمدتاً مناطق سفید مناطق روستایی و عشایری است 

که آموزش ها حضوری خواهد بود.

مقام ارشد کارگری اعالم کرد؛
تصمیم گیری درباره دستمزد 1۴۰۰ کار هرکسی نیست!

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است اگر دستمزد 
در نیمه دوم سال بازنگری شود تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شورای 
عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ در انتهای سال با کمترین 

فشار و مناقشه ای همراه خواهد بود.
ناصر چمنی، بازنگری مزد را ضروری دانست و گفت: اگرچه به طور 
رسمی از وزارت کار موضوع بازنگری مزد را نشنیده ایم ولی این بحث از 
طرف سازمان بازرسی کل مطرح شد و برخی رسانه ها در فضای مجازی 
به آن پرداختند با این حال معتقدیم بازنگری دستمزد در شش ماهه دوم 

سال الزم است و باید این مساله یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته دیدیم که وقتی دستمزد را به این 
دلیل که تورم ایجاد می کند زیر نرخ تورم تصویب کردیم باز هم قدرت 
خرید جامعه کارگری کاهش یافت. امسال نیز قدرت خرید کارگران دوبار 
تنزل یافت یکی با گران شدن ارز و دیگری افزایش هزینه های مسکن و 

مواد خوراکی که باعث شد معیشت کارگران به شدت آسیب ببیند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران نیمی از 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اگر به این مساله واقف باشیم باید برای 
دستمزد ۱۴۰۰ چاره اساسی بیاندیشیم، گفت: در وضعیتی که چه بخواهیم 
چه نخواهیم تورم و افزایش هزینه ها را شاهد هستیم اگر دستمزد را عاقالنه 
و منطقی مشخص کنیم باز هم تاثیری در روند تورم ایجاد نخواهد کرد 
لذا باید از حاال به فکر دستمزد سال آینده جامعه کارگری باشیم و به این 

مطالبه اساسی توجه کنیم.
تاکید بر لزوم بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال 

به گفته چمنی اگر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال صورت گیرد، 
تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه ای 
همراه خواهد بود و حواشی و مسایلی که در جریان دستمزد امسال به وجود 

آمد، تکرار نخواهد شد.
اینکه تصمیم گیری درخصوص دستمزد ۱۴۰۰ کار هر  بیان  با  وی 
کسی نیست، اظهار کرد: اگر دولت پای میز مذاکره بنشنید و دستمزد را در 
نیمه دوم سال افزایش بدهد قطعا تاثیر مثبتی در جلسات شوری عالی کار 
در انتهای سال خواهد داشت و از فشار مذاکرات مزد خارج خواهیم شد ولی 
اگر امسال هم مثل سال قبل تا دقیقه ۹۰ بمانیم و مذاکرات را به عید سال 
بعد موکول کنیم حواشی و مشکالتی که در تعیین دستمزد ۱۳۹۹ داشتیم 

را شاهد خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی:
همه بانک های نظامی در بانک سپه ادغام شدند 

پیش از این دو بانک مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان به عنوان بانک های 
نظامی در بانک سپه ادغام شدند و اکنون نیز با اعالم رئیس کل بانک مرکزی 
مبنی براینکه ادغام رسمی سه بانک )قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر( 
دیگر نیز انجام شده و ففط ارائه خدمات آن ها به مشتریان با تابلوهای بانک 
سپه، باقی مانده است. بنابراین، پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
مسلح به ایستگاه پایانی رسید. پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
مسلح در بانک سپه، از بیش از یک سال پیش کلید خورد و در این مدت 
اقدامات مقدماتی آن در حال انجام بود که در پی آن ادغام بانک های انصار، 
ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر در  قوامین، حکمت 
بانک سپه از ماه های پایانی سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال گذشته نیز، در 

تابلوی این بانک ها عبارت وابسته به بانک سپه درج شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای خرداد امسال، وعده ادغام دو بانک 
حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را طی ۱۰ روز داده بود که این امر ۱2 روزه 
نهایی شد و با احتساب وعده آقای رییس کل برای ادغام موسسه اعتباری 
کوثر تا پایان این ماه، پرونده ادغام بانک های نظامی در بانک سپه به نیمه 
رسیده و با تعیین تکلیف و ادغام دو بانک باقی مانده دیگر )انصار و قوامین(، 

پرونده ادغام بانک های نظامی برای همیشه بسته می شود.
با این حساب، طبق جدیدترین اظهارات همتی ادغام رسمی بانک های 
انصار و قوانین و موسسه اعتباری کوثر انجام شده است اما هنوز ارائه خدمات 
آن ها به مشتریان با تابلوی بانک سپه نهایی نشده که پس از اتمام بررسی ها 

و داوری ها نهایی می شود و به بانک سپه می پیوندند.
بنابراین، ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به پایان رسیده و 
چهار بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و 
اعتباری کوثر در بانک سپه به طور رسمی ادغام شده اند. همچنین، با اتمام 
ادغام بانک های نظامی به عنوان یکی از برنامه های اصالح نظام بانکی، 

یک گام موثر در اصالح نظام بانکی برداشته شده است.

در راستای اجرای طرح بسته تحولی مشارکت های مردمی)آجر به آجر(
ساخت مدرسه خیری از ۶ کالسه به ۱2 کالسه در شهرک دادگستری اردبیل ارتقاء یافت

پروین حسینی / اردبیل 
:با هماهنگی مهندس لطفی 
مدارس  نوسازی  دیرکل  م
استان اردبیل طی جلسه ای با آقای 
حسین کنعانی سادات بانی خیر ساخت 
مدرسه 6 کالسه شهرک دادگستری 
اردبیل ساخت این مدرسه از 6 کالسه 
به ۱2 کالسه ارتقاء یافت و قرار شد با 
مشارکت ۵۰ درصدی نوسازی مدارس 
استان اردبیل این مدرسه در سریعترین 

زمان ممکن اجرا گردد.
 به گزارش روابط عمومی اداره 
کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 
با  که  جلسه  این  در  اردبیل  ستان  ا
برادرزاده  و  ساز  مدرسه  یر  خ ضور  ح
کنعانی  رویا  مهندس  خانم  یشان  ا
شهر  اسالمی  شورای  عضو  ادات  س
اردبیل و همچنین مدیر اجرایی این 
لطفی  دولت  داشتند،  حضور  روژه   پ
استان  مدارس  نوسازی  کل  دیر  م
اردبیل گفت : دو هزار و2۰۰ مدرسه 
سطح  در  کالس  ۱۰هزار  ب  قال ر  د
استان وجود  دارد که ۳۰ درصد این 
مدارس خیر ساز می باشند و همچنین 
تفاهم نامه ساخت چند مدرسه خیر ساز 
دیگر امضا گردیده و تعدادی در حال 
ساخت می باشند و این نشان دهنده 
مدرسه  خیرین  قبول  قابل  مشارکت 
ساز در استان اردبیل می باشد.دولت 
لطفی از آمادگی همه جانبه نوسازی 
 ۵۰ مشارکت  جهت  اردبیل  دارس  م
درصدی با خیرین مدرسه ساز استان 
خبر داد و افزود : طبق معمول همیشه 
تمامی پروژه های خیری با سرعت در 

حال اجرا می باشد و پروژه 6 کالسه 
دادگستری تا کنون رشد ۳۷ درصدی 
داشته است.وی در خصوص مشارکت 
سازمان نوسازی مدارس کشور برای 
ادامه ساخت پروژه های خیری گفت: 
سازمان نوسازی مدارس کشور آمادگی 
تکمیل پروژه های نیمه تمام خیری 
دارد  را  ملی  اعتبارات  محل  از  ا  ر
بطوری که هر اندازه خیرین بزرگوار 
این  رای مدرسه سازی هزینه کنند  ب
سازمان نیز به همان اندازه به پروژه 
های خیرین عزیز اعتبار تزریق خواهد 
و  نظرات  کامل  اعمال  از  رد.لطفی  ک
ساخت  در  خیرین  های  رخواست  د
افزود  و  نمود  اشاره  ها  آن  دارس  م
در  تعامل صد  ساز  مدرسه  ن  خیری  :
صدی در ساخت و پیشبرد پروژه ها 

داشته و تمام مراحل پیشرفت پروژه ها  
ا برگزاری جلسات و ارائه گزارشات  ب
می  رسانده  ها  آن  اطالع  ه  ب رتب  م
شود .مدیر کل نوسازی مدارس استان 
اردبیل ساخت مدارس خیری را موجب 
مردمی  مشارکت  افزایش  و  رغیب  ت
استان  مردم   : کرد  تشریح  و  واند  خ
اردبیل سابقه درخشانی در امور خیری 
بزرگی  ساز  مدرسه  خیرین  و  ارند  د
و  ایم  داشته  استان  این  در  کنون  ا  ت
مردم با مشاهده این امر خداپسندانه 
مدرسه سازی ترغیب به انجام آن می 
شوند و طرج جدید سازمان نوسازی 
مدارس کشور بنام طرح آجر به آجر 
بستر را جهت مشارکت تمامی آحاد 
اندازه یک آجر فراهم  مردم حتی به 
ساخته تا تمامی عالقه مندان به مقدار 

و  امر سهیم شوند  این  در  وسعشان 
مجموعه نوسازی مدارس اردبیل در 
حال اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
این طرح در استان اردبیل می باشد .

کنعانی سادات خیر مدرسه ساز 
نوسازی  زحمات  ز  ا دیر  تق من  ض
مدارس اردبیل در خصوص همکاری 
های صورت گرفته نسبت به پیشرفت 
پروژه اظهار رضایت نموده و خواستار 
تکمیل و تحویل هرچه سریعتر پروژه 
گردید.وی با استقبال از طرح آجر به 
آجر نیز افزود: بنده در حد توان برنامه 
طرح آجر به آجر را در میان کسبه و 
دوستان اطالع رسانی خواهم کرد و 
مطمئن هستم که کمک های خوبی 
آوری  جمع  مقدس  امر  ین  ا رای  ب

می کنم.

از  سمنان  منطقه  خابرات  م دیر  م
افتتاح پروژه های مخابراتی در این استان 

به مناسبت هفته دولت خبر داد.
منطقه  مخابرات  روابط عمومی  رش  گزا ه  ب
داشت:  اظهار  دارایی  مجید  مهندس  سمنان، 
بسترهای الزم برای افتتاح ۱۴۰ طرح مخابراتی در 

استان سمنان فراهم است.
وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای تکمیل 
این پروژه ها افزود: مبلغ سرمایه گذاری این طرح ها 

بیش از 66 میلیارد و ۱26 میلیون ریال است.

مهندس دارایی تصریح کرد: اجرای کابل کشی 
خدمات  ارائه   ،FTTH شبکه  توسعه  ری،  یبرنو ف
مخابراتی بر بستر وایرلس، بهبود پوشش تلفن همراه 
برای روستاها و جاده های فاقد پوشش شبکه همراه 
اول، نصب و راه اندازی تکنولوژی ۳G و ۴G، ایجاد 
مراکز تلفن جدید و نوسازی و بهسازی سیستم های 
برق از جمله پروژه های قابل افتتاح مخابرات منطقه 

سمنان در هفته ارتباطات امسال می باشد.
 ۴۸ افزود:  سمنان  منطقه  خابرات  م دیر  م
پروژه های  جمله  از  شبکه  توسعه  حوزه  در  روژه  پ

پروژه حوزه   ۷۰ وایرلس،  و   FTTH فیبرنوری، 
پروژه   ۱۴ و  دیتا  حوزه  پروژه   ۸ سیار،  رتباطات  ا
سمنان  استان  در  نیرو  تغذیه  و  پاور  توسعه  حوزه 

بهره برداری می شود.
وی جلب رضایت مشترکین در ارائه خدمات 
مطلوب و پایدارتر به آنها، توسعه و بهینه سازی شبکه  
تلفن ثابت، همراه و دیتا، ارائه و ارتقاء فناوری های 
نوین و همگام بودن با سرعت پیشرفت تکنولوژی 
و صرفه جویی در مصرف انرژی را از جمله اهداف 

اجرای پروژه های مخابراتی عنوان کرد.

همزمان با هفته دولت؛

 بالغ بر ۶۶ میلیارد ریال طرح  مخابراتی در استان سمنان به بهره برداری می رسد

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  ای  ر گهی  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

به دادگاه نیست
ششدانگ یکباب ساختمان بنام بانک کشاورزی تحت پالک ۳۹۸۳ 
فرعی از ۴ اصلی بخش ده به مساحت 2۱۷/۸۱ متر مربع جزء نسق زارعانه 
۱۴2۷۹ مورخه ۴۴/۱/۱6 دفتر خانه ۱۰ سنندج بنام محمد امین و محمد 
شهرتین محمودیان خریداری از احدی از وارث بنام عزیز محمودیان به 

آدرس سنندج روستای حسن آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/6/۴ 

تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/6/۱۹   
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج 

تصویب  به  اشاره  با  خودرو  ایران  عامل  دیر  م
و  ایران خودرو  در  برقی  خودروی  تولید  راه  قشه  ن
کرد  اعالم  مپنا،  صنعتی  گروه  موجود  ظرفیت های 
راه  نقشه  این  مجموعه،  دو  باهمکاری  می توان  که 

را دنبال و تکمیل کرد.
و  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  عامل  ن  دیرا م
بررسی  به  مشترکی،  نشست  در  مپنا،  صنعتی  گروه 
برقی  خودروی  تولید  حوزه  در  همکاری  مینه های  ز

تند. رداخ پ
ایران  مقیمی- مدیرعامل گروه صنعتی  فرشاد 
خودرو- در این نشست ضمن افتخار آفرین خواندن 
اقدامات و فعالیت های انجام شده در مجموعه مپنا، 
گفت: گروه صنعتی مپنا توفیقات بسیار خوبی در زمینه 
شاهد  هم  امروز  است.  داشته  صنعتی  مختلف  های 
پیشرفت های بیشتری در زیر ساخت تولید خودروهای 
بخش  در  هستیم.  خودروها  برقی سازی  و  رقی  ب
خودروهای برقی، سند و نقشه راهی در ایران خودرو 
به تصویب رسانده ایم و این انگیزه مضاعف نیز وجود 
داشت تا با مجموعه مپنا در راستای ارتقای دانش فنی 

و افزایش بهره وری، همکاری داشته باشیم.
و  شده  انجام  سرمایه گذاری های  زود:  اف ی  و
ظرفیت های موجود در شرکت مپنا، سبب می شود تا 
ایران خودرو نیز با استفاده از این امکان، مسیر حرکت 
برای تولید خودروی برقی را با سرعت بیشتری طی 

تولید  پازل  ظرفیت ها  این  از  بهره مندی  با  و  رده  ک
خودروی برقی داخلی با سرعت بیش تری تکمیل شود.

برقی  صرفا  ایران خودرو  اینکه  بیان  با  قیمی  م
کردن خودروهای سواری را در دستور کار قرار نداده 
است، اظهار کرد: باتوجه به اینکه زمینه برقی کردن 
خودروهای کار در کشور مساعد است، وارد این حوزه 
نیز شده ایم. این موضوع می تواند خالءهایی که منجر 
به درخواست برای واردات خودروی کار برقی شده 
تعمیق  ما  اولویت  زمینه  این  در  کند.  حل  ا  ر ست  ا
ساخت داخل است، اما در صورت نیاز، می توانیم از 

شرکای استراتژیک نیز بهره مند شویم.
بادی-  علی آ عباس  نشست  این  مه  ا د ا ر  د
مدیرعامل گروه صنعتی مپنا- نیز با بیان اینکه مپنا 
فراهم  راستای  در  زیرساخت  ایجاد  برای  روز  ام ا  ت
و  حمل  سامانه  در  برقی  خودروهای  پذیرِش  کردن 

زمینه  این  در  گفت:  است،  کرده  تالش  کشور  قل  ن
محصوالتی  امروز  هستیم.  تجاری سازی  تعد  مس ا  م
با محصوالت جهانی هستند  رقابت  قابل  اریم که  د
یا خارجی عرضه شوند.  بازار داخلی  و می توانند در 
در حال حاضر در مرحله بازاریابی هستیم و سعی بر 
محصوالت  جهانی،  بازار  با  متناسب  که  ست  ا ین  ا

متنوعی را ارائه دهیم.
علی آبادی ضمن تاکید براینکه خودروی برقی در 
سامانه انرژی کشور نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، 
اظهار کرد: اگر  بتوانیم ذخیره انرژی کشور را افزایش 
دهیم، اقدامی راهبردی و استراتژیک صورت داده ایم. در 
زمینه تولید خودروی برقی نقش اصلی را خودروسازان 
ایفا می کنند و ما در زمینه فراهم سازی زیرساخت با 
آن ها همکاری خواهیم کرد و امیدواریم نتیجه همکاری 
این دو شرکت بزرگ، سبب رضایت بیشتر مردم شود.

امیدواری  ابراز  مپنا  صنعتی  گروه  امل  دیرع م
آینده  در  داشته ایم؛  زمینه  این  در  مذاکراتی  رد:  ک
همکاری ها را به صورت گسترده تر پایه ریزی خواهیم 
کرد تا زمینه تجاری سازی خودروی برقی فراهم شود. 
زیرساخت های  و  دانش فنی  ظرفیت های   ن  اکنو ت
الزم برای برقی کردن خودروها فراهم شده، است. 
به عنوان مثال در زمینه باتری و ذخیره انرژی که از 
اهمیت باالیی برخوردار است، در حال سرمایه گذاری 

و آماده ارئیه محصول هستیم.

با استفاده از ظرفیت گروه صنعتی مپنا صورت می گیرد؛

تکمیل پازل تولید خودروی برقی ایران خودرو 
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مجوز برگزاری لیگ و اردوی تیم های ملی پنج رشته ورزشی صادر شد
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، مجوز برگزاری اردوی تیم های ملی و برگزاری 

لیگ چند رشته ورزشی را صادر کرد.
در جلسه ستاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز برگزاری اردوی تیم های ملی 
با حضور حداقل نفرات و رعایت پروتکل های بهداشتی  برخی رشته های ورزشی 

صادر شد.
در این جلسه که به ریاست محمد اسد مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی 
ورزشی برگزار شد، عالوه بر علی ماهر معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در 
تهران و پیمان فخری، رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک، 
روسا و دبیران فدراسیون هایی نظیر ووشو، تنیس، بوکس، والیبال و دوچرخه سواری 

نیز حضور داشتند و به بیان دغدغه های خود پرداختند.
مسجدی در خصوص برپایی اردوهای ملی و لیگ های برخی رشته های ورزشی 
گفت: در این راستا و پیرو جلسه ای که پیش تر با علیرضا رییسی معاون بهداشت 
وزارت بهداشت برگزار شد و نامه او، موضوع نامه نگاری شماری از فدراسیون های 
ورزشی که پیش از این درخواست های خود را مبنی بر برگزاری اردوهای ملی با 
توجه به ضرورت آن رشته ورزشی مطرح کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و 
مقرر شد اردوی تیم های ملی رشته های بوکس، کشتی، تکواندو و ووشو با حداقل 

نفرات و با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شود.
عالوه بر این مجوز برگزاری رقابت های لیگ والیبال، لیگ تالو و لیگ پومسه، 

لیگ تنیس و لیگ دوومیدانی با رعایت پروتکل های بهداشتی صادر شد.
بنابر اعالم ماهر، معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، باشگاه های 
ورزشی تهران بزرگ نیز در صورت اخذ گواهی آموزشی ضد کرونا )که در سایت 
پایگاه خبری فدراسیون پزشکی ورزشی موجود است(، می توانند فعالیت های خود را 

به طور مجدد و با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز کنند.

منظمی: چون زن هستم در انتخابات دوومیدانی رای نمی آورم!
وزنه  فدراسیون  بانوان  رییس  نایب 
برداری می گوید، در جامعه ای که مردها 
به  ندارد  احتمال  هم  درصد  یک  هستند 
دوومیدانی  انتخابات  در  زن  یک  عنوان 

رای بیاورد.
در  ورود حضورش  در  منظمی  مریم 
انتخابات فدراسیون دوومیدانی و اینکه بعد 
از سه ماه حضور در وزنه برداری  به دنبال 
رفتن است و این ظلم به این رشته محسوب 
می شود، بیان کرد:برنامه راهبردی بانوان را 
با یک تیم  در حال تدوین هستیم  و یک 

اتاق فکر تشکیل دادیم. اگر من در انتخابات دوومیدانی ثبت نام کردم  با امید جلو 
می روم اما با هشت کاندیدای مردی رقابت می کنم که شاید برش  و امکان برنده 
شدن آنها خیلی بیشتر باشد.  خیلی ها  از من پرسیدن حاشیه ای در وزنه برداری 
بوده که چنین تصمیمی گرفتم اما هیچ گونه حاشیه ای در فدراسیون وزنه برداری 

نبود و از آقای  مرادی اجازه گرفتم و با چند هدف هم این کار را انجام دادم.
 منظمی در پاسخ به این پرسش که او از تربیت وزنه بردار تا بررسی ظرفیت 
ها در استان ها صحبت کرده بود و اکنون با حضورش در انتخابات دوومیدانی این 
برنامه ها چه خواهند شد، تاکید کرد: من یک سوال  دارم مگر انتخابات برگزار شده  
و من برنده شده ام؟ اگر فرضا هم برنده شوم من برنامه را نوشته ام  و تحویل مدیر 

بعدی می دهد که گام به گام اجرا شود.
 او در مورد ضمانت اجرایی شدن برنامه اش نیز گفت: ضمانت اجرای آن 
تعهدی است که رییس فدراسیون دارد.  من برنامه راهبردی ام را نوشتم و با جدیت 
آن را جلو می برم. دوست ندارم این را عنوان کنم اما یک درصد هم احتمال ندارد 
در انتخابات دوومیدانی رای بیاورم چون من زت هستم. در جامعه ای که مردها 

هستند هیچ حقی برای زن ها وجود ندارد.
منظمی  که با رادیو ورزش گفتگو می کرد در مورد اینکه رییس فدراسیون 
ژیمناستیک هم از بانوان است، گفت: ما ۵۳ فدراسیون داریم اما  دو  رییس آن 
از بانوان هستند. االن هم به عنوان  یک زن می خواهم در انتخابات بگویم  چه 
برنامه ها  و چه توانمندی هایی دارم. از طرفی چرا پست نایب رییس بانوان باید 
افتخاری باشد . ما در هیات رییسه عضو افتخاری هستیم و چرا کسی این مسئله 

را بررسی نمی کند.

هاشمی: حقوقی به ورزشکاران پرداخت نشده است

سرمربی تیم ملی تفنگ گفت: شدیدا به دنبال تدارک یک مسابقه هستم، شش 
ماه است که ورزشکاران در هیچ مسابقه ای شرکت نداشته اند و این اصال خوب نیست.

الهام هاشمی، در خصوص وضعیت تیراندازان ملی اظهار کرد: خداروشکر همه 
ملی پوشان خوب هستند و تمرینات را مجددا از شنبه گذشته شروع کرده ایم و به 
دنبال تدارک مسابقه هستیم. شش ماه است که تیراندازان هیچ مسابقه ای نداشتند 

و این اصال خوب نیست.
6 ماه است ورزشکاران در مسابقه ای شرکت نکرده اند

هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا تدارک تورنمنت یا سفر خارجی برای 
تهیه سالح و مهمات هستید گفت: بله من شدیدا به دنبال مسابقه هستم، حضور 
در یک تورنمنت نه تنها به سبب خرید فشنگ بلکه بخاطر حضور تیراندازان در 
یک مسابقه ضرورری است. حدود شش ماه است که ورزشکاران در هیچ مسابقه 

ای حضور نداشته اند.
از فدراسیون خواسته ام مقدمات حضور در مسابقات آنالین را فراهم کند

وی در ادامه در مورد اینکه چقدر حضور در تورنمنت خارجی در این شرایط 
امکان پذیر است گفت: اینکه حضور در کشورهای دیگر چقدر امکان پذیر است 
بستگی به شرایط آبان ماه کشور ما و میزبان دارد. از فدراسیون خواسته ام که مقدمات 
حضور در مسابقات آنالینی که کشورهای مختلف برگزار می کنند را فراهم کند. باید 
به فکر برگزاری یکسری مسابقات آنالین داخلی و خارجی باشیم که خوشبختانه با 
این موضوع موافقت شده است. نه تنها ملی پوشان بلکه همه تیراندازان کشور نیاز 
به مسابقه دارند. من معتقدم امکان برگزاری مسابقه با تعداد کم و در چند سری 
در سالن ۸۰ خط آزادی، با توجه به بزرگی سالن وجود دارد. امیدوارم ستاد مقابله با 
کرونا هم با این پیشنهاد موافقت کند و بتوانیم زودتر مسابقات را شروع کنیم. همه 

خصوصا المپیکی ها نیاز به انگیزه و رقابت دارند.
دلیل پیشرفت ایران در تیراندازی شروع مسابقات لیگ بود

سرمربی تیم ملی تفنگ در ادامه در پاسخ به این سوال که فکر می کنید 
پرونده لیگ چه خواهد شد و آیا شروع لیگ ۹۹ کمکی به ملی پوشان نخواهد 
باشد  داشته  واقعیت  اگر هم  بسته شده،   ۹۸ لیگ  پرونده  ام  شنیده  گفت:  کرد 
امیدوارم هرچه سریعتر لیگ ۹۹ شروع شود. یکی از دالیل پیشرفت ایران در 
تیراندازی از حدود ۱۳-۱۴ سال پیش، شروع مسابقات لیگ بود و اگر بخواهیم 
جایگاهمان را در دنیا حفظ کنیم باید آن را ادامه دهیم. مسابقات لیگ بود که 
و  کنند  پیگیری  جدی تری  طور  به  را  تیراندازی  تمرینات  باشگاه ها  شد  باعث 
و تحت  در مسابقات، چگونگی حفظ عملکرد خوب  مرتب  با حضور  تیراندازان 
فشار مسابقه را به طور متناوب تمرین کنند و تا به آمادگی الزم برای شرکت 

برسند. بزرگتر  مسابقات  در 
تیراندازی  سطح  ارتقاء  به  کمک  و  تمرین  برای  لیگ  مسابقات  در  حضور 

کشور انگیزه است.
هنوز مشکل کمبود فشنگ حل نشده است

سرمربی تیم ملی تفنگ در پاسخ به این سوال که آیا مشکل کمبود فشنگ 
رفع شده است گفت: متاسفانه هنوز این مشکل حل نشده و در حال حاضر از فشنگ 
هایی که در آخرین اردوی هانوفر برای مسابقات تست کرده بودیم و البته با تعداد 
خیلی کم استفاده می کنیم. همچنان قسمت اعظم تمرینات خفیف بصورت خشک 
است اما روزانه یک تعداد از فشنگ های مسابقه ای را هم به ناچار استفاده می کنیم. 
ظاهرا اقداماتی برای خرید فشنگ در حال انجام است که امیدوارم تمام سازمان هایی 

که می توانند کمک کنند تا این اقدام زودتر به نتیجه برسد.

آقای گل اروپا جام را به اتاقش برد؛
رابرت لواندوفسکی و تکرار کری شجاع خلیل زاده!

تصویری آشنا برای طرفداران فوتبال در ایران، حاال برای لواندوفسکی مهاجم 
بایرن مونیخ در لیسبون رقم خورده است؛ بردن جام قهرمانی به اتاق خواب و لبخندی 

کنایه آمیز و مملو از کری خوانی برای رقبا.
بایرن مونیخ قهرمانی اروپا را با پیروزی مقابل پاری سن ژرمن به دست آورد 
تا شاگردان هانسی فلیک برای ششمین بار جام UCL را باالی سر ببرند. غیبت 
تماشاگران در جشن قهرمانی، فضا را بی شباهت نسبت به تمام جشن های قبلی 
کرده بود اما با این حال بازتاب های باال بردن جام قهرمانی توسط باواریایی ها بعد 
از پایان جشن نیز ادامه داشت و حاال رابرت لواندوفسکی خود را به مرد اول این 

بازتاب ها تبدیل کرده است.
او یکشنبه شب گذشته جام را به اتاق خواب خود در هتلی در لیسبون برد تا 
شب را با این جام باشکوه و تاریخی سپری کند؛ جامی با طراحی منحصر به فرد 
که در فوتبال جهان بی نظیر است و حاال انتشار تصاویر آن در اتاق لواندوفسکی، 
توجه ها را جلب کرده است. لوا با انتشار عکس حضور جام در تخت خوابش نوشته: 
»بیدار شدن باید مثل این باشه!«. هشتگ های مربوط نیز نشان می دهند که جام از 

یکشنبه شب گذشته در اختیار مهاجم لهستانی بوده است.
این عکس چند میلیون بار در ساعات گذشته دیده شده و الیک بیش از ۸۰۰ 
هزار نفر را پای خود می بیند و باعث تعجب بسیاری از هواداران بایرنی شده است. 
اما در ایران، فوتبالی ها و به خصوص طرفداران پرسپولیس به انتشار چنین تصاویری 
پس از جشن قهرمانی عادت دارند. سال گذشته بود که شجاع خلیل زاده و سروش 
رفیعی جام طالیی لیگ برتر را به اتاق خود بردند و با انتشار چند ویدیو و عکس، 

نام خود را در صدر فهرست واکنش های اینستاگرامی بعد از قهرمانی قرار دادند.
در آن ویدیوی چند ثانیه ای معروف، شجاع خلیل زاده جام را در آغوش گرفته و 
در خوابی آرام به نظر می رسد. سروش مخفیانه از او فیلم می گیرد و می گوید: »هیس، 
خوابیده...، عادت داره با جام بخوابه!« بعد شجاع با شیطنت همیشگی چشم هایش را 
باز می کند و صدای خنده هر دو باال می رود. این ویدیو نیز در شبکه های اجتماعی 

بازدید میلیونی داشت و هواداران پرسپولیس واکنش های جالبی به آن شان دادند.
بازتاب های اقدام شجاع و سروش تا چند روز پیش هم ادامه داشت؛ کریم باقری 
و خداداد در تلویزیون اینستاگرامی خود در این باره صحبت کردند و به شوخی نسبت 
به این کار شجاع انتقاداتی را انجام دادند. کریم باقری از میهمان برنامه سیدجالل 
حسینی پرسید: »این آقا شجاع چرا با جام می ره تو خونه می خوابه؟ شما دلیلش رو 
می دونی؟« اما پیش از این که حسینی در این باره توضیح بدهد، کریم باقری که 
در نقش مجری ظاهر شده، صحبت هایش را ادامه داد و گفت: »دو سال است جام 
را می گیرد و با آن می خوابد یا با ماشین می برد. نمی دانم چرا جام را به او می دهند 
و به ما نه!«نکته جالب این که در قسمت کامنت ها نیز نظرات فارسی زیادی دیده 
می شود که به همین اتفاق سال گذشته اشاره دارند. البته خود هواداران بایرن مونیخ 
هم به آن واکنش نشان داده و به طور مثال یکی از آن ها نوشته: »این عکس را به 

همسر لوا نشان ندهید، حسودی می کند!«.
لواندوفسکی حدود ۱.۵ میلیون الیک را به خود  اینستاگرامی  عکس های 
می گیرد اما این عکس پس از گذشت یک ساعت به حدود ۹۰۰ هزار الیک رسیده 
و احتماال ستاره بایرن مونیخ رکوردشکنی خواهد کرد. حاال باید دید هم تیمی ها و 

اعضای باشگاه بایرن مونیخ چه واکنشی به این عکس خواهند داشت.

اشک بر جام!
لیگ   2۰2۰ فینال  بزرگ  ناکام 
قهرمانان اروپا نیمار بود. ستاره برزیلی 
مقابل  تیمش  شکست  مانع  نتوانست 
هم  دیگر  مانند  و  شود  مونیخ  بایرن 
را  گلزنی  فرصت های  تیمی هایش 
به  شکست  این  تلخی  داد.  دست  از 
اندازه ای بود که مهاجم پاری سن ژرمن 
پس از سوت پایان اشک هایش سرازیر 
شد و دلداری بازیکنان و سرمربی بایرن 
بازیکن  حال  کردن  بهتر  در  فایده ای 

برزیلی نداشت.
نیمار که خود را برای قهرمانی 

آماده کرده بود تحمل این شکست را نداشت و نمی توانست ناکامی در یک قدمی 
فتح جام را قبول کند. در تصویری که میشل ریگان به ثبت رسانده است کامال آشکار 

است ستاره برزیلی در چه حالی به سر می برد.

بارسلونا جانشین »آلبا« را پیدا کرد
سران باشگاه بارسلونا تالش برای جذب »خوزه گایا« مدافع جناح چپ والنسیا 

را آغاز کرده اند.
پس از شکست تحقیرآمیز هشت بر دو بارسلونا مقابل بایرن مونیخ در مرحله 

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، پروژه تغییرات در بارسلونا آغاز شد.
اکنون یکی از اهداف بارسلونا خانه تکانی در جمع بازیکنان و کنار گذاشتن 
نفرات پابه سن گذاشته ای است که دیگر تاثیرگذاری گذشته را ندارند.یکی از این 
نفرات، »یوردی آلبا« مدافع جناح چپ کاتاالن هاست که به درهای خروجی باشگاه 
نزدیک شده است.بر این اساس مذاکرات بین مدیران بارسلونا و والنسیا آغاز شده و 
کاتاالن ها در نظر دارند با پرداخت ۵۰ میلیون یورو، »خوزه گایا« اسپانیایی را خریداری 

کرده و او را جانشین آلبا کنند.

دست بازپرس ویژه پرونده فساد فیفا باز شد؛
»اینفانتینو« زیر تیغ!

»مایکل  مصونیت  لغو  بدنبال 
دست  سوئیس،  کل  دادستان  لوبر« 
به  رسیدگی  مسوول  ویژه  دادستان 
با  وی  نشده  ثبت  دیدارهای  پرونده 
فدراسیون  رییس  اینفانتینو«  »جیانی 
خصوص  در  )فیفا(  فوتبال  بین المللی 
نهاد  این  در  گسترده  فساد  پرونده 

جهانی، باز شد.
از  یکی  رویترز،  گزارش  به 
روز  ذیل مجلس سوئیس  کمیته های 
تا  گرفت  تصمیم  گذشته)دوشنبه( 
مصونیت »مایکل لوبر« دادستان کل 

این کشور را لغو کند؛ اتفاقی که راه را برای »استفان کلر« بازپرس ویژه رسیدگی 
به پرونده کیفری علیه لوبر و دخالت وی در تحقیقات فساد سطح باال در فیفا هموار 
می کند.لوبر ماه گذشته به دلیل نوع رسیدگی به پرونده بازجویی از مقامات فیفا در 

مورد فساد مالی رخ داده در این نهاد جهانی، مورد استیضاح قرار گرفت.
دادستانی سوییس سال گذشته لوبر را به دلیل برگزاری سه جلسه ثبت نشده 

و پشت درهای بسته با اینفانتینو، تحقیقات علیه لوبر را آغاز کرد.
این در حالی است که این نهاد اعالم کرد که قانونگذاران مسوول رسیدگی به 
پرونده استیضاح لوبر، تقاضا کرده اند که در تحقیقات مذکور بار دیگر نقش اینفانتنیو 
را مورد بررسی قرار دهند.دیده بان دادستانی کل سوئیس اواسط مردادماه اعالم کرد 
که »استفان کلر« دادستان ویژه این پرونده نشانه هایی را مبنی بر وقوع فعل کیفری 
در مالقات های اینفانتینو و لوبر به دست آورده است.کلر در ماه ژوئن برای بررسی و 

بازبینی شکایات علیه این دو فرد و سایرین منصوب شد.
در یافته های کلر به این نکته اشاره شده است که فرآیند دادرسی به سوءاستفاده 

از منصب دولتی، کمک به متخلفان و تهییج به چنین افعالی مربوط است.

سوارز در لیست خروجی کومان
سرمربی تازه وارد باشگاه بارسلونا پس از برگزاری جلسه با »لوئیس سوآرز«، به 

مرد اروگوئه ای اعالم کرد که در برنامه های فصل آینده وی جایی ندارد.
سوآرز در طول فصل گذشته با مشکالت عدم آمادگی جسمانی روبرو بود هرچند 

افت عملکرد وی را می توان در ۱۸ ماه گذشته ردگیری کرد.
در این بین، رادیو راک وان، در گزارشی اعالم کرد که »رونالد کومان« به سوآرز 
اعالم کرده است که در فصل آینده به وجود وی نیاز نداشته و ستاره تیم ملی اروگوئه 
باید برای کوچ از نیوکمپ خود را مهیا کند.گلزن سابق باشگاه لیورپول یک سال دیگر 
با بارسا قرارداد دارد هرچند در قرارداد وی بندی گنجانده شده است که در صورت 
رسیدن به تعداد معینی بازی در فصل 2۰2۰ – 2۰2۱ قرارداد وی تمدید خواهد شد.

به نظر، این اولین تصمیم بزرگ کومان پس از به دست گرفتن سکان هدایت 
آبی اناری ها است. سوآرز به تازگی در گفت وگویی از تمایل خود برای ماندن در 
نیوکمپ پرده برداشت اما ب توجه به تمایل آژاکس و تماس تلفنی که کومان با 
وی برقرار کرده است، به نظر می رسد ادامه حضور وی در بارسلونا غیرمحتمل باشد.

پرسپولیس  و  استقالل 
روز  در  بار  چهارمین  برای 
هم  مصاف  به  ه  ما پنجم 
هیچوقت  قبلی  دیدار  سه  در  می روند؛ 
گل  آخرین  و  نبوده  برنده  پرسپولیس 
این تیم در این روز به رقیب سنتی به 

۴۵ سال قبل برمی گردد.
تیم های پرسپولیس و استقالل در 
نیمه نهایی رقابت های  چارچوب مرحله 
جام حذفی باید فردا چهارشنبه از ساعت 
۱۹ در ورزشگاه آزادی به مصاف یکدیگر 
بروند. دیداری که می تواند حوادث جالبی 

را در دل خود داشته باشد.
این چهارمین تقابل سرخابی های 
پایتخت در روز پنجم ماه است. پیش از 
این سه بار در طول تاریخ این اتفاق رخ 
داده بود که ماحصل آن برتری محسوس 

تیم آبی پوش پایتخت بوده است.
به  تیم   2 پنجم  روز  بازی  اولین 
که  جایی  برمی گردد.   ۱۷ دربی شماره 
سد  از  یک  بر  سه  نتیجه  با  استقالل 
حریف سنتی خود گذشت. غالمحسین 
برای  مژدهی  عباس  و   )2 مظلومی)
استقالل موفق به گلزنی شدند و تک 
صفر  وسیله  به  پرسپولیس  تیم  گل 
تاریخ  در  دیدار  آن  شد.  زده  ایرانپاک 
برگزار   ۱۳۵۴ سال  اردیبهشت  پنج 
شد و در چارچوب مسابقات جام تخت 

جمشید بود.
دیدار دوم در تاریخ پنجم اسفندماه 
سال ۱۳۷۹ بود. جدالی که در چارچوب 
لیگ آزادگان به انجام رسید و استقالل 
رقیب  سد  از  صفر  بر  یک  نتیجه  با 
وسیله  به  بازی  خود گذشت. تک گل 
سوم  دیدار  شد.  زده  اکبرپور  علیرضا 
سال  شهریورماه  پنجم  تاریخ  در  هم 
شد  برگزار  هجدهم  لیگ  در  و   ۱۳۹۹
تساوی  به  استقالل  و  پرسپولیس  که 

بدون گل رضایت دادند.
دیدار  چهارمین  در  دید  باید  حاال 
فعال  می آید.  دست  به  نتیجه ای  چه 
و  برد  دو  به  روز  این  در  استقالل  که 
یک تساوی رسیده و در دو بازی اخیر 
آخرین گلی که  از  و  نخورده  هم گلی 
دروازه اش شده ۴۵  وارد  پنجم  روز  در 
یحیی  تیم  شاید  اما  می گذرد.  سال 
توانست  پیکار  این  در  گل محمدی 
طلسم شکنی کند. این اولین بازی روز 
پنجم دو تیم در چارچوب رقابت های جام 

حذفی نیز محسوب می شود.
***

امکان تکرار یک اتفاق جذاب بعد 
از ۳2 سال در شهرآورد

با توجه به اینکه بازی پرسپولیس 
ر  برگزا حذفی  جام  در  استقالل  و 
که  دارد  وجود  احتمال  این  می شود 
پنالتی  به  شهرآورد  سال   ۳2 از  بعد 

کشیده شود.
سومین  و  نود  چهارشنبه  فردا 
بین   ۱۹ ساعت  از  پایتخت  شهرآورد 
برگزار  استقالل  و  پرسپولیس  تیم های 
تیم   2 بازی  چهارمین  این  می شود. 
در جام حذفی با یکدیگر است که باید 
برگزار شود. در سه دیدار قبلی یک بار 
بار  یک  شد؛  تمام  دقیقه   ۹۰ در  بازی 
سرانجاِم کار در اوقات اضافه مشخص 
شد و یک بار هم ضربات پنالتی، تیم 

برنده را انتخاب کرد.
به همین دلیل کشیده شدن بازی 
ذهن  از  دور  اصال  پنالتی  ضربات  به 
گفته  که   همانطور  اتفاق  این  نیست. 
به وقوع پیوست؛ آن  بار  تنها یک  شد 
هم در ۱۹ اسفند ۱۳6۷ بود که بعد از 
پنالتی  ضربات  در  گل،  بدون  تساوی 
با نتیجه چهار بر 2 حریف  پرسپولیس 
نیمه نهایی  به  و  داد  شکست  را  خود 

صعود کرد.
حاال اما ماجرا کمی متفاوت است. 
2 تیم در حالی به مصاف یکدیگر خواهند 
رفت که اگر کار به ضربات پنالتی کشیده 
شود استقالل می تواند امید بیشتری به 
هم  آن  دلیل  و  باشد  داشته  پیروزی 
با  حسینی  است.  تیم  این  دروازه بان 
وجود ضعف هایی که در جریان مسابقه و 
خصوصا روی شوت از راه دور دارد از تبح 
نسبتا باالیی در گرفتن پنالتی برخوردار 
هفته  در  و  هفدهم  لیگ  در  او  است. 
ششم که رسما وارد دروازه استقالل شد 

توانست پنالتی بازیکن پارس جنوبی جم 
را بگیرد. سپس در لیگ قهرمانان آسیا 
از مارکوس برگ سوئدی پنالتی گرفت 
امر  این  در  بیش  و  نیز کم  لیگ  در  و 
موفق بوده و در این فصل بعد از حامد 
لک و معراج اسماعیلی سومین پنالتی گیر 
برتر بوده است. حسینی به طور مثال از 
شهریار مغانلو که پنالتی زن ماهری است 

توانست پنالتی بگیرد.
رقیب سنتی  اما  مقابل  در سوی 
علی رغم نمایش قابل قبول در جریان 
نیست.  خوبی  پنالتی گیر  اصال  بازی، 
پرسپولیس  پیراهن  با  هیچوقت  رادو 
است.  نشده  پنالتی  گرفتن  به  موفق 
و  پرسپولیس  معروف  بازی  در  و  ا
و  نگرفت  ا  ر لتی  پنا هیچ  یی  قشقا
در  دوران حضورش  در  بار  یک  فقط 
گل  پنالتی  نقطه  روی  از  پرسپولیس 
نخورد که آن هم بازیکن صنعت نفت 
به  را  توپ  خودش  هجدهم  لیگ  در 
بیرون زد. همین مساله باعث شده تا 
چیز  همه  باشد  داشته  دوست  یحیی 
به  بازی رقم بخورد و کار  در جریان 
متری   ۱۱ فاصله  از  حساس  ضربات 

نکشد. دروازه 
بد نیست یادآوری کنیم که 2 تیم 
در جام حذفی چند  اخیر  در چند سال 
بار کارشان به ضربات پنالتی کشیده که 
در آن هم برده اند و هم طعم شکست 
قبل  سال  مثال  طور  به  چشیده اند.  را 
استقالل در جام حذفی به سایپا باخت 
و حسینی حتی یک پنالتی را هم سیو 
نکرد یا پرسپویس در مرحله یک چهارم 
پنالتی  ضربات  در  قبل  فصل  نهایی 
را  یحیی گل محمدی  هدایت  با  پدیده 

شکست داد که البته بیرانوند دروازه بان 
سرخپوشان بود. همین تیم 2 فصل قبل 
در پنالتی ها به صنعت نفت آبادان نتیجه 
را واگذار کرد و استقالل سه فصل قبل 
پنالتی ها گذشت. هر 2  در  از سد صبا 
ضربات  در  سینوس واری  نمایش  تیم 

پنالتی داشته اند.
درباره پنالتی زن های احتمالی هم 
اگر بخواهیم صحبت کنیم باید به 2 نام 
اینکه  با  ترابی  برسیم. مهدی  مطمئن 
پیراهن  با  و  جام حذفی  در  قبل  سال 
باز  را  استقالل  دروازه  نتوانست  سایپا 
کند اما در این فصل هر پنج پنالتی اش 
سوی  در  است.  شده  تبدیل  گل  به 
سال  سالیان  هم  دیاباته  شیخ  مقابل 
است که هیچ پنالتی را از دست نداده 
به  پنالتی اش  این فصل هم سه  در  و 
گل تبدیل شده است. در درجه بعدی 
به علی علیپور و وریا غفوری می رسیم 
پنالتی  از دست دادن  که هر 2 سابقه 
را دارند و در این امر تجربه دار هستند. 
مسعود  نوراللهی،  احمد  چون  نفراتی 
در  می رسد  نظر  به  هم   ... و  ریگی 
صورت کشیدن بازی به پنالتی بتوانند 

پشت توپ قرار بگیرند.
هم  خیر  ا فصل  سه   ،2 ر  د
علیپور  داشته ایم.  دربی  در  پنالتی هایی 
به  پنالتی  نقطه  روی  از  قبل  فصل   2
حسینی گل زد اما فرشید اسماعیلی و 
علی کریمی 2 پنالتی آخر استقالل را از 
دست داده اند. اسماعیلی بعد از آن چیپ 
معروف باید بار دیگر مقابل سرخپوشان 
جبران  وقت  شاید  بگیرد.  قرار  تهرانی 
زمانی  هم  شاید  باشد؛  رسیده  او  برای 

برای تکرار یک تجربه تلخ.

دوباره هیجان پرسپولیس - استقالل؛
چهارمین شهرآورد در پنجمین روز ماه!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فرهاد  بزرگ  دغدغه 
مجیدی قبل از دربی پایتخت 
ناقص  دفاع  خط  خاطر  به 
تیمش است؛ جایی که ۳ مدافع مرکزی 

این تیم به بازی چهارشنبه نمی رسند.
یکی  در  فردا چهارشنبه  استقالل 
از حساس ترین بازی های فصل خود 
گرفت.  خواهد  قرار  پرسپولیس  مقابل 
حذفی  جام  نهایی  نیمه  از  مسابقه ای 
که برای هواداران آبی بسیار پراهمیت 
است. از آنجایی که سرخ پوشان فوتبال 
ایران جام قهرمانی لیگ برتر را از آن 
خود کردند، آبی ها از هیچ تالشی برای 
دریغ  حذفی  جام  در  قهرمانی  کسب 
نخواهند کرد و انگیزه زیادی برای نبرد 
حیثیتی با رقیب سنتی دارند. در چنین 
شرایطی اما مصدومیت برخی ستاره ها 
به مهم ترین دغدغه فرهاد مجیدی و 
کادرفنی اش و البته هواداران استقالل 
حاال  داستان  بد  از  است.  شده  تبدیل 
اصلی ترین مصدومان استقالل قبل از 
مسابقه با پرسپولیس در پست دفاع وسط 
هستند و کار به جایی رسیده که مجیدی 
احتماال مجبور خواهد بود در این پست 
از بازیکنان غیر تخصصی بهره بگیرند.

مهم ترین چهره مصدوم استقالل 
است.  چشمی  روزبه  دفاع  خط  در 
بازیکنی که در دیدار با پیکان از ناحیه 
همسترینگ دچار کشیدگی شد و مقابل 
از  نرفت.  میدان  به  نیز  بوشهر  شاهین 
سوی دیگر درباره چشمی نگرانی های 
زیادی وجود داشت که او نتواند مقابل 
این  و حاال  برود  میدان  به  پرسپولیس 
تبدیل شده  نگرانی ها به یک دغدغه 
بر اساس کسب اطالع خبرنگار  است. 
ما چشمی با توجه به وضعیتی که دارد 

را  استقالل  نمی تواند  عنوان  هیچ  به 
کند  پرسپولیس همراهی  با  در مصاف 
بود.  خواهد  دربی  غایب  بزرگ ترین  و 
نوعی  به  جاری  فصل  در  که  چشمی 
رهبر خط دفاعی استقالل نیز بوده، بی 
تردید نبودش به این راحتی ها در دربی 

پر نخواهد شد.
پر  برای  مجیدی  دیگر  طرف  از 
تیمش  در  چشمی  خالی  جای  کردن 
روی بازیکنان دیگر هم نمی تواند حساب 
چندانی باز کند. سرمربی استقالل روز 
روز  چند  که  را  دانشگر  محمد  گذشته 
قبل به دلیل بی انضباطی کنار گذاشته 
بود، بخشید اما او از یکشنبه در تمرینات 
شده  مشخص  حاال  و  نکرده  شرکت 
دانشگر  دارد.  مصدومیت  مشکل  که 
اما  پیکان مصدوم شد  با  بازی  در  هم 
کسی  تا  بود  دلیلی  او  پرحاشیه  اخراج 
در  حاال  و  نکند  توجه  مصدومیتش  به 
او  اگرچه  پرسپولیس  مسابقه  آستانه 
اما  دارد  را  تمرینات  در  حضور  مجوز 
مناسبی  شرایط  دیدگی  آسیب  نظر  از 

ندارد و نمی تواند در مسابقه چهارشنبه 
روز  بود  قرار  دانشگر  برود.  میدان  به 
استقالل  باشگاه  کلینیک  به  گذشته 
پیگیر  را  اش  درمانی  وضعیت  تا  برود 
شود اما او به کیلنیک هم مراجعه نکرد 
تا یکی دیگر از غایبان استقالل برای 

دربی لقب بگیرد.
دیگر بازیکنی که به نظر می رسد 
کرد،  نخواهد  باز  پرسپولیس  مقابل 
سیاوش یزدانی است. این مدافع که در 
ناحیه  از  شد،  مصدوم  شاهین  با  دیدار 
همسترینگ کشیدگی دارد. البته او در 
تمرینات استقالل حاضر است و با توجه 
به نیاز تیم اصرار دارد که هرطور شده در 
دربی بازی کند اما شرایط مصدومیت او 
ظاهرا به گونه ای نیست که بتواند تیم را 
همراهی کند. یزدانی روز یکشنبه گذشته 
و دیروز هم نتوانست در تمرینات گروهی 
حضور یابد و اختصاصی کار کرد تا غیبت 

او در دربی مشهودتر شود.
بی تردید در غیاب چشمی، دانشگر 
و یزدانی، حاال عارف غالمی تنها مدافع 

وسط تخصصی آبی پوشان برای بازی 
مساله  این  و  بود  پرسپولیس خواهد  با 
برای  را  مجیدی  فرهاد  کار  می تواند 
کند.  سخت  بسیار  تیمش  ارنج  چیدن 
در چنین شرایطی مجیدی برای اینکه 
کند،  پر  را  تیمش  غایبان  خالی  جای 
دوراه دارد؛ یکی اینکه از نفرات جوان 
استفاده کند که با توجه به تجربه کم 
نیز  دوم  راه  نظر می رسد.  به  بعید  آنها 
استفاده از بازیکنانی مثل فرشید باقری 
یا هرویه میلیچ در پست غیرتخصصی 

دفاع وسط است.
حال باید منتظر ماند و دید سرمربی 
جوان آبی پوشان در نهایت چه تصمیمی 
برای خط دفاع تیمش مقابل پرسپولیس 
می گیرد و چگونه استقالل را برای این 
مسابقه حساس به میدان می فرستد. در 
مجیدی  اما  موضوعات  این  تمام  کنار 
نیم نگاهی نیز به تالش های مضاعف 
کادر پزشکی دارد تا شاید بتوانند یکی 
از مدافعان مصدوم را به دربی برسانند. 
اگرچه این امر کمی بعید به نظر می رسد.

دست های فرهاد بسته است؛

سه مدافع استقالل، غایب در شهرآورد!

از  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مدیر 
ورزشگاه  بهای  اجاره  پرداخت  فقط  میزبانی، 
گردن ما افتاده است و هیچ امتیاز دیگری را تیم 

میزبان دریافت نمی کند.
افشین پیروانی در خصوص آخرین وضعیت پرسپولیس 
خوشبختانه  داشت:  اظهار  استقالل  با  رویارویی  آستانه  در 
وضعیت خوبی در تیم حاکم است و برای این بازی مصدوم 
یا محروم نداریم. انگیزه خیلی زیادی برای این بازی داریم 

و به دنبال دومین قهرمانی متوالی در جام حذفی هستیم.
وی در خصوص غیبت تماشاگران در این بازی افزود: 
البته آن بازی مساوی شد اما بازی روز چهارشنبه باید یک 
برنده داشته باشد. این بازی برای ما کامال متفاوت است و 
قصد داریم با قدرت راهی زمین شویم چون این بازی مساوی 
ندارد به همین خاطر ما به دنبال برد در این دیدار خواهیم بود.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: برای این بازی 
تماشاگری وجود ندارد اما قبل از هر بازی درباره قانون ۹۰ 

به ۱۰ شعار می دهند اما در عمل اتفاقی رخ نمی دهد. وقتی 
االن که تماشاگری در ورزشگاه نیست نمی توان این قانون را 
اجرا کرد پس وقتی تماشاگر در استادیوم باشد هم قطعا امکان 

انجام آن وجود ندارد. ما البته برای این بازی به دنبال طرح 
موزاییکی بیشتر یا صدای بلندگوی باالتر نیستیم اما وقتی 
ما میزبان هستیم باید شرایط بهتری برای ما وجود داشته 
باشد. از میزبانی، فقط پرداخت اجاره بهای ورزشگاه گردن ما 
افتاده است. البته این حرف ها حاشیه است و هواداران عزیز 
بدانند که همه مسووالن باشگاه و اعضای تیم به اهمیت 
این بازی واقف هستند و روز چهارشنبه فقط برای برد به 

زمین خواهیم رفت.
در  گلزنی  سابقه  اینکه خودش هم  مورد  در  پیروانی 
حال  هر  به  گفت:  دارد،  را  استقالل  به  حذفی  جام  فینال 
پوشیدن پیراهن پرسپولیس برای هر بازیکنی افتخار است 
اما اینکه شما با پیراهن پرسپولیس، مقابل استقالل در فینال 
جام حذفی گل بزنید و باعث برد تیم محبوب خود شوید واقعا 
لذت بسیار زیادی دارد. امیدوارم این اتفاق برای بازیکنان 
پرسپولیس در بازی روز چهارشنبه هم رخ بدهد تا در نهایت 

ما در جام حذفی هم قهرمان شویم.

پیروانی: از میزبانی شهرآورد، اجاره ورزشگاه نصیب ما شد!
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تصویری دیده نشده از جمال میرصادقی و محمود دولت آبادی
اختصاصی دنیای جوانان

نیمه شب با سرشکم
وضو می کنم

حبیب چایچیان

سر به دریای غم ها فرو می کنم
گوهر خویش را جست وجو می کنم

من اسیر توام، نی اسیر عدو
من تو را جست وجو کوبه کو می کنم

تا مگر بر مشامم رسد بوی تو
هر گلی را به یاد تو، بو می کنم

استخوانم شود آب از داغ تو
چون تماشای آب و سبو می کنم

صبر من آب چشم مرا سد کند
عقده ها را نهان در گلو می کنم

تا دعایت کنم در نماز شبم
نیمه شب با سرشکم وضو می کنم

هم کالمم تویی روز بر روی نی
با خیال تو شب گفت وگو می کنم

جان عالم تو هستی و دور از منی
مرگ خود را دگر آرزو می کنم

گزیده شعرهای محمدعلی بهمنی از مجموعه کتاب های 
»شعر ما« برای نوجوانان منتشر می شود.

مجموعه  ۱۰ جلدی »شعر ما« با هدف آشنایی نوجوانان 
با شاعران پیشکسوت در قالب های کالسیک، نیمایی، سپید 
و... و با تنوع طیف ها، نگاه ها و سبک های مختلف شعری به 

زودی وارد بازار کتاب می شود.
این  کتاب های  از  یکی  بهمنی  محمدعلی  شعرهای 
مجموعه ۱۰ جلدی به شمار می رود که برای نوجوانان ۱۵+ 
به چاپ خواهد رسید. در معرفی این کتاب عنوان شده است: 
در این کتاب ۱۰۴ اثر محمدعلی بهمنی همچون »خوِن هر آن 
غزل که نگفتم به پای توست«، »همین که هستی و در هستی 
تو من هستم«، »فکر کردن به تو یعنی غزل شورانگیز«، »تو 
را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت«، »در آتش 
تو زاده شد ققنوِس شعِر من«، »در من غزلی اینک دنبال تو 

می گردد« و... به چشم می خورد.
این مجموعه در قطع پالتویی به زودی در مراکز فرهنگی 

پرورش  کانون  فروشگاه های  و  کشور  سراسر  کانون  هنری 
فکری کودکان و نوجوانان و فروشگاه های محصوالت فرهنگی 

هنری توزیع خواهد شد.

انتشار شعرهای محمدعلی بهمنی برای نوجوانان

»قصه  کتاب  نویسنده 
استحکام  را  عاشورا  کربال« 
دانست  ایران  ادبیات  بخش 
و گفت: بسیاری از شعرای متعهد خود 
را ملزم به سرودن آثاری در این وادی 
می دانستند و این اشعار هیچگاه کهنه 

نمی شود.
مهدی قزلی خالقیت و دقت ادبی 
عاشورایی  شعرای  ویژگی های  از  را 
دانست و گفت: در ابتدای شکل گیری 
در  را  آثاری  سده  هر  در  فارسی  شعر 
باب واقعه عاشورا می یابیم که هیچگاه 

از تازگی آن کاسته نمی شود.
وی با بیان اینکه سرودن در قامت 
شعر عاشورایی در آثار هر یک از شعرا 
این  افزود:  می شود،  دیده  گونه ای  به 
اتفاق در حوزه نثر کمتر رخ داده است و 

می توان از آثار اندکی نام برد.
منثور  ادبیات  است  معتقد  قزلی 
و  بوده  متأخر  ادبیات منظوم  به  نسبت 
می شود،  یافت  منثور  ادبیات  از  آنچه 
مبتنی بر ادبیات، نگارش نشده است و 
نویسنده قصد نگارش وقایع تاریخی را 
داشته که امروز در می یابیم این نویسنده 

دقت های ادبی بی شمار داشته است.
وزارت  فرهنگی  معاون  مشاور 
تاریخی  روایات  اساس  بر  ارشاد گفت: 
حرفی  و  عمل  هیچ  معتقدیم  دینی  و 

از جانب معصومین )ع( بر اساس هوا و 
هوس نیست؛ پس وقتی یک نویسنده 
لسان  از  را  دیالوگ هایی  دارد  قصد 
به  قلمش  و  دست  بنویسد،  ائمه  پاک 

لرزه می افتد.
زیادی  حجم  داد:  ادامه  قزلی 
حوزه  در  نویسندگی  تالش های  از 
عاشورایی به بازنویسی مقاتل اختصاص 
دارد که شامل آثار درجه یک و تولیدات 

ادبی نیستند.
دبیر اسبق جایزه جالل با اشاره به 
اینکه قدیمی ترین مقتل 2۰۰ تا ۳۰۰ 
سال با واقعه عاشورا فاصله زمانی دارد، 
جاهایی  در  بدانند  باید  شاعران  افزود: 
اصل  در  خدشه ای  افتادن  اتفاق  بدون 
آفرینی  داستان  به  ورود  به  قادر  ماجرا 

یاد  به  باید  شاعر  طرفی  از  هستند. 
می شود  موجب  تخیل  که  باشد  داشته 
تلقی  واژگان  پروردگار  بعنوان  شاعر 
شود اما اجازه ندارد هر چیز را بگوید و 

هر چیزی بنویسد.
حضرات  اینکه  بر  تاکید  با  قزلی 
نور، خود خطوط قرمز نگارش در حوزه 
عاشورا را روشن ساخته اند، گفت: امام 
صادق )ع(، امام کاظم )ع(، امام رضا )ع( 
و دیگران در باب اینکه ائمه که هستند 
و چه حدودی در عالم دارند و نسبتشان 
تعالی  باری  با مردم و جهان هستی و 
شفاف  و  روشن  توضیحاتی  چیست، 
داده اند و غلو بیش از حد را لعن نموده اند.

فجر  شعر  جشنواره  اسبق  دبیر 
و  حوزه  این  به  خود  عالقمندی  از 

در  شخصی  مطالعات  بودن  دار  دامنه 
گاه  افزود:  و  گفت  سخن  عاشورا  باب 
زیاده گویی در بیان ماجراهای تاریخِی 
مربوط به حضرات نور بی شمار اتفاق 
افتاده است. در عالم واقع دو برگ کاغذ 
بیشتر درباره حضرت علی اکبر )ع( در 
دست نداریم اما چون یک نویسنده برای 
اراده کرده است،  ایشان  نوشتن درباره 
شروع به نگاشتن مطالبی از زمان پیامبر 
)ص( کرده و تا دوران والدت حضرت 
علی اکبر )ع(، صد صفحه کتاب خود را 

تکمیل نموده است.
اشتباه گویی  زیاده گویی و  قزلی 
نویسندگان  آثار  مشکالت  دیگر  از  را 
عاشورایی دانست و افزود: نویسنده باید 
از توضیحات مکرر و آزار دهنده دوری 
کرده و تالش کند کرده های امام )ع( و 
دیگران را بازگوید و در حقیقت درباره 
آورد که  میان  به  بدی سخن  و  خوبی 
نکته ای به معرفت مخاطب اضافه نماید.

دبیر اسبق جایزه پروین اعتصامی 
را  عاشورایی  آثار  »معرفت بخشی« 
به  کتاب  اشاره  بر  ناظر  خوانندگان  به 
در  حضرات  واکنش های  و  کنش ها 
واقعه عاشورا دانست و گفت: یکبار برای 
همیشه باید از حواشی و زواید در نوشتن 
پرهیز کنیم و بر اساس کنش ها و اصل 

خط قصه عاشورا پیش رویم.

شعر عاشورایی هرگز کهنه نمی شود

»روضه  الشهدا« با تصحیح حسن ذوالفقاری به بازار آمد
»روضه  کتاب  کامل  متن 
کاشفی  واعظ  حسین  اثر   الشهدا« 
با تصحیح حسن ذوالفقاری منتشر 

شد.
با  ن  ما همز ب  کتا ین  ا
عزاداری  و  محرم  ماه  اول  دهه 
در ۸۰۵  )ع(،  امام حسین  حضرت 
تومان  با قیمت ۱2۰ هزار  صفحه 
فرهنگی  و  علمی  نتشارات  ا در 
است. شده  کتاب  ر  زا با نه   روا

تمرکز این کتاب بر واقعه کربالست 
ولی ابوابی از آن به شرح مصائب 
پرداخته  شیعه  امامان  و  انبیا  سایر 
است. بسیاری بر این باورند که این 

کتاب نخستین و جامع ترین کتابی است که به زبان فارسی و با موضوع 
مقتل عاشورا نوشته شده است.

این کتاب در اواخر عهد تیموریان تألیف شده و پس از انتشار به عنوان 
منشأ روایی تعزیه به شکل گیری فرهنگ عامه تشیع در ایران و سایر مناطق 
شیعه نشین کمک شایانی کرده است. شاعران، نویسندگان، و داستان سرایان 
گرفتند.  الهام  و هنری  ادبی  آثار  برای خلق  الشهدا«  از »روضۀ  متعددی 
امروزه برداشت عامه مردم از واقعه کربال همچنان متأثر از این کتاب است.

عبارت پردازی های  دلیل  به   » لشهدا ا »روضۀ  شهرت  عمده 
و  مسجع  نثری  با  سعدی،  گلستان  شیوه  به  که  است  آن  زیبای 
است. شده  نوشته  نی  ستا ا د عناصر  ز  ا بهره گیری  با  و   جذاب 

این کتاب در ۱۰ باب نوشته شده است که نخستین آن با عنوان »در ابتالی 
جمعی از انبیاء« نوشته شده و ماجرای رنج ها و مصائب برخی از پیامبران 
را روایت می کند. در باب دوم کتاب به موضوع ظلم قبیله قریش به پیامبر 
اکرم)ص( وارد می شود و در باب سوم ماجرای رحلت پیامبر اکرم)ص( را 
بازگو می کند. باب چهارم کتاب در احوال حضرت فاطمه)س( نوشته شده 
است و باب پنجم به زندگی حضرت علی)ع( از والدت تا شهادت اختصاص 
دارد. باب ششم در بیان فضایل امام حسن)ع( و باب هفتم در مناقب امام 
حسین)ع( نوشته شده است. در باب هشتم کتاب به موضوع شهادت حضرت 
مسلم ابن عقیل)ع( وارد می شود و در باب نهم ماجرای ورود امام حسین)ع( 
به کربال و نبرد با لشکر یزید را با تفصیل بیان می کند. باب پایانی این کتاب 

نیز شرحی است بر وقایع واردشده بر اهل بیت)ع( پس از واقعه عاشورا.
این کتاب همچنین در مقدمه ای تفصیلی درباره کتاب و نسب مولف 
آن شرح داده است و از زبان مصحح کتاب درباره پیوند میان این اثر با 
تعزیه، روضه خوانی و سنت مقتل نویسی قبل و بعد از این کتاب و نیز کیفیت 
ترجمه های موجود از این کتاب صحبت کرده است. همچنین بخش هایی از 
این ترجمه به موضوع ویژگی های نثر و زبان روایی این کتاب  و نیز بررسی 

عناصر داستانی در آن اختصاص پیدا کرده است.

شاعران آیینی مصیبت محرم را روایت می کنند
برنامه »روایت اشک« با محوریت شعرخوانی شاعران آیینی کشور، 

ایام محرم امسال از شبکه دو سیما پخش می شود.
شاعران  شعرخوانی  محوریت  با  اشک«  »روایت  تلویزیونی  برنامه 
اسالمی  جمهوری  سیمای  دو  شبکه  از  ایام محرم امسال  کشور،  آیینی 

ایران پخش می شود.
پخش این برنامه که مشارکت مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسالمی 
تولید شده، از امروز دوشنبه ۳ شهریور مصادف با چهارم محرم آغاز می شود 
و در آن شاعران آیینی کشور از جمله یوسفعلی میرشکاک، سعید بیابانکی، 
محمود حبیبی کسبی، محمد حسین ملکیان، محمد جواد شرافت، محمد 
مهدی سیار، مهدی جهاندار، سجاد سامانی، حافظ ایمانی، محمد غفاری ، 
محمد میرزایی، محمد رضا طهماسبی، محمد مهدی شفیعی، محمد جواد 
الهی پور، علی داودی، سید محمدعلی بابامیری، حامد حجتی، قاسم صرافان 
و بانوان شاعر از جمله اسما سوری و عطیه سادات حجتی، اشعار عاشورایی 

خود را می خوانند.
برنامه مذکور هر روز پس از اذان ظهر، از شبکه دو سیمای جمهوری 

اسالمی ایران پخش می شود.

عبدالکریم حکمت یغمائی درگذشت

عبدالکریم حکمت یغمائی اول شهریور ۱۳۹۹ براثر ابتال به بیماری 
کرونا در بیمارستانی در شهر نائین به درود حیات گفت.

استاد سید علی آل داود با اعالم این خبر افزود: عبدالکریم حکمت 
یغمائی )متولد ۱۳2۸ درخور و بیابانک( اول شهریور ۱۳۹۹ براثر ابتال به 

بیماری کرونا در بیمارستانی در شهر نائین به درود حیات گفت.  
از دانشگاه  التحصیل رشته جغرافیا  عبدالکریم حکمت یغمائی، فارغ 
اصفهان بود. بعد از فارغ التحصیلی، در مرکز باستان شناسی و اداره آموزش 
و پرورش به خدمت دولت درآمد. از آثار او عالوه بر کتاب مجموعه شعر 
می توان به کتاب ها اشاره کرد: جندق، روستایی کهن در کران کویر؛ برساحل 

نمک؛ خور شهر شورستان؛ ذوالریاستین فضل بن سهل.
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بیش از 9۰ درصد کتاب های دینی، به معنویت 
و اخالق صدمه زده 

شهرام اقبال زاده می گوید: بیشتر کتاب های دینی موجود در بازار کتاب 
کودک و نوجوان هم به معنویت و اخالق صدمه می زنند هم به ادبیات.

این مترجم و منتقد ادبیات کودک و نوجوان درباره وضعیت ادبیات دینی 
کودکان و نوجوانان و کیفیت کتاب های منتشرشده در این زمینه، اظهار کرد: 
پس از انقالب ۵۷ که گفتمان دینی بر آن حاکم بود، یکی از برداشت های 
نادرست، این بود که کل ادبیات پیش از انقالب، ادبیاتی طاغوتی و غرب زده 
است و ادبیات غرب هم که تکلیفش مشخص است. در خود غرب هم بیشتر 
نویسنده ها عمله اکره کفر و ظلم هستند که می خواهند کفر سرمایه داری 
جهانی یا به زبان رسمی »استکبار جهانی « را توجیه و  فرهنگ و ادبیات 

اصیل ما را نابود کنند. این برداشت غالب آن زمان بود.
او افزود: بعد از انقالب یک  عده از نویسندگان به شعر و داستان های 
مذهبی در دفاع از انقالب رو آوردند و زمانی که هنوز شور انقالب فروکش 
نکرده بود، ادبیات شعارزده انقالبی به ادبیات شورانگیز در دفاع از وطن و 
دفع تجاوز دشمن تبدیل شد. البته از دل این ها گاهی داستان ها و شعرهای 
خوبی بیرون می آمد که در آن فضای احساسی و شعارزده، استثنا بودند. بعد 
هم نهادهای رسمی یک سری مشوق مادی و معنوی برای نوشتن ادبیات 
دینی گذاشتند. گذشته از نویسندگانی که واقعا اعتقاد، ایمان و باور درونی 
دینی داشتند، شماری هم نان به نرخ روز خور بودند؛ یکی از نویسنده ها که 
نمی خواهم نامش را هم ببرم خودش می گفت ۴۰ داستان نوشتم و  فالن 
قدر هم پول گرفتم. البته نویسنده مطرحی هم نیست، زمانی عضو انجمن 
نویسندگان هم شده بود. اما نویسنده های باورمند صادق کم کم به این نتیجه 
رسیدند ضمن این که باید از اهداف انسانی و آرمانی دفاع کنند، باید ساختار 
و قواعد ادبیات را نیز رعایت کنند، بنابراین خود به فراگیری قواعد ادبیات و 

آموزش آن قواعد به دیگران پرداختند.
اقبال زاد با اشاره به این که داور چندین جشنواره ادبی برای کودکان و 
نوجوانان بوده است، گفت: آن چه به عنوان ادبیات دینی، چه شعر و چه داستان، 
در این سال ها نوشته شده، از استثناها که بگذریم، بیش از ۹۰ درصدشان، 
هم به معنویت و اخالق صدمه زده هم به ادبیات. این کتاب ها بچه ها را نه 

فقط نسبت به دین، بلکه از اخالقیات هم بیزار می کند.
او در ادامه گفت: اگر به کتابخانه های عمومی مراجعه کنید، خواهید دید 
کتاب هایی که به اسم شعر و یا داستان دینی نوشته شده اند، چقدر خواننده 
دارند و داستان های ترجمه چقدر. مرتضی تمدن، استاندار استان تهران در 
دوره احمدی نژاد گفته بود، طبق نظرسنجی ای که داشتیم،  ۸۰ درصد نسل 
جدید یا دین گریز هستند، یا دین ستیز. باید بپرسیم چرا؟ نقش داستان های 
دینی چه بوده؟ نقش تبلیغات دینی صدا و سیما و تریبون های رسمی چه 
بوده؟ آن ها از زیبایی، معنویت و روایت روابط انسانی واقعی عاجز بوده اند. 
سعدی شیرازی حکایتی دارد که می گوید: »ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن 
همی خواند. صاحبدلی بر او بگذشت. گفت: تو را مشاهره چند است؟ گفت: 
هیچ. گفت: پس این زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت: از بهر خدا 
می خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان. گر تو قرآن بر این نمط خوانی/ببری 

رونق مسلمانی«. حاال هم همین حکایت است.

اخوان ثالث در »وزن دنیا«
»وزن  ماهنامه  از  شماره  هشتمین 
دنیا« ویژه مهدی اخوان  ثالث منتشر شد.

این شماره  از ماهنامه »وزن دنیا«، 
موضوع  با  و  است«  »زمستان  تیتر  با 
اخوان  مهدی  آثار  تحلیلی  جمع خوانی 
 ثالث و همچنین پرونده ای در باره شعر و 
زندگی قاسم آهنین جان منتشر شده است. 

از  می توانیم  مجله  شماره   این  در 
ذربایجان  آ تهران،  استان های  شاعران 
شرقی، بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان 
نیم.  بخوا شعر  فارس  و  بلوچستان  و 

عالوه بر شعر این استان ها، دو بخش »هم زبانان« و »کارگاه وزن دنیا« 
و  افغانستان  همچون  فارسی زبانی  کشورهای  شاعران  بازتاب دهنده  شعِر 
این  ارسالی خوانندگان  تاجیکستان و بخش دوم، منعکس کننده شعرهای 

مجله است.
دنیا«  شماره  »وزن  این  از  دیگری   بخش  تازه«  »هوای  بخش 
شماره،  برگزیده  هر  شاعر  معرفی  در  جدیدش  کار  و  ساز  با  که  است 
نقد و بررسی کوتاهی داشته بر شعرهای فهیمه جهان آبادی، شاعر اهل 

سیستان و بلوچستان.
می خوانید  پرونده ای  شماره ،  این  تبصره«  و  »تعریف  بخش  در 
درباره  مهدی اخوان  ثالث و کارنامه  شعری اش، سه دهه پس از مرِگ شاعر. 
2۰ شاعر و منتقد هر کدام ۱۰ شعر از دیوان اخوان برگزیده اند و از این میان، 

۱۰ نفر تک نگاری هایی درباره  یک شعر مهم اخوان نگاشته اند.
باباچاهی،  علی  موحد،  ضیاء  به  می توان  پرونده  این  نویسندگان  از 
ابوالقاسم ایرانی، مسعود خیام، حافظ موسوی، شهاب مقربین، فؤاد نظیری، 
مریم حسین زاده، سعید سلطانی طارمی، بهزاد خواجات، علی عبداللهی، محمد 
آزرم، علیرضا نوری، رزا جمالی، بهاره رضایی، مهدی فرجی، رضا حیرانی، آتفه 
چهارمحالیان، بنفشه فریس آبادی، رسول رخشا و فرشاد سنبل دل اشاره کرد.

در این بخش گفت وگویی نیز با عبدالعلی دستغیب درباره  مهدی اخوان 
ثالث آمده است.

همچنین در بخش »یاد بعضی نفرات« این شماره  پرونده ای منتشر 
شده است درباره  شعر و زندگی قاسم آهنین جان، شاعر جنوبی.

شماره  هشتم »وزن دنیا« در ۱۸۸صفحه و به قیمت ۵۰ هزار تومان 
در کتاب فروشی ها و کیوسک های مطبوعاتی معتبر در دسترس مخاطبان 

شعر است.

ه  یشگا نما ی  ر ا گز بر
بین المللی کتاب تهران در حالی 
به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس 
از  بسیاری  که  منتفی شد  کرونا 
می گویند  شرقی  آذربایجان  استان  ناشران 
این  به  کتاب های جدید خود  فروش  برای 

رویداد چشم امید داشتند.
تهران  کتاب  لمللی  بین ا نمایشگاه 
کشور  فرهنگی  رویداد  بزرگترین  به عنوان 
در حوزه کتاب همه ساله فضای بزرگی در 
اختیار ناشران قرار می دهد تا در آن به عرضه 

تازه ترین محصوالت خود بپردازند.
امسال اما، با هدف جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا در شلوغی و ازدحام جمعیت، 
برگزاری  سمت  به  برنامه ریزی ها  ظاهرا 
مجازی نمایشگاه سوق پیدا کرده است که 
یقینا تجربه ای جدید هم برای برگزارکنندگان 
نمایشگاه، هم ناشران و هم بازدیدکنندگان 
به شمار می رود. با دو تن از ناشران استان 
برگزاری  ایده  پیرامون  آذربایجان شرقی 
مجازی نمایشگاه کتاب به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد.
نشدن  برگزار  از  استانی  ناشران   *

نمایشگاه بین المللی کتاب متضرر شدند
»اختر«  نشر  مدیر  سمساری،  مجید 
در تبریز و از فعال فرهنگی در حوزه نشر 
برگزاری  اینکه  بیان  با  کالنشهر  این  در 
نمایشگاه کتاب تهران فرصت خوبی برای 
فروش ناشران شهرستانی بود، گفت: ما در 
انتشارات اختر در تمام دوره های نمایشگاه 
و  داشتیم  حضور  تهران  کتاب  بین المللی 
امسال هم طبق روال سال های پیش تعداد 
 زیادی کتاب برای عرضه در نمایشگاه آماده 
و  اقتصادی  شرایط  این  در  و  بودیم  کرده 
رکود بازار کتاب تمام امید ما فروش در این 
شیوع  به دلیل  متاسفانه  که  بود  نمایشگاه 
نمایشگاه،  نشدن  برگزار  و  کرونا  ویروس 
میسر نشد و ما متحمل ضرر زیادی شدیم.

توانی  دیگر  اینکه  بر  اذعان  با  وی 
نمانده  باقی  کار  ادامه  برای  ناشران  برای 
مجازی  برگزاری  بر  بنا  اگر  گفت:  است، 
نمایشگاه کتاب باشد، بهتر است مراکز صدا 

و سیما در استان ها قبل و همزمان با برگزاری 
در  حاضر  انتشارات  معرفی  به  رویداد،  این 
نمایشگاه و تازه های نشر پرداخته و با تولید 
ویژه برنامه های ادبی، به مردم اطالع رسانی 
شرقی،  آذربایجان  در  اختر  نشر  کنند.مدیر 
از  دیگر  یکی  را  بُن  خرید  سقف  افزایش 
راهکارهایی دانست که می تواند به فروش 
کتاب  مجازی  نمایشگاه  در  کتاب  بیشتر 
با توجه  یادآور شد:  کمک کند و همچنین 
و  فرهنگ  کل  ادارات  موجود،  شرایط  به 
با  نیز می توانند  استان ها  ارشاد اسالمی در 
خرید تعدادی از کتاب های تازه منتشر شده 

از ناشران حمایت کنند.
* ادارات کل ارشاد باید پای کار بیایند

در  »ارک«  انتشارات  مدیر  همچنین 
آذربایجان شرقی با تاکید بر کاهش قدرت 
خرید مردم و کوچک تر شدن سبد فرهنگی 
خانوار، گفت: در شرایطی که عالقه مندان به 
خواندن کتاب، بودجه کافی برای خرید کتاب 
ندارند، نهادهای فرهنگی از جمله ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی باید پاِی کار بیایند.

مسعود مالزاده با اشاره به برگزار نشدن 
نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری، گفت: 
معرفی کتاب های جدید در قالب نمایشگاه 
در  ناشران  به  حدی  تا  می تواند  مجازی 
فروش کتاب کمک کند؛ اما بهترین حمایت 
و  فرهنگ  ادارات  که  است  این  ناشران  از 
قابل  تعداد  شهرستان ها  در  اسالمی  ارشاد 
در  و  بخرند  را  کتاب های جدید  از  توجهی 

اختیار کتابخانه های عمومی بگذارند.
بر  عالوه  کار  این  با  داد:  ادامه  وی 
به دلیل  که  هم  افرادی  ناشران،  از  حمایت 
خرید  و  تهیه  به  قادر  اقتصادی  مسائل 
کتاب نیستند، می توانند تازه های نشر را از 

کتابخانه های عمومی امانت بگیرند.
مالزاده گفت: البته چند سال قبل این 
ارشاد اسالمی  و  اداره کل فرهنگ  در  کار 
آذربایجان شرقی انجام می شد، اما چند سال 
است که کمرنگ شده است. به طور مثال از 
هر کتاب تازه منتشرشده 2۰ جلد می خواهند 
که ُخب خیلی کم است و در عمل اسم این 

کار را نمی شود حمایت از نشر گذاشت.

نمایشگاه مجازی کتاب تجربه جدیدی است

ادبیات کودک و نوجوان فارسی از مرحله شکل گیری 
ایده در ذهن نویسنده تا تولید و انتشار و رسیدن کتاب به 
دست کودک و نوجوان ایرانی راه طوالنی دارد که باید نقد، 

بررسی و برطرف شود.
دنیای کودکان و نوجوانان دنیای پر رمز و راز، رنگارنگ 
و پر از خیال هاست؛ دنیایی که با کتاب های مناسب می تواند 
در مسیر درست رشد کند. نوشتن و خلق اثر برای کودکان 
و نوجوانان به سختی کشف دنیای آن هاست؛ با این حال آثار 
بسیاری در حوزه کودک و نوجوان تولید می شود. خبرگزاری آنا 
در پرونده »کتاب کودک در بوته نقد« در گفتگو با نویسندگان، 
شاعران و صاحب نظران این حوزه به بررسی وضعیت ادبیات 

کودک و نوجوان می پردازد.
با  نوجوانان  و  کودکان  برای  آثار  نوشتن  تفاوت   *

بزرگساالن
و  ظرافت  با  نان  نوجوا و  کودکان  برای  نوشتن 
ویژه  نگارش  با  و  است  همراه  بسیاری  حساسیت های 
خیال  و  دغدغه ها  میزان  به  تفاوتی  بزرگسال  مخاطبان 
بی انتهای کودکان و نوجوانان دارد. در زمینه این تفاوت یوسف 
قوجق، نویسنده کودک و نوجوان به خبرنگار خبرگزاری آنا 
نوجوانان سخت است و  و  برای کودکان  نوشتن  می گوید: 
تبحر ویژه ای الزم دارد؛ چون آنها دنیای متفاوتی دارند و 
نویسنده نوجوان نویس باید آن دنیا را بشناسد. نویسنده باید 
به سراغ دنیای کودکی خودش برود و از آن کمک و الهام 
بگیرد. دایره لغات زیاد و متفاوت و واژگان دقیق، ملموس و 

آشنایی برای کودکان در ذهنش داشته باشد.
حسن بیگی: هیچ کس دوست ندارد ویروس یا میکروبی 
که روح و روان کودک را آلوده می کند، وارد جامعه شود. پدر 
و مادرها، مراکز آموزشی و دولت بایستی بر کتاب ها نظارت 
داشته باشند. در کنار این اقدامات باید دانش تشخیص آثار 

خوب در خانواده ها باال برود.
ابراهیم حسن بیگی دیگر نویسنده مطرح در گفتگو با 
اینکه نویسنده می تواند هم زمان در نوشتن  بیان  آنا ضمن 
آثار بزرگسال و کودک و نوجوان موفق باشد، بیان می کند: 
قطعًا مِن نویسنده که در هر دو زمینه کار می کنم، از قبل 
به این می اندیشم و به ساختارهایی که باید ادبیات کودک 
داشته باشد فکر می کنم و نسبتًا شناختی که نسبت به این 
برای  نثر، فهم، درک و موضوعی که  داریم. بحث  ادبیات 

بچه ها قابل فهم باشد و نیز تکراری نباشد.
* چه چیزی برای کودکان نوشته شود؟

در کنار تفاوت ظاهری آثار و تفاوت در نگارش برای 
کودک و نوجوانان با بزرگساالن، این نکته که چه موضوعاتی 
باید برای این مخاطب دستمایه آفرینش ادبی باشد، اولویت 
محتوا چه باید باشد و نویسندگان باید به چیزهایی بپردازند؟ 

مورد  باید  حوزه  این  در  که  بود  مهمی  مطالب  از  همواره 
توجه قرار گیرد.

که  نوجوان  و  کودک  نویسنده  حسن زاده،  فرهاد 
بسیاری از داستان ها و شخصیت ها را وارد دنیای کودکان 
و نوجوانان کرده است در این باره به خبرنگار آنا می گوید: 
وجه سرگرم کنندگی آثار ادبی برای کودک و نوجوان خیلی 
مهم است و شاید بتوان گفت 6۰ تا ۷۰ درصد یک اثر خوب 
باید برای مخاطب جذابیت داشته و سرگرم کننده  کودکانه 
باشد. پیام یا محتوایی که در داستان وجود دارد هم باید به 
دغدغه های بچه ها مثل ترس ها و عالقه های آنها و یک سری 

مفاهیمی که انسانی هستند، بپردازد.
محتوای  درباره  نوجوان  و  کودک  نویسنده  این 
مفاهیم  می کند:  اضافه  نیز  نوجوان  و  کودک  کتاب های 
انسانی کتاب های کودک و نوجوان فراتر از اینکه منطقه ای 
باشند ممکن است اصاًل جهانی باشند، مثل صلح، دوستی، 
دروغ  قبح  راستی،  خانواده،  اهمیت  خانواده،  محبت،  مهر، 
نویسنده  که  چیزی  در  اینها  نیست  قرار  منتهی  بدی ها.  و 
به گونه ای در  باید  باشد و  را داشته  می نویسد، نقش اصلی 

بطن داستان تنیده شده باشند.
* تغییر ذائقه جهانی کودکان و نوجوانان

دچار  نوجوان  و  کودک  ادبیات  گذشته  سال های  در 
تغییر و تحول شده و ژانرها و موضوعات جدیدی به دنیای 
کرده  تغییر  آنان  ذائقه های  و  شده  وارد  نوجوان  و  کودک 
است. متناسب با این تغییر ذائقه نویسندگان و ناشران تالش 

می کنند آثاری منتشر کنند.
فرهاد حسن زاده در مورد تغییر ذائقه نوجوانان و نحوه 
آنا  این مسئله به خبرنگار  با  ایران  ادبیات داستانی  برخورد 

می گوید: این یک تغییر ذائقه جهانی است و به این طرف 
هم سرایت می کند و ادبیات ملی ما را هم تحت تأثیر قرار 
می دهد. به نظرم هیچ اشکالی ندارد و بچه ها نیاز دارند و 
باید در این ژانرها به این نیاز پاسخ داده شود. اما نکته مهم 
در پرداختن به ژانرها و مسائل جدید این است که نویسنده ها 
آثار برجسته و شاخص ادبیات فانتزی و این ژانرهای جدید 
را بشناسند و کاری فراتر از آن کارها انجام دهند، نه آنکه 

بخواهند همان کارها را تکرار کنند.
* انتخاب مناسب از بین هزاران کتاب کودک و نوجوان 
هر ساله هزاران عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان 
نوشته می شود و در این بین مسلما همه آثار در یک سطح 
نیستند. گاهی اوقات هر کودک و نوجوان شعر و داستانی 
متناسب با روحیه خود را می طلبد. از طرفی وضعیت اقتصادی 
مردم به گونه ای است که باید در انتخاب کتاب برای فرزندان 

خود با دقت عمل کنند. 
حسن بیگی کمّیت و کیفیت آثار حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان را ناهم خوان دانسته و می گوید: مربیان و پدر و مادرها 
به تربیت فرزندان خود اهمیت می دهند و هیچ کس دوست 
ندارد ویروس یا میکروبی که روح و روان کودک را آلوده 
می کند، وارد جامعه شود. ما پدر و مادرها، مراکز آموزشی و 
دولت بایستی در امور فرهنگی نظارت داشته باشند. در کنار 
این اقدامات باید دانش تشخیص آثار خوب در خانواده ها باال 
برود.سرگرم کنندگی اولین شاخصه آثار کودک و نوجوان و 
مفاهیم انسانی مهم ترین محتوای این آثار است که مفاهیمی 

منطقه ای و جهانی هستند.
کتاب فروشی ها و کتاب فروش ها به عنوان آخرین حلقه 
در حوزه تولید و نشر کتاب و به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر 
نقش مهمی مشاوره به مخاطبان کتاب دارند. بهار اصل طلب، 
کتاب فروش حوزه کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار آنا 
بیان می کند: کتاب فروش کودک و نوجوان باید راجع به جنس 
کتاب ها و نویسنده و نوع نگارش آنها شناخت داشته باشد. 
یک کتاب ممکن است کودک را برای همیشه از کتاب دور 
باید بدانیم که حتی کودک چه  کرده و زده و خسته کند. 
فونتی را دوست دارد، چه موضوعاتی را دوست دارد و بیشتر 

دوست دارد سمت کدام کتاب ها برود.
ادبیات حوزه کودک و نوجوان فارسی در طول سالیان 
بسیار آثار ماندگار و خوبی خلق کرده و با وجود بسیاری از 
مشکالت تالش کرده است تا روبه جلو حرکت کند. با این 
حال همچنان از مرحله شکل گیری ایده در ذهن نویسنده 
تا تولید و انتشار و رسیدن کتاب به دست کودک و نوجوان 
ایرانی نواقصی وجود دارد که باید هر بخش از این چرخه 
همت خود را صرف حل آنها کرده تا کودک و نوجوان امروز 
که جوان و بزرگسال فرداست با آثار ادبی مناسب رشد کند.

نحوه برخورد ادبیات کودک و نوجوان ایران با تغییر ذائقه 
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»جعبه موسیقی« رادیو نمایش
 حال و هوای محرم می گیرد

در هفته پیش رو برنامه »جعبه 
و  حال  با  نمایش  رادیو  موسیقی« 
هوای ماه محرم و اجرای مریم نشیبا 

برای عالقه مندان پخش می شود.
برنامه  کننده  تهیه  سمیع پور  انسیه 
برنامه  گفت:  موسیقی«  »جعبه  رادیویی 
می  ها  سریال  و  ها  فیلم  موسیقی  به  نمایش  رادیو  موسیقی«  »جعبه 
پردازد و در حالی که داستان فیلم را در آن می شنوید با تحلیل و بررسی 

موسیقی نیز همراه هستید.
وی افزود: در هفته پیش رو به مناسبت شهادت امام حسین )ع ( و 
یارانش، حال و هوای برنامه ما نیز محرمی می شود و داستان آثار مذهبی 
مانند »شب دهم«، »روز واقعه«، »مختارنامه«، »مسافر ری« و »قدمگاه« 
از این برنامه پخش و همزمان موسیقی آن نیز روایت و تحلیل خواهد شد.

مدیر واحد تئاتر حوزه هنری اصفهان تعیین شد

جوانان:   دنیای   - ترکیان  الهام 
حوزه  ریاست  احمدی فر  مهدی  دکتر 
حکمی  طی  اصفهان   استان  هنری 
از خدمات شایسته محمد پور رشیدی 
تقدیر  هنری  حوزه  طنز  واحد  مدیر 

وتشکر   کرد و مسئولیت این واحد را بر عهده 
رسول  شاکرین گذاشت.  همچنین با حضور 
ریاست حوزه هنری وم عاون فرهنگی، جمعی از مدیران و هنرمندان تئاتر 
استان اصفهان ضمن تقدیر از زحمات فرزاد قاسمی در واحد نمایش مدیریت 
واحد تئاتر حوزه هنری به عهده محمدرضا رفیعی قرار گرفت. محمد رضا 
رفیعی ، متولد  ۱۳۵۰  نویسنده، کارگردان و بازیگر، در کارنامه اش مدرس 
هنر و هنرهای نمایشی پردیس فرهنگیان اصفهان، کارشناس هنری اداره کل 
آموزش و پرورش،  مسئولیت انجمن و عضویت شورای تخصصی نمایش بسیج 

هنرمندان استان اصفهان، دبیری و داوری جشنواره بسیج استان و... را دارد.

استناد شجریان از بیمارستان مرخص شد

عباسی  حسن  دکتر  اعالم  بنابر 
محمدرضا  استاد  دوشنبه  روز  ظهر 
شجریان از بیمارستان جم مرخص و 

به منزل منتقل شد.
از  دکتر عباسی پزشک معالج و 

دوستان نزدیک محمدرضا شجریان هنرمند 
در صفحه شخصی  موسیقی،  پیش کسوت 

خود در اینستاگرام این خبر را منتشر ساخت.
و  داد  خبر  منزل  در  هنرمند  این  درمانی  روند  ادامه  از  عباسی 
خارج  در  درمان  ادامه  شدند.  ترخیص  بیمارستان  از  »استاد  نوشت: 
ایشان  خدمت  در  همیشه  پزشکی  کادر  بود.  خواهد  بیمارستان  از 

است.« حاضر 
استاد شجریان از روز شنبه 2۵ مرداد در بیمارستان جم و در بخش 

مراقبت های ویژه بستری شده بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

رضا ناجی سرطان را شکست داد

و  سینما  زیگر  با ناجی  رضا 
دارنده جایزه خرس نقره ای از پایان 
موفقیت  و  درمانی  شیمی  دوره های 

آمیز بودن آن خبر داد.
عمومی  بط  روا گزارش   به 
موسسه هنرمندان پیش کسوت، رضا 

که  شد  مشخص  خوشبختانه  گفت:  ناجی 
با  با موفقیت طی شده است.این دومین مبارزه رضا ناجی  دوره درمان 
سرطان روده بوده که بعد از پشت سر گذاشتن عمل جراحی روده و طی 

کردن دوازده دوره شیمی درمانی، پیروز مبارزه شده است.
رضا ناجی متولد ۱۳2۱ و نخستین بازیگر ایرانی دریافت کننده خرس 
نقره ای بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم برلین بوده است. از مهم ترین 
فیلم های رضا ناجی می توان به »بچه های آسمان«، »آواز گنجشک ها«، 

»ترنج«، »باران« و »باد در علفزارها می پیچد« اشاره کرد.
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از نوازندگي سنتور تا ساخت اپلیکیشن!

سیامک آقایي: کرونا باعث تغییرات زیادي در عرصه هنر شده است
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محمد حسین زاده

سیامک آقایی یکي از چهره هاي 
شناخته شده و شاخص عرصه موسیقي 
چیره دست  نوازنده  او  مي باشد.  کشورز 
سنتور و آهنگساز مي باشد و از شاگردان 
ن،  تیا مشکا یز  پرو چون  تیدی  سا ا
ناصر  ملک،  حسین  لطفی،  محمدرضا 
فرهنگ فر، مجید کیانی و رامبد صدیف 
موسیقی  رشته  دانش آموخته  او  است. 
دانشگاه  زیباي  هنرهای  دانشکده  از 
تهران و آهنگساز آلبوم هایی چون سفر 
و  است  ما،  بعد  ز  و  شد  بیگاه  سنتور، 
سابقه همکاری با گروه های بین المللی 
را نیز در کارنامه دارد. آقایی در فاصله 
مجموعه   ۱۳۹6 تا   ۱۳۹2 سال های 
کنسرت های باز عشق )دونوازی سنتور 
و تنبک( را با همراهی کامران منتظری 
در شهرهای مختلف ایران برگزار کرد. 
شاخص  کارهای  با  سال ها  این  در  او 
صاحب  توانسته  خود  تالش  البته  و 
نوازندگی  در  منحصربه فرد  روش  یک 
افتتاح  بهانه  به  آقایی  با  شود.  سنتور 
سنتور،  آکادمی  اپلیکیشن  قریب الوقوع 
داوری آثار جشنواره ملی موسیقی جوان 
و دیگر فعالیت های موسیقایی اش گفتگو 

کرده ایم...

-در ابتدا برایمان درباره اپلیکیشن 
آکادمی سنتور بفرمایید!؟

*این روزها همچنان مشغول کار 
اپلیکیشن هستیم و االن  این  بر روی 
و  درگاه  به  مربوط  پایانی  مراحل  در 
آپلود کردن فیلم ها قرار داریم. طراحی 
گرافیک آن انجام شده و به لحاظ زمانی 
ممکن است تا ۳ هفته دیگر فعالیت مان 
را شروع کنیم. فیلم اول این آکادمی به 
مربوط  سنتور  نوازندگی  اکول  ماجرای 
می شود. ما در یک مجموعه کامل که 
به دست گرفتن مضراب،  نحوه  شامل 
و  ایستادن  چگونگی  سنتور،  نواختن 
نشستن قبل از نوازندگی می شود، راجع 

به همه اینها توضیح داده ایم.

تولید  اپلیکیشني  چنین  -تاکنون 
نشده یا مشابه دارد؟

داشته  وجود  نمونه هایی  قبل  *از 
نیستم  آنها  در جریان جزئیات  که من 
طریق  از  فعال  پلیکیشن  ا این  ولی 
قرار  عالقمندان  اختیار  در  وبسایت 
می گیرد. تصمیم گرفته ام هر آنچه که 
به کالس های شخصی خودم،  مربوط 
مستر کالس ها و تدریس دانشگاهی ام 
می شود را با یک کیفیت باال چه به لحاظ 
صوتی و تصویری و چه به لحاظ بحث 
بارگذاری  اپلیکیشن  این  در  نوازندگی 
گرفتن  دست  به  شیوه  مثال  کنم. 
مضراب را در ۴ بخش متنوع و نزدیک 
به یک ساعت و ربع توضیح داده ام. ما 
در این ماجرا حداکثر کیفیت را اعمال 
کرده ایم. بنابراین از این بابت می توان 
گفت بله، اتفاق و حرکت جدیدی است. 
در کنار همه بحث های حاشیه ای که این 
اپلیکشین در همه گوشی ها به اشتراک 
که  زمان  هر  شما  و  می شود  گذاشته 
بخواهید می توانید به آنها دسترسی پیدا 
کنید، بحثی که مهم است بحث کیفیت 
محتواست. ما تمام تالش مان را کردیم 
تا از اولین قدم هایی که دوستان عالقمند 
به سنتور برمی دارند آنها را کمک کنیم 
و گام به گام با آنها پیش برویم تا به 
جاهایی برسیم که کسانی حضور دارند 
که شاید سال ها ردیف را از بر هستند و 
بحث خالقیت  در اجراهای شان مطرح 
هم  بداهه نوازی  نام  به  عنوانی  است. 
وجود دارد. تمام ردیف ها از جمله ردیف 
استاد صبا، ردیف  میرزا عبداهلل، ردیف 
آوازی دوامی بر روی ساز سنتور را هم 
قرار داده ایم که در نوع خودش بینظیر 

است. ما با بیش از ۱۰۰ مبحث درسی 
که در این اپلیکیشن داریم، با پدیده ای 
بیش از دانشگاه مجازی سروکار داریم. 
هر آنچه که به سنتور مربوط می شود، 
بحث  تا  گرفته  آن  تاریخچه  بحث  از 
مکاتب، سبک ها و ردیف های مختلف 
را در این برنامه به صورت فیلم ضبط 

کرده و آورده ایم.

برای  اپلیکیشن  این  -هزینه های 
مخاطبان به چه صورت است؟

*یک درگاه هست که مخاطبان 
فیلم ها  این  از  کدام  هر  تماشای  برای 
آنها  از  بعد  و  می کنند  واریز  را  مبلغی 
دقیق  آن  هزینه  می کنند.  استفاده 
مشخص نشده ولی امکاناتش به صورت 
سخت افزاری فراهم شده است. مباحثی 
که مربوط به چگونه دست گرفتن است 
در چهار ویدئو 2۵ دقیقه ای ضبط شده 
که برای هر کدام از آنها یک مبلغی در 

نظر گرفته شده است.

-ایده شکل گیری این اپلیکیشن از 
کجا نشأت گرفت؟

ز  ا یکسری  نا  و کر ری  *بیما
کرده  تحمیل  ما  به  را  محدودیت ها 
اپلیکشن  این  شکل گیری  ایده  است. 
در  من  برمی گردد.  قبل  سال ها  به 
زمینه آموزشی یک فعالیت را در سطح 
کشور شروع کردم و بسیاری از مبانی 
بنیادین نوازندگی را در مراکز فرهنگی 
کردم.  برگزار  مختلف  شهرستان های 
فارغ از بحث کرونا، سفر به شهرستان ها 
که  هزینه هایی  و  مکانی  جابجایی  و 
داشت دردسر بود و سختی های زیادی 
۳سال  حدود  من  می کرد.  تحمیل  را 
پس  گفتم  ویدئو  یک  قالب  در  پیش 
از 6۰ سفری که به شهرستان ها رفتم، 
فکر نمی کنم که دیگر بشود به صورت 
فیزیکی به تدریس ادامه داد. از همان 
موقع فکر کردم از درس گفته هایم فیلم 
با یک کیفیت باال به دست  بگیریم و 
نفع  برسانم.  شهرستان  بچه های  همه 
این ماجرا برای دوستان این است که هر 
کسی از هر کجای ایران و حتی دوستان 
خارج از کشور می توانند این مجموعه را 
به راحتی روی لپ تاپ و گوشی همراه 
تالش  در  ما  باشند.  داشته  خودشان 
ویدئوها،  این  ارائه  از  پس  که  هستیم 
یک امکان ارتباطی هم با دوستان داشته 
باشیم که آنها هم در یک رابطه متقابلی 
بتوانند آن چیزی که از این درس گفته ها 
من  اطالع  به  را  کرده اند  برداشت 
برسانند. در حقیقت یکی دیگر از نکات 
صرفا  ما  که  است  این  اپلیکیشن  این 

نشویم.  ظاهر  فرستنده  یک  به عنوان 
ما به صورت فصلی اعالم می کنیم هر 
کسی که براساس درس گفته ها تغییرات 
و یا تمریناتی کرده است از خودش فیلم 
بگیرد و برای ما فیلم بفرستد. ما اینجا 
یک اکیپی داریم که کلیپ ها را بازبینی 
می کنند و در نهایت به دوستانی که در 
داده  رخ  جدی  تغییرات  نوازندگی شان 

باشد جایزه می دهیم.

در  را  سنتور  آموزش  -وضعیت 
چطور  گذشته  سال های  با  مقایسه 

ارزیابی می کنید؟
ندارد.  مناسبی  چندان  *وضعیت 
بعید می دانم شما در کلیت جامعه یک 
نفر را پیدا کنید که بگوید من از وضعیت 
فعلی حرفه ام راضی هستم و همه چیز در 
بهترین حالت خودش است. جامعه ما در 
حال حاضر درگیر مسائل دیگر است و 
اولویت ها و تمرکزها روی چیز دیگری 

غیر از فرهنگ است.

مکتب  مدیون  چقدر  را  -خودتان 
استاد پایور و استاد مشکاتیان می دانید؟ 
شما  رو  دنباله  که  دارید  شاگردی  آیا 

باشد؟
*شما در بحث هنر و یا هر پدیده 
دیگر نمی توانید ادعا کنید هر آنچه که 
یافته های  دست  با  آوردید  دست  به 
خودتان بوده است. مثال در رشته فیزیک 
و شیمی حدود ۱۵ سال از اطالعات قرن 
یک  نهایت  در  و  می برید  بهره  حاضر 
زنجیره به زنجیره رشته خودتان اضافه 
می کنید. ما باید دو نکته را در نظر داشته 
باشیم. موسیقی ایرانی یک زنجیره ای از 
دانش توسط یکسری استاد را به دست 
این  می کنیم  سعی  ما  و  می رساند  ما 
از  وقتی  بگیریم.  یاد  را خوب  دانش ها 
احترام درونی و حقیقی به آنها پر شدیم، 
یک بخش ثانویه هم وجود دارد که وقت 
امثال ما را به خودش می گیرد و آن هم 
این است که ما در قبال کاشت دیگران 

و برداشتی که کردیم چه کار می کنیم؟ 
آیا مِن نوعی در ادامه تالش استادهایی 
برای  حرفی  پایور  و  مشکاتیان  مانند 
گفتن دارم؟ آیا حرف من می تواند نظر 
و  کند  به خودش جلب  را  جوان  نسل 
را  خودش  همیشه  سنتورنوازی  هنر 

آپدیت نگه دارد؟

نوازندگی  در  نوآوری  به  -شما 
را  موفقیت تان  چقدر  هستید.  معروف 

مدیون نوآوری می دانید؟
که  موضوعی  ین  ا به  *من 
من  نظر  به  نکرده ام.  فکر  می فرمایید 
آدم هایی که در ارتباط با تصمیمی که 
اختیار  که  شغلی  می گیرند،  زندگی  در 
را  می آموزند  که  دانشی  و  می کنند 
می توان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد. 
دسته اول کسانی هستند که آن علم یا 
حرفه را به خاطر عشق یاد می گیرند و 
در همان زمینه سعی می کنند دانش شان 
را آنقدر گسترده کرده که بتوانند به نسل 
دانشگاه ،  استادهای  دیگر منتقل کنند. 
معلم ها و افراد شریفی که وظیفه آموزش 
در هر زمینه ای را برعهده می گیرند در 
این دسته قرار دارند. دسته دوم کسانی 
سعی  آموختن  عالوه بر  که  هستند 
می کنند خودشان هم چیزی اضافه کنند. 
زمینه  این  در  که  تعداد کسانی  طبیعتا 
سعی می کنند چیزی بیاموزند به لحاظ 
کمی پایین تر است ولی اصوال کیفیت 
ادامه هر کدام از این هرم ها کامال به 
کسانی بستگی دارد که سعی می کنند 
آن حرفه را آپدیت کنند. با توجه به نظر 
عالقمندان و دوستان به نظر می رسد که 
من در دسته دوم هستم و از این بابت 

بسیار خوشحالم.

-آفت های موسیقی را چه چیزی 
می دانید؟

باقی  مانند  هم  موسیقی  *برای 
پدیده های اجتماعی و فرهنگی می توان 
دو بخش تجاری و فرهنگی متصور شد. 
یکسری انگیزه ها وجود دارد که آدم ها 
در جهت منافع مادی و کسب شهرت 
دست  به  موفقیت  و  می کنند  تالش 
می آورند. موسیقی های کالسیک برای 
خودشان یک حیطه و چارچوب خاص 
دارند. یکی از مهمترین مشخصه های آن 
این است که قرار نیست همه توده های 
که  اتفاقی  لذا  بگیرد.  بر  در  را  مردم 
برای فرهنگ موسیقی ما و کشورهای 
دیگر افتاده این است که با اضافه شدن 
اینترنت، مالتی  یکسری امکانات مانند 
مدیا و ارتباطات مجازی، این جنس از 
موسیقی به صورت بنیادین در معرض 
تضعیف قرار گرفته است. کسانی که در 
نسل های امروزی قرار بوده ادامه دهنده 
ایرانی باشند  راه یک مدل از موسیقی 
به سمت پاپ کردن موسیقی رفته اند. 
سنتی  موسیقی  شدن  پاپ  کار  اشکال 
و  شهرت  کسب  پول،  جهت  در  ایران 
است،  جمعی  رضایت  حداکثر  کسب 
مشکل  پاپ  موسیقی  با  کسی  وگرنه 
هستند  موسیقی ها  از  بسیاری  ندارد. 
که در دو دهه گذشته با سازهای سنتی 
ایران نواخته شده اند ولی کامال در طبقه 
موسیقی پاپ دسته بندی می شوند. مثل 

باخ  و  بتهوون  سنت  که  می ماند  این 
واقع  در  برود!  راک  به سمت موسیقی 
از دست  را  تنوع در موسیقی  داریم  ما 
از  مدل  یک  داریم  همه  و  می دهیم 
موسیقی کار می کنیم و گوش می دهیم. 
انواع موسیقی ها دارد در همدیگر ادغام 
فاصل  حد  نمی توانید  شما  و  می شود 
چندانی بین آنها تشخیص دهید. امروز 
اجرا  سنتور  و  تار  با  آنچه  هر  مردم 
خواننده های  که  آنچه  هر  و  می شود 
سنتی  موسیقی  را  می خوانند  امروزی 
صورتی  در  می کنند،  محسوب  ایرانی 

که این طور نیست.

-ارزیابی تان از اجراهای جشنواره 
ملی موسیقی جوان چطور بود؟

این که چند ماه است  *با وجود 
همه دنیا درگیر ماجرای کرونا هستند 
برگزار  جشنواره  این  خوشبختانه  ولی 
این  جشنواره های  بود  بنا  حتی  شد. 
پافشاری  با  ولی  شود  حذف  چنینی 
دکتر هومان اسعدی و شوری که کل 
سیستم در این ماجرا از خودش نشان 
دادند این جشنواره حذف نشد و ما از 
این بابت خوشحال هستیم. اتفاقا این 
نمی رفتند  مدرسه  به  بچه ها  که  مدت 
به  که  بود  داده  آنها  به  فرصت خوبی 
و  شوند  مشغول  فرهنگی  مر  ا یک 
احساس کنند در یک جایی در سطح 

کشوری دیده می شوند.

-برای جوان هایی که به نوازندگی 
پیشنهادی  چه  هستند  عالقمند  سنتور 
دارید؟ فکر می کنید حضور در جشنواره 

موسیقی جوان چقدر موثر است؟
*در ادوار گذشته جشنواره موسیقی 
جوان به یکسری زمینه ها توجه زیادی 
بحث  آنها  مهمترین  از  یکی  که  شده 
ردیف دستگاهی است. من با توجه به 
زحماتی که کشیده شده است تا حدود 
زیادی می توانم بگویم از بحث کیفیت 
دستگاهی  ردیف  مجموعه  جرای  ا
خیال مان راحت است ولی جای چیزی 
و  است  خالی  قضیه  این  کنار  در  که 
این  دارد  وجود  جدی  مشکالت  هنوز 

امر  متولیان  به عنوان  ما  است که خود 
در بحث خالقیت و بداهه نوازی چندان 
ارائه  مشخصی  تعاریف  نتوانسته ایم 
بدهیم و بچه ها را دعوت به کار کنیم. 
که شما یک  است  این  کار  ساده ترین 
تکستی را به یک نفر بدهید و بگویید 
از بر کند و بعد بیاید تحویل بدهد، اما 
بودن  بد  یا  خوب  خالقیت  تشخیص 
کار بسیار سختی است. توضیح انشای 
از  سخت تر  مراتب  به  دانش آموز  یک 
امالء است. شما امالی دانش آموز را با 
یک چیزی که هست مقایسه می کنید 
و در نهایت به او نمره می دهید ولی در 
نیست.  ساده ای  کار  دادن  نمره  انشاء 
هئیت  در  ما  که  دقایقی  سخت ترین 
داوران داریم هم مربوط به این بخش ها 
شرکت کنندگان  قعا  وا یا  آ که  است 
خالقیت به خرج داده اند یا از یک نفر 
دیگر تقلید کرده اند. بخش بداهه نوازی 
است.  سختی  بخش های  خالقیت،  و 
ضعیف  بخش ها  این  در  بچه ها  اگر 
ما  این است که خود  به خاطر  هستند 
هم تکلیف مان مشخص نیست. توصیه 
من به بچه های جوان این است که در 
تقلید  و  گوشه ها  ردیف ها،  تکرار  کنار 
شیوه قدما به گوهر شخصی خودشان 

هم توجه کنند.

مشغول  روزها  این  نهایت  در  -و 
چه کاری هستید؟

*ماجرای آکادمی سنتور به همین 
جا محدود نخواهد شد. وقتی وارد سایت 
سیامک آقایی شوید بخش های متنوعی 
بخش ها  آنها  از  یکی  که  دید  خواهیم 
موزیک ویدئو است. در این بخش هر 
آنچه که فیلم از من بوده و در جاهای 
دارد  وجود  کرده ام  نوازندگی  مختلف 
انتشار  شامل  آن  مهمتر  بخش  یک  و 
مجازی آثارم است. مخاطبان می توانند 
و  تهیه  را  قطعه ها  سایت،  طریق  از 
آماده  که  است  درست  کنند.  استفاده 
ولی  شد  طوالنی  سیستم  این  شدن 
شرایط  االن  چون  داشت  را  ارزشش 
خرید  امکان  کسی  که  شده  طوری 

فیزیکی آلبوم را ندارد.
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فیلم هاي سینمایي محکوم به شکست
سعید خاني: در این شرایط 
ترجیح مي دهم فیلم نسازم!

سینماي کشور اصال وضعیت 
روزها  این  اینکه  با  و  ندارد  خوبي 
باز  سینمایي  سالن هاي  از  برخي 
هستند و چندفیلم در اکران است و 
از طرف دیگر اکران آنالین نیز در 
ماه هاي اخیر رونق گرفته، اما بازهم 
به شدت  اقتصادي سینما  وضعیت 
تاسف بار است و هیچکدام از موارد 
ذکر شده نتوانسته چرخه اقتصادي 
سینماي کشور را به گردش دربیاورد 
و البته در این بین کمک بسیار ناچیز 

دولت به فیلم هاي اکران شده هم دردي از آنها دوا نکرده است. هرچند که 
این وضعیت در تمام کشورهاي جهان حاکم است اما به دلیل اینکه در 
بسیاري از کشورها سیستم سینمایي و تولید فیلم کامال حرفه اي و اصولي 
مي باشد و از طرف دیگر تورم آنها مانند تورم کشورمان وحشتناک نیست، 

طبیعتا آنها راحت تر با این موضوع کنار مي آیند.
سعید خانی تهیه کننده جوان و پرکار رسینما که این روزها فیلم هاي 
سینمایی دوزیست به کارگردانی برزو نیک نژاد و خط استوا ساخته اصغر 
نعیمی را آماده اکران دارد در گفتگو با دنیاي جوانان درباره وضعیت اکران 
این فیلم ها گفت: در تالش هستیم فیلم دوزیست را بعد از محرم و صفر 
روی پرده سینماها بفرستیم. به نظر می رسد که شرایط در آبان ماه بهتر 
خواهد شد و می توان در آن زمان فیلم را اکران کرد. متاسفانه اکران آنالین 
جوابگوی هزینه های ما نیست. از سوی دیگر نگه داشتن فیلم هم به صرفه 
نیست و هرکدام در شرایط حال حاضر مصائب خاص خود را دارند. بنابراین 
فعال منتظر هستیم تا متناسب با زمان و شرایط تصمیم بگیریم. اکران آنالین 
نسبت به هزینه  و سرمایه ای که برای فیلم صرف شده است، درآمدی ندارد 
و در سینما نیز با توجه به شرایط حال حاضر و کرونا به همین شکل است. 
باید امیدوار به شرایط باشیم. فکر می کنم دولت باید سوبسیدی در اختیار 
صاحبان چند فیلم خوب بگذارد که می داند مخاطب را جذب می کنند. در 
چین چند بار سالن های سینمایی بازگشایی و بسته شدند و درنهایت در 
سومین بار بود که جواب داد و مخاطب به آن اعتماد کرد. دولت باید سرمایه 
اولیه فیلم ها را به صاحبان شان بدهد تا آنها ترغیب شوند و فیلم هایشان 
را اکران کنند. در حال حاضر بازگشایی سالن های سینمایی دغدغه دولت 
و تلویزیون نیست و اگر همه همراهی کنند آبان ماه سینماها این قابلیت 
را خواهند داشت.این تهیه کننده جوان درباره مشکالت اکران آنالین به 
زیرساخت هاي نامناسب آن اشاره کرده و گفت: اکران آنالین برای برخی 
از فیلم ها خوب است، اما تا زمانی که پلتفرم ها روی جلوگیری قاچاق فیلم 
تضمینی نداشته باشند، این طرح محکوم به شکست است. فیلم هایی که 
اکران شدند نیز از سر اجبار بودند. با این شرایط برای فیلم های پرهزینه 
اکران آنالین مساوی است با شکست. امیدوارم که پلتفرم ها جلوی قاچاق 

را بگیرند تا بعد برای آن فکری کرد.
این تهیه کننده سینما در پایان صحبت هایش درباره وضعیت تولید 
آثار سینمایی نیز اظهار کرد: در این وضعیت ترجیح می دهم تولید نداشته 
باشم. امروز بسیاری از دوستان سودشان در تولید است، اما از آنجا که من 
به این شکل کار نمی کنم، فعال دست نگه داشته ام تا وضعیت سینما به 

ثبات برسد و شرایط مشخصي در کار تولید وجود داشته باشد.
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پیشنهادات رسیده بات حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز وقرائت خواهد  شد.
حضور پیشنهاد  دهندگان  )هرشرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه ( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

به مدارک پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء مخدوش و یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
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