
رشد اقتصادی منفی شد
جلسه  در  سخنانی  طی  روحانی  حسن  حجت االسالم 
از  داشت:  اظهار  تحصیلی  سال  به آغاز  اشاره   با  دولت  هیات 
می شود.  آغاز  تحصیلی  سال  مراسم  ماه  شهریور   ۱۵ شنبه 
برای ما مهم بود در تمام این مراحل که بگوییم فاصله جان و نان معنا 
ندارد، فاصله جان و کار معنا ندارد، فاصله معیشت و سالمت معنا ندارد، 
فاصله سالمت و دیانت معنا ندارد، در محرم دیدیم که هیچ فاصله ای 

نبود. این ها  بین 

روحانی تاکید کرد: از ۱۵ شهریور می خواهیم بگوییم فاصله ای بین 
هم  و  خواند  درس  می شود  هم  ندارد.  وجود  آموزش  و  یادگیری  و  جان 
می شود مراتب تحصیلی را ادامه داد و هم جوانان می توانند به آینده خود 
امیدوار باشند. درس خواندن در همه مقاطع برای ما مهم است و با نظر 
گرفتن تمام پروتکل های بهداشتی که از ستاد کرونا اعالم شد، این کار 

به خوبی انجام می شود.
روحانی با بیان اینکه کالس های آموزشی امسال به دو شکل مجازی 

و حضوری انجام می شود، گفت: اولویت برای ما آموزش حضوری است. 
البته باید پروتکل های بهداشتی هم در این زمینه رعایت شود.

خود  و  کنند  همکاری  زمینه  این  در  باید  هم  خانواده ها  افزود:  وی 
هیچ  امسال  کنند.  رعایت  را  موارد الزم  باید  هم  دانش آموزان  و  معلمان 
کودک ایرانی نباید از تحصیل بازماند و در کنار این باید و آموزش حضوری، 

صداوسیما هم به امر آموزش کمک خواهد کرد.
صفحه 2

 رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که عدالتی در توزیع یارانه ها در کشور نیست، گفت: روستاییان و مناطق 

محروم کشور کمترین یارانه را دریافت می کنند.
»محمدصالح جوکار« با اشاره به این که هرچه به سمت مناطق محروم برویم، یارانه های 
دریافتی مردم هم کمتر می شود اظهار کرد: این اصال عدالت نیست که شهروندان شهرهای 
بزرگ بیشترین یارانه را به واسطه خدمات گسترده دریافت کنند ولی مردم روستاها به ویژه 
روستاهای محروم کمترین خدمات و به دنبال آن کمترین یارانه را دریافت کنند.وی با اشاره 
به این که امروز روستاییان انگیزه ای برای ماندن در روستاها ندارند،  افزود: طبیعی است که 
روستاییان وقتی ببینند در شهر خدمت بهتر و بیشتری دریافت می کنند در روستا نمانند و 

به شهر مهاجرت کنند.
صفحه 2

فاز نخست پایانه نفتی جاسک 
آماده بهره برداری می شود

سرپرسـت طرح پایانه نفتی جاسـک گفت: فاز نخسـت طرح پایانه 
نفتـی جاسـک بـا هـدف بهره بـرداری زودهنـگام از ایـن طرح تـا پایان 

امسـال راه اندازی می شـود.
بـه گـزارش  شـرکت نفـت و گاز پارس، وحید مالکی  با اشـاره بـه اینکه این 
طـرح، شـامل سـامانه های اندازه گیـری یـا میترینـگ نفـت خـام، ۶ رشـته خطوط 
لولـه زیردریایـی و سـه گـوی شـناور اسـت، تصریح کـرد: در فاز نخسـت، با هدف 
بهره بـرداری زودهنـگام از طرح تا پایان امسـال یک مجموعه میترینگ، دو رشـته 
خـط  لولـه ۳۶ اینـچ، منیفولـد دریایـی و یک گوی شـناور در دسـتور کار راه اندازی 
قـرار دارد. وی از پیشـرفت ۳۵ درصـدی طـرح زودهنـگام پایانـه نفتی جاسـک تا 
پایـان مردادمـاه امسـال خبـر داد و گفـت: برمبنـای هدف گـذاری انجام شـده، ۱۰ 
درصـد پیشـرفت ماهانـه بـرای این پـروژه تا رسـیدن به مرحلـه راه انـدازی نهایی 

تعیین شـده  است.
صفحه 2

توزیع یارانه ها در کشور عادالنه نیست رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا: 

مشموالن کنکوری تا پایان شهریور ماه 
خودشان را معرفی کنند

کارنامه دانش آموزان سمپاد روی سامانه قرار گرفت
رئیس سازمان ملی استعدادهای درخشان 
گفت: آزمون سمپاد امسال برگزار شد و همچنین 
است  شده  بارگذاری  نیز  دانش آموزان  کارنامه  
اختیار  در  را  دانش آموزان  قبولی های  لیست  و 

استان ها قرار داده ایم.
سراسری  اجالس  چهارمین  و  سی  در  یاوری  الهام 
روسا و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: سمپاد، 
پیشینه پرفرازونشیبی دارد و یکی از وظایف مهم ما این است 
و  ببخشیم  بیشتری  وضوح  را  سمپاد  شده  ارائه  خدمات  که 
الگوسازی کنیم و هویت دانش آموزان را به خوبی بسازیم تا 
بتوانند ارتباط سمپاد را با مفهوم خدمت به مردم و کشور پیدا و 
آن را ملکه ذهن خود کنند.وی گفت: در این هویت سازی و 
تغییر انگاره ای که باید از دانش آموزان سمپادی داشته باشیم، 
به کمک شرکای مدارس سمپاد یعنی ادارات آموزش وپرورش 

استان ها و مناطق نیاز داریم.
صفحه ۵

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها
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مروری بر عملکرد آسیایی ها در پورتو؛

صفحه 6طارمی طلسم شکنی می کند؟
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عبدالجبار کاکایي: 

افق داشتن برای 
یک جامعه بسیار 

مهم است

6ورزش
هزینه تمدید قرارداد 

رسن؛ حداقل 10.5 
میلیارد تومان

هنگ 7فر

اين روزها بسياري از منتقدان به موسيقي كشور، بيشترين 
حساسيت خود را بر روي ترانه گذاشته اند و معتقد هستند كه 
اكثر ترانه هاي اجراشده توسط خوانندگان نسل جديد، حاوي 
محتوا و وزن مناسبي نيست و حتي در برخي موارد هم شاهد 
استفاده از اشعار بسيار سخيف هستيم. درواقع واژه ترانه در 

قديم در معنای رباعی به كار می رفت. 

هواداران  به  بزرگی  وعده  پرسپوليس  باشگاه  سرپرست 
تمديد  را  رسن  بشار  قرارداد  اينکه  است.  داده  تيمش 

خواهد كرد.
هواداران  با  صحبتهايش  از  بخشی  در  رسول پناه  مهدی 
پرسپوليس، مدعی شده كه هيچ مشکلی برای تمديد قرارداد 

رسن وجود ندارد.

»سميه سلطانپور« كارگزار ادبی، فعال در حوزه ترويج كتابخوانی 
و مدير بخش داستان حوزه هنری قم، می گويد: پروسه خواندن 
كار سختی نيست؛ اما از آنجا كه در نظام آموزشی ما مطالعه 
غيردرسی كار عبثی تعريف شده است، عذاب وجدان نهفته ای 
در وجودمان شکل گرفته است كه به صورت ناخودآگاه تمركز 

خواندن و لذت بردن از ديدن كلمات را از ما می گيرد.

خوردن کباب 
زوری هم سخت 
است چه رسد به 

خواندن کتاب

هیچ کودک ایرانی نباید از تحصیل بازماند
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صفحه ۳

مهرداد خدیر
با اعتراف متهم به تجاوز و آزار جنسی دختران و 
با پای  ادعای این که به دنبال هیجان بوده و قربانیان 
خود به خانۀ او می آمده اند، موجی که در فضای مجازی 
بود، زودتر  افتاده  راه  به  قربانیان  برای شکستن سکوت 

از آنچه تصور می شد به بار نشسته است.
هشتگی که دختران و زنان قربانی را تشویق می کرد 
پرده از این ماجرا بردارند. پلیس هم به شاکی ها اطمینان 
داد بدون ترس از اتهام شرب خمر یا رابطه نامشروع و 

افشای هویت به نیروی انتظامی مراجعه کنند.
در پی آن پرونده ای در شعبه سوم دادسرای امنیت 
اخالقی تشکیل و به دستور بازپرس متهم دستگیر شد؛ 
با سابقۀ کار  باستان شناسی و  لیسانسۀ  جوانی ۳۳ ساله، 
و  بوم گردی  به  و عالقه مند  کتاب فروشی  مغازه  در یک 

برگزار کنندۀ تورهای گردش گری.
اهمیت ماجرا و تفاوت آن با موارد مشابه این است 
برخورد  نیز  پلیس  و  ُمهر سکوت شکستند  قربانیان،  که 

هم دالنۀ  بیشتری داشته است.
در این گونه موارد آنچه سبب گستاخی فرد می شود 
این است که گمان می کند قربانی جرأت شکایت ندارد 
چون خود او هم درگیر بوده و آبرویش به خطر می افتد و 
خود او هم به رابطۀ نامشروع متهم می شود در حالی که 
شاهدی هم در کار نیست و نمی تواند ثابت کند و چه بسا 
فردی که متهم کرده از او به عنوان مفتری شکایت کند.

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اما جهان را 
تغییر داده و پلیس هم با تجربه و تبحری که به دست 
مختلف  افراد  را  ادعایی  وقتی  می دهد  تشخیص  آورده 
نوشیدنی  آنها  به  متهم  می گویند  مثال  و  می کنند  تکرار 
مسمومی خورانده و بعد، از آنان سوء استفاده کرده می توان 

پرونده تشکیل داد.
او می گوید: افراد با پای خود به خانه شان آمده اند. 
این یک مورد را قریب به یقین راست می گوید اما نمی 
گوید بر پایۀ کدام وعده یا به قصد چه کاری؟ چه بسا 
بهتر بود نمی رفتند. اما شاید به قصد گپ و گفتی بوده 
و قدر مسلم این که مسؤول اتفاقی که پس از بی هوشی 

یا از حال رفتن متوجه آنها شده نیستند.
در این ماجرا چند نکته یا نقطه متمایز است:

و  شکستند  ُمهر سکوت  قربانیان،  که  این  نخست 
متجاوز  آسوده خاطرِی  یا  استفاده  سوء  عامل  مهم ترین 

را از او گرفتند.
این، اتفاق کوچکی نیست چون معموال در این موارد 
و بر اساس قاعدۀ »هزینه - فایده« افراد غالبا احساس 
می کنند نمی صرفد و آنچه به دست می آورند ارزش آنچه 

را که از دست می دهند، ندارد.
می افتاد  دام  این  به  که  دختری  این  از  پیش  تا 
او  خود  که  است  آن  بیم  کند  پی گیری  اگر  می پنداشت 
افترا شود و نتواند ثابت  هم متهم به رابطۀ نامشروع یا 
کند و تازه اگر ثابت کند معنی دیگر این است که لکه دار 
خدشه  خانواده  نزد  او  اعتبار  و  بپذیرد  نیز  را  خود  شدن 

ببیند و چه بسا از جانب آنان مجازات شود.
اکنون اما این باور تغییر کرده و دست کم بخشی از 
جامعه بر این ترس، غلبه کرده است. پس دستاورد بزرگ 
این موج در وهلۀ اول همین غلبه بر ترس است. ترس، 

برادر مرگ است و زندگی با ترس، کم از مرگ ندارد.
دوم این که دختران و زنانی که پاره ای هنجارهای 
حکومتی را رعایت نمی کنند به پلیس و نیروی انتظامی 
نگاه  آنهاست  با  برخورد  دنبال  به  که  نیرویی  چشم  به 
باید  که  است  همان  پلیس،  اما  فقره  این  در  می کنند. 

باشد: ملجأ و پناهگاه.
هر انسان آسیب دیده ای باید احساس کند می تواند 
قربانیان  به  هم  پرونده  این  در  بخواهد.  یاری  پلیس  از 
هم  و  کنند  شکایت  می توانند  هم  شده  داده  اطمینان 
شهادت دهند و هم تنها روایت کنند و بروند و تحقیق و 
نتیجه گیری را به نهادهای انتظامی و قضایی بسپارند و 
خود، بیم احضار و اتهام رابطۀ نامشروع و شرب خمر و 
افترا و الزام به اثبات نداشته باشند. اگر جز این بود قربانیان 
با طیب خاطر مراحعه نمی کردند و هر چه تعداد بیشتر شود 
امکان انکار کمتر می شود و همین اتفاق هم افتاده است.

ظهور  و  بروز  از  قبل  تا  که  است  این  سوم  نکته 
شبکه های اجتماعی این امکان عمال وجود نداشت. چون 
اگر قربانی مراجعه می کرد از او می خواستند مدارک خود 

را بیاورد و چگونه بیاورد؟
نیز  دیگران  و  می افتد  راه  به  هشتگی  اما  اکنون 
تجربۀ خود را »هم  رسانی« می کنند و موجی برمی خیزد. 

به برخی نمایندگان »مجلس انقالبی« که فکر و ذکرشان 
که  چند  هر   - است  مجازی  فضای  کردن  محدود 
تالش شان به شکار باد می  ماند و بی هوده است- می توان 
یا رسانه های رسمی  را صدا وسیما  این موج  یادآور شد 
به راه انداخته یا شبکه های اجتماعی؟ تولید امنیت کرده 
این  دارد  هایی  آسیب  و  کاستی ها  اگر  امنیت؟  نقض  یا 
امکان را نیز فراهم ساخته و شهروندان را در دفاع از خود 

و افشای تعرض به خود، قوی کرده است.
که  است  این  اما  ماجرا  این  دستاورد  ترین  مهم 

رویکرد »سرزنش قربانی« را تغییر داده است.
جای  به  که  است  معنی  این  به  قربانی  سرزنش 
او  آالم  تخفیف  برای  تالش  و  قربانی  درک  و  هم دلی 
گفته  باید  مثال  اساس  این  بر  می شود.  متهم  او  خود 
چرا  رفتی،  نمی شناختی  که  پسری  خانۀ  به  چرا  می شد: 
فالن لباس را پوشیدی، چرا رفتاری از تو سر زد که به 

خود اجازه دهد و مانند اینها.
اما هر یک از این انتقادات هم که وارد باشد نرفته 

بودند که به آنها تجاوز شود!
اول بار دکتر ویلیام رایان و در سال ۱97۱ اصطالح 
»سرزنش قربانی« را به جهان روان شناسی معرفی کرد 
و او که خود در دانشگاه بوستون درس می داد کتابی با 

همین عنوان نوشت: سرزنش قربانی.
یا  دوستی  وقتی  آمده  پیش  ما  از  یک  هر  برای 
می  خبر  خود  خودرو  تصادف  یا  خانه  از سرقت  آشنایی 
دهد یا مثال می گوید همسرم یا دوستم به من نارو زده 
می  و  پاشیم  می  او  زخم  روی  نمک  هم دلی  جای  به 
سرعت  با  چرا  یا  نزدی  محکم تری  قفل  »چرا  گوییم: 
کمتر نراندی یا چرا به همسر و دوستت اعتماد کردی؟ 
نگفته بودم ؟« و  سخنانی که هیچ کمکی به مال باخته 
برای  توجیهی  قربانی  نمی کند.سرزنش  آسیب دیده  و 
کمک نکردن به آسیب دیده هم هست تا با خود بگویی 

تقصیر خودش است... 
غلبه ترس، افشای ُجرم، همکاری هم دالنۀ پلیس و 
عبور جامعه از سرزنش قربانی دستاوردهای ارزش مندی 
البته  می آید.  چشم  به  »ک.الف«  پروندۀ  در  که  است 
هم  تابو  این  و  شده  منتشر  هم  او  تصویر  و  اصلی  نام 

شکسته شده است.

سرمقاله
 دست هایی که قدرت مندتر
 از پای فوتبالیست هاست

مصطفی داننده

فوتبــال ایــران پــر شــده از مصاحبه هایــی کــه رقیــب را متهــم 
ــد.  ــر از پاهــای فوتبالیســت ها می کنن ــه داشــتن دســتی قدرت مند ت ب
ــای  ــدون حمایت ه ــی ها ب ــد پرسپولیس ــتقاللی ها می گوین ــال اس مث
همه جانبــه وزیــر وزرش نمی توانســتند بــه چهــار قهرمانــی در لیــگ 
برتــر برســند و گل محمــدی ســرمربی پرســپولیس بعــد از باخــت در 
ــرای قهرمــان کــردن اســتقالل  ــد:» اراده ای ب ــی تهــران می گوی درب

وجــود دارد.«
ایــن حرف هــا اگــر از ســوی مــردم عــادی زده شــود بــه حســاب 
ُکــری خوانــده می شــود امــا وقتــی بازیکنــان و مربی هــا ایــن حــرف 

را می زننــد یعنــی در پشــت پــرده خبرهایــی اســت.
ــی  ــد وقت ــه کن ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــدی بای ــای گل محم آق
می گویــد کــه اراده ای بــرای قهرمــان کــردن اســتقالل وجــود دارد، 
ــه  ــی ک ــت. همان های ــرده اس ــد ک ــت را تایی ــای پایتخ ــرف آبی ه ح
ــد  ــد، می توانن ــان کنن ــی قهرم ــام حذف ــتقالل را در ج ــد اس می توانن

ــر قهرمــان کننــد. پرســپولیس را در لیــگ برت
ــی  ــد. وقت ــورد اســتقاللی ها هــم صــدق می کن ــا در م ــن معن ای
ــی  ــوند یعن ــان می ش ــر قهرم ــا زور وزی ــا ب ــد قرمزه ــا می گوین آنه
ــن ســال ها هــم می توانســته خــارج  ــام ای ــا در تم قهرمانی هــای آنه

از مســتطیل ســبز شــکل گرفتــه باشــد.
ــران، حکایــت تلخــی اســت. هــر روز یــک  داســتان فوتبــال ای
حــرف ،یــک پرونــده و یــک افتضــاح. واقعــا وقتــی فوتبالی هــا معتقــد 
هســتند نتیجــه در لیــگ در زمیــن بــازی مشــخص نمی شــود، چــرا 

بایــد ایــن همــه وقــت و هزینــه صــرف ایــن ورزش شــود.
لیــگ را تعطیــل کننــد و دســت های پشــت پــرده یــک دســتگاه 
پلــی استیشــن بخرنــد و بــا هــم رقابــت کننــد و از فوتبال لــذت ببرند. 
آن وقــت بــه جــای دســت های پشــت پــرده، دســته خرابــه بــه بهانــه 

جدیــد فوتبــال ایــران تبدیــل می شــود.
فوتبــال بــرای مــا هــواداران لــذت اســت، عشــق اســت. وقتــی 
ــت در آن را  ــر اس ــد بهت ــدرت کرده ان ــت مایه ق ــق را دس ــن عش ای
گل بگیرنــد. وقتــی نتایــج بازی هــا طبــق گفتــه مربیــان و بازیکنــان 
فوتبــال، خــارج از زمیــن بــازی مشــخص می شــود، دیگــر چــه لذتــی 

ــرد؟ ــال ب ــود از فوتب می ش
ــت  ــران وضعی ــال نگ ــان فوتب ــان و بازیکن ــر مربی ــا اگ واقع
ــد.  ــرده حــرف بزنن ــه ای خــود هســتند، از دســت های پشــت پ حرف
ــال  ــه دنب ــه ب ــد، اراده ای ک ــتبر بگوی ــینه ای س ــا س ــدی ب گل محم
قهرمــان کــردن اســتقالل اســت، کیســت؟ اســتقاللی ها اگــر 
ــد، راســت  ــال دارن ــج فوتب ــت وزارت ورزش در نتای مدرکــی از دخال
ــال  ــچ دردی از فوتب ــرف زدن هی ــه ح ــد. اینگون ــینی بگوین و حس

ایــران دوا نمی کنــد.
ــر  ــن پیک ــال ای ــرده اســت. قب ــود ک ــران ع ــال ای ــاری فوتب بیم
ــاال  ــا ح ــرد ام ــظ می ک ــود را حف ــر خ ــا ظاه ــت ام ــی داش مریض
ــر  بیمــاری بیــرون ریختــه اســت و ســر و صــورت فوتبــال ایــران پ

ــت. ــده اس ــر ش از کهی
ــار را  ــن بیم ــن ت ــه ای ــه هم ــت ک ــن اس ــا ای ــب ام ــه جال نکت
ــته اند.  ــت گذاش ــت روی دس ــد و دس ــا کاری نمی کنن ــد ام می بینن
ــر از درمــان اســت، حــاال کــه پیشــگیری  می گوینــد پیشــگیری بهت
ــن فســاد  ــن ت ــد ای ــازه ندهی ــد و اج ــان کنی ــل درم ــد، حداق نکرده ای

ــن بیمــاری ســخت شــود. ــر ای ــن درگی ــش از ای زده، پی

دیدگاه
به یاد مردی که سینمای »دیدنی« را 

»خواندنی« کرد
هرمز هوشمند راد

در روزهای اخیر، جامعه مطبوعات، متاسفانه یکی از اعضای 
صمیمی و صدیق خود، مسعود مهرابی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
مجله فیلم را از دست داد و این حادثه موجب تاسف و تاثر عمیق  

جامعه  مطبوعاتی شد.
یاد می شود که   به عنوان فردی  از وی  مسعود مهرابی، که 
با انتشار مجله فیلم دردهه  ۶۰  سینمای دیدنی را خواندنی کرد  
دلبستگی و تعصب خاصی نسبت به صنف و حرفه خود داشت و 
از جمله مخالفان سرسخت توقیف یا توقف انتشار نشریات بود و 
عقیده داشت »وقتی نشریه ای 2۵ یا حتی 2۰ ساله می شود، دیگر 
فقط یک نشریه نیست، بلکه  یک بنیاد فرهنگی است و نباید به 

خاطر خطایی ناخواسته، فرو بپاشد و از میان برود«.
مسعود مهرابی، عالوه بر شناخت خوبی که از سینما داشت 
تالیف کتاب  با  تایید می کند،  فیلم آن را  انتشار درازمدت مجله  و 
»تاریخ سینمای ایران« که بارها تجدید چاپ شده، تاریخ مدونی 
از فعالیت های سینمایی را تدوین کرد که از سال ها پیش ضرورتش 
پوسترهای  کتاب  انتشار  و  تهیه  با  همچنین  می شد.   احساس 
سینمایی، که کاری سترگ به حساب می آید، مجموعه خوبی را به 

هنر گرافیک کشور هدیه کرد.
جه  و  مهم ترین  که  باورند  این  بر  سینمادوستان  از  بسیاری 
کار مطبوعاتی مسعود مهرابی این است که اگر مجلۀ فیلم نبود، 
از سینمای دنیا  به شدت  عقب می افتادیم و او وسیله یی ساخت تا 

آنچه را نمی توانستیم  ببینیم، الاقل بخوانیم. 
نگارنده، به عنوان عضوی از خانواده مطبوعات، که از لحاظ 
عاطفی نیز ارتباط نزدیکی با زنده یاد مهرابی داشتم و در گذشته ناشر 
کتاب پوسترهای سینمایی وی و همچنین مجموعه کاریکاتورهایش 
با عنوان » میان سایه و روشن« بوده ام، به جرات می گویم او عالوه 
بر هنر، صداقت و صمیمتی که بخشی از شخصیتش بود، یکی از 
چهره های قابل احترام و کوشای جامعه مطبوعاتی است که اندوه از 
دست دادنش، به این زودی ها، رفع نمی شود و امیدوارم اگر امسال 
کرونا اجازه بدهد و جشنواره فیلم برگزار شود، مسئوالن برگزاری 
جشنواره و همچنین اصحاب سینما، چنان که شایسته است، از وی 

تجلیل کنند و یادش را گرامی بدارند.

نگاه و نظر

مهم ترین دستاورد ماجرای افشای آزار جنسی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1546- پنجشنبه 13 شهریور 21399 معه جا

باید حساب مردم روستای ابوالفضل
 از زمین خواران سودجو جدا شود

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: آنچه که باید در 
مبارزه با بحث مقابله زمین خواری مورد توجه قرار گیرد تفکیک مردم عادی از 

زمین خواران سودجو است تا آسیبی به اقشار ضعیف جامعه وارد نشود.
مجتبی یوسفی با اشاره به اتفاقات روی داده در روستای ابوالفضل اهواز بیان 
کرد: متاسفانه تصمیمات عجوالنه و غیرکارشناسی به جز زحمت برای مردم و 
خسارت برای نظام و انقالب چیزی به دنبال ندارد. این قبیل تصمیمات تنها حق 
مردم را پایمال کرده و آبروی نظام و انقالب را به خطر انداخته و منجر به سوژه 

تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقی که در روستای ابوالفضل اهواز روی داده و یا 
ماجرای هفت تپه و یا مسائل مطرح شده در خصوص واگذاری شرکت های مادر 
تخصصی و استراتژیک نظیر توسعه نیشکر برخاسته از تصمیمات خلق الساعه بوده 

که هم به مردم آسیب می زند و هم به آبروی نظام صدمه وارد می کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: موضوعی که در 
خصوص مبارزه با زمین خواری حائز اهمیت است این است که ما باید مردمی که 
در مناطق کمتر توسعه یافته چندین سال سکونت داشته و از قشر ضعیف جامعه 
هستند را از زمین خواران بزرگ جدا کنیم. مناطقی نظیر روستای ابوالفضل و کوی 
مدرس که قریب به 4۰ سال است مردمی از قشر مستضعف در آن ساکن هستند 

مسلما زمین خوار به شمار نمی روند.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: در حوزه مبارزه با زمین خواری مطالبه ما باید 
برخورد با عده ای باشد که با شعار حمایت از مستضعف هر روز زمین هایی را در 
اطراف شهرهای بزرگ تصرف می کنند و قطعا این زمین خواران مردم عادی نیستند.  

اینکه مردم مناطقی که چندین سال  با بیان  نماینده مردم اهواز در پایان 
است در این منطقه سکونت دارند و از قشر ضعیف هستند نیاز به حمایت دارند 
و ما باید مشکل سند آنها را برطرف کنیم، گفت: بحث زمین خواری در اطراف 
اکثر شهرها و کالنشهرها به خصوص اهواز وجود دارد و عده ای سودجو به دنبال 
تصرف زمین ها هستند، اما ما باید مردم را از این سودجوها تفکیک کرده و اجازه 
ندهیم که به مردم آسیب وارد شود. زمین خوار واقعی فردی است که زمین های 
نیز قصد  به فروش می رسانند و در ظاهر  بزرگ را تصرف کرده و قطعه قطعه 
حمایت محروم را دارند. باید این امر مورد توجه مسئوالن قرار گیرد و اجازه ندهیم 

تا به مردم آسیبی وارد شود.

توزیع یارانه ها در کشور عادالنه نیست
 رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که عدالتی در توزیع یارانه ها در کشور نیست، گفت: روستاییان و مناطق 

محروم کشور کمترین یارانه را دریافت می کنند.
»محمدصالح جوکار« با اشاره به این که هرچه به سمت مناطق محروم برویم، 
یارانه های دریافتی مردم هم کمتر می شود اظهار کرد: این اصال عدالت نیست که 
شهروندان شهرهای بزرگ بیشترین یارانه را به واسطه خدمات گسترده دریافت 
کنند ولی مردم روستاها به ویژه روستاهای محروم کمترین خدمات و به دنبال آن 
کمترین یارانه را دریافت کنند.وی با اشاره به این که امروز روستاییان انگیزه ای برای 
ماندن در روستاها ندارند،  افزود: طبیعی است که روستاییان وقتی ببینند در شهر 
خدمت بهتر و بیشتری دریافت می کنند در روستا نمانند و به شهر مهاجرت کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی،  گفت: 
یافته دهیم،  به مناطق کمتر توسعه  بیشتر  را  یارانه  را برعکس کنیم و  اگر کار 
این مهاجرت معکوس می شود و مشکالتی که االن به واسطه مهاجرت مردم به 

شهرها به وجود آمده را برطرف می کنیم.
جوکار تصریح کرد: به عنوان نماینده مجلس از خود سوال می کنم که اگر یک 
معدن به فاصله ۱۰۰ متری منزل من فعالیت کند چه کاری انجام می دهم، قطعا 
آنقدر در مجلس داد می زنم که جلوی فعالیتش را بگیرم ولی روستاییان دستشان به 
کجا می رسد که از این حجم فعالیت معادن اعتراض کنند.نماینده مردم یزد و اشکذر 
در مجلس شورای اسالمی از نبود عدالت در توزیع امکانات گالیه کرد و افزود: االن 
در یزد آب با کیفیت به مردم می رسد ولی در ندوشن و سورک و دیگر روستاهای 

دوردست آب یا نیست یا با کیفیت بسیار پایین در اختیار مردم قرار می گیرد.

هیچ کودک ایرانی نباید از تحصیل بازماند
حجت االسالم حسن روحانی طی سخنانی در جلسه هیات دولت با اشاره  به آغاز 
سال تحصیلی اظهار داشت: از شنبه ۱۵ شهریور ماه مراسم سال تحصیلی آغاز می شود. 
برای ما مهم بود در تمام این مراحل که بگوییم فاصله جان و نان معنا ندارد، فاصله 
جان و کار معنا ندارد، فاصله معیشت و سالمت معنا ندارد، فاصله سالمت و دیانت 

معنا ندارد، در محرم دیدیم که هیچ فاصله ای بین این ها نبود.
از ۱۵ شهریور می خواهیم بگوییم فاصله ای بین جان و  تاکید کرد:  روحانی 
یادگیری و آموزش وجود ندارد. هم می شود درس خواند و هم می شود مراتب تحصیلی 
را ادامه داد و هم جوانان می توانند به آینده خود امیدوار باشند. درس خواندن در همه 
مقاطع برای ما مهم است و با نظر گرفتن تمام پروتکل های بهداشتی که از ستاد 

کرونا اعالم شد، این کار به خوبی انجام می شود.
روحانی با بیان اینکه کالس های آموزشی امسال به دو شکل مجازی و حضوری 
انجام می شود، گفت: اولویت برای ما آموزش حضوری است. البته باید پروتکل های 

بهداشتی هم در این زمینه رعایت شود.
وی افزود: خانواده ها هم باید در این زمینه همکاری کنند و خود معلمان و 
دانش آموزان هم باید موارد الزم را رعایت کنند. امسال هیچ کودک ایرانی نباید از 
تحصیل بازماند و در کنار این باید و آموزش حضوری، صداوسیما هم به امر آموزش 

کمک خواهد کرد.
روحانی با بیان اینکه فضای مجازی هم در زمینه آموزش فعال خواهند بود، 
گفت: در مدارس خصوصی که به شکل دیگری این امکان فراهم است و در مدارس 
دولتی هم شبکه شاد شکل گرفته است و برای استفاده از آن خانواده ها ناچار بودند 
که پول اینترنت بدهند تا از این شبکه استفاده کنند اما امروز هم به سازمان برنامه 
و بودجه و هم وزارت ارتباطات دستور دادم که استفاده از شبکه شاد برای خانواده ها 

و دانش آموزان باید رایگان باشد و هیچ هزینه ای پرداخت نشود.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: از لحاظ سیاسی و 
اقتصادی یک بعدش همان کاری است که آمریکایی ها دوسال و نیم است انجام 
می دهند و تالش کردند تا با فشار اقتصادی دولت و ملت را در برابر خواسته های 
نامشروع خود تسلیم کنند که جوابی نگرفتند اما به مردم ما و معیشت آنان فشار 
وارد شد و بار این موضوع بر دوش آنان هم بود اما دولت نیز سختی ها را در کنار 
این  از  دولت  نه  و  ملت  نه  که  بود  تاریخی  معجزه  یک  این  و  کرد  تحمل  مردم 

فشارها سرخم نکردند.
روحانی ادامه داد: اوایل مهرماه ما از تحریم تسلیحاتی خارج می شویم و این برای 
آمریکایی ها خیلی سخت بود و برای جلوگیری از پایان این دوره کارها و تالش های 

فراوانی کردند، اما دیدیم که شکست مفتضحانه ای خوردند.
وی یادآور شد: آنان بعد از این شکست گفتند که می خواهیم از سازوکار درون 
برجام و مکانیزم ماشه استفاده کنند که این یکی از خنده دارترین سخنان تاریخ است 
که آدم بگوید من از توافقی که خارج شده ام و از یک امتیاز آن هوس کردم که 
استفاده کنم. این حرفی است که با منطق و قوانین حقوق بین الملل هیچ تناسبی 

ندارد و حتی کودکان هم این موضوع را می دانند.
روحانی تصریح کرد: اما دیدیم که اروپا و شورای امنیت هم یک اتفاق نظری 
در این زمینه دارد که آمریکا هیچ حقی برای استفاده از مسائل حقوقی داخل برجام 
ندارد چرا که نه تنها از برجام خارج شده که هرکس به آن پایبند بوده را هم تنبیه کرده 
پس در این مرحله هم آنان شکست خوردند و مطمئن هستیم که هیچ دستاوردی 
برای شان ندارد، هیچ موفقیتی به دست نخواهند آورد و تبلیغات و سروصدای بیهوده 

است که از تحریم مجدد سخن می گویند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه در روند صادرات و واردات روال خوبی را تجربه 
می کنیم، گفت: در جمهوری اسالمی ایران برخالف همه مشکالت و تحریم ها و 
کرونا ما فقط یک و هفت دهم درصد شاهد کوچک شدن اقتصاد بودیم و این از 
میانگین سایر کشورها کمتر است که نشان از تالش ها در زمینه اقتصادی دارد و 
حتی اگر این وضعیت ادامه یابد شاید بتوانیم به رشد اقتصادی مثبت بدون نفت تا 

پایان سال برسیم.

خانواده ها مجاز به انتخاب روش آموزش فرزندانشان هستند
تا  گفت:  باقرزاده  علی 
واحدهای  کشور  در  وقتی 
تعطیل  ری  دا ا و  تی  خدما
نشدند مدرسه باز است. اما اگر خانواده 
سرویس  از  تواند  می  بدهد،  تشخیص 
آموزش  مثل  دیگری  خدماتی  های 

مجازی استفاده کند.
کز  مر ئیس  ر ه  د ا ز قر با علی 
برنامه  در  وزارتی  حوزه  هماهنگی 
سیمای خانواده شبکه یک سیما گفت: 
مسائل  از  یکی  آموزش  تلفیق کرونا و 
درصد   9۰ و  کشورهاست  تمام  مهم 
مدرسه  به  رفتن  از  دنیا  آموزان  دانش 
باز ماندند و االن 4۰ درصد کشورهایی 
که درگیر جدی با کرونا بودند توانستند 
تصمیمی برای بازگشایی بگیرند و ۶۰ 

درصد به نتیجه ای نرسیدند.
خوبی  به  ما  د:  دا مه  دا ا وی 
کردیم  برگزار  را  مجازی  آموزش های 
و آزمون پایه نهم و دوازدهم را برگزار 
برگزار  نیز  را  سمپاد  آزمون  و  کردیم 
کردیم. ۱۵ شهریور بر خالف سال های 
است  مدارس  بازگشایی  روز  گذشته 
هم  چگونه  که  است  این  ما  چالش  و 
سالمت را تضمین کنیم و هم آموزش 

را برقرار کنیم.
باقرزاده درباره اینکه چرا بازگشایی 
مدارس اینقدر عجله ای صورت گرفت، 
کارشناسان  و  ما  برای  اگر  کرد:  بیان 
این  دیگر  ماه  یک  که  باشد  روشن 
وضعیت تمام می شود ما صبر می کردیم 
اما برآورد سازمان بهداشت جهانی این 
است که یک دهه این وضعیت باشد و 
اندازی  بهداشت خودمان چشم  وزارت 

تا پایان سال ندارند ما نمی توانیم همه 
به  رفتن  اندازیم.  بی  تعویق  به  را  چیز 
اجتماعی  رشد  مسائل  نظر  از  مدرسه 
و عاطفی مهم است فیزیک و ریاضی 
نمی شود  تعطیل  درسی  عنوان  یک  یا 
تعطیلی  با  اجتماعی  ارتباط  یک  بلکه 
مدارس تعطیل می شود و خسارت های 

زیادی دارد.
ه  حوز هنگی  هما مرکز  ئیس  ر
وزارتی ادامه داد: آموزش و پرورش به 
همه مقوله ها به هم نگاه کرده است. 
تا  است.  اجتماعی  واحد  یک  مدرسه 
و  خدماتی  واحدهای  کشور  در  وقتی 
باز  نیز  مدرسه  نشدند  تعطیل  اداری 
اگر خانواده تشخیص بدهد  اما  است. 
دیگری  سرویس های  ز  ا ند  ا می تو
آموزش  یا  تلویزیونی  آموزش  مثل 
ی  بسته ها و  د  شا شبکه  زی  مجا
با  ده  نوا خا کند.  ده  ستفا ا موزشی  آ

بین  از  دارد  که  تشخیصی  و  سنجش 
این روش ها و شناختی که از محصل 
دانش  که  کند  می  انتخاب  دارد  خود 
متقاضی  اگر  و  برود  مدرسه  به  آموز 
گذاری  سیاست  ند  می توا شد  زیاد 
به  مدرسه  شورای  تصمیم  این  کند. 
گاهی  دارد.  بستگی  پارامترها  خیلی 
ممکن است گروه بندی کنند و گاهی 
را  آنها  بچه ها  توانایی  از  باشناخت 

فرابخوانند. مدرسه  به  کمتر 
آموزی  دانش  اگر  کرد:  بیان  وی 
گوشی  و  تلویزیون  و  اینترنت  باشد 
اش  خانواده  یا  باشد  نداشته  هوشمند 
در  باشند  نداشته  تحصیالت  سطح 
اولویت آموزش حضوری است اما همه 

اینها حالت توصیه ای دارد.
مناطق  همه  در  گفت:  باقرزاده 
اطلسی تهیه شد که نشان می دهد چه 
آموزشی  ابزار  به چه  آموز  دانش  تعداد 

دسترسی دارند. به هر حال مدرسه باز 
خدماتی  مراکز  باقی  که  مادامی  است 

باز هستند.
ه  حوز هماهنگی  مرکز  رئیس 
کارگاه  که  آنجایی  کرد:  اظهار  وزارتی 
به اندازه باشد که فاصله گذاری رعایت 
حضوری  آموزش  برای  منعی  شود 
ولی  نیست  هنرستانی  اموزان  دانش 

اجباری نیست.
باقرزاده بیان کرد: بچه ها در هر 
حال در معرض خطر سالمتی هستند. 
وقتی بیرون از منزل به هر حال بروند 
در معرض کرونا هستند و البته هر چه 
کاهش  ابتالء  این  پایین تر  بیاید  سن 
بمانند  خانه  در  اگر  و  می کند  پیدا 
جدی  مشکالت  و  چاقی  معرض  در 
دیگر هستند. نمی توان درباره یکسال 
زندگی بچه ها بی تفاوت به همه جوانب 

تصمیم گرفت.
ث
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زیر نظر: علی هوشمند

فعال بنا بر آموزش غیرحضوری دانشجویان است
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به شرایطی که کشور ما از نظر شیوع 

ویروس کرونا دارد مبنای شروع کار فعال به صورت آموزش مجازی است.
منصور غالمی درباره سال تحصیلی جدید گفت: سال تحصیلی جدید از ۱۵ 
شهریورماه آغاز می شود و با توجه به شرایطی که کشور ما از نظر شیوع ویروس کرونا دارد 

مبنای شروع کار به صورت آموزش مجازی است.
وی ادامه داد: حتی امور مربوط به ثبت نام و انتخاب واحد هم مجازی خواهد بود 
کما اینکه سال های قبل نیز تقریباً به همین صورت بود ولی باالخره شروع کالس ها 
مجازی خواهد بودوزیر علوم افزود: تجربه ای که ترم گذشته داشتیم، دانشجویان و اساتید 
را کمک می کند و انشااهلل این ترم با رفع کسری و کمبودهایی که بر اساس گزارش ها 
در نیمسال قبل در برخی مناطق کم و در برخی مناطق بیشتر وجود داشته، ترم خوبی 
برنامه های  گفت:  آموزش حضوری نیز  به  اشاره  با  رو داشته باشیم.غالمی  پیش  را 
دانشگاه ها برای زمانی که شرایط اجازه دهد برای حضور دانشجو نیز تنظیم شده است 
و اگر بیماری کرونا کنترل شود و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و وزارت بهداشت 
اجازه برگزاری کالس ها حضوری را بدهند، دانشگاه ها می توانند به سرعت به سیستم 

آموزش حضوری باز گردند.

حذف کنکورهای ارشد و دکتری در دستور کار قرار گرفت
کنکور  در  تغییرات  ایجاد  احتمال  درباره  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
۱4۰۰گفت: حذف کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار نقشه جامع 

علمی کشور است.
سعید رضا عاملی گفت: جلسه مشترکی میان ستاد علم و فناوری شورای عالی 
انقالب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی برگزار شد تا 
موضوعاتی که نیازمند همکاری و همفکری با مجلس شورای اسالمی است مورد همفکری 
قرار گیرد از جمله مسئله سهمیه ها بود چرا که سهمیه های مهم مثل سهمیه ایثارگران 
مصوب مجلس است و اصالح یا لغو آن باید توسط مجلس شورای اسالمی انجام شود.

وی با بیان اینکه امید است این تغییرات در سهمیه ها به کنکورهای بعدی برسد، درباره 
تسهیالت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی خاطرنشان کرد: امکان تغییر رشته 
فرزندان اعضای هیأت علمی در این تسهیالت حذف شد؛ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس مصوبه شورای 
عالی انقالب فرهنگی می توانند در این زمینه به حسب شرایط تغییراتی را انجام دهند.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی درباره حذف کنکورهای کارشناسی ارشد و 
دکتری، گفت: حذف کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار نقشه جامع 
علمی کشور است و کمیسیون آموزش دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی روی اعمال 
تغییرات در کنکور کار می کند. همچنین مجلس شورای اسالمی در مورد برگزاری کنکور 
دوره دکتری یک مصوبه دارد که آزمون این دوره باید به صورت متمرکز برگزار شود و 

حل آن باید در تعامل با مجلس صورت گیرد.
وی تاکید کرد: در این سال ها بارها گفته شده است که قصد داریم به سمت تغییر 
روش سنجش و پذیرش دانشجو برویم، حتی مجلس قانونی را در این زمینه تصویب 
کرد که بر اساس آن حذف کنکور تا پنج سال آینده قطعی شود اما پنج سال گذشت و 
این اتفاق هم نیفتاد.دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی مصمم است که کنکور را 

به یک نتیجه ای برساند
عاملی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی مصمم است که کنکور 
را به یک نتیجه ای برساند و حساسیت مسأله این است که روش جایگزین، ضریب 
اطمینانی را که هم اکنون وجود دارد شامل امن بودن و عدالت در سنجش، داشته باشد.

استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در این تصمیم گیری باید به 
چند اصل توجه کرد: اصل اول تمایز ایجاد کردن بین سنجش و پذیرش، در حال حاضر 
سازمان سنجش هم سنجش را انجام می دهد و هم پذیرش را تحمیل می کند. ولی ما 
می توانیم سنجش را در دوره کارشناسی بصورت متمرکز انجام دهیم ولی پذیرش را بر 
عهده دانشگاه ها بگذاریم. در گذشته هم این سابقه را داشته ایم.اوایل انقالب در مقطعی 
حتی بین سنجش و پذیرش تمایز وجود داشت. سنجش را به صورت متمرکز انجام می 
دادند و فرد با نمره سنجش اقدام به درخواست پذیرش در دانشگاه های مختلف می 

کرد؛ روشی که در بسیاری از کشورها متداول است.

شناسایی و دستگیری عامالن شهادت محیط   بان هرمزگانی
که  غیرمجاز  شکارچیان  دستگیری  و  ازشناسایی  استان  انتظامی  فرمانده 
یکی از محیط بانان وظیفه شناس شهرستان بندرلنگه را به شهادت رسانده بود 

در کمتر از دو ساعت خبر داد.
سردار غالمرضا جعفری گفت: در پی اعالم وقوع یک فقره درگیری مسلحانه 
محیط بانان با شکارچیان غیرمجاز، بالفاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند و 
با حضور مأموران در صحنه مشخص شد یک محیط بان طی درگیری با شکارچیان 
غیرمجاز با شلیک سالح شکاری به شدت مجروح و به دلیل شدت جراحات پس 

از اعزام به بیمارستان به شهادت رسیده است.
سردار جعفری تصریح کرد: قاتل از نزدیکان محیط بان بود و هنگامی که محیط 
بان وظیفه شناس قصد دستگیری و تحویل او به مراجع قانونی را داشت با وی 

درگیر و با اسلحه شکاری نامبرده را مجروح کرد. 

 قاتل همسر ، ساعتی بعد از جنایت دستگیر شد
آگاهی شهرستان شازند، مردی که در یک  پلیس  کارآگاهان  در عملیات 
قتل  وقوع  از  بعد  بود،  ساعتی  رسانده  قتل  به  را  خانوادگی، همسرش  مشاجره 

دستگیر شد.
سرهنگ محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
با اعالم این خبر گفت: پس از دریافت گزارشی از فوت زنی جوان در  یکی از 
روستاهای شهرستان شازند تیمی از ماموران انتظامی تحقیق از بستگان فرد فوت 
شده را شروع کرده و متوجه شدند زن مقتول از چند سال پیش با شوهررش دارای 
اختالف داشته و روز قبل از حادثه  برای پیگیری قضائی شکایتش به همراه چند 
نفر از بستگانش به منزل شوهر خود رفته بود، اما بار دیگر درگیری ها و مشاجرات 
شدت گرفته و در حین درگیری، مرد با کارد آشپزخانه ضربه ای به همسرش زد 

که منجر به مصدومیت شدید و در نهایت مرگ وی شد.

دستگیری عوامل پخش آش و آبمیوه مسموم
رئیس دادگاه عمومی بخش آبش احمد از دستگیری عوامل پخش آش و 
آبمیوه مسموم در روزهای نخست ماه محرم که منتهی به مسمومیت بسیاری از 

اهالی شهر آبش احمد )از توابع شهرستان اهر( شده بود، خبر داد.
حسین وطن خواه با اعالم این خبر گفت: دو نفر ناشناس که با خودرو سوار 
در سطح شهر آبش احمد، اقدام به پخش آش و آبمیوه مسموم کرده و موجب 
مسمومیت شمار زیادی از اهالی شهر از جمله زنان و کودکان و بستری شدن 
۱۱ نفر از آن ها در بیمارستان شهرستان اهر شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفته 

و دستگیر شدند.

یک کشته و ۳مصدوم بر اثر برق گرفتگی در مراسم تشییع 
این  در  تشییع  مراسم  در  حادثه  یک  وقوع  از  چرام  شهرستان   فرماندار 

شهرستان خبر داد.
هادی فتاحی اصل گفت: طبق گزارش اداره برق شهرستان چرام در یک 
مراسم تشییع جنازه در حالی که چند نفر در حال نصب بنر متوفی بر روی داربست 

بودند حادثه آفریدند.
وی افزود: بر اثر این حادثه که ساعت ۱7 روز سه شنبه ۱۱ شهریورماه 99 در 
بخش سرفاریاب اتفتق افتاد چهار نفر در حال نصب بنر متوفی بر روی داربست 
فلزی بودند که داربست با سیم شبکه برق برخورد و سه نفر دچار برق گرفتگی 

شدند و یک نفر نیز در دم جان باخت.

خانواده مقتول، قاتل را بخشیدند
قاتلی که همسر ۱9 ساله خود را در آبادان به قتل رسانده بود توسط اولیای 

دم مقتول بخشیده شد.
2۵ خرداد امسال مردی جوان با در دست داشتن یک کارد خونین، به کالنتری 
۱۱ ولیعصر آبادان مراجعه و به قتل همسر ۱9 ساله خود فاطمه برحی اعتراف 
کرد و گفت همسرم که دخترعموی من هم بود، یک روز بعد از عقد از خانه فرار 
کرد و بعد از یک سال، همراه پدرش او را در شهر مشهد پیدا کردیم و به خانه 

برگرداندیم. چون به من خیانت کرده بود سر او را بریدم.
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پردازنده اپل A۱4X Bionic در مک  بوک ۱۲ اینچی
 و آیپد پرو جدید استفاده می شود

پیدا می کند و احتماال در  نام Tonga توسعه  با کد  اپل  پردازنده جدید 
جدیدترین محصوالت شرکت در هر دو دسته ی لپ تاپ و تبلت استفاده خواهد شد.

آخرین اخبار و شایعه ها پیرامون پردازنده های جدید اپل ادعا می کردند که 
خانواده ی مک بوک های مجهز به پردازنده ی آرم از اپل، از تراشه های سری A بهره 
نمی برند. طبق همان شایعه ها پیش بینی می شد که کوپرتینویی ها برای کامپیوترهای 
مک قابل حمل خود کد نام جدیدی را مدنظر دارند. اکنون گزارش جدیدی از منابع 
چینی منتشر شده است که خالف ادعاهای قبلی را مطرح می کند. گزارش جدید 
ادعا می کند که مک  بوک و آیپد پرو جدید از SoC به نام A۱4X بهره می برند.

پردازنده  A۱4X در  ادعا می شود که  تایمز  از چاینا  در گزارش جدیدی 
مک بوک جدید ۱2 اینچی و همچنین نسخه ی بعدی آیپد پرو استفاده می شود. 
در بخشی از گزارش، زمان عرضه ی مک بوک جدید با نمایشگر ۱2 اینچی رتینا، 
 Tonga پایان سال جاری پیش بینی می شود. همچنین رسانه ی چینی کد نام
را برای پردازنده ی اختصاصی اپل ادعا می کند که از رابط USB-C پشتیبانی 
خواهد کرد. از مشخصات احتمالی دیگر مک بوک ۱2 اینچی می توان به وزن 
یک کیلوگرمی و مصرف پایین برق به خاطر بهره مندی از معماری آرم اشاره کرد 
که شارژدهی لپ تاپ جدید کوپرتینویی ها را به ۱۵ تا 2۰ ساعت می رساند. طبق 
ادعای چاینا تایمز، پردازنده ی A۱4X در نسل جدید آیپد پرو هم استفاده می شود.

بسیار  است  قرار   A۱4 یعنی   ۱2 آیفون  خانواده ی  گوشی های  تراشه ی 
قدرتمندتر از A۱۳ و رقبای هم رده ی متعلق به شرکت هایی نظیر کوالکام باشد و 
بر پایه ی لیتوگرافی پنج نانومتری به مرحله ی تولید انبوه برسد. اپل قطعا ماه ها بعد، 
مدل جدید تراشه را تحت عنوان A۱4X Bionic معرفی و در آیپد پرو استفاده 
خواهد کرد. این تراشه نیز از لیتوگرافی پنج نانومتری TSMC استفاده خواهد 
کرد و ضمن ارائه ی قدرت پردازشی بیشتر، مصرف انرژی کمتری خواهد داشت.

به تازگی یکی از کاربران یوتیوب با نام لوک میامی اطالعات جالبی درباره ی 
تراشه ی A۱4X Bionic فاش کرده است که از قدرت پردازشی بسیار باالی 
این تراشه حکایت دارد. اعداد و ارقامی که لوک میامی درباره ی قدرت پردازشی 

A۱4X Bionic فاش کرده، تحسین برانگیز هستند.
نکته ی مهم در گزارش رسانه ی چینی، عدم اشاره به پردازنده ی اپل با نام 
A۱4X Bionic است. ظاهرا اسناد زنجیره ی تأمین کوپرتینویی ها در چین، 
دیگری  منابع  از  نکرده اند.  استفاده  پردازنده  نام گذاری  در   Bionic عبارت  از 
به  بودند می توان  را مطرح کرده  اینچی  که طراحی و عرضه ی مک بوک ۱2 
Komiya اشاره کرد. او نیز وزن یک کیلوگرمی و شارژدهی ۱۵ تا 2۰ ساعته را 
برای مک بوک جدید مطرح کرده بود. هنوز مشخص نیست که آیا دو منبع خبری، 
اطالعات را از یکدیگر دریافت کرده اند یا هرکدام، منبع مستقل خود را داشته اند. 
به هرحال مانند همه ی شایعه های دیگر، چاره ای به جز منتظر ماندن برای انتشار 

اخبار رسمی ازسوی شرکت سازنده نداریم.
اگر ادعاهای اخیر صحت داشته باشند، احتماال آیپد پرو جدید، هم زمان 
با مک بوک ۱2 اینچی مبتنی بر آرم معرفی می شود. طبق گزارش های قبلی، 
اگر همه چیز به خوبی پیش برود، شاید در ماه سپتامبر شاهد رونمایی آیپد پرو 
 mini-LED باشیم. البته برخی دیگر ادعا می کنند که چالش تولید نمایشگر
با ابعاد 9/۱2 اینچی برای آیپد پرو جدید، شاید رونمایی آن را تا سال 2۰2۱ 

به تأخیر بیندازد.
اطالعات فاش شده ی جدید منتسب به A۱4X Bionic ازطریق یک 
میامی،  لوک  توسط  فاش شده  اطالعات  گرفته اند.طبق  قرار  دردسترس  توییت 
نهمی  نسل  پردازنده ی  معادل  تقریبا  قدرتی  اپل   A۱4X Bionic پردازنده  
پردازنده ای   988۰H-Core i9 می دهد.  ارائه   988۰H-Intel Core i9
هشت هسته ای است که صرفا در لپ تاپ های رده باال و قدرتمند یافت می شود و 
 Core برای درست کارکردن، به سیستم خنک کننده ی قوی نیاز دارد. از تراشه ی

988۰H-i9 در مک بوک پرو ۱۶ اینچ اپل هم استفاده شده است.

و  ه  پژوهشگا ئیس  ر
پرورش  و  آموزش  مطالعات 
گفت: بسته شدن مدارس بر 
ترک تحصیل تأثیر می گذارد و ۳۶ درصد 
احتمال بیشتری برای ترک تحصیل است. 
بازنگه  مهم  ظرفیت های  از  یکی  پس 
داشتن مدارس است.فرهاد کریمی رئیس 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در 
اجالس سی و چهارم رؤسا و مناطق آموزش 
و پرورش سراسر کشور با اشاره به اقدامات 
کرد:  اظهار  با کرونا،  مقابله  در  کشورها 
بررسی های که در زمینه تجارب کشورها 
در برابر کرونا داشتیم، ۳۰ کشور بررسی 
مدارس  شدن  بسته  داد:  ادامه  شد.وی 
یکی از وضعیت هایی بوده که از جنگ 
 9۰ و  است  نداشته  سابقه  دوم  جهانی 
درصد دانش آموزان را شامل شده است. 
کریمی افزود: بر اساس تحقیقی که بعد 
بسته بودن مدارس  شد،  از ابوال انجام 
اثرات نامطلوبی دارد و نرخ ثبت نام دختران 
۱۶ نقطه درصدی کاهش و اشتغال آنها 

۱9 نقطه درصدی افزایش داشته است.
مدارس  شدن  بسته  افزود:  وی 

و ۳۶  می گذارد  تأثیر  تحصیل  ترک  بر 
ترک  برای  بیشتری  احتمال  درصد 
تحصیل است. پس یکی از ظرفیت های 

مهم بازنگه داشتن مدارس است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش 
باز  باید مدارس را  و پرورش گفت: چرا 
کنیم؟ چون هیچ چیزی نمی تواند جایگزین 
آموزش حضوری شود و نباید در برابر آن 
موضع منفی بگیریم. در آموزش مجازی 
در بهترین حالت بخشی از آنچه است که 

یاد  دانش آموزان  آموزش  حضوری   در 
می گیرند همچنین بستر فناوری و عدم 

مهارت معلمان نیز نباید نادیده گرفت.
انجام  مطالعه  دو  افزود:  کریمی 
مهارت های  شد  مشخص  که  دادیم 
فناوری معلمان ما برای آموزش مجازی 
معلمان  که  است  الزم  و  نیست  باال 
و  بگیرند  فاصله  از آموزش های سنتی 
همچنین مهارت های یادگیری در بستر 
مجازی به دانش آموزان آموزش داده شود.

اگر مدارس باز نشود 36 درصد دانش آموزان ترک تحصیل می کنند 
فه

ظی
م و
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زیر نظر: بهنام مومنی

مشموالن کنکوری تا پایان شهریور ماه خودشان را معرفی کنند
اینکه مشموالن کنکوری فارغ  بیان  با  ناجا  رئیس سازمان وظیفه عمومی 
التحصیل سال 98 تا پایان شهریورماه مهلت معرفی دارند، گفت: مشموالن از 
حداکثر مهلت تعیین شده استفاده کنند و مشموالن مجاز به انتخاب رشته نیز می 

توانند تاریخ اعزام به خدمت خود را تا اول آذر ماه تمدید کنند .
سردار تقی مهری اظهار داشت: کلیه مشموالن )دانش آموزان، دانشجویان 
و طالب( که در ماه های خرداد، تیر و شهریور سال 98 فارغ التحصیل شده اند و 
منتظر اعالم نتایج کنکور هستند برابر مقررات تا پایان شهریور ماه مهلت دارند 

نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

مهلت  حداکثر  از  است  ضروری  مشموالن  از  دسته  این  افزود:  وی 
نتظامی  ا لکترونیک  ا خدمات  تر  دفا به  سپس  کنند  استفاده  شده  تعیین 

کنند. پلیس+۱۰مراجعه 
مهری تاکید کرد: مهلت تعیین شده فقط برای معرفی و ثبت درخواست است 
و تاریخ اعزام به خدمت آنان برای ماه های آتی مشخص می شود تا مشکلی برای 

انتخاب رشته و ثبت نام نداشته باشند.
وی افزود: مشموالن شرکت کننده در کنکور سراسری در صورتی که طبق 
نتایج اولیه اعالمی سازمان سنجش مجاز به انتخاب رشته شوند، می توانند تاریخ 

اعزام خود را تا اول آذر ماه تمدید کنند.
مهری اضافه کرد: با اعالم نتایج قطعی پذیرش دانشگاه ها، مشموالن پذیرش 
شده با ارائه درخواست معافیت تحصیلی از دانشگاه مربوطه و ابطال برگ آماده به 

خدمت از مجوز معافیت تحصیلی برخوردار می شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خاطرنشان کرد: مشموالن و خانواده های 
آنان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان 
به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰9۶48۰ 
و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی  khabaresarbazi@ از 

آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

تمام مدارس 
کشور به شبکه 
ملی اطالعات 

متصل شد
وزیر ارتباطات گفت: اتصال 
شبکه  به  مدارس  تمامی  رایگان 
بود  ر  ا قر که  اطالعات  ملی 
اسفندماه 98 انجام شود با ۶ ماه 

تاخیر، محقق شد.
محمدجواد آذری جهرمی در 
توئیتر نوشت: در همکاری وزارت 
اتصال  کار  پرورش،  و  آموزش 
رایگان همه مدارس  و  پرسرعت 
کشور به شبکه ملی اطالعات به 
تا دسترسی همگانی  پایان رسید 

به آموزش مجازی محقق شود.
بودیم  داده  قول  گفت:  وی 
تا اسفند 98 به پایان برسد که به 
در تأمین تجهیزات  موانعی  دلیل 
با چند ماه تأخیر این کار مهم به 

سرانجام رسید.
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نائب رییس اول اتحادیه 
گفت:  تهران،  استان  امالک 
تاکنون   98 سال  زمستان  از 
شاهد افزایش تمدید قراردادهای اجاره 
پایان  با  می شود  پیش بینی  و  هستیم 
بازار  ماه(  جابجایی ها)شهریور  پیک 
اجاره در نیمه دوم سال با ثبات نسبی 

همراه باشد.
حسام عقبایی در خصوص وضعیت 
قیمت ها در بازار اجاره مسکن گفت: از 
نیمه آخر سال 98 به دلیل سختی رفت 
وآمد برای موجران و مستاجران و عدم 
از  از طرف بسیاری  بازدید ملک  اجازه 
موجران با هدف کاهش شیوع ویروس 

کرونا، شاهد تمدید قراردادها بودیم.
وی گفت: این وضعیت با مصوبه 
دولت در ستاد ملی کرونا تثبیت شد و 
در نیمه نخست سال نیز شاهد افزایش 

تمدید قراردادهای اجاره بودیم.
عقبایی ادامه داد: بررسی میدانی از 
وضعیت بازار اجاره نشان می دهد که در 
حوزه تمدید قراردادها در پیک جابجایی 
یعنی در خرداد تا شهریورماه نیز شاهد 
تمدیدی  قراردادهای  چشمگیر   رشد 
وجود  گذشته  سال های  در  که  هستیم 

نداشته است.
امالک  اتحادیه  اول  رییس  نائب 
استان تهران در خصوص رابطه تمدید 
قراردادهای اجاره با هدف جلوگیری از 
افزایش قیمت ها در بازار اجاره نیز گفت: 
به طور کلی تفاهم بین موجر و مستاجر 

به تمدید  و رضایت مستاجر که منجر 
قرارداد می شود در کاهش جو روانی و 

التهاب بازار تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه قیمت اجاره بها 
بین  رابطه  تورم عمومی،  عامل  از سه 
مسکن  قیمت  رشد  و  تقاضا  و  عرضه 
تاثیر می پذیرد، ادامه داد: قیمت مسکن 
رشد  همواره  گذشته  سال  زمستان  از 
اجاره  بازار  بر  خود  به  خود  که  کرده 
عرضه  بین  توازن  است،  گذاشته  تاثیر 
مالیات  قانون  اجرای  با  نیز  تقاضا  و 
کنترل  حال  در  خالی  خانه های  بر 
از  بسیاری  اینکه  دلیل  به  البته  است 
با  واحدهای خالی واحدهایی لوکس و 
متراژ باال است شاید برای بازار مصرفی 
مناسب نباشد اما به طور کلی می تواند 
مسکن  قیمت  افسارگسیخته  رشد  از 

جلوگیری کند.
ساخت  الگوی  عقبایی  گفته  به 
ساخت  و  کرده  تغییر  ید  با مسکن 
به  پایین تر می تواند  متراژ  با  خانه هایی 

ایجاد توازن در بازار اجاره بها کمک کند.
نائب رییس اتحادیه امالک استان 
تهران، ادامه داد: 2۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد 
خالی در شهر تهران وجود دارد اما بیشتر 
این واحدها در متراژهایی بزرگ است 
کمک  شاید  بازار  به  آنها  عرضه  که 
بازار  افزایش عرضه در  چشمگیری در 
اجاره نداشته باشد اما خروجی مهم تر آن 
این است که سوداگران مسکن و کسانی 
که خانه را نه برای مصرف بلکه برای 
احتکار و سرمایه گذاری می سازند تنبیه 
سوداگری  از  خروج  به  مجبور  و  شده 

مسکن می شوند.
به  اجاره  بازار  عقبایی  گفته  به 
است  نیازمند  متراژ  کوچک  واحدهای 

که خانوارهای بیشتری را شامل شود.
عقبایی به وضعیت بازار اجاره در 
نیمه دوم سال اشاره و گفت: در مجموع 
کاهش جابجایی ها در نیمه دوم سال و 
کاهش تقاضا قیمت اجاره در نیمه دوم 
سال را با ثبات و کاهش احتمالی مواجه 

خواهد کرد، همزمان صدور قبض  های 
تواند  می   سال  دوم  نیمه  در  مالیاتی 
واحدهای  عرضه  باعث  زیادی  حد  تا 

بیشتر شود. 
تابستان امسال برای »موجران« 
و »مستاجران« با سال های قبل تفاوت 
چشمگیری دارد، بهانه این تغییر بزرگ 
کرونا  ویروس  انتشار  هم  کارساز  و 
برای  دولت  تدبیر  به  منجر  که  است 
زنجیره  کاهش  هدف  با  اجاره  بخش 
جابجایی ها  از  ناشی  ویروس  انتقال 
که  است  مستاجران  کشی  اسباب  و 
اتفاقا روی وضعیت قیمت ها هم تاثیر 

گذاشته است.
با  که  دولت  مصوبه  اساس  بر 
هدف تنظیم  بازار اجاره در ستاد مقابله 
سراسر  در  و  شد  تصویب  کرونا  با 
موجران  امسال  الزم االجراست،  کشور 
را »جواب«  نمی توانند مستاجران خود 
تمدید  برای  باید  آن  جای  به  و  کنند 
مصوب  نرخ های  با  هم  آن  قرارداد 

آماده باشند.
در  است  سال ها  که  قانون  این 
کشورهای اروپایی اجرایی می شود و بر 
اساس آن صاحبخانه نمی تواند مستأجر 
مستأجر  از  اینکه  مگر  کند  جابجا  را 
بر  مبنی  گزارشی  یا  و  شده  شکایت 
ملک  در  نونی  غیرقا همکاری های 
اجاره داده شده انجام شود، برای اولین 
بار در تابستان امسال در حال اجرا در 

کشور است.

بررسی عملکرد شعب استانهای کرمان و هرمزگان 
با  هرمزگان  و  کرمان  استانهای  شعب  عملکرد 
حضور مدیر و معاون منطقه، روسای شعب و همکاران 
ویدئو  طریق  از  هرمزگان  و  کرمان  استانهای  ستادی 

کنفرانس بررسی شد. 
زمین، در  ایران  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
ابتدای این قاسم خواجوئی مدیر منطقه هدف از برگزاری 

جلسه را تشریح و گفت: هدف از برگزاری این جلسه حرکت در جهت رسیدن 
به وضعیت مطلوب به لحاظ منابع، مصارف و ارائه بهینه خدمات به مشتریان 
است که باید با یک برنامه ریزی منسجم و بکارگیری همه ابزارها و امکانات 

و استفاده از توان کلیه همکاران انجام شود. 
وی در ادامه عملکرد مدیریت را از ابتدای سال تا مرداد ۱۳99 مورد بررسی 
قرار داد و از روسای شعب خواست با برنامه ریزی دقیق و پایش بازار نسبت به 

تحقق اهداف و افزایش سهم از بازار تالش کنند. 
سپس تورکی معاون مدیر منطقه به بیان مطالبی در خصوص ضرورت 
بن  صدور  بهداشتی،  های  پروتکل  اصول  رعایت  شعب،  ظاهر  به  رسیدگی 
کارت، کارت هدیه مجازی که ابزاری نوین در خدمات بانکداری است پرداخت. 

به  را عنوان و  پایان همکاران شعب مسائل و مشکالت شعب خود  در 
بحث و تبادل نظر پرداختند. 

بازدید معاون عملیات بانکی، بانک ایران زمین از شعب استان 
تهران

معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین، به اتفاق هیئت همراه از تعدادی 
از شعب استان تهران بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، هادی قدیمی معاون عملیات 
بانکی با حضور در تعدادی از شعب تهران، ضمن بازدید از این شعب بر لزوم 
ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان با رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد. 
قدیمی در این بازدیدها بر اهمیت منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی 
بانک  تاکید کرد و گفت: ایجاد یک محیط مناسب در شعب می تواند ضمن 
ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مشتریان زمینه های انتقال تجربیات و رشد سرمایه 

های انسانی، که مهمترین داشته های بانک هستند را فراهم آورد. 
شعب  عملکرد  بررسی  به  بازدیدها  این  پایان  در  بانکی  عملیات  معاون 
پرداخت و کارکنان نیز در فضایی صمیمی به ارایه دیدگاه های خود پرداختند.

کارآفرین  اینترنت بانک  یک بارمصرف  رمز  تولید  نرم افزار 
معرفی شد

بانک کارآفرین در راستای ارتقای امنیت کاربران 
خدمات مالی سامانه اینترنت بانک، از سامانه تولید رمز 

یک بارمصرف رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، با نصب 
و راه اندازی این نرم افزار، کاربران خدمات مالی سامانه 
توکن  دستگاه  به  نیاز  بدون  می توانند  اینترنت بانک 

سخت افزاری، اقدام به دریافت رمز یک بارمصرف نمایند.
کاربران سامانه بانکداری اینترنتی این بانک، در صورت تمایل می توانند 
به هر یک از روش های حضوری )مراجعه به شعبه( و یا غیرحضوری )از طریق 
اینترنت بانک(، نسبت به فعال سازی نرم افزار رمزآفرین و استفاده از آن اقدام 

نمایند.
بر اساس این گزارش، مشتریانی که تاکنون نسبت به فعالسازی خدمات 
مالی در اینترنت بانک اقدام ننموده اند، کماکان می توانند با استفاده از رمز ثابت 

به سامانه اینترنت بانک خود ورود نمایند.
شعبه  به  مراجعه  با  باید  اینترنت بانک  سامانه  جدید  مشتریان  همچنین 
توکن  فعالسازی  همچنین  و  اینترنت بانک  سامانه  خدمات  دریافت  به  نسبت 

نرم افزاری اقدام نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص سامانه رمزآفرین، با مرکز تماس 

بانک کارآفرین به شماره 2۳۳۵۰ تماس حاصل نمایید.

بازدید مدیران بانک توسعه صادرات ازشرکت تولیدی و صنعتی 
ممتاز سهند درهفته دولت:

واحدهای صادراتی مقاوم در شرایط سخت حمایت می شوند
عضـو هیات مدیره بانک توسـعه صـادرات ایران 
گفت: واحدهای تولیدی صادرات محور خوش حسـاب 
کـه در شـرایط دشـوار فعلـی حجـم صـادرات خـود را 
افزایـش داده یـا مانـع افـت صادرات شـده باشـند، در 
مرحلـه بعـدی از همـکاری هـا تسـهیالت بیشـتری 

دریافـت خواهنـد کرد.
محمدجعفـر مـزده عضـو هیـات مدیـره بانـک توسـعه صـادرات ضمـن 
تقدیـر از فعالیتهـای ایـن بنـگاه تولیـدی گفـت: شـرکت مذکـور از مشـتریان 
خـوش حسـاب بانـک توسـعه صـادرات ایـران اسـت کـه کارنامـه مثبتـی در 
حـوزه صـادرات از خـود بـه جای گذاشـته و این بانـک آمادگی دارد تـا با واحد 
تولیـدی یـاد شـده در چارچـوب مقـررات قانونـی، همراهـی الزم را در بخش 

ارتقـا سـقف اعطـای تسـهیالت و وثائق، داشـته باشـد.
مـزده گفـت: بر اسـاس سیاسـت هـای حمایتی بانک توسـعه صـادرات، 
واحدهای تولیدی صادرات محور خوش حسـاب که به ویژه در شـرایط دشـوار 
فعلـی حجـم صـادرات خـود را افزایـش داده یـا از کاهش صادرات پیشـگیری 

کـرده باشـند در مرحله بعدی، تسـهیالت بیشـتری دریافـت خواهند کرد.
وی بـه مزایـای ورود بنـگاه هـای تولیـدی بـه بـورس اشـاره کـرد و 
گفـت: پبشـنهاد مـی کنـم از فرصـت حضور در بـازار سـرمایه اسـتفاده کنید؛ 
عـالوه بـر اینکـه تامین مالـی از طریق بازار سـرمایه از سیسـتم بانکـی ارزان 
تـر اسـت، سـهام شـما بـه عنـوان وثیقـه نیز بـرای دریافـت تسـهیالت مورد 

پذیـرش قـرار مـی گیرد.
ناصر آقاسـلطانی،مدیرعامل این واحد تولیدی گفت: این شـرکت در سال 
98 بالغ بر ۱۵میلیون دالر مصنوعات پالسـتیکی صادرکرده و در سـه ماه اول 

سـال جاری نیز ۳ میلیون دالر درآمد ارزی حاصل از صادرات داشـته اسـت.
آقاسـلطانی در ادامـه ایـن بازدید بـه چالش های حوزه صـادرات پرداخت 
و گفـت: بـا واردات ماشـین آالت جدیـد بـرای خـط تولیـد، ظرفیـت تولیـد ما 
دوبرابـر شـده امـا تامیـن مـواد اولیه یکی از مشـکالت تولید در کشـور اسـت 
کـه دامنگیـر حـوزه مصنوعـات پلیمـری نیز شـده اسـت؛ ضمن اینکـه رقابت 
در بـورس باعـث گـران تـر شـدن مـواد اولیـه و باال رفتـن هزینه هـای تولید 

شـده است.
وی بـا تاکیـد بر اینکه صادرکنندگان کشـور در شـرایط جنـگ اقتصادی 
تمـام تـالش خـود را بـرای تـداوم تولید و صـادرات بـه کار می بندنـد، افزود: 
صادرکننـدگان ترکیـه به عنـوان رقیب اصلی ما در بازار هـای هدف صادراتی، 
از تسـهیالت ارزان و حمایـت های دولتـی خوبی در حوزه صادرات برخوردارند؛ 
مطالبـه مـا از سیسـتم بانکـی، بـه خصـوص بانـک توسـعه صـادرات ایـران 
تسـهیل در اخـذ وثائق، افزایش سـقف تسـهیالت و حمایـت از صادرکنندگان 

در شـرایط سـخت است.
شـرکت تولیـدی و صنعتـی ممتـاز سـهند طـی سـال هـای 9۶ تـا 98 
صادرکننـده ممتـاز کشـوری بـوده و قریـب به ۶۵۰ نفـر در این واحـد تولیدی 
مشـغول بـه کار هسـتند. باوجـود شـرایط نامسـاعد اقتصـادی، شـیوع کرونا و 
تحریـم هـا، ایـن بنـگاه اقتصادی نه تنهـا افت صـادرات وتعدیل نیرو نداشـته 

بلکـه بـه تعـداد پرسـنل خود نیـز افزوده اسـت.
شـرکت های »پویا پلیمر سـهند« و »تولیدی و صنعتی ممتاز سـهند« از 
شـرکت هـای زیرمجموعـه این واحد تولیـدی موفق صادراتی بـه ترتیب 28۰ 
و ۳۵۰ میلیاردریـال تسـهیالت سـرمایه در گـردش از بانـک توسـعه صـادرات 

دریافت کـرده اند.
براسـاس ایـن گزارش شـرکت پویـا پلمیرسـهند، مصنوعات پالسـتیکی 
خـود را بـه کشـورهایی چون اوکراین، روسـیه، عراق، افغانسـتان، پاکسـتان و 

چیـن صادر مـی کند.
ایـن جلسـه در ادامـه بازدیـد هـای هفته دولت بـا رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی انجام پذیرفت.

گلدمن پیش بینی کرد؛
افزایش قیمت نفت به ۶۵ دالر در سال آینده

بانـک آمریکایـی گلدمن سـاکس انتظـار دارد قیمت نفـت برنت در 
سـه ماهه سـوم سـال 2۰2۱ به ۶۵ دالر در هر بشـکه افزایش پیدا کند؛ 

بـا ایـن حـال ممکن اسـت سـال را با قیمـت ۵8 دالر به پایـان ببرد.
تحلیلگـران بانک آمریکایی گلدمن سـاکس در یادداشـتی نوشـتند: 
انتظـار دارنـد قیمـت هـر بشـکه نفت وسـت تگـزاس اینترمدیت تا سـه 
ماهـه سـوم سـال 2۰2۱ بـه ۵۵ دالر و 88 سـنت صعـود کند کـه باالتر 

از پیـش بینـی قبلی ۵۱ دالر و ۳8 سـنت اسـت.
بـه گفتـه ایـن تحلیلگـران، احتمـال باالیی وجـود دارد که واکسـن 
کرونـا تـا بهـار سـال آینـده بـه طـور گسـترده موجـود باشـد و از رشـد 
اقتصـاد جهانـی و تقاضـا بـرای نفـت و سـوختها بـه خصـوص سـوخت 

جـت حمایـت کند.
جفـری کـوری، مدیر بخش کاالهای گلدمن سـاکس اوایل امسـال 
گفتـه بـود که چشـم انداز نفـت ضعیف مانـده اما در سـال 2۰2۱ قیمتها 
بهبـود قابـل توجهـی پیـدا مـی کننـد. وی در ژوییه گفت: اگـر قیمتها به 
سـرعت افزایـش پیـدا کننـد، در رونـد بازیابی تـوازن بازار اختـالل ایجاد 

خواهـد کـرد زیـرا باعـث احیای تولید نفت شـیل می شـوند.
تحلیلگـران گلدمـن سـاکس در ژوییـه اعالم کرده بودنـد که تقاضا 
بـرای نفـت احتمـاال تـا سـال 2۰22 بـا بازگشـت میلیونها نفـر به محل 
کار، اسـتفاده بیشـتر از وسـایل نقلیـه شـخصی و حمایت دولـت در قالب 
هزینـه هـای زیرسـاخت، بـه سـطح پیش از شـیوع ویروس کرونـا بهبود 

پیدا خواهـد کرد.
بـر اسـاس گـزارش اویـل پرایـس، تحلیلگران ایـن بانک سـرمایه 
گـذاری در جدیدتریـن یادداشـت خـود پیـش بینـی کردنـد تقاضـا برای 
نفـت در فاصلـه ژانویـه تـا اوت سـال آینده بـه میزان ۳.7 میلیون بشـکه 
در روز بهبـود پیـدا خواهـد کـرد و میـزان عرضـه به مدد پیمـان کاهش 
تولیـد اوپـک پـالس و افزایش اندک عرضـه غیراوپک، پاییـن می ماند.

نفـت هفتـه جـاری را بـا افزایـش آغـاز کـرد و تحـت تاثیـر اخبـار 
اقتصـادی مثبـت چین، دالر ضعیف و برنامه شـرکت نفتـی دولتی امارات 
متحـده عربـی بـرای کاهش عرضـه نفت به میزان حداکثـر ۳۰ درصد در 

اکتبـر، بـه باالتریـن حـد در پنج ماه گذشـته صعـود کرد.

عرضه نفتای سبک و سنگین پاالیشگاه تهران 
در بورس انرژی

رینـگ داخلـی بورس انرژی ایران روز گذشـته شـاهد عرضه نفتای 
سـبک و سـنگین پاالیش نفت تهران بود.

بـه گـزارش دنیـای جوانـان از بـورس انـرژی، رینـگ داخلـی این 
بورس، روز گذشـته )چهارشـنبه، ۱2 شـهریورماه( شـاهد عرضه کاالهای 
پنتـان پالس پتروشـیمی پـارس، حـالل 4۰2 پاالیش نفـت بندرعباس، 
حـالل 4۰2، نفتـای سـبک و نفتـای سـنگین پاالیـش نفـت تهـران، 
ریفورمیت و هیدروکربن سـنگین پتروشـیمی بوعلی سینا و نفتای سنگین 
تصفیه نشـده پاالیش نفت شـیراز بود و برش سـنگین و رافینت شـرکت 
پتروشـیمی نوری، رافینت2 شـرکت پتروشیمی شـیمی بافت، حالل 4۰2 
شـرکت نفـت سـتاره خلیج فـارس، ریفورمیـت و هیدروکربـن سـنگین 
پتروشـیمی بوعلـی سـینا، گاز مایـع و نفت کوره ۳8۰ سـانتی اسـتوکس 
شـرکت ملی نفت ایران و بنزین اکتان87، نفت سـفید و گازوئیل شـرکت 
ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی ایـران در رینـگ بین الملل عرضه  شـد.

روز سه شـنبه )۱۱ شـهریورماه( کاالهـای آیزوریسـایکل و حـالل 
4۰۶ پاالیـش نفـت اصفهـان، آیزوفیـد پاالیـش نفت تبریـز، حالل 4۰4 
پاالیـش نفت شـیراز، برش سـنگین پتروشـیمی بندر امـام و حالل 4۰2 
و نفتـای سـبک پاالیـش نفـت کرمانشـاه در رینگ داخلی بـازار فیزیکی 

بـورس انـرژی ایران معامله شـد.
در ایـن روز بیـش از ۶.2۳9 تـن فـرآورده هیدروکربـوری بـه ارزش 
بیـش از 42۵ میلیـارد و ۳۵9 میلیون ریال در بـازار فیزیکی بورس انرژی 

ایران دادوسـتد شد.

افزایش قیمت نفت در پی کاهش 
ذخیره سازی نفت آمریکا

قیمت شـاخص نفت خام برنت سـاعت 4 و 4 دقیقه روز )چهارشنبه، 
۱2 شـهریورماه( بـا ۳۳ سـنت افزایـش بـه 4۵ دالر و 9۱ سـنت و قیمت 
شـاخص دبلیوتـی آی آمریـکا با ۳۳ سـنت افزایش به 4۳ دالر و 9 سـنت 

رسید.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز از سـنگاپور، قیمت نهایی شـاخص 
نفـت خـام برنـت روز سه شـنبه )۱۱ شـهریورماه( 4۵ دالر و ۵8 سـنت و 

قیمـت شـاخص دبلیوتـی آی آمریـکا 42 دالر و 7۶ سـنت بود.
کاهـش فراتـر از حـد انتظـار ذخیره سـازی های نفـت خـام آمریکا، 
انتشـار آمارهـای مثبـت دربـاره بخش های تولیـدی ایاالت متحـده و در 
پـی آن خوش بینـی بـه بهبـود اوضـاع اقتصـادی پـس از شـیوع ویروس 
همه گیـر کرونـا و بـه دنبـال آن افزایـش ریسـک پذیری سـرمایه گذاران 

سـبب افرایـش قیمـت نفـت در بازارهای جهانی شـد.
کازوهیکو سـایتو، تحلیلگر ارشـد فوجیتومی در ایـن باره گفت: امید 
بـه بهبـود سـریع اقتصادی پـس از مشـاهده داده های اقتصـادی ایاالت 
متحـده افزایـش یافـت و ایـن شـرایط ریسـک پذیری سـرمایه گذاران را 

افزایـش داد و بـازار سـهام و قیمـت نفـت را تحریک کرد.

فاز نخست پایانه نفتی جاسک 
آماده بهره برداری می شود

سرپرسـت طـرح پایانه نفتی جاسـک گفت: فاز نخسـت طرح پایانه 
نفتـی جاسـک بـا هـدف بهره بـرداری زودهنـگام از ایـن طـرح تـا پایان 

امسـال راه اندازی می شـود.
بـه گـزارش  شـرکت نفـت و گاز پـارس، وحیـد مالکـی  بـا اشـاره 
بـه اینکـه ایـن طرح، شـامل سـامانه های اندازه گیـری یـا میترینگ نفت 
خـام، ۶ رشـته خطـوط لوله زیردریایی و سـه گوی شـناور اسـت، تصریح 
کـرد: در فـاز نخسـت، با هـدف بهره بـرداری زودهنگام از طـرح تا پایان 
امسـال یـک مجموعـه میترینگ، دو رشـته خط  لولـه ۳۶ اینـچ، منیفولد 

دریایـی و یـک گوی شـناور در دسـتور کار راه اندازی قـرار دارد.
وی از پیشـرفت ۳۵ درصـدی طـرح زودهنـگام پایانه نفتی جاسـک 
تـا پایـان مردادمـاه امسـال خبـر داد و گفـت: برمبنـای هدف گـذاری 
انجام شـده، ۱۰ درصـد پیشـرفت ماهانـه بـرای ایـن پروژه تا رسـیدن به 

مرحلـه راه انـدازی نهایـی تعیین شـده  اسـت.
سرپرسـت پایانـه نفتـی جاسـک بـه اجرایـی شـدن ایـن طـرح از 
دی مـاه پارسـال و آغـاز جبهه هـای کاری در بخش هـای خاک بـرداری، 
خاک ریـزی، انجام مطالعـات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، سـاخت کمپ های 
اداری و مسـکونی اشـاره کـرد و گفـت: هم اکنـون حـدود ۱۵۰ دسـتگاه 
ماشـین آالت سـبک و سـنگین در بخش هـای اجرایـی مشـغول بـه کار 
هسـتند و 9۰۰ هـزار مترمکعـب عملیـات خاکـی با پیشـرفت حـدود 9۰ 
درصـدی و بـا اولویت بخش راه اندازی زودهنگام به پایان رسـیده  اسـت.

مالکـی بـا بیـان اینکه طـرح پایانه نفتی جاسـک به عنـوان آخرین 
حلقـه زنجیـره انتقـال نفـت خام گـوره به جاسـک خردادماه پارسـال از 
سـوی شـرکت ملـی نفـت ایـران به شـرکت نفـت و گاز پـارس واگذار 
شـد، گفـت: هـدف از اجـرای ایـن طـرح، بارگیـری و صـادرات روزانه 
یـک میلیـون بشـکه نفـت خـام از طریـق ایـن پایانـه بـه کشـتی های 

انتقـال نفت اسـت

200 تا 300 هزار واحد خالی در شهر تهران وجود دارد؛

یک مقام صنفی: بازار اجاره تا پایان سال ثبات می یابد!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

رسمی  های  گزارش 
اقتصاد  منفی  رشد  از  حاکی 
است؛  امسال  بهار  در  ایران 
منفی  و  نفت  با  منفی ۳.۵ درصد  رشد 

۱.7 درصد بدون نفت.
طبق اعالم مرکز آمار ایران محصول 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳9۰ 
در سه ماهه اول سال ۱۳99 به رقم  ۱۶۵۶ 
هزار میلیارد ریال با نفت و ۱44۵ هزار 
میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده 
است، در حالیکه این رقم  در فصل مشابه 
سال قبل با نفت ۱7۱۶ هزار میلیارد ریال 
ریال  میلیارد  هزار  نفت ۱47۱  بدون  و 
بوده که نشان از رشد منفی ۳.۵ درصدی 
محصول ناخالص داخلی  با نفت و  منفی 
داخلی  ناخالص  محصول  درصدی   ۱.7
بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳99 نسبت 

به فصل مشابه سال قبل دارد.
این گزارش  در فصل بهار  طبق 
۱۳99 رشته فعالیت های گروه کشاورزی 
۰,۱، گروه صنایع و معادن 4.4 -  و گروه 
خدمات  ۳.۵- درصد نسبت به فصل بهار 

سال ۱۳98، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران 
در قالب ۱8 بخش اصلی متشکل از 42 
ISIC. رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی

Rev4 انجام می شود که بر این اساس 
بخش های  زیر  شامل  کشاورزی  گروه 
زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری 
معادن  و  صنایع  گروه  ماهیگیری،  و 

نفت  استخراج  بخش های  زیر  شامل 
خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، 
صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و 
ساختمان است.گروه خدمات نیز شامل زیر 
بخش های عمده وخرده فروشی، فعالیت 
 های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، 
حمل و نقل، انبارداری، پست، اطالعات 

بیمه،  و  مالی  فعالیت  های  ارتباطات،  و 
مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار 
و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات 
شهری، آموزش، فعالیت  های مربوط به 
و  اجتماعی  مددکاری  و  انسان  سالمت 
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی 

وخانگی است.

رشد اقتصادی منفی شد

یه  د تحا ا ئیس  ر
از  خانگی  لوازم  فروشندگان 
بازار پکیج خبر  نابسامانی در 
سازمان  به  نامه ای  اخیرا  گفت:  و  داد 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
برای جلوگیری از صادرات پکیج ارسال 
تولید  حاضر  حال  در  که  چرا  کردیم، 
و  نمی دهد  را  مصرف کننده  کفاف 
نباید  ارزآوری هم  برای  صادرات حتی 

انجام شود.
به حضور  اشاره  با  پازوکی،   اکبر 
دو شرکت در بخش تولید پکیج، اظهار 
اندازه ای  ابتدا باید تولید پکیج به  کرد: 
برسد که نیاز داخلی تأمین شود و سپس 

مازاد تولید صادر شود.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی در حال حاضر شرکت های 
تولید پکیج محصوالت خود را به قیمت 
گزاف عرضه می کنند و هیچ نظارتی هم 

انجام نمی شود.
پازوکی در پاسخ به سوالی درباره 
میزان تولید و نیاز ساالنه پکیج نیز گفت: 
دسترس  در  زمینه  این  در  دقیقی  آمار 
ارائه  تولید  آمار  شرکت ها  و  نیست 
نمی دهند. البته با توجه به کاهش ساخت 
و ساز می توان گفت مصرف پکیج کمی 
یک  محصول  این  اما  داشته،  کاهش 

خانه ها  برخی  و  است  مصرفی  کاالی 
و  پرند  پردیس،  ساختمان های  مثل 
داده  تحویل  و  آماده  روز  به  پاکدشت 
اخیر  سال های  در  همچنین  می شوند. 
بهینه  برای  خانه ها  صاحبان  از  برخی 
سازی شوفاژ  مرکزی را حذف می کنند 

و برای هر طبقه پکیج می گذارند.
قیمت پکیج 2 میلیونی به بیش از 

۱۰ میلیون تومان رسیده
لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 

حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  خانگی 
قیمت پکیج به ۱2 تا ۱۳ میلیون تومان 
تا  پکیج  قیمت  کرد:  تصریح  رسیده، 
اواسط سال ۱۳97 حدود دو میلیون و 
۳۰۰ تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
اما مانند سایر اجناس قیمت آن  بوده، 
شروع به افزایش کرد و تا هفت میلیون 
حال  در  نهایت  در  و  رسید  هم  تومان 
حاضر قیمت آن بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون 

تومان است.

قیمت  وی  گفته  به  همچنین 
آبگرمکن گازی هم افزایش چشمگیری 
را  آن  علت  تولیدکنندگان  که  داشته 

گرانی مواد اولیه عنوان کرده اند.
دولت به جای ارز، مواد اولیه بدهد

پازوکی با اشاره به افزایش قیمت 
همه کاالها در سال های، اخیر تصریح 
بلکه  نداریم  فروشی  گران  ما  کرد: 
هم  آن  علت  که  داریم  کاال  گرانی 
گران شدن ارزی است که برای تامین 
مواد اولیه به کارخانه ها می دهند. اما با 
توجه به اینکه میزان مواد اولیه وارداتی 
کارخانه های مختلف متفاوت است دولت 
باید به جای دادن ارز به کارخانه ها، مواد 
به  مستقیم  و  کند  تامین  را  آنها  اولیه 
تولیدکنندگان بدهد و از آن ها بخواهد 

بازار را تامین کنند.
روز سه شنبه گذشته عباس تابش، 
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از وجود مشکالتی در 
تامین پکیج رادیاتور و آبگرمکن در بازار 
خبر داده و گفته بود که برخی واحدها 
عرضه را بخوبی انجام ندادند و برخی 
افراد  برای  را  خود  عرضه  نیز  واحدها 
این  در  که  بودند  داده  انجام  خاصی 
زمینه مستندات الزم دریافت شده و در 

حال بررسی است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

هیچ نظارتی بر تولید کنندگان پکیج و آبگرمکن وجود ندارد!

ن  عمرا شرکت  مدیرعامل 
آغاز  مراسم  در  جدید  شهرهای 
عملیات اجرایی پروژه 924 واحدی 
امروز  که  ایثارگران  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
عملیات  آتی  هفته های  در  گفت:  شد،  برگزار 
شقوق  در  مسکونی  واحد  هزار   ۱2۰ اجرایی 
با حضور رئیس جمهور به طور رسمی  مختلف 

آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران 
آغاز  و  زنی  کلنگ  مراسم  جدید  شهرهای 
عملیات اجرایی پروژه 924 واحدی طرح اقدام 
 ۱۱ شنبه  سه  امروز  ایثارگران  مسکن  ملی 

شهید  بنیاد  رئیس  اوحدی«  »سعید  حضور  با  شهریورماه 
راه  وزیر  معاون  اله طاهرخانی«  ایثارگران، »حبیب  امور  و 
و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، 
»حسن نوروزی« نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در 
مجلس شورای اسالمی و همچنین معاونان استانداری تهران 
و سایر مدیران ملی و منطقه ای در شهر جدید پرند برگزار شد.

مجموعه  براینکه  تأکید  با  مراسم  این  در  طاهرخانی 
شهرهای جدید با توجه به سیاست وزارت راه و شهرسازی 
بوده  شهید  بنیاد  کنار  در  ایثارگران  مسکن  نیاز  تأمین  در 

در  گفت:  کرد،  خواهد  تالش  مسیر  این  در  آن  همپای  و 
واحد  هزار   ۱2 کشور  سراسر  در  جدید  شهرهای  مجموعه 
مسکونی به این قشر اختصاص داده شده که اراضی آن نیز 
در موقعیت مناسب، همراه با زیرساخت و خدمات مورد نیاز 

در نظر گرفته شده است.
و  راه  وزارت  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
سطح  در  خصوص  به  زمین  تأمین  زمینه  در  شهرسازی 
کالنشهرها با مشکل مواجه است، در این راستا مسئولیت 
تأمین اراضی پروژه های مذکور را به شهرهای جدید واگذار 

خوب  همکاری  با  مسیر  این  در  است؛  کرده 
در  مناسب  ریزی  برنامه  و  استانی  مسئوالن 

مرحله خوبی قرار داریم.
که  خبر  این  اعالم  با  مسوول  مقام  این 
اجرایی ۱2۰ هزار  طی هفته های آتی عملیات 
حضور  با  مختلف  اشکال  در  مسکونی  واحد 
شد،  خواهد  آغاز  رسمی  طور  به  رئیس جمهور 
گفت: به طور کلی پروژه های طرح اقدام ملی 
مسکن در سه بخش تفاهمنامه، ثبت نام عمومی 
شهروندان و مشارکت با بخش خصوصی در حال 
اجراست و عمدتا مخاطب آن اقشار متوسط و 
کم درآمد جامعه هستند که تالش داریم با به 
نتیجه رساندن این پروژه ها، هرچه سریعتر به رفع نیاز این 

قشر هدف بپردازیم.
توسعه  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل 
سیستم حمل و نقل انبوه و ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای 
جدید را از سیاست های مورد توجه وزارت راه و شهرسازی 
پرند  جدید  اتصال شهر  گفت:  و  اعالم کرد  مناطق  این  در 
از اولویت های مجموعه شهرهای جدید بوده  به خط مترو 
که تالش داریم با تعامل شهرداری هرچه سریعتر آن را به 

نتیجه برسانیم.

معاون وزیر راه خبر داد:

عملیات اجرایی 120 هزار واحد مسکونی آغاز می شود
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گاز  شرکت  مدیرعامل 
همت  با  گفت:  ایالم  استان 
و پیگیری واحد بازرسی فنی 
بومی  ایالم، سامانه  استان  شرکت گاز 
هوشمند نشت یابی آنالین نصب و راه 

اندازی گردید.
عباس شمس اللهی اظهار داشت: 
تکنولوژی  از  گیری  بهره  راستای  در 
زمان،  در  جویی  صرفه  نوین،  های 
شناسایی  در  تسریع  و  ترددها  کاهش 
نشت های خطوط و شبکه توزیع گاز، 
بر  یابی  نشت  آنالین هوشمند  سامانه 
پایه دانش بومی در شرکت گاز استان 
بهره  مورد  و  نصب  خریداری،  ایالم 

برداری قرار گرفت.
در  نشت  شناسایی  افزود:  وی 
زمان  حداقل  در  گاز  خطوط  و  شبکه 
بصورت  آن  گزارش  ارسال  و  ممکن 
از نشت  ناشی  آنالین، کاهش حوادث 
گاز، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، 
، شناسایی  از هدر رفت گاز  جلوگیری 
نقاط پر ریسک شبکه و انشعابات و نیز 
کمک به پیش بینی و اخذ تمهیدات در 
این  مزایای  از  عامل  غیر  پدافند  حوزه 

سامانه می باشد.

در  کرد:  تصریح  اللهی«  “شمس 
های  آسیب  دقیق  مکان  سامانه  این 
وارده به شبکه و انشعابات شناسایی و 
ارجاع گزارش آن بصورت آنالین برای 
مدیر سیستم و واحدهای بهره برداری و 
نیز قابلیت ضمیمه نمودن فیلم و عکس 

آنها بصورت  از نشتی ها و پایش رفع 
آنالین را دارا می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
سیستم،  این  استقرار  با  شد:  یادآور 
 ، ها  نشتی  آمار  بر  مدیریت  و  کنترل 
نشت  علل  و  فراوانی  شدن  مشخص 

مورد  و  پایش  دقیق  و  علمی  بصورت 
موثری  گام  و  گیرد  می  قرار  کنکاش 
در راستانی افزایش بهره وری و ارتقای 
به  دهی  خدمات  و  ها  فعالیت  کیفی 
گاز  رفت  هدر  کاهش  و  مشترکین 

خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد:

راه اندازی سامانه هوشمند نشت یابی در شرکت گاز استان ایالم
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

سکون و درجا زدن در فرهنگ صنعت برق، فاقد جایگاه و 
بی اعتبار است

شرکت برق منطقه ای گیالن از آمادگی کامل برای عبور از فصل 
سرما و بحران های احتمالی پیش رو برخوردار است

بهمن داراب زاده با اشاره به برگزاری سراسری مراسم جشن تحقق 
برنامه عبور موفق از دوره اوج مصرف برق تابستان 99 در صنعت برق کشور، 
گفت: این افتخار بدون شک با تالش و ایثار یکایک کارکنان صنعت برق 
حاصل شده است و حفظ این موفقیت ، افتخار دیگری را برای صنعت برق 
کشور به ارمغان خواهد آوردوی افزود:شرکت برق منطقه ای گیالن برای 
، 8 پروژه تعریف کرد  تابستان 99  اوج مصرف برق  از دوره  عبور موفق 
که با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت، این پروژه ها با موفقیت و قبل 
از پیک بار به سرانجام رسید و اتمام به موقع این پروژه ها موجب شد تا 
تابستان امسال را با موفقیت و بدون خاموشی برنامه ریزی شده پشت سر 
بگذاریم داراب زاده با بیان اینکه این افتخار و موفقیت، پایان کار صنعت 
برق نیست، گفت: سکون و درجازدن در فرهنگ صنعت برق فاقد جایگاه، 
ارزش و اعتبار است و فعالیت های صنعت برق تمام ناشدنی و تعطیل ناپذیر 
است وی افزود: فصلی جدید از تالش و کوشش با آمدن فصل سرما آغاز 
می شود و شرکت برق گیالن با تکرار آزمون های سخت در برهه های 
زمانی کوتاه مدت روبه رو است. در واقع حرکت و تکاپوی مستمر و شبانه 
روزی با صنعت برق عجین شده است مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن با اشاره به تجربیات سال های گذشته در مواجهه با فصل سرما، 
گفت: تجربیات سال های گذشته بیانگر این است که با تغییر اقلیم پیش 
آمده، با فصول های سرد غیرقابل پیش بینی روبه رو هستیم وی افزود: باید 
با آمادگی کامل و آماده باش تمامی اکیپ های ستادی، عملیاتی، اجرایی 

و ... از هم اکنون به استقبال فصل سرما برویم

اصالح شبکه جمع آوری فاضالب غازیان
 از محل اعتبارات تبصره ۳

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن، سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان بندرانزلی از لوله 
گذاری و اصالح شبکه جمع آوری فاضالب با لوله GRP 8۰۰ در غازیان 
خبر داد ناصر دودانگه سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان بندرانزلی با 
اعالم این خبر افزود: با توجه به فرسودگی و نشست زمین در کوچه مرداب 
و ضرورت اصالح شبکه فاضالب در راستای حفظ محیط زیست، نسبت 
به اصالح شبکه مورد نظر در عمق ۳ متری به طول ۱4 متر در غازیان ، 
خیابان طالقانی ، کوچه شهید عسکری نژاد )کوچه مرداب( اقدام شد وی 
افزود : این عملیات از محل اعتبارات تبصره ۳ با هزینه ای بالغ بر 8۰۰ 

میلیون ریال انجام شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:
اجرای ۱۶ مجتمع بزرگ آبرسانی

 در روستاهای استان مرکزی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت:با اختصاص 
اقتصاد  های  پروژه  قالب  در  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  الزم  اعتبار 
مقاومتی ۱۶ مجتمع بزرگ آبرسانی در سطح روستاهای استان مرکزی 

به اجرا درامد 
مهندس یوسف عرفانی نسب افزود: با بهره برداری از این مجتمع 
های آبرسانی ، جهش خوبی را در تامین آب شرب مردم روستاها شاهد 

بودیم و بسیاری از مشکالت آبرسانی به روستاها برطرف شد.
وی در تشریح عملکرد این شرکت دردولت تدبیر و امید یادآورشد 
برنامه ریزی و حمایت  با  تا کنون  یازدهم  ابتدای دولت  از  :این شرکت 
دولت و تالش و کوشش دلسوزانه کارکنان خود توانست فصل جدیدی 

را در ارایه خدمت به مردم قدرشناس استان مرکزی آغاز کند.
وی افزود : در سایه حمایت و توجه ویژه دولت یازدهم و دوازدهم 
، اجراي طرح هاي فاضالب در شهرهای استان شتاب بیشتري گرفت و 
در مجموع۶ طرح بزرگ فاضالب شامل ساخت تصفیه خانه فاضالب در 
شهرهای اراک ، ساوه ، تفرش ، خمین ، آشتیان و شازند به اجرا درآمد 
که تا کنون ۳ تصفیه خانه به بهره برداری رسیده و امید می رود تا پایان 

دولت هم یک تصفیه خانه دیگر ، به بهره برداری برسد.
 : داد  ادامه  مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
عالوه بر این ، ۳۵8 کیلومتر خطوط اصلی و فرعی فاضالب در سطح 
هم  فاضالب  انشعاب  8۰۰فقره  هزارو   4 بر  بالغ  و  شده  اجرا  شهرها 

است. نصب شده 
وی با اشاره به اجرا و بهره برداری از طرح های بزرگ آبرسانی به 
شهرهای استان مرکزی در سالهای 92 تا 98 از جمله طرح آبرسانی به 
از سد کوچری و  به شهر دلیجان  ، آب رسانی  الغدیر  از سد  شهر ساوه 
این راستا 2۰  افزود: همچنین در  ساخت تصفیه خانه آب شهر محالت 
پروژه آبرسانی دیگر در شهرهای استان در این مدت اجرا و مورد بهره 

برداری قرار گرفته است.

حسینیه سیار شهرداری سمنان در دهه اول محرم ۹۹
 شهرداری سمنان برای برگزاری آئین های سوگواری دهه اول محرم 

99 حسینیه سیار راه اندازی کرد.
 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، علی 
اکبر بنی اسدی سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
سمنان گفت: در محرم امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری 
مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین )ع( در مکان های سرپوشیده، شهرداری 

سمنان حسینیه سیار در خیابانهای شهر به راه انداخت.
  بنی اسدی گفت: این حسینیه متشکل از خودرو، بلندگو همراه با پخش 
نوحه های محرمی بود که بیشتر مواقع شهروندان نیز با آن همراهی کردند . 
 وی با اشاره به استقبال عزاداران از حسینیه سیار شهرداری سمنان 
افزود: این حسینیه سیار با مشارکت موکب شیفتگان امام حسین )ع( به 

مدت ده شب و در خیابان های اصلی شهر برگزار شد. 
سمنان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  سرپرست   
همچنین به برگزاری مراسم سوگواره عاشورا تا اربعین اشاره کرد و گفت: 
این سوگواره با مشارکت موکب لبیک یا حسین)ع(، شورای محله محالت  
و سپاه قائم آل محمد )عج( سمنان برگزار شده و در بخش های تعزیه ، 
به  با رعایت پروتکل های بهداشتی  سخنرانی، نوحه خوانی و سینه زنی 
مدت ۱۰ شب در دهه دوم محرم در میدان عدالت جنب سازمان فرهنگی 

اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان برگزار می شود.

رقبات وقفی در شهرستان  اجاره  تمدید ۵۹۰سند  و  تنظیم 
اصفهان ناحیه یک 

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه یک  
،حجت االسالم اصغر توسلی گفت: در سال جاری سند اجاره ۵9۰رقبه 

دراین شهرستان تنظیم و تمدید شد.
وی افزود: از مجموع ۵9۰ تنظیم و تمدید سند اجارات، تعداد 424سند 
مربوط به موقوفات متصرفی و تعداد ۱۶۶مورد آن مربوط به موقوفات غیر 

متصرفی  است.
وی با بیان اینکه اوقاف غیر از نیت واقف نمی تواند عواید موقوفات را 
هزینه کند، افزود: تمامی درآمد موقوفات بر اساس نظر واقف در وقف نامه 
هزینه می شود که برگزاری مراسم های مختلف در طول سال و کمک به 

اقشار مختلف جامعه از نمونه های بارز آن است.
این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای امینانه نیت واقف بستگی به 
پرداخت حق و حقوق وقف از سوی مستأجران و متصرفان قانونی موقوفات 
است، اظهار کرد: افراد و خانواده هایی که در امالک موقوفه زندگی می کنند 
و بر وقف بودن آن اطالع دارند از نظر شرعی و قانونی باید حق و حقوق 

وقف را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد اجاره با مستأجران موجب 
احیای وقف و نیت واقف می شود، گفت: کسانی که حق و حقوق موقوفات 

را پرداخت کنند در ثواب آن شریک خواهند شد.

برق  شرکت  مدیرعامل  با  دیدار  در  سمنان  استاندار  معاون 
منطقه ای سمنان:

های  سازمان  در  خصوص  به  انسانی  های  سرمایه  به  توجه 
خدمت رسان؛ مثل شرکت برق منطقه ای  مهم است.

استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  منصوری  فاطمه  مهندس 
سمنان در دیدار با مدیر عامل و تعدادی از معاونین و مدیران شرکت برق 
منطقه ای سمنان ، توجه به سرمایه های انسانی به خصوص در سازمان 
های خدمت رسان؛ همچون شرکت  برق منطقه ای سمنان را مهم دانست 
و گفت: سرمایه های انسانی مهمترین سرمایه های هر سازمان محسوب 
می شوند و توجه به آنها بی شک در ارائه خدمات بهتر به مردم اهمیت دارد 
و این موضوع در سازمان ها و شرکت هایی که خدمات خاصی را ارائه می 

کنند، مانند شرکت برق منطقه ای، بسیار مهم است .
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با تشکر از همکاری 
مردم و اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده در خصوص مدیریت مصرف برق 
در پیک تابستان امسال از سوی صنعت برق استان ، کاهش ساعات اداری 
را یکی از این اقدامات خوب برشمرد و گفت: استانداری سمنان به منظور 
کمک و مساعدت برای عبور از پیک برق تابستان امسال، کاهش ساعات 
کاری ادارات همراه با خاموش کردن وسایل برقی اضافی و سرمایشی را در 
خارج ساعات اداری ابالغ نمود تا دستگاه های دولتی نیز با مردم در این امر 

مهم یعنی صرفه جویی مصرف برق بیشتر همراه باشند.
مهندس سید علی اکبر صباغ ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای سمنان نیز در این دیدار با تشکر از استانداری سمنان به جهت 
حمایت های انجام شده از صنعت  برق به خصوص در زمان اوج مصرف برق 
گفت: همکاران ما در این شرکت با وجود همه محدودیت های موجود، تمام 
توان خود را به منظور ایجاد زیرساخت مناسب برای تامین انرژی الکتریکی 
با کیفیت در استان به کار بسته اند و اقدامات خوبی در سطح استان نیز به 
انجام رسیده که سعی شده اطالع رسانی مناسبی در این حوزه برای مردم 

عزیز استان به عمل آید.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در ادامه با اشاره به شرایط 
ویژه استان سمنان و وجود شرایط اقلیمی مناسب برای استفاده از انرژی 

خورشید و باد به منظور تولید برق توضیحاتی ارائه نمود.
همچنین در این دیدار مهندس مجید فخاریان عضو هیات مدیره و 
معاون برنامه ریزی و تحقیقات، علیرضا امینیان معاون منابع انسانی و دکتر 
ملیحه اسفندیاری فرد  عضوعلی البدل هیات مدیره ومدیر دفتر استراتژیک 
وظایف  در حوزه  توضیحاتی  ای سمنان،  منطقه  برق  وری شرکت  بهر  و 

خود ارائه کردند.

از ابتدای سال جاری تاکنون؛
واکسیناسیون بیش از ۱۳ هزار راس گوسفند و بز 

در شهرستان مبارکه 
مبارکه؛ دکتر  دامپزشکی شهرستان  روابط عمومی شبکه  به گزارش 
محمد سلیمانی پور »رئیس شبکه« در تشریح جزئیات این خبر گفت: به 
منظور پیشگیری از بروز بیماری های مسری در دام به خصوص طاعون 
واحدهای  وحشی،  و  اهلی  های  دام  سایر  به  کوچک  کنندگان  نشخوار 
این شهرستان نزدیک و همجوار پارک ملی کاله قاضی  پرورشی که در 
قرار دارند به صورت ویژه و با حساسیت بیشتری واکسیناسیون و مراقبت 

و پایش می گردند.
وی افزود: طاعون نشخوارکنندگان کوچک یک بیماری ویروسی بسیار 
واگیر گوسفند و بز است که می تواند از دام اهلی به حیوانات وحشی که در 
مکان هایی که در تماس با حیوانات وحشی هستند یا از آبشخورهای مشترک 
استفاده می کنند سرایت کند و دارای عالئمی شامل شروع ناگهانی تب، ریزش 
ترشحات از چشم و بینی، زخم دهان،تنگی نفس، اسهال بدبو و سرفه بروز 
می باشد و دام مبتال به شدت الغر شده و تلف می گردد. ترشحات چشم، 
بینی، آب دهان و مدفوع حاوی مقادیر زیادی از ویروس این بیماری است 

و شیر حیوان نیز حاوی ویروس است.
کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از  کرد:  تصریح  پور  سلیمانی  دکتر 
بیش از ۱۳ هزار  و ۳۰۰ راس دام سبک)گوسفند و بز( بر علیه بیماری 
تعداد  این  از  که  اند  شده  واکسینه  کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون 
پارک  به  نزدیک  مزرعه   ۵ به  مربوط  واکسن  سر  نوبت  راس  هزار   ۳
بز  راس  هزار   ۱۱ حدود  آن  دامی  جمعیت  که  است  قاضی  کاله  ملی 

باشد. می  گوسفند  و 
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: 
در سال گذشته بیش از ۳9 هزار و 8۰۰ راس دام بر علیه بیماری فوق الذکر 

واکسینه شده است.

کسب تقدیرنامه 4 ستاره تعالی توسط شرکت گاز
 استان ایالم

در سومین دوره ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی 
گاز ایران در سال 98، شرکت گاز استان ایالم موفق به دریافت تقدیرنامه 

4 ستاره تعالی شد.
 به گزارش روابط عمومی؛ عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز 
استان ایالم در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت تقدیرنامه ۳ ستاره 
در سال 97، مجموعه همکاران در شرکت گاز استان ایالم با عزم و اراده راسخ 
جهت بهبود مستمر فرآیندهای خود و ترسیم نقشه راه افق ۱4۰4، اقدام به 
شرکت در سومین دوره جایزه ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملّی 
گاز نمودند که پس از ارزیابی نهایی از سوی تیم ارزیابی موفق به دریافت 

لوح تقدیرنامه 4 ستاره گردید. 
این موفقیت به همه همکاران شاغل درشرکت،  وی ضمن تبریک 
اعتقاد کارکنان به تعالی، انجام پروژه های بهبود مستمر در سنوات قبل، 
تعالی  مفاهیم  تعمیق  ذینفعان،  حداکثری  رضایتمندی  کسب  به  تعهد 
این  کسب  در  موفقیت  اصلی  علل  از  را  سازمان  در  آن  سازی  جاری  و 

گواهینامه عنوان کرد.

با اجرای رزمایش خدمت متعالی انجام شد؛
طرح بهینه سازی شبکه فشار متوسط دو روستا در شهرستان 

آرادان
مدیرتوزیع برق شهرستان آرادان از اجرای طرح اصالح و بهینه سازی 
فیدرهای پاده و ماشین خانه، حدفاصل روستاهاي کندقلي خان و داورآباد 

خبر داد.
رحمان اشرفی بیان داشت: این رزمایش با مشارکت ۱8 نفر نیروهای 
متبحر و عملیاتی برق آرادان، گرمسار و ایوانکی و بهره گیری از گروه خط 
گرم و خودروهای عملیاتی و سنگین، جهت کاهش مدت زمان خاموشی 

های ناخواسته اجرایی شد.
وی اعالم کرد: اصالح ۱2 سری جمپرهاي مسیر، تعویض۱7 اصله 
پایه فرسوده فشارمتوسط وفشارضعیف، جابه جایي یک دستگاه پست هوایی 
عمومي به مرکز ثقل بار، تعویض جعبه شالترهاي عمومي و جایگزیني با 
یک دستگاه تابلوی عمومي ۱۶۰ آمپري و همچنین اضافه نمودن سرخط 
جهت کاهش شعاع تغذیه فیدرهاي فشارضعیف، از جملـه اقـدامات انجام 

شده در این رزمـایش به شمـار می رود.
وی اضافه کرد: اصالح آرایش شبکه جهت رفع حریم از ساختمان 
تبدیل۳۰۰  8۰۰ متر مقطع شبکه فشارمتوسط،  تقویت  هاي طول خط، 
متر شبکه مستهلک سیمي به کابل خودنگهدار و اصالح و بهینه سازي 
انجام  به  های  فعالیت  دیگر  از  معابر،  روشنایي  سرچراغ  دستگاه   ۱۰

است. رسیده 
اشرفی اضافه کرد: به منظور اجرایی نمودن این رزمایش و بهسازي 
شبکه فشار متوسط حدفاصل روستاهاي کند قلیخان و داورآباد به طول 
8۰۰ متر و اقدامات مورد اشاره، اعتباري بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه 

شده است.
گذرا،  و  ناخواسته  وی همچنین تصریح کرد: کاهش خاموشی های 
ارتقای  و  شبکه  مانور  قابلیت  باالبردن  مشترکان،  مندی  رضایت  افزایش 
طـرح  این  اهـداف  ترین  مهـم  عنوان  به  رسانی،  برق  خطوط  پایداری 

جهادی-ضربتی محسـوب می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:
 انتظار داریم به لحاظ تعمیقی که در کانال بندر بوشهر انجام شده بتوانیم سهم بیشتری

 از کاال های اساسی را به این بندر سوق دهیم
محمد راستاد مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی و 
معاون وزیر راه و شهرسازی 
الیروبی  طرح  افتتاح  آیین  حاشیه  ر 
بندر  خروجی  و  ورودی  کانال های 
بوشهر بیان کرد: با احداث اسکله برای 
 ۵۰ ظرفیت  با  کشتی های  پهلوگیری 
هزار تن، دایک حفاظتی در دست احداث 
و  ورودی  کانال های  الیروبی  انجام  و 
زیرساخت های  بوشهر  بندر  خروجی 
جزیره  بندری در  برای فعالیت  اصلی 

نگین این بندر فراهم شده است.
او افزود: قصد داریم در بندر بوشهر 
از محدوده سنتی و محصور  را  محیط 
جزیره  یعنی  بازتری  فضای  به  موجود 
زمینه  در همین  و  کنیم   منتقل  نگین 
در بندری که حداکثر مساحت آن حدود 
توسعه  طرح  اجرای  با  بود،  هکتار   ۶۰
جزیره نگین و اسکله و دیگر تاسیسات 
زیرساختی زمینه ایجاد پسکرانه تا حدود 

۵۰۰ هکتار فراهم شده است.
تاسیسات  برای  سرمایه   جذب 

روبنایی جزیره نگین بوشهر
و  ر  د بنا ن  ما ز سا مل  عا یر مد
برای  کرد:  عنوان  کشور  دریانوردی 
تجهیزات  و  روبنایی  تاسیسات  ایجاد 
بخش  قابلیت  از  استفاده  دنبال  به 
خصوصی در این بندر هستیم که در این 
زمینه مذاکراتی در حال انجام است و 
مطمئن هستیم عالوه بر سرمایه گذاری 
سوی  از  گرفته  صورت  زیرساختی 

نیز  تاسیسات روبنایی  دولت، در زمینه 
بخش  سوی  از  خوبی  سرمایه گذاری 

خصوصی انجام می شود.
ادامه داد: کار های خوبی  راستاد 
جمله  از  شده  نگین انجام  در جزیره 
احداث و تکمیل یک اسکله که قابلیت 
تنی  هزار   ۵۰ کشتی های  پهلوگیری 
اسکله  این  از  است  مدتی  که  دارد 
بهره برداری می شود، دایک حفاظتی 
در ضلع شمال غربی این جزیره ایجاد 
شده است و در حوزه مخازن مواد فله 
مایع و مسیر دسترسی به جزیره نگین 
نیز بخشی تکمیل و بخشی در دست 
ساخت  زیر  براین  بنا است،  احداث 
نگین  بندری در جزیره  فعالیت  اصلی 
در  کشتی هایی  و  است  شده  فراهم 
این  و  هستند  بارگیری  و  تخلیه  حال 
کامل  ظرفیت  به  رسیدن  برای  روند 

تداوم دارد.

با  همچنین   : د کر ن  بیا و  ا
بندر  دسترسی  کانال  از  بهره برداری 
تن  هزار   ۳۰ با  کشتی هایی  بوشهر، 
در  و  توقف  هیچگونه  بدون  ظرفیت 
حداقل زمان ممکن وارد بندر می شوند 
و عملیات تخلیه و بارگیری کاال را انجام 
می دهند که مزیت بسیار خوبی در این 

بندر بوشهر فراهم خواهد کرد.
بندر  فربری  مسا نه  یا پا توسعه 

بوشهر در دستور کار است
و  ر  د بنا ن  ما ز سا مل  عا یر مد
دریانوردی افزود: داشتن کانال دسترسی 
مناسب برای پذیرش کشتی های بزرگ 
خواهد  بوشهر  بندر  برای  مهم  قابلیتی 
اینکه  لحاظ  به  این طرح  بود. در کنار 
مسافری بین  تردد کشتی های  ظرفیت 
بندر بوشهر و جزیره خارگ و کشور های 
است،  فراهم  هم  فارس  خلیج  جنوبی 
توسعه پایانه مسافربری بندر بوشهر در 

قالب یک طرح در دستور کار قرار گرفته 
که شامل ایجاد پهلوگیر مناسب و توسعه 
پایانه است که درمدت ۱۵ ماه ساخته 
می شود و می تواند ظرفیتی مهم برای 
مسافرت های دریایی و تردد کشتی های 

حمل بار برای بوشهر فراهم کند.
بین  اساسی  کاالهای  واردات 

بندرها تقسیم می شود
اینکه  به  توجه  با  افزود:  راستاد 
به  بنادر  فعالیت  از  عمده ای  بخش 
کاال های اساسی اختصاص دارد و بندر 
امام هم اکنون به عنوان آپ کاال های 
اساسی است، اما برنامه ریزی شده که 
بنادر  بین  را  اساسی  کاال های  واردات 
اصلی کشور تقسیم کنیم، البته همچنان 
عمده این کاال ها از بندر امام وارد خواهد 
شد و بخشی در بندر های شهید رجایی و 
چابهار و حجم قابل پذیرش بندر بوشهر 
از کاال های اساسی نیز به سمت این بندر 

سوق می یابد.
و  پارسال  اواخر  کرد:  عنوان  او 
اساسی  کاالی  مقادیری  امسال  اوایل 
کشتی  فروند  چند  با  بوشهر  بندر  در 
این  بعد  به  این  از  و  شده است  تخلیه 

روند ادامه می یابد. 
و  ر  د بنا ن  ما ز سا مل  عا یر مد
به  داریم  انتظار  کرد:  تاکید  دریانوردی 
لحاظ تعمیقی که در کانال بندر بوشهر 
از  بیشتری  سهم  بتوانیم  شده  انجام 
بندر سوق  این  به  را  اساسی  کاال های 

دهیم.

عمومی  روابط  دفتر  مدیر 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
گفت : شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان در رزمایش کمک مومنانه در راستای 
مقام  فرمایشات  بنابر  و  اجتماعی  رسالت 
معظم رهبری، این شرکت نیز با اهدای ده 
ها بسته معیشتی به رزمایش کمک مومنانه 
؛رحمت  روابط عمومی  به گزارش  پیوست. 
: در راستای ترویج  قره خانی تصریح کرد 
همبستگی  و  نیکوکاری  و  احسان  فرهنگ 
اجتماعی، شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
،به  شرکت  این  بسیج  پایگاه  همکاری  با 
منظور بستر سازی فرهنگی و همدلی بیش 
از پیش جامعه و در راستای مسئولیت های 

فرهنگی  پویش  این  به   ، خود  اجتماعی 
پیوسته است. وی بیان کرد: این میزان کمک 
در راستای توصیه مقام معظم رهبری مبنی 
نیازمند و آسیب  به خانواده های  بر کمک 
دیده در شرایط اقتصادی موجود انجام شد. 
برای  همدلی  موج  کرد:  ابراز  خانی  قره 
حمایت از خانوارهای محروم ایجاد شد این 
بار نیز برای کاهش مشکالت خانواده های 
نیازمند یا افرادی که کسب و کار آنان بر اثر 
ویروس کرونا دچار خسارت شد سهیم شد.   
وی اضافه کرد: در این مرحله  از رزمایش 
همدلی مومنانه  به تعداد ۱2۰بسته معیشتی 
و  تهیه  بضاعت  بی  های  خانواده  جهت 

تحویل گردید.

مشارکت شرکت توزیع نیروی برق گلستان در رزمایش کمک مومنانه

طبیعی  منابع  ره  دا ا بان  بیا مسئول 
گفت:  میامی  شهرستان  ری  بخیزدا ا و 
کاشت  کار  سالجاری  ماه  اردیبهشت  از 
تاغ شروع شده و در حال حاضر در مرحله آبیاری 

. هستیم
منابع  اداره  بیابان  مسئول  میرآبی  غالمرضا 
با  درگفتگو  میامی  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی 

از  زدایی  بیابان  طرح  ادامه  در   : گفت  خبرنگاران  
ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری کار کاشت تاغ را در 
در  و  ایم  کرده  اغاز  فرهنگ  روستای کالته  اطراف 
داد  ادامه  وی  آبیاری هستیم  مرحله  در  حاضر  حال 
بعد از کاشت تاغ ، شش مرحله ابیاری به فاصله مدت 
زمان بیست روز انجام خواهد شد و در سال بعد یکبار 
ابیاری سنواتی انجام می شود وی افزود در در هریک 

هکتار ۱۳۵ نهال کاشته می شود
منابع  اداره  بیابان  مسئول  میرآبی  غالمرضا 
طبیعی و ابخیزداری شهرستان میامی گفت:روستای 
کالته فرهنگ که نام دیگر ان چشمه سفید می باشد 
در  ۶۵ کیلومتری شهر میامی و پنج کیلومتری عباس 
اباد قرار دارد که نزدیک به سی خانوار در ان ساکن و 

به کار کشاورزی و دامپروری مشغول هستند

کاشت تاغ به مساحت 12۵ هکتار در اطراف روستای کالته فرهنگ میامی

بهره برداری ساختمان جدید اداره گاز کوهسار و 
به روستای سیبان دره و سیرود شهرستان  گازرسانی 
ایام هفته دولت، طرح های گاز  با  ساوجبالغهمزمان 
رسانی برای بهره مندی ساکنین دو روستای سیبان دره 
و سیرود شهرستان ساوجبالغ افتتاح و شعله های گاز 
منازل آنها روشن شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان البرز،حسین تقی نژاد مدیر عامل شرکت گاز 
استان البرز در حاشیه آیین بهره  برداری از ساختمان 
اداری اداره گاز کوهسار که با حضور استاندار و مسووالن 
استان برگزار شداظهار داشت:همزمان با ایام هفته دولت، 
دو  ساکنین  مندی  بهره  برای  رسانی  گاز  های  طرح 
روستای سیبان دره و سیرود شهرستان ساوجبالغ افتتاح 
و شعله های گاز منازل آنها روشن شد.این مسئول به 
آخرین وضعیت گازرسانی به شهرستان ساوجبالغ اشاره 
ساوجبالغ  شهرستان  شهری  بخش  گفت:در  و  کرد 
تعداد9۱۰۳۳مشترک و در بخش روستایی ۵2۱۵9 تعداد 
مشترک اداره گاز هستند که جمعا ۱4۳۱92 مشترک در 
بخش روستایی و شهری جزو مشترکین شرکت گاز 
استان البرز محسوب می شوند و از خدمات شرکت گاز 
البرز،  استان  بهره مند هستند.مدیر عامل شرکت گاز 
تعداد کل مصرف کنندگان صنعتی جز را 482مشترک و 
تعداد کل مشترکان صنعتی عمده را 2۱7 مشترک اعالم 
کرد وافزود:احداث ساختمان اداری کوهسار طی ۱8 ماه  

تکمیل و عملیات اجرایی این ساختمان در زیربنای حدود 
۶8۰ متر مربع به پایان رسید و آماده خدمت رسانی به 

شهروندان و مشترکان است.
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه 
و  هزار  ساوجبالغ،9  چندار  بخش  سیرود  روستای  در 
گفت:طبق  است  شده  انجام  گذاری  شبکه  متر   ۳۶۱
سرشماری سال 9۵ این روستا ۶۵ خانوار دارد که در 
شهریور امسال از نعمت گاز بهرمند شدند.وی با اشاره 
به اینکه ۱۱۱خانوار در روستای سیبان دره شهرستان 

ساوجبالغ ساکن هستند عنوان نمود:برای بهره مندی 
این ساکنین از نعمت گاز ظبیعی ۱۰ هزار و ۵4۶متر 
شبکه گذاری با اعتبار 4۵ هزار میلیون هزینه شده که 
شهریور امسال گاز رسانی به این روستا نیز به اتمام رسیده 
است.تقی نژاد اظهار داشت:8۶ روستای ساوجبالغ هدف 
شرکت گاز استان برای گازرسانی بوده است گفت:تا پایان 
مرداد 99 به 82 روستا گازرسانی صورت گرفته است و 
4 روستای)بریانچال،سرحه، سنج،وامکوه( نیر در دست 

اجرا قرار دارند.

گازرسانی به 1۴3هزار مشترک در ساوجبالغ
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ت  تبلیغا کل  یر مد
گفت:  گلستان  اسالمی 
)ع(   حسین  امام  زمان  در 
قرآن و دین از بین رفته بود و قیام 
حجت  کرد.،  زنده  را  ها  آن  امام 
االسالم نور اهلل ولی نژاد  با حضور 
)عج(  زمان  امام  یاوران  هیئت  در 
گرگان، با همراهی معاون فرهنگی 
ضمن  گلستان،  اسالمی  تبلیغات 
و  )ع(  سجاد  امام  شهادت  تسلیت 
آغاز اسارت خاندان امام حسین )ع( 
اظهارکرد: یکی از اهداف مهم قیام 
امام حسین )ع( اصالح امت جدش 
بوده است تا جامعه ای که هنوز زمان 
بسیاری از رحلت جدش نگذشته بود 

را اصالح کند.
اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 

اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  گلستان 
احادیث کمی از امام حسین )ع( به 
امر  این  بیان کرد:  ما رسیده است، 
نشان می دهد که حکومت فرصت 

منبر، جلسه مذهبی و شرایط نوشتن 
را فراهم نمی کرد و همه در خفقان 
هدایت  خاندان  به  کسی  و  بودند 
می  مراجعه  اگر  و  نکرده  مراجعه 

کرد، مجازات می شد.وی گفت: امام 
حسین )ع( برای اقامه عدل و در این 
شرایط هولناک قیام کرد تا جامعه به 
حالت عادی برگردد زیرا جامعه در 
غفلت بود و امروز بزرگترین رسالت 
ما هوشیاری است و بارها رهبر معظم 
دوری  و  هوشیاری  بر  هم  انقالب 
تاکید کرده است. از غفلت  گزیدن 

ولی نژاد بیان کرد: اگر در زمان امام 
حسین )ع( مردم غفلت نمی کردند 
موجب نمی شد تا بعد شهادت آن 
حضرت، با قیام های متعدد چندین 
هزار نفر کشته شوند.وی گفت: در 
زمان امام حسین )ع( قرآن و دین 
از بین رفته بود و اگر ما امروز دین 
امام  قیام  برکت  به  داریم  قرآن  و 

حسین )ع( است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

 زنده ماندن اسالم از برکات قیام امام حسین)ع( است
از  نوبت  انتخاباتی در سه  نامزدهای  تبلیغاتی  تهیه شده  فیلم 

صداو سیمای مرکز ایالم پخش می شود
محمد بازوند مدیر کل صدا وسیمای مرکز ایالم د ایالم گفت: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده، فیلم تهیه شده تبلیغاتی نامزدهای دور دوم انتخابات 
تا ۱9شهریورماه سالجاری در سه  از ۱۳  استان  مجلس شورای اسالمی در 

نوبت از صداو سیما مرکز ایالم پخش می شود.
وی افزود: این نامزدهای هر کدام ۳۰ دقیقه در تلویزیون و ۳۰ دقیقه 

در رادیو زمان در اختیارشان قرار می گیرد.
مدیر کل صدا وسیمای مرکز ایالم خاطر نشان کرد: ضبط این برنامه 
ها با نظارت کمیسیون تبلیغات انتخابات و متشکل از رئیس ستاد انتخابات و 

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: این تصمیم با توجه به شیوع بیماری کوید ۱9 و ممنوعیت 
فعالیت های انتخاباتی در سطح شهرها. گرفته شده است.بازوند یادآور شد: 
انتخاباتی  برنامه  توانند شنونده ویژه  نیز می  ایالم  رادیو  همچنین مخاطبان 
شامل صحبت های هردو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای 
امنیتی  سیاسی  معاون  حضور  با  توسعه  و  ایالم  برنامه  همچنین  و  اسالمی 

استانداری ایالم و رئیس شورای نظارت برانتخابات استان باشند.
اسفند سال گذشته در حوزه دهلران  انتخابات  به ذکر است؛  در  الزم 
)دهلران، دره شهر، آبدانان، بدره( بهزاد علیزاده با ۱8 هزار و ۵۰۵ رای و صادق 

کرمی با ۱۶ هزار و ۳72 رای به دور دوم انتخابات راه یافتند.

جلسه معارفه شهردار جدید انزلي برگزار شد
یدرالدین  معارفه  بندرانزلي جلسه  ارتباطات شهرداري  اداره  به گزارش 
بدري شهردار جدید انزلي با حضور علي اوسط اکبري مقدم معاون عمراني 
بندرانزلي برگزار شد. در  نماینده مردم  استانداري  گیالن و دکتر دنیا مالي 
جلسه ۱9 تیر امسال شورای شهر انزلی که با حضور ۶ عضو از اعضای شورا 

برگزار شد بدرالدین بدری با ۵ رای به عنوان شهردار انزلی انتخاب شد

آبرسانی به 4۲ روستای شهرستان رشت
 از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
نماینده مردم شهرستان  با  این شرکت در نشست  استان گیالن، مدیرعامل 
رشت در مجلس شورای اسالمی به میزبانی آبفای گیالن به تشریح چگونگی 
اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای رشت و برنامه های آتی این شرکت 

در راستای تأمین آب روستاها پرداخت.
و  آب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  حسینی  سیدمحسن   
فاضالب استان گیالن با اشاره به اینکه شهرستان رشت دارای 27۰ روستا 
با  خانوار   2۰ باالی  روستای   ۱88 افزود:  باشد  نفر می   2۰79۶۰ و جمعیت 
که  باشد  می  فاضالب  و  آب  شرکت  پوشش  تحت  جمعیت،  نفر   ۱۵4۱22
آبرسانی به 42 روستای شهرستان رشت از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن نیز 

در اولویت برنامه های این شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن در ادامه افزود: در پی 
تخصیص اعتبارات از ردیف صندوق توسعه ملی در سال ۱۳98 ، این شرکت 
بالغ بر 2۶۰ میلیارد ریال پروژه در دست اجرا دارد و به منظور ارتقاء کمیت و 
کیفیت آب در بخش روستایی، پس از یکپارچگی شرکتهای آب و فاضالب 
شهری و روستایی، استفاده از ظرفیت تصفیه خانه بزرگ آب گیالن در برنامه 

کار شرکت قرار گرفت

معاون وزارت تعاون اعالم کرد:
به  ارزان قیمت  تسهیالت  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  اعطای 

خانواده های نیازمند
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفت: 
در دوران کرونا در حوزه بهداشت و رفاه اجتماعی 7۵۰میلیون دالر افزایش 
اعتبار داشتیم و بیش از یک میلیارد دالر تسهیالت ارزان قیمت در اختیار 

خانواده های نیازمند قرار دادیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی،»احمد میدری« معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ایران در دیدار 
ویدئو کنفرانسی با »انارکریم اف« معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و حمایت 
اجتماعی جمهوری آذربایجان، زمینه های همکاری دو کشور را بررسی کردند.

در این گفت و گو بر تبادل تجربیات در مواجهه با ویروس کرونا و 
سیاست های دو کشور در خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه، اجرایی کردن 
مفاد اسناد منعقده میان دو وزارتخانه، همکاری در زمینه آموزش های فنی 
و حرفه ای و استانداردسازی مشاغل، همکاری در زمینه توانمند سازی افراد 
دارای معلولیت، تامین اجتماعی، بیمه روستائیان و کشاورزان و پایگاه اطالع 
رسانی اقشار تحت پوشش و همکاری در زمینه گردشگری سالمت، تاکید شد.

»احمد میدری« با اشاره به گفت و گوی اخیر وزرای دو کشور، بر اجرایی 
اظهار  و  تاکید  وزارتخانه  دو  میان  شده  منعقد  همکاری  اسناد  مفاد  شدن 
امیدواری کرد موضوعات همکاری های مشترک هرچه سریع تر عملیاتی شود.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری کشورها در شرایط کرونایی، گفت: 
روابط ایران و جمهوری آذربایجان در این شرایط گسترش خواهد یافت و 

امیدوارم مشکالت ناشی از این ویروس را به راحتی مهار کنیم.
معاون رفاه اجتماعی افزود: کشور ما هم تجربیات و موفقیت های زیادی 

در زمینه کنترل و مهار کرونا به دست آورده است.
دالر  7۵۰میلیون  اجتماعی  رفاه  و  بهداشت  حوزه  در  افزود:  میدری 
افزایش اعتبار داشتیم و بیش از یک میلیارد دالر تسهیالت ارزان قیمت در 

اختیار خانواده های نیازمند قرار دادیم.
 معاون رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی فعالیت های وزارت تعاون، 
تامین  زمینه  در  تجربیات  تبادل  کرد:  نشان  خاطر  اجتماعی  رفاه  و  کار 
اجتماعی، سوابق بیمه ای، گردشگری درمانی، تبادل نیروی کار و تنظیم 
موافقت نامه در این خصوص، آموزش های فنی و حرفه ای، استانداردسازی 
مدارک فنی و حرفه ای و برگزاری دوره های مهارت، همکاری و تبادل تجربه 
در زمینه بیمه های روستائیان، عشایر و کشاورزان از زمینه های مشترک دو 

وزارتخانه است.
میدری گفت: با توجه به افزایش نرخ بیکاری در جهان طبعا کشورها 
تمایل چندانی برای جذب نیروی کار خارجی از خود نشان نمی دهند ولی در 
برخی موارد شاهد بودیم نیروی کار خارجی، آمار اشتغال را افزایش می دهد 
زیادی  تواند مزیت های  نیروی کار فنی و تخصصی می  تبادل  و معتقدم 

برای دو کشور به همراه داشته باشد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، افزود: تبادل 
هیات های کارشناسی و گفت و گوهای ویدئو کنفرانسی می تواند روند عملیاتی 

شدن موضوعات همکاری میان دو وزارتخانه را تسریع کند.
»کریم اف«، معاون وزیر کار جمهوری آذربایجان نیز در این گفت و گو 
تاکید کرد: در چند سال گذشته دیدارهای متعددی میان مدیران دو وزارتخانه 

صورت گرفته است و این نشان از پویایی روابط دارد.
و  دارند  یکسانی  تقریبا  عملکرد  حوزه های  وزارتخانه  دو  افزود:  وی 
امیدوارم با تبادل هیات های کارشناسی بتوان تجربیات طرفین را به نحو 

مطلوب در اختیار یکدیگر قرار داد.
مشخصا  ماهر  کار  نیروی  تبادل  موضوع  نشان کرد:  خاطر  اف  کریم 
در حوزه مسئولیت های وزارت اقتصاد و هیات دولت جمهوری آذربایجان 
است و هر سه سال یکبار در این خصوص تصمیمات الزم اتخاذ می شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و حمایت اجتماعی جمهوری آذربایجان 
با بیان اینکه در دوران همه گیری ویروس کرونا، مشاغل رسمی هیچگونه 
آسیبی ندیده اند، گفت: در بخش مشاغل غیررسمی به اقشار آسیب دیده، 
کمک های نقدی به مبلغ ۱۱۰ دالر پرداخت شد و هم اکنون بالغ بر ۶۰۰ 

هزار نفر از این کمک های نقدی برخوردار هستند.
وی همچنین با ارزشمند خواندن تجربیات ایران در زمینه اقشار آسیب 
پذیر، روستائیان و عشایر افزود: مشترکات فرهنگی و تاریخی میان دو کشور 

می تواند ظرفیت های همکاری را گسترش دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:
خطری معامالت بورس را تهدید نمی کند

یک کارشـناس بازار سـرمایه گفت: تصمیماتی که جدیدا برای بهبود 
رونـد بـازار اتخـاذ شـده نشـان می دهد کـه سیاسـت کلی دولت در کشـور 
حمایـت از بـورس اسـت و بـه دنبال خـروج نقدینگـی از این بازار و سـلب 
اعتمـاد سـهامداران بـرای ادامـه سـرمایه گذاری در ایـن بـازار نیسـت و در 

وضعیـت فعلـی خطـری معامالت بـازار را تهدیـد نمی کند.
محسـن عبداللهـی بـه روند ایـن روزهای بورس اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت: رشـد تقریبـا 4۰۰ درصـدی شـاخص بـورس که بـازار توانسـت از 
بهمـن سـال 98 تـا اوایـل مرداد ماه به دسـت آورد باعث شـد تا بـازار نیاز 

بـه اصالح و دسـت به دسـت شـدن سـهام پیـدا کند.
وی اصـالح شـاخص بـورس از دو میلیـون واحـد تـا یـک میلیـون و 
۶۰۰ هـزار واحـد را ناشـی از فرآینـد طبیعـی رشـد دانسـت و گفـت: طبق 
فرآیندهای مالی هیچ رشـدی به صورت مسـتمر ادامه دار نیسـت و نیازمند 
برگشـت بـه رونـد گذشـته معامـالت و اصـالح  اسـت تـا سـهام بتوانـد با 
بهـای تمـام شـده جدید برای سـرمایه گذاران ایجـاد جذابیت کنـد و دوباره 

به مسـیر رشـد بازگردد.
عبدالهـی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه حمایت هـای سـاختاری و 
سـهامداری اخیـر از بـازار قطعـا رونـد صعـودی شـاخص بـورس ادامـه دار 
خواهـد شـد و ورود نقدینگـی بـه ایـن بـازار نسـبت بـه هفته های گذشـته 

بهتـر می شـود.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه افزود: سـیگنال جمع تصمیمـات اتخاذ 
شـده بـه بـازار نشـان می دهـد کـه سـاختار دولـت بـرای حفـظ و صیانت 
سـرمایه مردم حمایتی و مسـتمر اسـت و دولت همیچگونه تمایلی به ایجاد 

اصـالح بـازار یـا خروج سـرمایه های مـردم از این بـازار ندارد.
وی بـا بیـان اینکـه اراده دولت در بـورس مبتنی بر منفی شـدن روند 
بـازار نیسـت، افـزود: دولـت متشـکل از وزارتخانـه و دسـتگاه های مختلف 
اسـت کـه یکسـان کـردن و هماهنگـی بـرای فعالیـت آنهـا کار آسـانی 
نیسـت؛ بنابرایـن طبیعـی اسـت که گاهـی ایجـاد برخـی از  ناهماهنگی ها 
در تصمیم گیری هـا باعـث تاثیـر منفـی در ایـن بـازار شـود و ایـن موضوع 

نبایـد در میـان مـردم باعـث نااطمینانـی آنهـا بـه دولت و بازار شـود.
عبدالهـی گفـت: تصمیماتـی کـه جدیدا بـرای بهبود روند بـازار اتخاذ 
شـده اسـت نشـان می دهـد که سیاسـت کلی دولـت حمایت از بازار اسـت 
و بـه دنبـال خـروج نقدینگـی از این بازار و سـلب اعتماد سـهامداران برای 

ادامـه سـرمایه گذاری در این بازار نیسـت.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه اظهـار داشـت: رونـد کلـی بـازار بـا 
توجـه بـه حمایت هـای صـورت گرفتـه صعـودی و مثبـت خواهـد بـود و 
ممکـن اسـت دوبـاره در کوتاه مـدت شـاهد شـاخص دو میلیـون واحد در 

باشـیم. بازار 
وی افـزود: در وضعیـت فعلی خطری معامـالت بازار را تهدید نمی کند 
امـا سـرمایه گذاران بایـد این موضوع را در نظر داشـته باشـند که شـاخص 
بـورس نمی توانـد بـه صـورت مـداوم و دائمی مثبت باشـد بلکـه اصالحی 
کوتـاه مـدت را تجربـه خواهـد کـرد که ایـن موضوع بـه عنـوان ذات بازار  

می شـود. تلقی 
عبدالهـی بـا بیـان اینکـه پیش بینـی می شـود برآینـد کلـی معامالت 
بـورس از ایـن بـه بعد به این شـکل باشـد که بازار پنـج روز مثبت و دو روز 
منفـی خواهـد بـود، گفت: صندوق هـای ETF می توانند بر رونـد بازار تاثیر 
مثبـت داشـته باشـند، ایـن تصمیم عاملـی بر جلـب اعتماد سـرمایه گذاران 
در بـازار سـرمایه بـود و بـا آغـاز پذیره نویسـی دومیـن مرحلـه از عرصـه 
صندوق هـای ETF بـاز هـم سـهامداران بـه ایـن بـازار اعتمـاد کردنـد و 

متوجـه حمایـت دولـت از این بازار شـدند.

راه اندازی سایت  ۴g  تلفن همراه روستای پیشکمر 
تلفن     4g سایت   
راه  پیشکمر  روستای  همراه 

اندازی شد . 
به گزارش روابط عمومی مخابرات 
ه  همرا تلفن  سایت  گلستان  منطقه 
 4g  روستای پیشکمر که به تکنولوژی

مجهز است راه اندازی شد  
فرماندار  با حضور  این مراسم که 
کالله و تنی چند از مسئوالن شهرستانی 
برگزار شد سایت  4g  تلفن همراه به 
روستای  مردم  و  رسید  برداری  بهره 
بیشتری  کیفیت  از  میتوانند  پیشکمر 
بهره  اول  همراه  تلفن  ارتباطات  در 

مند شوند. 
الزم به توضیح است افتتاح سایت 
تلفن همراه اول در روستای پیشکمر در 
در  سیار  ارتباطات  توسعه  پروژه  قالب 
استان گلستان و راه اندازی ۱۶۰ سایت 
میباشد که موجب ارتقاء سطح پوشش 
کیفیت  افزایش  و  اول  همراه  دهی 

ارتباطات سیار در استان خواهد شد.

آگهی مفقودی
 الشه سند خودرو- برگ کمپانی - سند منقول و برگ سبز

خودرو سواری  پژو پرشیا به رنگ سورمه ای – متالیک مدل ۱۳79 نوع 
سوخت بنزین با شماره موتور 228279۰۳8۰7 و شماره شاسی 798۰2777با شماره 
پالک ایران ۵۵و 7۶۶ 88 بنام ابراهیم عباس پور از درجه اعتبار ساقط می باشند .

 
آگهی مفقودی 

سند کمپانی خودروی سواری پژو به رنگ سفید- روغنی مدل ۱۳9۳ به 
 NAAP4۱FD2EJ۶۶77۳۳ شماره پالک 7۱-4۵8ب 74 و شماره شاسی
و شماره موتور  ۱۶۳B۰۰۶۵۰۶۰متعلق به آقای محسن دلدار هفشجانی فرزند 
نصراله به کد ملی 4۶22۶7۳7۱۱ صادره از شهرکرد  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
به   9۰ مدل   248cc سیکلت  موتور  کارت  سبز،  برگ  کمپانی،  سند 
تنه  شماره  و   89248۱۵۱7 موتور  شماره  به  و   ۶4877  –  498 پالک  شماره 
248P9۰۰۰۵۵۱***NIY بنام توران غفاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
همدان 

مفقودی
اینجانب هادی کاوندی مالک خودرو سواری پژو پارس مدل 8۵ به شماره 
موتور  شماره  و   ۱9۳42۶97 شاسی  شماره  و   87 ایران   47 د   ۱۳4 انتظامی 
۱2484249۱۳9 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور 
دارد ظرف مهلت ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 
۱4 جاده تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه ۱ مراجعه نمایند. 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
همدان

مفقودی
اینجانب حمیدرضا عبادی مالک خودرو سواری پژو 2۰۶SD  مدل 98 به شماره 
 NAAP4۱FE4KJ۳۶۱۵8۶ انتظامی 289 س ۶۱ ایران ۱8 و شماره شاسی
کمپانی(  )سند  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   ۱۶۶B۰۰2۰7۵9 موتور و شماره 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی 
در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مهلت ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران 
خودرو واقع در کیلومتر ۱4 جاده تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند 
طبقه ۱ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. 
همدان

برگه اجرائیه
نبش  امام  خ  نصیرشهر  نشانی:  ایوبی،  فریدون  له  محکوم  مشخصات 

 8۵۱/98 دادنامه شماره  به بموجب  میدان کارگاه رنگ کاری مبل، محکوم 
، مورخ 98/۱۰/7 شورای حل اختالف رباط کریم شعبه دهم، محکوم علیه 
مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  تومان   ۱/۶7۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  ها محکوم  
علیه:  محکوم  مشخصات  باشند.  می  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2۶2/۰۵۰
۱- مهدی علیپور 2- عادل نجفی به نشانی: مجهول المکان، محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا بگذارد 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ۳- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم  و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندادباید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند ، اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
اموال  پرداخت  در  فرار  برای  لیکن   . اید  بوده  به  محکوم  پرداخت  و  حکم 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱  اجرای تمام یا قسمتی 
روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
و  احکام  اجرای  قانون  از  مواردی  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۳4
نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/۱/2۱ مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
اجرائیه  ۱۳77 که ظهر برگ  آبان   ۱۰ مالی مصوب  اجرای محکومیت های 

درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه ۱۰ شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

آگهی حصروراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه قوامی به شماره شناسنامه 2۶۵۵ به شرح 
دادخواست به کالسه 8/99/99 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
شماره  به  حسینی  جعفر  سید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
شناسنامه ۰۶9۰۱44۵۱2 در تاریخ 99/4/2۵ در اقامت گاه دائمی خود در 
گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: ۱-فاطمه قوامی فرزند سیدمحمد 
ش.ش2۶۵۵ متولد۱۳4۳ صادره از تربت حیدریه /مادر متوفی 2-سیده زهرا 
حسینیان فرزند سیدهاشم ش.ش۰9۳۶۶۳94۳9 متولد ۱۳8۱/4/۳ صادره 
از مشهد/همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده ۳۶2 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.سید حسین حسین 

زاده-رییس شورای حل اختالف شعبه 8 کدکن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
شماره  رای  برابر  سه  منطقه  ساری  شهرستان  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
مورخه   ۱۳99۶۰۳۱۰4۵7۰۰4۰۶7 و   ۱۳99۶۰۳۱۰4۵7۰۰4۰۵۶
۰۶/۰۵/۱۳99 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه 
ساری تصرفات مالکانه خانم مریم السادات حسینی رستمی فرزند سید 

اکبر بشماره ملی ۰۰۶98۱۰۰44 نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
و آقای مجتبی طاهری فرزند کریم آقا بشماره ملی 2۱8۱۱8۶944 نسبت 
و   ۱۳97-۱۶74 پروندهای  بشماره  و  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  به 
۱۶7۳-۱۳97 عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور مشتمل بر یکباب 
ساختمان به مساحت ۶99/۱۰ )ششصد و نود و نه متر و ده (متر مربع 
ثبت ساری خریداری مع   ۳ در بخش  واقع  اصلی   4 از پالک  قسمتی 
الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۰۵/۳۰ تاریخ 
انتشار نوبت دوم  ۱۳99/۶/۱۳ علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه۳
م الف۱99۰4۱۵4

سند  فاقد  ساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعین  قانون  آگهی 
رسمی نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 2۰-۰9-۱۳9۰ و برابر رای شماره۱292 مورخ 99-۰۵-2۱ 
و رای ۱۱۳۵ مورخ ۰۶-۰۵-۱۳99هیات مستقر در واحد ثبتی جویبار به کالسه 
پرونده های شماره ۰۳۵9-98 و۰۳۶۰-98 موضوع ماده یک قانون مذکور آقای 
به  مالکانه بالمعارض متقاضی نسبت  ابوالحسنی سراجی تصرفات  حسن علی 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۰-492 مترمربع خریداری 
شده بدون واسطه از آقای شعبان ابوالحسنی سراجی جویباری و مهدی ابوالحسنی 
جویباری تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنتی احداثی به مساحت 4۳2 مترمربع که خریداری شده بدون واسطه 
از آقای حسن علی ابوالحسنی سراجی جویباری به شماره پالک ---- فرعی 
از 8 اصلی واقع در بخش 7ثبت جویبار محرز گردیده است لذا به موجب ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
روزنامه محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر ودر روستاها ذای هیات الصاق تا 
درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نماید در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. تاریخ 
انتشار اول :۱۳-۰۶-۱۳99 تاریخ انتشار دوم : 29-۰۶-۱۳99 مرتضی قاسم پور 

رئیس ثبت اسناد وامالک جویبار 99
م-الف ۱99۰47۱۰

استعدادهای  ملی  سازمان  رئیس 
درخشان گفت: آزمون سمپاد امسال برگزار 
نیز  دانش آموزان  کارنامه   همچنین  و  شد 
قبولی های  لیست  و  است  شده  بارگذاری 
دانش آموزان را در اختیار استان ها قرار داده ایم.

چهارمین  و  سی  در  یاوری  الهام 
اجالس سراسری روسا و مدیران آموزش و 
پرورش سراسر کشور گفت: سمپاد، پیشینه 
مهم  وظایف  از  یکی  و  دارد  پرفرازونشیبی 
ما این است که خدمات ارائه شده سمپاد را 
وضوح بیشتری ببخشیم و الگوسازی کنیم 
بسازیم  به خوبی  را  دانش آموزان  هویت  و 
با مفهوم خدمت  ارتباط سمپاد را  تا بتوانند 
ذهن  ملکه  آن را  پیدا و  کشور  و  مردم  به 

خود کنند.
هویت سازی  ین  ا در  گفت:  وی 
ز  ا ید  با که  ی  ه ا ر نگا ا تغییر  و 
به  باشیم،  دانش آموزان سمپادی داشته 
ادارات  یعنی  کمک شرکای مدارس سمپاد 
آموزش وپرورش استان ها و مناطق نیاز داریم.

پیش رو  که  سالی  در  افزود:  یاوری 
داریم با ابزارهایی که در اختیار مدارس است 

به فرایند هویت سازی کمک کنیم تا باقوت 
و سرعت شکل بگیرد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشان با اشاره به اینکه سمپاد در سال آینده 
هدف،  اولین  گفت:  دارد،  مهم  هدف   ۳
برای پرورش  گسترش چتر خدمات سمپاد 
سمپاد  مدارس  نه فقط  استعدادهاست  همه 
و خود را کمک کار وزارت آموزش و پرورش 
می دانیم و به هر نوعی به ارتقای آموزش و 
پرورش نیز کمک خواهیم کرد؛ یکی از این 
طرح ها، طرح خواهرخواندگی مدارس و طرح 

سمپاد برای همه است.
یاوری گفت: یکی از کارهای مهمی که 
مناطق برای زمینه سازی برای گسترش چتر 
ایجاد  دهند  انجام  خدمات سمپاد می توانند 

تفاهم و تعامل است.
ش  ر و پر ملی  ن  ما ز سا ئیس  ر
استعدادهای درخشان ادامه داد: هدف بعدی 
روش های کم هزینه تر اجتماعی است. یکی 
شناسایی استعدادها  برای  ما  ابزارهای  از 
مدارس  در  درسی  متنوع  ایجاد رشته های 
سمپاد است. امروز رشته های مهارتی خوبی 

همچنان  که  از مدارس داریم  بسیاری  در 
نیازمند رشد و توسعه هستند. در طول زمان 
و تجربه هایی که در رشته ها خاص به دست 
می آوریم زمینه سازی فکری و ذهنی کنیم و 

معرفت را به دانش آموزان تزریق کند.
یاوری گفت: افزایش رشته های درسی 
لحظه ای  تصمیم  یک  و  است  فرایند  یک 
این  انجام  برای  استان ها  تمام  و  نیست 
فرایند باید به ما کمک کنند. همین طور برای 
شناسایی استعدادها ایجاد زمینه های مناسب 
برای تجربه های گوناگون دانش آموزان سمپاد 

الزامی است.

مسابقات  ایجاد  خصوص  در  وی 
در  رقابت ها  اغلب  گفت:  مدرسه ای  بین 
آموزش و پرورش، رقابت های بین ستاره ها 
و قهرمان ها بوده است؛ اما اگر ما بخواهیم 
را  حلقه ها  تمام  باید  بسنجیم  را  افراد  تمام 
بسنجیم به همین دلیل الزم است مسابقات 
بین مدرسه ای داشته باشیم. برای مثال دانش 
آموزان کل یک مدرسه یا مدرسه دیگر در 

زمینه های دیگر باهم به رقابت بپردازند.
یاوری با اشاره به سومین هدف مدارس 
سمپاد و نیازهای خاص دانش آموزان مدارس 
سمپاد گفت: با در نظر گرفتن چشم اندازی 

که این دانش آموزان می توانند ایجاد کنند به 
یک تربیت متوازن که تمام ساحت ها را در 

بربگیرد، برایشان اجرا کنیم.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای 
به  سمپاد  دانش آموزان  گفت:  درخشان 
دلیل درک باالتر درگیری بیشتری با مسائل 
پس  می کنند؛  پیدا  فلسفی  و  روان شناختی 
درک بیشتری از شدت بحران دارند، بنابراین 
بیشتر از مسائل متأثر می شوند. همچنین ما 
باید به ابعاد روان شناختی کرونا توجه کنیم و 

برای این نیاز چاره اندیشی کنیم.
یگر  د یژگی  و  : د ا د مه  ا د ا وی 
دانش آموزان سمپادی تحمل باالتری نسبت 
عملکرد  می توانند  و  دارند  مبهم  شرایط  به 
باید  ما  باشند.  داشته  شرایط  این  در  خوبی 
چارچوب کلی جهان را با توجه به فرهنگ و 

نوع تربیت برایشان تبیین کنیم.
م  مقا ز  و مر ا  : گفت ی  و
معظم رهبری تأکید بر رسیدگی به مدارس 
سمپاد داشتند. یک بعد رسیدگی، بعد فیزیکی 
و ساختمان و تجهیزات است که به کمک 
مناطق  و  استان ها  آموزش وپرورش  ادارات 

نیاز داریم. ما باید بپذیریم که یاری رساندن 
به مدارس سمپاد سبب کمک به حل مسائل 

کشور است.
به  دانش آموزان سمپاد،  یاوری گفت: 
ارتباطات و تعامالت گسترده با سایر بدنه های 
بدنه  همچنین  دارند.  نیاز  آموزش وپرورش 
با  ارتباط  تعامل و  باید  نیز  آموزش وپرورش 
ارتباط  این یک  و  کنند  برقرار  مدارس  این 

دوطرفه است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشان ادامه داد: نیروی انسانی در الیه های 
شکننده  بسیار  سمپاد  مدارس  در  مدیریتی 
در  حداقلی  تغییرات  کنیم  باید سعی  است. 
از  تا  باشیم  داشته  انسانی  نیروی  حوزه ی 
و  استفاده ی بهتری کنیم  همکاران  تجارب 
این تجربه به نسل های بعدی منتقل کنیم.

امسال  سمپاد  آزمون  افزود:  یاوری 
اعالم  و  برگزاری  بین  فاصله  و  برگزار شد 
کارنامه  همچنین  و  بود  هفته  دو  نتایج 
و  است  شده  بارگذاری  نیز  دانش آموزان 
اختیار  در  را  لیست قبولی های دانش آموزان 

استان ها قرار داده ایم.

کارنامه دانش آموزان سمپاد روی سامانه قرار گرفت
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تیم منتخب کشتی آزاد به اوکراین نمی رود
کشتی  ملی  تیم های  مدیر 
شرایط  حاضر  حال  در  گفت:  آزاد 
حضور در یک تورنمنت بین المللی را 
نداریم و به تبع آن نمی توانیم دعوت 
فدراسیون اوکراین را نیز برای حضور 

در مسابقات قبول کنیم.
محسن کاوه افزود: دعوتنامه ای 
که از سوی فدراسیون کشتی اوکراین 
برای حضور در تورنمنت بین المللی 
برای ما فرستاده شد، نشان داد که 
کشتی در دنیا در حال حرکت کردن 
است و ما هم باید پیش بینی الزم را 

برای کشتی خود داشته باشیم.
در حال حاضر  داد:  ادامه  وی 

و  نیست  مشخص  کشتی  ملی  تیم های  تمرینات  برگزاری  چگونگی  نحوه  هنوز 
همچنین مجوز تمرینات در باشگاه ها و برگزاری مسابقات را نداریم و اگر بخواهیم 

تیم منتخبی را راهی اوکراین کنیم باید خروجی ما از برگزاری یک مسابقه باشد.
کاوه تصریح کرد: برخی از کشورها از جمله ارمنستان و جمهوری های روسیه، 
تمرینات خود را شروع کرده اند و ما نیز باید کار خود را آغاز کنیم، اما این امر نیازمند 
آن است که شرایط کشور به جهت شیوع ویروس کرونا بهتر شده و مجوزهای الزم 

نیز برای انجام تمرینات و مسابقات به ما داده شود.
مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد در پایان خاطرنشان کرد: برای برگزاری 
اردوهای تیم های ملی به صورت محدود نیز باید شرایط انجام و نحوه چگونگی کار 

به ما ابالغ و مجوزهای الزم داده شود.
 رقابت های بین المللی اوکراین با عنوان »کاپ کشتی کیف«  روزهای 2۵ تا 

27 مهرماه در شهر کیف برگزار می شود.

پس از ورود به ماجرای صعودهای نامناسب صورت گرفت؛
انکار عجیب فدراسیون کوهنوردی درباره ارائه خدمات در دماوند!

پس از ورود به ماجرای صعودهای نامناسب دماوند، فدراسیون کوهنوردی در 
اطالعیه ای خدمات ارائه شده توسط این فدراسیون در پناهگاه های دماوند را انکار 

می کند.
در حالی که صعود به دماوند در چند هفته گذشته با توجه به شیوع کرونا ممنوع 
شده بود اما شاهدیم که همچنان جمعیت زیادی برای صعود به این کوه اقدام می 
کنند. از عکس ها و فیلم های منتشر شده به راحتی می توان فهمید که پروتکل های 
بهداشتی هنگام صعود به این کوه رعایت نمی شود. فدراسیون کوهنوردی به عنوان 
متولی صعودهای ورزشی در ایران بارها اطالعیه هایی در خصوص ممنوعیت صعود 
و بحث های حاشیه ای آن صادر کرد که بیشتر این اطالعیه ها نتوانست مقبول واقع 

شود. در جدیدترین اطالعیه این فدراسیون نکات عجیبی به چشم می خورد. 
این اطالعیه جدید که در پاسخ به شبهات ایجاد شده در خصوص ارائه خدمات 
پناهگاه های این فدراسیون هنگامی که اعالم کرده بود پناهگاه هایش هیچ خدماتی 
را به کوهنوردان نمی دهد، صادر شده است اما پرداختن به آن خالی از لطف نیست.

بی اطالعی یا فرار رو به جلو؟
فدراسیون در این اطالعیه اعالم کرده است که »با توجه به رویکردهای بازدارنده 
نسبت به شیوع کرونا در استان مازندران، ممنوعیت صعود به دماوند از سوی بخشداری 
محترم الریجان در تاریخ ۱۵ مرداد 99 به فدراسیون ابالغ گردید و خواستار اطالع 
رسانی به کوهنوردان و همکاری در این زمینه شدند. فدراسیون کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی نیز بنا بر وظیفه اخالقی و انسانی بارها و بارها از طریق مبادی مختلف این 
ممنوعیت و  محدودیت را اطالع رسانی و بالدرنگ سرویس دهی معمول قرارگاه های 

خود در منطقه دماوند را به حالت تعلیق درآورد.”
اما در حالی که فدراسیون کوهنوردی باز هم تاکید می کند که سرویس دهی را 
به حالت تعلیق در آورده،  فیلم های انتشار یافته خالف این موضوع را ثابت می کند.

به نظر می آید فدراسیون کوهنوردی با ورود سازمان های ذیربط به ماجرای 
صعودهای نامناسب دماوند و ارسال گزارش به ستاد مقابله با کرونا در تهران می خواهد 
فرار رو به جلویی را داشته باشد یا شاید هم اصال نمی داند که در پناهگاه هایش که 

یکی از زیر مجموعه های این فدراسیون به حساب می آید، چه خبر است.
نامه سرگشاده بدون اقتدار

در بخش دیگر این اطالعیه آمده است:«با این وجود و به دلیل فصل صعود 
به دماوند، با حجم گسترده کوهنوردان در ارتفاعات دماوند مواجه بودیم. خاطر نشان 
می شود اعمال ممنوعیت تردد و ورود کوهنوردان به منطقه به عهده فدراسیون نیست، 
اما نهادهای ذی ربط محلی نه تنها اقدام اثربخشی برای ممانعت از ورود کوهنوردان به 
عمل نیاوردند، حتی تحقیقا خدمات معمول شان را نیز تعلیق نکردند. فدراسیون نیز طی 
نامه ای رسمی و سرگشاده که رسانه ای نیز شد از فرمانداری محترم آمل درخواست 

کرد این مهم را به صورت جدی و عملی پیگیری کند.”
فدراسیون کوهنوردی در حالی از نامه سرگشاده صحبت به میان می آورد که 
بعد از خواندن نامه این موضوع به شما القا می شود که هدف برداشتن تکلیف از شانه 
های خود بوده است. همچنین با این ادبیات منتشر شده متوجه خواهیم شد که این 

فدراسیون در انتشار بیانیه هایش اقتدار چندانی از خود نشان نمی دهد.
در آخر این اطالعیه که توسط فدراسیون کوهنوردی منتشر شده، آمده است:«لذا 
تصریح می گردد آنچه از فدراسیون برمی آید، یعنی اطالع رسانی و درخواست عدم صعود 
کوهنوردان و همچنین تعلیق خدمات معمول پناهگاه از جمله رزرو اینترنتی، ارائه اتاق، 
تخت و ... از همان زمان ابالغ نهادهای استانی، بالفاصله محقق گردید، اما در عین 
حال آنچه شایان توجه است و از سوی ناظران و منتقدان گرامی مغفول واقع می شود 
اینکه نظر به اهمیت فعالیت ستاد اطالع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان و 
ستاد حفظ محیط زیست کوهستان مستقر در بارگاه سوم دماوند و سایر کمک های 
الزم به کوهنوردان مصدوم و یا آنان که به دلیل شریط اورژانسی نیاز به خدمات حیاتی 
و فوری دارند، عمال نمی توان درب ورودی پناهگاه را کامال مسدود نمود، اما تاکید 

می گردد هیچگونه خدمات اقامتی یا فروشگاهی طی این مدت ارائه نشده است.«”
فدراسیون کوهنوردی در حالی صحبت از باز بودن درب پناهگاه ها به دلیل امداد 
رسانی به کوهنوردان به میان می آورد که این موضوع هیچگاه توسط هیچ منتقد و 
ناظری بیان نشده بود. بدیهی است که برای حفظ جان مردم باید از دل و جان مایه 
گذاشت اما به نظر می آید فدراسیون کوهنوردی این موضوع را بیان کرده که بحث 

اصلی را منحرف کند.
فدراسیون کوهنوردی در حساب رسمی خود تصاویری مبنی بر بسته بودن درب 
های پناهگاه ها را منتشر کرده بود که خالی از اشکال هم نبود. این تصویر در 2۰ مرداد 
ماه منتشر شد درحالی که تاریخی که در عکس، تعطیلی بارگاه سوم دماوند را مشخص 
می کند 2۱ مردادماه بود! مشخص نیست که اگر درب پناهگاه ها برای امداد رسانی باز 
بوده چرا فدراسیون اصرار داشت این عکس را با این اشتباه فاحش انتشار دهد؟ مگر 
آن زمان کوهنوردان به امداد نیاز نداشتند؟ اما چرا سریعا فدراسیون تغییر موضع داد؟

نکته دیگر ارائه خدمات امدادی به جمعیت زیاد دماوند است. هر هفته امدادگران 
فعالیت های بسیاری را انجام می دهند. اگر جمعیت در دماوند بیش از حد باشد آیا می 

توان به تمامی کوهنوردان خدمات امدادی داد؟
فدراسیون باید از جنبه دیگری به این موضوع بپردازد چرا که گروه های امداد و 
نجات با این وضع هر هفته فرسوده تر شده و نمی توانند به تعداد زیادی از کوهنوردان 
کمک رسانی داشته باشند، بنابراین بهتر است به جای صدور اطالعیه های متعدد 

کمی حواسمان به این امدادگران زحمتکش باشد.
همچنین در آخر این اطالعیه تاکید می گردد که هیچگونه خدمات اقامتی و 
فروشگاهی در طی این مدت داده نشده است اما عکس ها و فیلم های منتشر شده 
خالف این امر را ثابت می کند.  هفته های گذشته با وجود اعالم تعطیلی پناهگاه ها 
تمامی خدمات با قیمت های عجیب غریب به تمامی کوهنوردان داده می شد. در بین 
کوهنوردان صعود کننده به دماوند نیز موارد مشکوک به کرونا وجود داشت که هیچ 

کدام از نهاد ها مسئولیت این موضوع را نمی پذیرند.

کومان: با وجود نیمار به پاری سن ژرمن نمی روم
مهاجم فرانسوی بایرن مونیخ تاکید کرد که 
با وجود نیمار در پاری سن ژرمن غیر ممکن است 

که راهی این تیم شود.
به گزارش کیکر، کینگسلی کومان یکی 
از استعدادهای بزرگ فوتبال فرانسه است که در 

بایرن مونیخ بازی می کند.
کومان فوتبال خود را از پاری سن ژرمن 
آغاز کرد و بعد از آن راهی یوونتوس شد بعد به 
صورت قرضی به بایرن پیوست و در نهایت قرارداد 

او دائمی شد.خبرهای درباره پیوستن کومان به پاری سن ژرمن به گوش می رسید که 
این بازیکن آن را رد کرد.

او گفت: با وجود نیمار بسیار بعید است که به پاری سن ژرمن بروم. فعال که 
بازگشت به پاریس در برنامه من وجود ندارد.

او ادامه داد: نمی توانم بگویم که هرگز به پاری سن ژرمن نمی روم. من هنوز 
خاطرات شیرین دوران کودکی خود را با این تیم در سر دارم. پاریس همواره در قلب 
من خواهد بود. ترک این تیم تصمیم درستی بود. شاید اگر از پاری سن ژرمن جدا 
نمی شدم هرگز نمی توانستم قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کنم. من تصمیم 

راحتی نگرفتم اما اکنون خوشحالم که این تصمیم جواب داد.
بایرن مونیخ با تک گل این بازیکن فرانسوی توانست جام قهرمانی را در لیگ 

قهرمانان اروپا باالی سر برد و پاری سن ژرمن را با یک گل شکست دهد.

پس از غیبت در تست کرونای بارسا؛
»مسی« در معرض جریمه یک میلیون پوندی

براساس گزارش ها »لیونل مسی« به دلیل 
در  عدم شرکت  و  بارسلونا  تمرینات  در  غیبت 
آزمایش کووید-۱9، در معرض جریمه سنگینی 

از سوی باشگاه قرار گرفته است.
فوق ستاره آرژانتینی هفته گذشته با ارسال 
فکسی به مدیریت باشگاه بارسلونا اطالع داد که 
قصد دارد بعد از 2۰ سال نیوکمپ را ترک کرده 
و بدین منظور خواستار فعال کردن بند موجود در 
قراردادش است؛ بندی که وی را قادر می سازد تا 

به عنوان بازیکن آزاد از بارسا جدا شود.
اللیگای اسپانیا در خصوص این موضوع از باشگاه بارسلونا حمایت و اعالم کرد 

که بند فسخ 7۰۰ میلیون یورویی مسی همچنان پابرجا و فعال است.
مسی بدش نمی آید که در این چالش با بارسا سرشاخ شود مگر آنکه باشگاه 
منچسترسیتی یا هر باشگاه متمول دیگری بتواند با باشگاه کاتالونیایی به توافق برسد.

در این بین، نشریه مارکا در گزارشی مدعی شد که مرد ۳۳ ساله آرژانتینی در نتیجه 
رفتار اوایل هفته جاری خود، در معرض جریمه سنگینی قرار گرفته است.

او از حضور در تست کرونا و تمرین دیروز خودداری کرد زیرا معتقد است که دیگر 
بازیکن بارسا نیست. این گزارش مدعی است که منطبق با »توافق جمعی اللیگا و اتحادیه 

فوتبالیست های اسپانیا، او می تواند با جریمه نقدی تنبیه شده  یا حتی تعلیق شود.«
مارکا در گزارش خود آورده است که اسناد این توافق مقرر می کند که در صورتی 
که یک بازیکن در دو جلسه بدون دلیل موجه مسوولیت خود را )در این مورد تمرین 
تیم( را ترک کند، از مقررات تخطی کرده است؛ سومین غیبت از حضور در تمرینات به 
کسر ۱۱ روز از حقوق و یا جریمه ای معادل 2۵درصد از دستمزد ماهانه خواهد انجامید.

مسی در بارسا ساالنه ۵4 میلیون پوند درآمد دارد بنابراین یک چهارم دستمزد 
ماهانه وی حدود ۱.۱ میلیون پوند خواهد شد.

البته گفته می شود »جوزپ ماریا بارتومئو« تمایل به جریمه کردن مسی ندارد زیرا 
این کار آتش اختالفات را شعله ورتر خواهد کرد.

»خورخه« پدر لیونل مسی قرار است فردا با بارتومئو مالقات و در خصوص آینده 
مسی مذاکره کرده و در صورت فراهم بودن شرایط به توافق برسند.

****
ادعا در بریتانیا؛

ارزش قرارداد ۵ساله مسی با سیتی: 7۰۰میلیون یورو
نشریه بریتانیایی دیلی رکورد مدعی شد لیونل مسی با باشگاه منچسترسیتی 
بر سر مفاد مالی قرارداد احتمالی به توافق رسیده و مبلغ این قرارداد پنج ساله، 7۰۰ 

میلیون یورو خواهد بود.
نشریه بریتانیایی دیلی رکورد مدعی شد لیونل مسی با باشگاه منچسترسیتی بر 
سر مفاد مالی قرارداد احتمالی دو طرفه به توافق رسیده و اگر در نهایت مسی موفق شد 
در دعوای حقوقی فعلی با بارسا پیروز شده و برای پیوستن به سیتی چراغ سبز دریافت 
کند، با تیم انگلیسی قراردادی پنج ساله امضا خواهد کرد که به موجب آن رویهم رفته 

7۰۰ میلیون یورو عایدی مالی خواهد داشت.
عالوه بر این گفته می شود بخشی از سهام سیتی فوتبال گروپ، مالک باشگاه 
منچسترسیتی، به لیونل مسی پیشنهاد شده و انتظار می رود او سه سال بعد از حضور 
در سیتی به آمریکا رفته و دو سال را هم با پیراهن تیم خواهرخوانده سیتی، نیویورک 

اف سی بازی کند. تیمی آمریکایی که مالکیتش در اختیار سیتی فوتبال گروپ است.
 دیلی رکورد مدعی است بخشی از سهام مدیریتی سیتی فوتبال گروپ به مسی 
پیشنهاد داده شده تا خیال مالکین اهل ابوظبی این گروه از راضی کردن او راحت 
باشد. اما رکورد می گوید با توجه به پیچیدگی هایی که اخیراً در محاسبات درصد سهام 
مدیریتی سیتی فوتبال گروپ بوجود آمده ممکن است مسی با این بخش از پیشنهاد 
موافقت نکرده و خواهان آن شود که معادل این مبلغ هم به صورت نقد به او پرداخت 
شود. در هر صورت کل مبالغ پرداختی به مسی در این دوره پنج ساله به حدود 7۰۰ 

میلیون یورو بالغ خواهد شد.

دو روزنامه نگار معتبر اروپایی:
پیوستن کای هاورتز به چلسی قطعی شد

کریستین فالک و فابریزیو رومانو تایید کردند 
که پیوستن کای هاورتز به چلسی قطعی شده و 

او هفته آینده رسماً به این تیم خواهد پیوست.
کریستین فالک روزنامه نگار مشهور آلمانی 
و فابریزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی در 
توییتهایی تایید کردند که پیوستن کای هاورتز 
پدیده آلمانی بایر لورکوزن به چلسی قطعی شده 
و تنها قدم باقی مانده اعالم رسمی این انتقال 

توسط باشگاه چلسی است.
کریستین فالک در گزارش خود برای روزنامه آلمانی بیلد فاش کرد که کای هاورتز 
این هفته روز یکشنبه در شهر لندن حضور داشته و در باشگاه چلسی تست پزشکی داده 
است. فابریزیو رومانو هم در توییتر به این خبر فالک واکنش نشان داد و تایید کرد که 

هاورتز به چلسی خواهد پیوست.
اما رومانو به این بسنده نکرد و با اضافه کردن اطالعات جدیدی درباره این 
پرونده نقل و انتقاالتی گفت که دو باشگاه لورکوزن و چلسی 9 روز پیش بر سر انتقال 
کای هاورتز به توافق رسیده اند و حاال تنها قدم باقی مانده اعالم رسمی آن توسط 

باشگاه چلسی است.
رومانو می گوید مبلغ توافق دو طرف ۱۰۰ میلیون یورو بعالوه پاداش بوده است. 
قرارداد چلسی و هاورتز پنج ساله است و حاال باید دید آبی های لندن چه زمانی خرید 

جدیدشان را به صورت رسمی معرفی خواهند کرد.

واکنش دپای به احتمال حضور در بارسلونا
کاپیتان لیون به احتمال حضورش در بارسلونا بعد از آمدن رونالد کومان واکنش 

نشان داد.
به گزارش از اکیپ، ممفیس دپای یکی از بازیکنانی است که خبرهای درباره 

حضور او در بارسلونا به گوش می رسد.
این بازیکن هلندی رابطه خوبی با رونالد کومان سرمربی جدید بارسلونا دارد و همین 
باعث شده تا بحث حضور او در آبی اناری ها جدی باشد.دپای پیش از این در اظهار نظری 
اعالم کرد که دوست دارد راهی تیم بزرگی شود که با آن قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا را تجربه کند و همین باعث شده است تا زمزمه جدایی او از لیون مطرح شود.
او گفت: از صحبت های من بد برداشت شد. من نگفتم که دوست دارم لیون را 

ترک کنم. تنها گفتم که دوست دارم قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کنم.
دپای ادامه داد: هنوز یک سال دیگر با لیون قرارداد دارم. من کاپیتان تیم هستم 
و تیم بسیار خوبی داریم. خوشحالم که در فصل جدید هم خوب ظاهر شدیم. خواهیم 

که بازی های خوب خود را ادامه دهیم.
دپای در دیدار دوم لیون در فصل جدید لیگ فرانسه موفق شد سه گل به ثمر 
رساند. او فصل قبل با لیون موفق شد به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند 

که در نهایت برابر بایرن مونیخ تن به شکست دادند.

شرایطی  در  استقالل 
مقابل  را  حذفی  جام  فینال 
تراکتور برگزار خواهد کرد که 
علنی شدن اختالف سعادتمند و فرهاد 
تاثیر  تحت  را  آبی ها  شدیدا  مجیدی، 
قرار داده و این نگرانی برای هواداران 
حواشی  این  که  دارد  وجود  استقالل 

باعث از دست رفتن جام حذفی شود.
اعالم  مجیدی  فرهاد  چه  اگر 
تراکتور قطعا  از دیدار مقابل  بعد  کرده 
سعادتمند  تا  رفت  خواهد  استقالل  از 
سرمربی مورد نظرش را جانشین او کند 

اما ماجرا به این سادگی نیست.
که  است  آن  از  حاکی  خبرها 
این صحبتها، دوست  علیرغم  مجیدی 
دارد در استقالل بماند و اقداماتش طی 
برای  بوده  برنامه ای  گذشته،  روزهای 
با  تا  شود  مجاب  ورزش  وزارت  اینکه 

سعادتمند قطع همکاری کند.
از  یکی  که  استقالل  سرمربی 
و  سفت  حامی  مدیره  هیات  اعضای 
سخت اوست، امیدوار است با قهرمانی 
در جام حذفی، نه تنها به وعده اش به 
هواداران تیمش عمل کند بلکه شرایط 
را طوری رقم بزند که احمد سعادتمند 
نداشته  استقالل  از  رفتن  جز  چاره ای 
می شود  گفته  آنکه  خصوص  به  باشد 
حرفهای اخیر سعادتمند درباره مجیدی 
باب میل برخی از اعضای هیات مدیره 
نبوده و گویا آنها به جز مجیدی، بر سر 
استراماچونی هم با مدیرعامل باشگاه به 

مشکل خورده اند.
ایرانی  مربی  کدام  نیاید  استرا 

می آید؟
این سکه روی دیگری هم دارد. 
پافشاری  حرفش  روی  مجیدی  اگر 
کند و از استقالل برود، آنوقت تکلیف 
جانشین او چیست؟ سعادتمند که امیدوار 
است بتواند هر طور شده استراماچونی 
را به تهران برگرداند منتهی اگر قوانین 

این  فوتبال  فدراسیون  و  لیگ  سازمان 
اجازه را به او ندهد، آنوقت او چاره ای 

جز استفاده از یک مربی ایرانی ندارد.
امیر  شایعات،  و طبق  کاغذ  روی 
اصلی  گزینه های  از  یکی  قلعه نویی 
جانشینی مجیدی است منتهی او تنها 
نامی نیست که اطراف استقالل شنیده 
می شود. جواد نکونام و محمود فکری 
دیگری هستند که می توانند  مربی  دو 
نکونام  باشند.  استقالل  سرمربی جدید 
بر  مبنی  آذری  سعید  ادعای  علیرغم 
اهواز،  در  ادامه حضورش  بودن  قطعی 
هنوز درباره فصل بعد تصمیم نگرفته و 
درباره محمود فکری هم هنوز مشخص 
نیمکت  روی  بعد  فصل  او  که  نشده 

نساجی خواهد نشست یا نه.
گزینه ویژه عضو هیات مدیره

به جز این دو مربی، از یک مربی 
استقاللی و البته سرشناس دیگر هم به 
شده.  برده  نام  استقالل  گزینه  عنوان 
هیات  اعضای  از  یکی  که  مربی ای 
مدیره استقالل به دنبال آوردن او به این 
تیم است و حتی مربی مربوطه دستیار 
مربی ای  کرده.  انتخاب  هم  را  اولش 
که حضورش در استقالل، می تواند به 

اندازه بازگشت احتمالی امیر قلعه نویی به 
استقالل سروصدا کند و البته جنجالی 
شود. این گزینه هم مثل امیرقلعه نویی 

با ناکامی استقالل را ترک کرد.
***

ماهی  شهریور  فینال  سومین 
جام حذفی؛

هت تریک  استقالل؛  علیه  آمارها 
در پنالتی؟

قرار است برای سومین بار در تاریخ 
جام حذفی باشگاه های کشور فینال این 

مسابقات در شهریورماه برگزار شود.
و  ن  ا تهر ستقالل  ا ی  تیم ها
از  پنجشنبه  امروز  تبریز  تراکتورسازی 
ساعت ۱8:۱۵ دقیقه در فینال جام حذفی 
باید در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد به 
مصاف یکدیگر بروند. قرار است برای 
سومین بار در شهریور ماه، فینال جام 
حذفی برگزار شود. اتفاقی که پیش از 
این 2 بار در سال های ۱۳7۶ و ۱۳8۵ 

رخ داده بود.
 ۱۳7۶ سال  شهریورماه  در  ابتدا 
ورزشگاه  در  کرج  بهمن  و  شیراز  برق 
تیم   2 رفتند که  به مصاف هم  آزادی 
از تساوی یک بر یک در جریان  پس 

بازی کارشان به ضربات پنالتی کشیده 
سد  از  شیراز  نماینده  آنجا  در  و  شد 
حریف خود گذشت و با هدایت »ابراهیم 
بیوگرادلیچ« برای نخستین مرتبه جام 

قهرمانی را باالی سر برد.
و  سپاهان  بعد  سال   9 حدود 
رفت  دیدار   2 در  که  بودند  پرسپولیس 
فصل  فینال  کننده  برگزار  برگشت  و 
۱۳8۶-۱۳8۵ بودند. دیدار رفت در تاریخ 
22 شهریور با نتیجه مساوی یک بر یک 
در تهران تمام شد و در بازی برگشت هم 
که در تاریخ ۳۱ شهریور به انجام رسید 
به  کار  تکرار شد.  نتیجه  مجددا همین 
ضربات پنالتی کشیده شد و تیم اصفهانی 
موفق شد با نتیجه 4 بر 2 از سد حریف 
تهرانی اش بگذرد و با »لوکا بوناچیچ« به 

عنوان قهرمانی دست پیدا کند.
حاال قرار است شاهد سومین فیناِل 
شهریورماهی در جام حذفی باشیم. در 
بازنده  تهرانی  تیم های  قبلی  دیدار   2
فینال بودند و از طرفی هر 2 بازی به 
ضربت پنالتی کشیده شد. حال باید دید 
خواهد  ماجرا  این  شامل  نیز  استقالل 
شد و اصال این دیدار به پنالتی کشیده 

خواهد شد یا خیر.

آخر هفته جنجالی در انتظار استقالل!

پنجشنبه فوق العاده حساسی در انتظار استقالل و هوادارانش است.

ه  شگا با ست  پر سر
به  بزرگی  وعده  پرسپولیس 
است.  داده  تیمش  هواداران 
تمدید  را  رسن  بشار  قرارداد  اینکه 

خواهد کرد.
از  بخشی  در  رسول پناه  مهدی 
پرسپولیس،  هواداران  با  صحبتهایش 
مدعی شده که هیچ مشکلی برای تمدید 

قرارداد رسن وجود ندارد.
صحبت  رسن  بشار  با  گفته:  او 
کرد.  امضا  را  اولیه  توافق  او  و  کردیم 
فصل  از  دالر  هزار   ۱۳8 حدود  رسن 
قبل طلب دارد و من به او گفتم که این 
تا شنبه پرداخت می کنم. بشار  را  پول 
هم گفت قرارداد اولیه را امضا می کند و 
مشکلی نیست. بشار گفت ۱۰ درصد به 
قراردادم اضافه کنید که من هم گفتم، 
باشگاه  به  امروز  بود  هم  قرار  چشم! 
صورتی  بیاید.در  فردا  گفتم  که  بیاید 
که صحبتهای رسول پناه صحت داشته 
که  می آید  وجود  به  سوال  این  باشد، 

تمدید قرارداد بشار چقدر برای قرمزها 
هزینه خواهد داشت.

قرمزها ابتدا باید ۱۳8 هزار دالر به 
هافبک عراقی شان پرداخت کنند. قیمت 
دالر در بازار امروز ارز، حدود 2۳ هزار 

تومان بوده که مطالبات رسن با قیمت 
میلیون   ۱74 و  میلیارد   ۳ دالر،  امروز 

تومان می شود.
برای  پرسپولیس  با  رسن  قرارداد 
تمام  و در صورت محاسبه  یک فصل 

که  می شود  دالر  هزار   4۵۰ آپشن ها، 
عراقی،  هافبک  درخواست  به  توجه  با 
 ۱۰ افزایش  در صورت  او  قرارداد  رقم 
درصدی به 49۵ هزار دالر خواهد رسید) 
البته قرارداد او بدون آپشن ۳۰۰ هزار 
دالر است و شاید قرار باشد ۱۰ درصد 

به اصل قرارداد او اضافه شود(
اگر قرار باشد ۱۰ درصد به اصل 
امروز  قیمت  با  شود،  اضافه  او  قرارداد 
به  باید  پرسپولیس  ارز،  بازار  در  دالر 
رسن، 7 میلیارد و ۵9۰ میلیون تومان 
اگر  اما  آینده پرداخت کند  برای فصل 
قرار  مبنا  را  دالر  هزار   49۵ بخواهیم 
دهیم، آنوقت پرسپولیس باید ۱۱ میلیارد 
و ۳8۵ میلیون تومان برای این بازیکن 

کنار بگذارد.
میلیاردی   ۳,۱ بدهی  به  توجه  با 
پرسپولیس به رسن، قرمزها برای تمدید 
میلیارد   ۱۰,۵ حداقل  باید  او  قرارداد 
تومان کنار بگذارند و باید دید رسول  پناه 
می تواند به وعده بزرگش عمل کند یا نه.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هزینه تمدید قرارداد رسن؛ حداقل 10.۵ میلیارد تومان

خدمت  به  با  تو  ر پو
گرفتن مهدی طارمی، سومین 
را  تاریخش  آسیایی  بازیکن 
جذب کرد. این اتفاق در حالی رخ داده 
با  پورتو  آسیایی  قبلی  بازیکن  دو  که 
وجود درخششی که پیش از پیوستن به 
انتظارات را  نتوانستند  این تیم داشتند، 

برآورده کنند.
از  پس  باالخره  ایران  فوتبال 
و  یت  شکا درگیری،  خبر  مدت ها 
خوب  خبر  یک  باالخره  شکایت کشی 
مهدی  پیوستن  خبر،  این  شنید.  هم 
طارمی به پورتو با قراردادی چهارساله 
از  یکی  به  حالی  در  طارمی  و  بود 
پیوست  اروپا  تیم های  پرافتخارترین 
که اولین آسیایی نبوده که به این تیم 

ملحق شده است.
نکته جالب درباره پورتو این است 
که تا سال 2۰۱۶ هیچ بازیکنی از آسیا 
بازیکن  اولین  این تیم توپ نزده و  در 
به  سال  این  در  که  تیم  این  آسیایی 
پورتو پیوسته، هیون جون سوک، کره ای 

بوده است.
فصل  بتدای  ا در  سوک  جون 
2۰۱7-2۰۱۶ پس از درخشش در تیم 
ویتوریا ستوبال به پورتو پیوست اما در 

این تیم فرصت چندانی برای بازی پیدا 
المپیک  از  بازگشت  از  پس  او  نکرد. 
تیم های  به  سال  دو  طی  ریو،   2۰۱۶
فرانسه  تروآی  ترکیه،  اسپور  ترابزون 

و دبرسن مجارستان قرض داده شد.
در  نهایت  در  سوک  جون  هیون 
به  و  شد  جدا  پورتو  از   2۰۱8 تابستان 
تروآ پیوست و در حال حاضر که 29 سال 
سن دارد هم در عضویت این تیم است.

دومین و آخرین بازیکن آسیایی که 
پیش از مهدی طارمی به پورتو پیوسته 
قرار  که  است  ژاپنی  ناکاجیمای  شویا 
است فصل آینده به احتمال کم در کنار 

مهاجم ایرانی پورتو به کارش ادامه دهد.
-2۰2۰ فصل  ابتدای  ناکاجیما 

2۰۱9 از الدحیل قطر به پورتو پیوست 
و 28 مرتبه در فصلی که گذشت برای 
تیمش به میدان رفت که حاصل آن یک 

گل و سه پاس گل بوده است.
تو  ر پو به  لی  حا ر  د جیما  کا نا
 2۰۱7-2۰۱8 فصل  در  که  پیوست 
پرتغال  پورتیموننزه  عضویت  در  که 
و  داشت  خارق العاده ای  عملکرد  بود، 
پاس   ۱2 و  گل   ۱۰ کارنامه  توانست 
گل در 29 بازی به نام خود ثبت کند. 
با این حال باشگاه پورتیموننزه پس از 

درخشش بازیکن جوان ژاپنی اش مبلغ 
نظر  در  او  نامه  رضایت  برای  زیادی 
گرفت تا در نهایت مقصدش به سمت 
آسیا و الدحیل عوض شود. البته حضور 
ناکاجیما در الدحیل طوالنی نشد و در 
نهایت او با ۱2 میلیون یورو و بند فسخ 
پیوست؛ خریدی  پورتو  به  میلیونی   8۰

جذاب برای پورتویی ها!
تیم  این  در  ناکاجیما  حضور  اما 
خوب پیش نرفت و در حال حاضر در 
برنامه های سرمربی پورتو جایی ندارد و 
تیم جدا می شود.  این  از جمع  احتماال 
ولورهمپتون، ساوتهمپتون و الدحیل از 
مشتریان بازیکن 2۶ ساله ژاپنی هستند.

این دو بازیکن آسیایی پورتو که از 
قضا پیش از پیوستن به این تیم عملکرد 
درخشانی در لیگ پرتغال داشتند، نشان 
آسانی  کار  طارمی  مهدی  که  می دهد 
در پورتو ندارد. البته باید این را هم در 
نظر بگیریم که طارمی قبال بارها نشان 
داده که می تواند در شرایط سخت هم 
این  احتماال  دلیل  همین  به  بدرخشد، 
مهاجم ایرانی موفق می شود که طلسم 
آسیایی ها در پورتو را بشکند و به یک 
پرتغالی  تیم  این  برای  خوب  خرید 

تبدیل شود.

مروری بر عملکرد آسیایی ها در پورتو؛

طارمی طلسم شکنی می کند؟

بازیکن جدید تیم فوتبال 
پرسپولیس گفت: برای موفقیت 
و  پرسپولیس  با  قهرمانی  و 

رسیدن به پیراهن تیم ملی برنامه دارم.
سعید آقایی پس از پیوستن به تیم 
فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: حضور در 
پرافتخارترین تیم فوتبال ایران و بزرگترین 
تعدد  و  از جهت محبوبیت  آسیا  باشگاه 
هواداران، احساس فوق العاده ای است ولی 
قطعا این حس زمانی بهتر خواهد شد که 
بتوانم برای چنین تیمی، یک بازیکن موثر 
باشم و با آن به افتخارات جدید دست پیدا 

کنم و هواداران از من راضی باشند.
وی ادامه داد: به خوبی می دانم به 

چه تیم بزرگی آمده ام. تعارف نیست و به 
گفتن من هم نیاز ندارد. اکثر بازیکنان لیگ، 
دوست دارند روزی بتوانند به پرسپولیس 
راه پیدا کنند. پرسپولیس پرافتخارترین و 
پرهوادارترین تیم است و فرصت حضور 
را  در آن به هر کسی رو نمی کند. خدا 
به  من  فنی  عملکرد  که  می کنم  شکر 
شکلی بود که این فرصت به من رو کرد 
و خوشحال تر می شوم وقتی نشان بدهم 
که می توانم کمک حال پرسپولیس باشم. 
به خوبی می دانم سرمربی و هواداران چه 
توقعی دارند. در پرسپولیس نمی شود درباره 

کمتر از قهرمانی حرف زد.  
بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس 

در خصوص برگزاری جلسه با سرمربی 
سرخپوشان اضافه کرد: یحیی گل محمدی 
که بزرگتر ما است و قاعدتا من نمی توانم 
او  چه  هر  و  باشم  داشته  خاصی  حرف 
بگوید، می گوییم چشم. به طور کلی کامال 
پرسپولیس  در  مشخص است که فشار 
بیش از هر تیم دیگری است. اصال قابل 
خودم  تالش  تمام  من  نیست.  مقایسه 
را می کنم و این را در خودم دیده ام که 
بتوانم برای پرسپولیس مهره خوبی باشم 
ولی خب این جا همه بازیکنان، طراز اول 
و در باالترین سطح هستند. از خودم توقع 
دارم هر زمان که سرمربی صالح دید و 
بازی کردم بتوانم بازی های خوبی را انجام 

بدهم و فکر می کنم زمانی موفق خواهم 
بود که رضایت را در صورت سرمربی و 
لذت از فوتبالم را در صورت هواداران ببینم.

وی تاکید کرد: امیدوارم آن ها هم 
مثل همیشه پشتیبان تیم خودشان باشند 
چون برای آسیا و به ویژه قهرمانی پیاپی 
پنجم، کار خیلی خیلی سختی را پیش 
رو داریم. من هم دیگر بخشی از وجود 
نهایت  همه  مثل  و  شده ام  پرسپولیس 
تالش خودم را خواهد کرد. از نظر تیمی 
دوست دارم سال بعد جزو کسانی باشم 
که با پرسپولیس روی سکوی قهرمانی 
می روم و از نظر فردی می خواهم به تیم 

ملی برگردم و این بار در آن جا بمانم.

آقایی: برای قهرمانی با پرسپولیس و پیراهن تیم ملی برنامه دارم
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تصویری دیده نشده از سال های جوانی نیما یوشیج
اختصاصی دنیای جوانان

وقتی غرور مرد غزل 
توی دست توست

امید صباغ نو

در استکان من غزلی تازه دم بریز
مشتی زغال بر سر قلیان غم بریز

هی پک بزن به سردی لب های خسته ام
از آتش دلت سر خاکسترم بریز

گیرایی نگاه تـو در حد الکل است
در پیک چشم های ترم عشوه کم بریز

وقتی غرور مرد غزل توی دست توست
با این سالح نظم جهان را به هم بریز

بانو! تبر به دست بگیر انقالب کـن
هرچه بت است بشکن و جایش صنم بریز

لطفا اگر کالفه شدی از حضـور من
بر استوای شرجی لب هات سم بریز...!

شاعران برنامه تلویزیونی 
تشنه لب«  »رندان  شعرخوانی 
و  تاسوعا  روزهای  در  که 
 4 شبکه  از  حسینی  عاشورای 
تقدیر  مورد  شد،  پخش  سیما 
مقام معظم رهبری قرار گرفتند.

 « نی ا خو شعر محفل 
ولین  ا که  رندان«  درحلقه 
توسط  ه  ما هر یکشنبه های 
سپهر  موسسه  و  طنز  دفتر 
سوره هنر حوزه هنری انقالب 

اسالمی، در محل حوزه هنری برگزار و اشعار شاعران طنزپرداز 
عزاداری  ایام  رسیدن  فرا  با  می شود، هرسال  خوانده  آن  در 
ساالر شهیدان با عنوان »رندان تشنه لب« برگزار و از سیمای 
جمهوری سالمی ایران پخش می شود که در آن، اشعاری در 

وصف این حماسه بزرگ، قرائت می شود.

در برنامه شب شعر »رندان 
تشنه لب« محرم امسال، ۱۳ شاعر 
ازجمله یوسفعلی میرشکاک، سعید 
بیابانکی، محمدحسین مهدویان، 
عباس  میرصفی،  جواد  سید 
امید  شکیبا،  شهرام  احمدی، 
احمد  فیض،  ناصر  نژاد،  مهدی 
بابایی، احمد علوی، محمود حبیبی 
کسبی، هادی جانفدا و علی داودی 
اشعار عاشورایی خود را خواندند. 
این برنامه شعرخوانی در تاسوعا و 

عاشورای حسینی از شبکه 4 پخش شد.
مقام  دفتر  تماس  از  بیابانکی  سعید  و  مهدی نژاد  امید 
سرودن  خاطر  به  ایشان  تشکر  پیام  ابالغ  معظم رهبری و 
اشعار عاشورایی شان که در برنامه »رندان تشنه لب« خوانده 

بودند، خبر دادند.

تقدیر رهبر انقالب از اشعار عاشورایی رندان تشنه لب

مدیر انتشارات شباهنگ 
معتقد است اگر وضعیت بازار 
باقی  همین شکل  به  کاغذ 
چاپ  حیات  ادامه  به  می توان  بماند، 

کتاب و بازار نشر امیدوار بود.
قاسم احمدزاده معتقد است وجود 
فعلی،  شرایط  در  دولت  یارانه ای  کاغذ 
بودنش  و  است  نشر  بازار  حیات  شرط 
این ناشر  است.  نبودنش  از  بهتر  خیلی 
این روزها  که  ناشرینی  تمام  می گوید: 
مشغول کار چاپ کتاب هستند، از ارشاد 
کاغذ می گیرند. و اگر غیر از این  باشد، 
تولید کتاب، بین ۳۰ تا 4۰ درصد افت 
ناشران  از  بسیاری  چون  کرد.  خواهد 

نمی توانند با قیمت آزاد کاغذ بخرند.
وی افزود: در حال حاضر کتاب ها با 
شمارگان عمومی ۵۰۰ تا 2 هزار نسخه 
چاپ می شوند که ۱۰۰ نسخه شان وارد 
شبکه پخشی ها می شود و باقی شان در 
انبار می مانند تا به مرور، تا سال آینده 
کتاب ها  برخی  البته  برسند.  فروش  به 
و  می خورند  تیراژ  خوب  که  هستند 
به طور مرتب چاپ می شوند که نمی توان 

به آن ها تکیه کرد. این کتاب ها، جدا از 
استثنا هستند که خرج یک ناشر  موارد 
به   ناشران  همه  اما  می کنند.  تامین  را 
این شکل نیستند و فقط چند ناشر داریم 

که عناوین مشهور و بفروش دارند.
مدیر انتشارات شباهنگ در ادامه 
قیمت  با  را  کاغذ  بخواهیم  اگر  گفت: 
ارز نیمایی بخریم، وضعیت وحشتناکی 
ما  نقدینگی  چون  می آید  وجود  به 
ناشران به آن صورت نیست که از پس 
حاضر  حال  در  بربیاییم.  چنان شرایطی 
تعاونی ناشران کاغذ دولتی می دهد که 
به طور مرتب آن را دریافت و هزینه اش 
را  ما  چنین وضعی  می کنیم.  تسویه  را 
تشویق می کند کار را ادامه بدهیم چون 
و  است  متناسب  این کاغذ  فعلی  قیمت 
زیاد به نقدینگی ناشران فشار نمی آورد. 
در حال حاضر کاغذ را بندی ۱2۰ هزار 
آن،  بیرون  قیمت  و  می خریم  تومان 
2۵۰ هزار تومان است اما اگر پای ارز 
نیمایی به این ماجرا باز شود، قیمت به 
بندی 7۰۰ تا 8۰۰ هزار تومان می رسد. 
هزار   2 کتاب  یک  چاپ  نتیجه  در 

میلیون   ۱۰۰ یک ناشر  برای  تیراژی، 
هزینه کاغذ دارد.

آیا قیمت  این که  درباره  احمدزاده 
کاغذ به 8۰۰ هزار تومان خواهد رسید، 
گفت: راستش این مساله تا به حال در 
حد شایعه بوده اما قیمت کاغذ باال نرفته 
است. اما کافی است که این شایعه کمی 
دامنه دارتر شود و بخواهد رنگ واقعیت 

به خود بگیرد.
کاغذ  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
دولتی، کمک بزرگی به ناشران است. 

باعث  که  است  این  فایده اش  کمترین 
یک ناشر  نیروهای  و  پرسنل  می شود 
هرطور  یعنی  نشوند.  بی کار  و  تعدیل 
که هست چرخ نشر کشور دارد کژدار 
ناشران  از  بعضی  می چرخد.  مریض  و 
قدرت و توانایی زیادی دارند و می توانند 
همه  اما  کنند  کار  شرایطی  هر  تحت 
دولتی  این کاغذ  اما  نیستند.  این طور 
برای آن ناشران بزرگ هم کمک است 
چون به خاطر تولیدات بیشترشان، کاغذ 
را هم  بیشتری می گیرند و همه کاغذ 
همین مساله  می کنند.  کتاب  به  تبدیل 
 ، کند ر  کا صحاف  می شود  باعث 
کار  لیتوگراف  کند،  کار  چاپخانه دار 
همان طور  باشند.  مشغول  همه  و  کند 
که می دانید خیلی از چاپخانه ها تعطیل 

شده اند.
بنابراین  گفت:  پایان  در  این ناشر 
اگر کاغذ دولتی نباشد، همه گروه های 
مرتبط با کار کتاب، ناچارند کار را تعطیل 
اگر  می شوم  خوشحال  بنابراین  کنند. 
کار  تا  بماند  همین شکل  به  وضعیت 

ادامه پیدا کند.

ثبات وضعیت فعلی بازار کاغذ به ادامه حیات بازار نشر می انجامد

کتاب »مدخل شعر معاصر فارسی« به چاپ دوم رسید
شعر  خل  مد « ب  کتا
شهریار  اثر  فارسی«،  معاصر 
خسروی که چاپ اول آن در 
بود،  منتشر شده  سال ۱۳9۶ 
به  انتشارات فاطمی  از سوی 

چاپ دوم رسید.
شعر  خل  مد « ب  کتا
مجموعه  از  فارسی«  معاصر 
کتاب های حوزه مسائل نظری 
فاطمی  انتشارات  در  ادبیات 
است که به بررسی شعر معاصر 

ایران از سال ۱28۵ تا ۱۳92 می پردازد و به تازگی چاپ دوم آن منتشر و 
روانه بازار شده است.

آن طور که در مقدمه کتاب مطرح شده است، هدف از آن تهیه مدخلی 
مختصر و منظم به »شعر معاصر فارسی« بوده است که تا حد امکان اشاره ای، 
هر چند کوتاه، به همه جریان های شعری معاصر داشته باشد؛ اما موضوع را 
با توجه به حجم و کارکرد مقدماتی کتاب کمی محدود کرده اند. مثال در این 
کتاب مخاطب درباره جریان های ترانه  نویسی معاصر )از تصنیف سازی عصر 
مشروطه تا رپ فارسی( و یا جریان های شعری در سرزمین های فارسی زبان 
دیگر مانند افغانستان، تاجیکستان و ... چیزی نخواهد دید. این ها، موضوعات 
مهم و بر زمین مانده ای است که هر یک پژوهش مستقل دیگری می طلبد.

تمرکز این کتاب بر معرفی »ایده «های موجود در شعر معاصر بوده 
است. یعنی، بر خالف معمول، به جای »شاعران«، »مفاهیم« مورد توجه 

قرار گرفته اند.
این کتاب از سه بخش به نام های »روایت معیار شعر معاصر فارسی«، 
»جریان شناسی شعر معاصر فارسی« و »شعر معاصر فارسی: یک مرور 

تاریخی«  تشکیل شده است.
مخاطب در بخش نخست این کتاب با »بیداری ایرانیان و پیدایش 
آگاهی تاریخی«، »روایت معیار شعر نو« و »مشکالت و کاستی های روایت 
معیار« آشنا می شود. بخش دوم این کتاب شامل سه فصل است که به 
ترتیب در فصل اول به »محافظه کاران«، فصل دوم به »نیمایی ها« و فصل 

سوم به »رادیکال ها« می پردازد.
بخش سوم این کتاب نیز که مروری تاریخی دارد به مباحثی مانند: از 
شروع جنبش مشروطه تا تاسیس حکومت پهلوی، پهلوی اول، آغاز پهلوی 
انقالب  تا  سیا  کودتای  ار  مصدق،  سقوط  و  توده  حزب  فروپاشی  تا  دوم 
سفید، از انقالب سفید تا آغاز مبارزه مسلحانه، اقتدار و سقوط پهلوی دوم، 
وضعیت استثنایی، دهه شصت، گردش به راست، اصالحات سیاسی و ضد 

اصالحات می پردازد.
در پایان این کتاب نیز واژه نامه توصیفی، کتابنامه و نمایه آمده است.

اثر شهریار خسروی  فارسی«  معاصر  کتاب »مدخل شعر  دوم  چاپ 
در ۳۳2 صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به  بهای ۵۵ هزار تومان توسط 

انتشارات فاطمی راهی بازار نشر شده است.

یادداشت
سرویس دهی از سرعت تورم خیلی 

عقب تر است
مجید غالمی جلیسه 

با   ۱۳94 سال  از  پائیزه(  تابستانه،  )عیدانه،  فصلی  فروش  طرح های 
هدف دسترسی مستقیم مردم به یارانه مصرف کننده بخش فرهنگ آن هم 
از مبادی کتابفروشی ها در دستور کار معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی قرار گرفت. 
چگونگی تولد این طرح، حواشی اش، بایدها و نبایدهایش و … بماند 
برای بعد که قطعا حقیر به عنوان مبدع این طرح باید آن را نگاشته و به 

عنوان یک تجربه باید به نسل های بعد منتقل کنم. 
از ابتدا این طرح را در صورتی مفید می دانستم که در مسیر از جهات 
مختلف به روزرسانی شود، در غیر این صورت این طرح هم مانند بسیاری 

از طرح های دیگر موقت، زودگذر و کم اثر خواهد شد. 
طی این چند روز با کتابفروشان و ناشران و چندین پخشی درباره این 
طرح صحبت کردم و مشخص شد که اثرگذاری این طرح طی این سال ها 
پیش بینی  آن چه  از  به مراتب  کرونازده  و  رکود  دوران  این  در  باالخص  و 

می شد کمتر شده است.
در یک نگاه کلی توجه شما را به آمار زیر جلب می کنم، تا بخشی 
از دالیل روشن این رکود را متوجه شوید، مابقی دالیل و تفصیلش بماند 

برای مجالی دیگر
۱ . متوسط قیمت کتاب در سال ۱۳94، ۱42۰۰ تومان بود، در حالی 
که در سال ۱۳99 متوسط قیمت کتاب با ۱9۵درصد افزایش به 42۰۰۰ 

تومان رسیده است. 
 2۵  +  8۵ مبلغ  با  می توانست  کتابخوان  هر  سال ۱۳94  در  نتیجه: 
هزار تومان یارانه ای که دریافت می کرد. تقریبا 7 جلد کتاب خریداری کند. 
با مبلغ ۱2۰ + ۳۰ هزار  در حالی که در سال ۱۳99 هر کتابخوان 
تومان یارانه ای که دریافت می کند می تواند حدودا ۳ کتاب خریداری کند. 
۵7٪ کاهش قدرت خرید بر اساس تعداد مجلدات. البته این را در نظر 
بگیرید که این متوسط قیمت است و در برخی از مواقع یک خریدار قیمت 

تنها یک کتابش ۱۵۰ هزار تومان است. 
2.  میزان یارانه کتاب مصرف کننده در سال ۱۳94 به ازای ۱۰۰ هزار 
تومان خرید 2۵٪ بود. یعنی مبلغ 2۵ هزارتومان از یک خرید ۱۰۰ هزار 
تومانی را دولت پرداخت می کرد. در حالی که در تابستان امسال به ازای 
۱۵۰ هزار تومان خرید 2۰٪ یارانه به خریداران تعلق می گیرد. یعنی در یک 
خرید ۱۵۰ هزار تومنی ۳۰ هزار تومان تخفیف مشمول مصرف کننده می شود. 
نتیجه: افزایش ۱9۵٪ قیمت متوسط کتاب از سال ۱۳94 تا ۱۳99 و 
افزایش تنها 2۰٪ یارانه دولتی از سال ۱۳94 تا سال ۱۳99 بدین معناست 

که دولت بسیار عقب تر از سرعت تورم کتاب سرویس دهی می کند.«
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فرناز میرزالو

خوردن کباب زوری هم سخت است
 چه رسد به خواندن کتاب

»سمیه سلطانپور« کارگزار ادبی، فعال در حوزه ترویج کتابخوانی و مدیر بخش داستان 
حوزه هنری قم، می گوید: پروسه خواندن کار سختی نیست؛ اما از آنجا که در نظام آموزشی 
ما مطالعه غیردرسی کار عبثی تعریف شده است، عذاب وجدان نهفته ای در وجودمان شکل 
گرفته است که به صورت ناخودآگاه تمرکز خواندن و لذت بردن از دیدن کلمات را از ما می گیرد.

هر  در  توسعه  شاخص های  از  کتاب خوانی  و  کتاب  مطالعه  به  گرایش  میزان  قم،  در 
کشوری به شمار می رود. ملت هایی که کتاب و کتاب خوانی در میانشان رواج داشته است، میراث 
فرهنگی ماندگارتری از خود به جا گذاشته اند. آمار و ارقام جامعه ما در رابطه با سرانه مطالعه 
چندان قابل اعتنا نیست و به نظر می رسد برای نهادینه کردن عادت کتاب خوانی و بسترسازی 
فرهنگی به یک برنامه ریزی صحیح و البته قابل اجرا نیاز داریم که بتواند رشد سرانه مطالعه را 
افزایش دهد. در این میان مردمی کردن و تامین منابع و ایجاد انگیزه در یکایک افراد جامعه 
مهم است. درباره این موضوع و مسائل مربوط با حوزه کتاب و کتاب خوانی با سمیه سلطانپور 
کارگزار ادبی و مسئول بخش داستان حوزه هنری قم که کارگاه های متعددی پیرامون مشاغل 
مرتبط با نشر برگزار کرده و در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در فضای مجازی 

فعال است، گفت وگویی انجام شده بخش هایی از آن به نظرتان می رسد.
* از کی به کتاب عالقمند شدید و خانواده تان چه نقشی در این زمینه داشت؟

** من در یک خانواده کتاب خوان و کتاب دوست و اهل مطالعه بزرگ شدم. پدر و 
مادرم با اینکه اساتید دانشگاه علوم پزشکی هستند، ولی کتابخانه شان پر از کتاب های داستان 
و دیوان های شعر است. در خانه پدر بزرگ پدری ام دو کتابخانه بود؛ کتابخانه طبقه باال همه 
کتاب ها با جلد سخت که شامل دیوان های اشعار و تفاسیر مختلف و سالنامه های جلد شده 
»مکتب اسالم« از همان سال اول چاپش در جلدهای سیاه چرمی در کتابخانه چیده شده بود؛ 
و کتابخانه ی زیر پله، که پر بود از کتاب های عمه ها و عموها که در زمان دانشجویی خریده 
بودند و به نظر مادربزرگ قشنگ نبودند تا داخل کتابخانه طبقه باال قرار بگیرند. در خانه ما، 
من و مامان آبونمان مجالت کیهان بچه ها و زن روز را داشتیم و بابا هر روز با سه تا روزنامه 
جمهوری و کیهان و اطالعات از دانشگاه به خانه برمی گشت. خانه ما همیشه بساط خواندن 

پهن بود. هنوز هم پهن است.
مادرم اهل قصه گفتن بود. من داستان زندگی همه پیامبران و ائمه را از زبان مادرم 
شنیده ام. هیچ داستانی وجود ندارد که واعظی باالی منبر تعریف کند و من آن را در کودکی 
از زبان مادرم نشنیده باشم. ورژن های مختلف داستان های پیامبران را برایمان تعریف می کرد. 
از داستان یوسف فکر می کنم سه ورژن مختلفش را بلدم. بعدها متوجه شدم که در کتاب های 
ادیان ابراهیمی این داستان ها با تفاوت هایی بیان شده و مامان برایمان همه ورژن ها را تعریف 

می کرد. برای بابا هزینه کردن برای کتاب اصال هزینه نبود. هنوز هم نیست.
نوجوانی ام را در انگلستان گذراندم. آن سال ها عالقه ام به خواندن را تثبیت کرد و به من 
خواندن رمان را یاد داد. در تابستان ها در ۱۰ روز من حدود پنج جلد رمان می خواندم. البته به 
این نکته هم اشاره کنم که رمان های نوجوان در اروپا فوق العاده زیاد است و نویسنده ها برای 
نوجوان رمان های صد و اندی جلدی می نویسند. رمان هایی که در دبیرستان ها اتفاق می افتد 

در محله ها و شهر ها اتفاق می افتد و شخصیت های اصلی شان نوجوان ها هستند.
داستان و داستان خوانی جزو الینفک آموزش در انگلستان بود. و این امر باعث شده 
بود میل من به خواندن داستان نهادینه شود. رمان های سووشون، همسایه ها، بوف کور، سه 
قطره خون، مادر، مسیح باز مصلوب و .... همه را قبل از ۱8 سالگی در خانه پدرم خواندم. 
کتاب های فلسفی و علوم اجتماعی و تاریخی و کشکول های مختلف و کتب حدیثی همه در 
طبقات مختلف کتابخانه پدریم چیده شده بودند. البته کتاب هایی هم بودند که در کمد زیر 
کتابخانه چیده بودند که البته آن هم از نظرم دور نماند. مخصوصا تفاسیری که اوایل انقالب 
خیلی ها بر قرآن داشتند و کتاب هایی که قبل از انقالب و سال های اول انقالب خواندنشان 
جایز بود ولی بعدها نویسنده هایشان مغضوب شدند. خواندن آن کتاب ها هم خالی از لذت نبود. 
همیشه خواندن کتب ممنوعه بیشترین لذت را دارد. البته در خانه ما خواندنشان ممنوع نبود. 

برای ازدواج هم اهل مطالعه 
مدارس در گذشته نقشی در ترویج کتابخوانی میان دانش آموزان نداشتند و حتی می توانم 
به صراحت بگویم که نقش بازدارنده هم داشتند. البته این سال ها خیلی اوضاع فرق کرده است 
و مدارس رویکردشان به مطالعه کتاب های غیردرسی و به طور خاص داستان تغییر کرده است

بودن همسر و خانواده همسرم مالک مهمی بود. خانواده همسرم هم خانواده ای کتابخوان 
و اهل مطالعه هستند و این روال خواندن مخصوصا داستان خواندن متوقف نشده است.

* مدرسه چطور؟ در این میان چه نقشی ایفا کرد؟
مدرسه های ایران متاسفانه هیچ نقشی نداشتند و حتی متاسفانه می توانم به صراحت 
بگویم که نقش بازدارنده هم داشتند. البته این سال ها خیلی اوضاع فرق کرده است و مدارس 
رویکردشان به مطالعه داستانی و غیردرسی تغییر پیدا کرده است اما همان طور که عرض کردم، 
تحصیلم در مدارس انگلستان واقعا تاثیر گذار بود و در روند رو به رشد مطالعه داستانی ام موثر بود.

* بنده هم با شما موافقم که نقش کتاب - البته به معنای کتاب غیردرسی - در فضای 
آموزش و پرورش ما ُپررنگ نیست. مدارس از جمله مکان هایی است که می توانند نقش کتاب 

را در زندگی کودکان نهادینه کنند. چه باید کرد؟ در این زمینه پیشنهادی دارید؟
** پاسخ این پرسش متناظر به زمان تحصیل خودم بود اما در حال حاضر وضعیت 
آموزش و پروش ما رو به رشد و امیدوارکننده است. کتاب های آموزشی ادبیات فارسی مسیر 
زنگ  در  تا  می دهند  اجازه  بچه ها  به  معلم ها  گرفته اند.  پیش  در  را  داستان نویسی  یاددهی 
ارگان های  به  باید  جریان  کردن  تسریع  و  ماجرا  کردن  بهتر  برای  بنویسند.  داستان  انشاء 
چون  نمی دهم،  انجام  کار  این  برای  تالشی  به شخصه  من  باشیم.  داشته  دسترسی  دولتی 
معتقدم اگر روی پدر و مادرها و بچه ها از طریق گروه های مردم نهاد و کتابخانه ها و تبلیغات 
خانوادگی کار شود، نتیجه بهتری حاصل می شود. همه مادرها و پدرها در خانه محصل دارند، 
برای کتابخانه  تقاضای کتابخانه و کتاب های داستان و رمان  از مدرسه  پدر و مادرها  اگر 
مدرسه داشته باشند، اولیای مدرسه مجبور به تهیه و تجهیز کتابخانه های مدارس می شوند. 
باید تقاضا باشد تا عرضه اتفاق بیفتد، باید احساس نیاز ایجاد شود تا تالش برای برطرف 
کردنش به وجود بیاید، باید تمرکز روی مردم باشد تا آموزش و پرورش و دولت به دنبال 

بر طرف کردن نیاز مردم تالش کنند.
 * یکی از عمده ترین کارهای شما ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است. چرا فکر 

می کنید ترویج کتابخوانی مهم است؟
اهمیت  داستانی  ترویج کتاب های  را اصالح کنم. چرا  بدهید سوال تان  اجازه   **
خواندن،  رمان  می کنم  تاکیید  مخصوصا  من  داستان،  مجموعه  و  رمان  داستان،  دارد؟ 
شدن  اجتماعی  روند  است.  تاثیر گذار  آدم  اجتماعی  و  روانی  زندگی  روی  فوق العاده 
می دهند  یاد  نوجوان  و  کودک  به  را  جامعه  با  تعامل  نحوه  می کنند.  تسریع  را  کودک 
روش  با  را  مختلف  کردن های  زندگی  تجربه های  و  آدم ها  خواننده هایشان  همه  به  و 

می دهند. نشان  معلولی  و  علت 
 در زندگی واقعی، ما فقط یک تجربه زیسته داریم و در همان یک تجربه هم علت و 
معلول اتفاقاتی را که برایمان رقم می خورد، نمی دانیم و متوجه نمی شویم، ولی در رمان نویسنده 
خالق و خداوندگار دنیایی است که می نویسد و برای خواننده به روش های هنری توضیح می دهد 
که چه کاری و رفتاری و چه برخورها و افکاری منجر به چه اتفاقاتی می شود. شخصیت ها را به 
ما می شناساند. ما در زندگی واقعی نمی دانیم معلم مان قبل از آمدن سر کالس کنایه سنگینی 
از مدیر مدرسه شنیده است و وقتی با قیافه عبوس او روبه رو می شویم، حالمان در تمام مدت 

کالس گرفته است. اما در رمان کامال برعکس است.
 * یکی از راه های ترویج کتابخوانی، دسترس پذیر کردن کتاب است. از چه راه هایی 

می توانیم کتاب را در دسترس افراد جامعه قرار دهیم؟
** یکی از مشکالتی که باید تالش کنیم برطرف بشود، همین مشکل است. پروژه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که در باال درباره اش صحبت کردیم هم یک تالش بسیار خوبی 
است برای رسیدن به این هدف. گروه های کتاب خوان تالش دیگری برای رسیدن به این هدف 
است. نهاد کتابخانه های عمومی کشور هم با تشکیل گروه های کتابخوانی و برگزاری جلسات 
کتاب خوانی در کتابخانه ها مسیر خوبی را در پیش گرفته است. می ماند ناشرها. ناشرها باید 
ذهنشان را از تجمع در تهران و فکر کردن به خریداران در تهران آزاد کنند و به پتانسیل های 

بالقوه در شهرستان ها بپردازند.
دانشگاه ها یکی از مراکزی هستند که هنوز به آن ها توجه نشده است. البته من خودم 
پروژه ای برای تعامل با دانشگاه ها ریخته ام و با چند دانشگاه هم درباره این پروژه صحبت کرده ام 
ولی متاسفانه به وضعیت قرنطینه و کرونا برخورد کردیم. البته امیدوارم از طریق روش های 
جدید بتوانیم قشر دانشجو را به سمت صنعت نشر بکشانیم. 2۵ عنوان شغلی که در صنعت 

نشر وجود دارد، همه می توانند از دل دانشگاه ها تامین شوند.

یی  طبا طبا سیدمهدی 
بطه  ا ر ست  ا معتقد  که 
خالقیت  و  ذوق  با  دانشگاه 
در  گاه  می گوید:  نیست،  مسالمت آمیز 
می شود  احساس  دانشگاهی  فضای 
وارد  عالقه  و  ذوق  با  که  دانشجویانی 
رشته زبان و ادبیات فارسی شده اند، به 
دلیل همان ذوق و قریحه، سرباری برای 

استادان محسوب می شوند.
این عضو هیئت علمی گروه زبان 
و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی 
ادبیات  و  آموزش زبان  وضعیت  درباره 
فارسی در دانشگاه ها و به ویژه جایگاه 
ادبیات معاصر در آن اظهار کرد: ادبیات 
معاصر در رشته تخصصی زبان و ادبیات 
خیلی جدی گرفته نشده است و فقط در 
حد چهار واحد به آن پرداخته می شود. 
بنابراین عالقه ها و انگیزه های شخصی 
باعث می شود تا دانشجویان به ادبیات 
که  کسانی  امیدوارم  بپردازند.  معاصر 
یا  تدوین  را  دانشگاهی  سرفصل های 
آموزش  به  نسبت  می کنند،  بازنگری 
ادبیات معاصر در دوره کارشناسی عنایت 

ویژه ای داشته باشند.
او سپس با بیان این که در مقاطع 
تکمیلی وضع مقداری بهتر است افزود: 
در  ایجادشده  گرایش های  با  طبیعتا 
ادبیات  بوی  و  رنگ  تکمیلی،  مقاطع 
می شود.  دیده  آن ها  در  بیشتر  معاصر 
فارسی  کالس های  خصوص  در  اما 
دانشجویان  حال  شامل  که  عمومی 
تمام رشته های تحصیلی می شود، ذوق و 

گرایش مدرس کالس مهم است؛ یعنی 
معاصر  ادبیات  به  کالس  مدرس  اگر 
به صورت  طبیعتا  باشد،  داشته  تمایل 
متاسفانه  می پردازد.  آن  به  درازدامنی 
برای  سرفصل خاصی  حاضر،  حال  در 
درس فارسی عمومی وجود ندارد و اغلب 
مدرسان براساس سلیقه، گرایش و ذوق 
خودشان منبعی را معرفی می کنند و بر 

اساس آن پیش می روند.
درباره رابطه  ادامه  در  طباطبایی 
دانشگاه  با اهل قلم گفت: اگر اهل قلم 
را همان شاعران و نویسندگان محسوب 
در  وظیفه ای  دانشگاه  متاسفانه  کنیم، 
قبال تربیت اهل قلم برای خود متصور 
که  گفت  می توان  به جرأت  و  نیست 
خالقیت،  و  ذوق  با  دانشگاه  رابطه 
رابطه مسالمت آمیزی نیست. حتی گاه 
دانشگاهی احساس می شود  در فضای 

وارد  عالقه  و  ذوق  با  که  دانشجویانی 
رشته زبان و ادبیات فارسی شده اند، به 
دلیل همان ذوق و قریحه، سرباری برای 

استادان محسوب می شوند.
به  اشاره  با  دانشگاه  مدرس  این 
شعری از سیدحسن حسینی بیان کرد: 
»شاعری وارد دانشکده شد، دم در، ذوق 
خود را به نگهبانی داد«؛ وقتی فردی در 
جایگاه سیدحسن حسینی، که هم شاعر 
این گونه  دانشگاه،  استاد  هم  و  است 
رویکرد  به  می توان  می سراید،  شعری 
ذوق  اهل  به  نسبت  دانشگاه ها  کلی 
پی برد. امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد و 
دیوار نامرئی  که بین دانشگاه و اهل قلم 
وجود دارد بشکند. مثاًل چه می شود اگر 
در کالس های ادبیات معاصر، چهره های 
معاصر ادبیات داستانی و شاعران حضور 
پیدا کنند و از آن ها بخواهیم درخصوص 

جریان های ادبی زمانه، با آثار خودشان 
توضیح دهند؟ 

پاسخ  در  طباطبایی  سیدمهدی 
دانشجویان  عالقه  درباره  پرسشی  به 
ادبیات به این رشته و امیدشان به آینده 
شغلی، اظهار کرد: من به دوستانی که 
تازه وارد دانشگاه می شوند، با آن چشمی 
دانشگاه  وارد  خودم  که  می کنم  نگاه 
افرادی  دوستان  این  از  عده ای  شدم. 
و  آمده اند  عالقه  روی  از  که  هستند 
هیچ گونه نامالیمتی، این ها را از ادبیات 
فارسی جدا نمی کند. اما بخش دیگری 
و  زمانه  جبر  اساس  بر  دانشجویان،  از 
انتخاب  را  رشته  این  ناچاری  روی  از 
کرده اند؛ یعنی آمده اند که صرفًا مدرکی 
از یک دانشگاه معتبر داشته باشند، در 
کار  نمی توانم  معلم  مِن  دیگر  این جا 
به  افراد  این  انجام دهم چراکه  زیادی 
به  دانشگاه،  در  پذیرفته شدن  صرف 
درباره گروه  اما  رسیده اند.  خود  آرزوی 
نخست که با اشتیاق و عالقه وارد این 
رشته شده اند، معلم می تواند به اشتیاق 
علمی  سوی  و  سمت  قریحه آن ها،  و 
دهد و کمک کند تا دانشجو بتواند به 
سرمنزل مقصود برسد؛ رویه دیگر قضیه 
را هم نباید فراموش کرد، همین معلم 
تمام  خود،  شیوه نادرست  با  می تواند 
باعث  و  بگیرد  او  از  را  انگیزه  دانشجو 
شود.  تحصیلش  ترک  یا  رویه  تغییر 
به طور کلی باید گفت که استادان هنوز 
هم بیشترین تأثیر را در آموزش و زندگی 

دانشجویان دارند.

وقتی دانشجویان باذوق سربار استادان هستند

»امرو  به  معروف  انصاری  حسن 
هیچستانی«، نویسنده و طنزپرداز در پی ابتال 

به کرونا درگذشت.
 »امرو هیچستانی«، طنزپرداز، نویسنده 
و شاعر از اهالی دشتستان بوشهر و البته معلم 
بودند که متاسفانه بعد از چند هفته درگیری با 
ویروس کرونا روز یازدهم شهریورماه از دنیا 
این که کتاب چاپ کند در  از  او پیش  رفت. 
مطبوعات بوشهر مثل »آیینه جنوب«، »اتحاد 
جنوب«، »دانوش« و ... طنزهایش را منتشر 
جنوب«  »آینه  هفته نامه  وقتی در  می کرد. 
مطالبش را منتشر می کرد، زندهاد آتشی به 
ایشان لقب »امرو هیچستانی« را داد و این روی 

ایشان باقی ماند و همیشه از این در مجله ها و 
کتاب ها استفاده می کرد. 

اظهار کرد: فکر نمی کنم  او همچنین 
که ایشان بیماری زمینه ای داشتند یا حداقل 

من نمی دانستم. 
رم  چها نصاری،   ا حسن  د  زندها
شد،  متولد  جم  شهر  در   ۱۳4۳ دی ماه 
شهر  در  دیپلم  مقطع  تا  را  خود  تحصیالت 
خورموج )شهرستان دشتی( گذراند. در سال 
۱۳۶2 و پس از پذیرفته شدن در رشته ادبیات 
فارسی برای ادامه تحصیل به شهرکرد رفت و 
سپس به عنوان دبیر ادبیات، در مدرسه های 
شهرستان دّیر به تدریس مشغول شد. انصاری 

در سال ۱۳7۰ به دانشگاه شیراز راه یافت و با 
دانشنامه زبان و ادبیات فارسی، از این دانشگاه 
دانش آموخته شد و سپس در شهرهای بوشهر و 
برازجان به تدریس پرداخت. او تحصیالت خود 
را تا مقطع کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ادامه 
داد. هیچستانی موضوع پایان نامه خود را در این 

مقطع تحصیلی »طنزپردازی در استان بوشهر« 
انتخاب کرد و به کند و کاو این گونه ادبی در آثار 

شاعران و نویسندگان جنوبی پرداخت.
هیچستانی در دوران حیات خود دو اثر 
به نام های » مطبوعاتی های نامطبوع من« و 
»تلقند« راهی بازار نشر کرد. افزون بر این، او 
در ستون  طنز نشریات استان بوشهر نظیر »آینه 
جنوب«، »اتحاد جنوب« و... مطالب طنزش 
را منتشر می کرد. همچنین از اعضای فعال 
انجمن شعر و ادب برازجان بود و در سال 88 
در جشنواره »طنزوک« که توسط حوزه هنری 
استان بوشهر برگزار شد، به عنوان چهره ممتاز 

استان برگزیده شد. 

کرونا  طنزپرداز  بوشهری را با خودش برد

استاد اسماعیل سعادت، مترجم و زبانشناس شهیر 
ایرانی در 9۵ سالگی درگذشت.

ویراستار،  مترجم،  سعادت،  اسماعیل  استاد 
زبانشناس، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
ارسطو،  علوی«  »آثار  چون  ترجمه هایی  صاحب  و 
و…  فیشته  دانشمند«  رسالت  درباره  »گفتارهایی 

صبح امروز چهارشنبه ۱2 شهریور ۱۳99 درگذشت.
خوانسار  در   ۱۳۰4 سال  در  سعادت  اسماعیل 
متولد شد. در سال ۱۳22 راهی گلپایگان و سپس عازم 
تهران شد.در سال ۱۳24 پس از فارغ التحصیل شدن 
از دانشسرای مقدماتی، به شغل آموزگاری در تهران 
مشغول شد. در سال ۱۳۳۰ در رشته زبان فرانسه و 
مدرک  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  از  انگلیسی 
تحصیالت  که   ۱۳۳۱ سال  در  و  گرفت  کارشناسی 
دانشگاهی را به پایان رسانید، از آموزگاری به دبیری 
ارتقا یافت. او در سال ۱۳47 از دانشگاه تهران مدرک 

کارشناسی ارشد زبان شناسی گرفت.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پی درگذشت 
ایرانی نوشته است: »فرهنگستان  این مترجم شهیر 
دانشمند  این  درگذشت  ضایعه  فارسی  ادب  و  زبان 
گران مایه را به جامعۀ علمی و فرهنگی و دوستداران 
و  می گوید  تسلیت  ایشان  خانوادۀ  و  عالقه مندان  و 
روان  آرامش  و  آمرزش  کریم  خداوند  از  وی  برای 

مسئلت می کند.«
از دیگر ترجمه های منتشر شده زندهاد سعادت 
در  اختیار  »مسئله  کرد:  اشاره  موارد  این  به  می توان 
تفکر اسالمی و پاسخ معتزله به آن« نوشته بوعمران، 
»مونتنی« اثر پیتر برک، »عصر بدگمانی: گفتاری چند 
درباره رمان« نوشته ناتالی ساروت، »زندگی میکل آنژ« 
نوشته رومن روالن، »در آسمان« ارسطو، »اسپینوزا« 
اثر راجر اسکروتن، »تاریخ فلسفه: از ولف تا کانت« 

اثر کاپلستون و…
صدور  با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه 
پیامی درگذشت اسماعیل سعادت  مترجم، ویراستار، 

ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوسته  عضو  و  زبانشناس 
فارسی را به جامعه ادبی کشور و اهالی فرهنگ تسلیت 
گفت. در این پیام آمده است: شنیدن خبر فقدان ادیب 
زبان شناسی  و  چیره دست  مترجمی  و  سبک  صاحب 
تاسف بار  بسیار  سعادت  اسماعیل  استاد  صاحب نظر، 
است. بی تردید درگذشت ایشان که نقش بسزایی در 
داشتند  فرهنگ نویسی  و  زبان شناسی  ترجمه،  عرصه 

برای اهالی قلم مایه تاثر است.
زنده یاد سعادت در دوران حیات پربار خود توانست 
با کتاب های »در آسمان« و »فرهنگ آثار؛ معرفی آثار 
مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز« برگزیده نوزدهمین 
بیست و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری  و 

اسالمی ایران شود.
این  ضایعه را به خانواده محترم استاد اسماعیل 
سعادت و تمام کسانی که با آثار ایشان انس داشته اند، 
تسلیت می گوییم و برای آن مرحوم مغفرت و برای 

بازماندگان صبر مسئلت داریم.

 مترجم و زبانشناس سرشناس از دنیا رفت
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میزبانی تماشاخانه سنگلج از »عمو هاشم«

 ۱ 2 ز  ا سنگلج  نه  خا شا تما
عاشم«  »عمو  نمایش   ، شهریورماه 

را روی صحنه برد.
شم«  ها »عمو  یش  نما ر  د
داود  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
زندگی  از  بخش هایی  فتحعلی بیگی 

اخیر  مطرح سده   تعزیه خوان  فیاض  هاشم 
مورزد نگرش قرار گرفته و  منیژه داوری، حمیدرضا معدن کن و امیر آزاد 
روستا  در آن ایفای نقش می کنند. در خالصه این نمایش آمده است: عمو 
هاشم مخالف خوان تعزیه که برای اجرا به آبادی آمده میهمان یکی از 
ساکنان روستا می شود، مرد خانه ابتدا فکر می کند عمو هاشم شهادت خوان 
است، اما متوجه وقتی متوجه می شود اشقیاخوان است، با بهانه جویی کاری 
می کند تا عمو هاشم خانه اش را ترک کند و شب در تکیه بخوابد ، اما 

فردای آن  روز همسرش ننه رباب خواب عجیبی میبیند و....

فریبا متخصص با »بوم و بانو«  می آید

بانو«  و  »بوم  تاریخی  سریال 
و  زرین کوب  آرمان  تهیه کنندگی  به 
حضور  و  سلطانی  سعید  کارگردانی 
فریبا متخصص از شنبه ۱۵ شهریور از 
شبکه دو سیما روانه آنتن خواهد شد.

تاریخ  حوزه  در  کاری  سریال  این 
معاصر به قلم  شعله شریعتی و اعظم بهروز 

و روایتگر داستانی عاشقانه و تاریخی است.
سعید سلطانی که عالوه بر »ستایش« تجربه ساخت سریال های 
کارنامه  در  را  تاریکی«  در  »خانه ای  و  باران«  از  »پس  چون  تاریخی 
هنری اش دارد، در این مجموعه نیز به سراغ بخشی از تاریخ ایران رفته و 
بازیگرانی چون بهنام تشکر در نقش سرهنگ سپنتا، فریبا متخصص در 
نقش ماهرخ همسر تیمسار افشار، مسعود رایگان در نقش تیمسار افشار، 
ساغر قناعت، مهدی احمدی، دیبا زاهدی و…  با وی همکاری داشته اند.

»سرو شکسته« شنیدنی شد

تازه ترین  شکسته«  »سرو  آلبوم 
محصول منتشر شده در حوزه موسیقی 
ردیف دستگاهی است به آهنگسازی 
و تنظیم ستار هشیاری پور و خوانندگی 

محمد باقری منتشر شد.
تف  ها شعر  با   » شهر به  »شهر 
با  عود«  دشتی،   / آواز  و  »ساز  اصفهانی، 
نوا   / آواز  و  ستار هشیاری پور، »ساز  با شعر  »باد خزونی«  حافظ،  شعر 
به دشتی، تار« با شعر حافظ، »نفس نفس« با شعر ستار هشیاری پور، 
»ساز و آواز / دشتی به سه گاه، نی« با شعر حافظ و »بحرالطویل سه 
آلبوم  این  با شعر ستار هشیاری پور قطعاتی هستند که در  گاه مرکب« 
گنجانده شده  است.این آلبوم شامل چهار  ترانه و تصنیف و سه ساز و 
آواز است که در ساز و آوازها سعی بر مرصع خوانی و مرصع نوازی، یعنی 

مباحث رو به فراموشی موسیقی بوده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»ویالیی ها« به لهستان می رود

 » »ویالیی ها یی  سینما فیلم 
ر  د قیدی  منیر  خته  سا نخستین 
خود  بین المللی  حضور  چهاردهمین 

در لهستان روی پرده می رود.
این فیلم قرار است در جشنواره 
از  که  لهستان  گیدینیا  ساحلی  شهر 

تاریخ سوم تا ششم  مهرماه برگزار می شود، 
به  نمایش درآید.»ویالیی ها« پیش تر در جشنواره های بین المللی مختلفی 
وارنای  ترکیه،  زنان  فستیوال  بنگالدش،  داکای  هند،  کراالی  همچون 
فیلم های  جشنواره  نیز  و  اسپانیا  آسیایی  فیلم های  جشنواره  بلغارستان، 
آسیایی بخارست در رومانی حضور یافته و همچنین در پنجاه و هشتمین 
دوره فستیوال آسیا- اقیانوسیه، برنده جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل 
و در اولین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در ویتره فرانسه، برنده جایزه 

دوم فستیوال شده بود.
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مشکالت معیشتی و اقتصادی و سطحی نگری مردم به موسیقي...

عبدالجبار کاکایي: افق داشتن برای یک جامعه بسیار مهم است
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محمد حسین زاده

این روزها بسیاري از منتقدان به موسیقي کشور، 
گذاشته اند  ترانه  روي  بر  را  خود  حساسیت  بیشترین 
توسط  اجراشده  ترانه هاي  اکثر  که  هستند  معتقد  و 
مناسبي  وزن  و  محتوا  حاوي  جدید،  نسل  خوانندگان 
از  استفاده  شاهد  هم  موارد  برخي  در  حتي  و  نیست 
اشعار بسیار سخیف هستیم. درواقع واژه ترانه در قدیم 
در معنای رباعی به کار می رفت. در معنی دیگری در 
ترانه  باشد  داشته  سه گوشه  که  تصنیفی  هر  به  قدیم 
معناهای  در  گاه  را  ترانه  واژه  می شد. همچنین  گفته 
سرود، نوا و نغمه به کار می بردند. ترانه به شعر و آهنگی 
که برای هم ساخته شده باشند و خواننده ای شعر آن را 
تحت قواعد موسیقیایی اجرا کرده باشد گفته می شود. 
هر شعری که قابلیت موسیقیایی داشته باشد را می توان 
ترانه دانست. در دوران معاصر، قافیه دار بودن و سازگار 
بودن شعر با عروض دیگر از پیش شرط های ترانه بودن 
یک شعر نیست و به تعبیر دیگر هر شعری که قابلیت 
البته  دانست!  ترانه  می توان  را  باشد  داشته  موسیقایی 
ترانه فقط شعر یا موسیقی نیست بلکه از سه عنصر شعر، 
ملودی و ریتم تشکیل شده است. ترانه در چند دهه اخیر 
با توجه به شرایط جامعه تغییراتی را به خود دیده است. 
گاه در اوج بوده و گاه با بدترین کیفیت ارائه شده است. 
مسیر حرکت ترانه در دو دهه اخیر به گونه ای بوده که 
کمتر شاهد ماندگاری ترانه ها بوده ایم. این موضوع در 
مواردی توسط برخی منتقدان، کارشناسان و رسانه ها 
موردتوجه واقع شده است. اهمیت و تاثیرگذاری ترانه و 
نقش مهمی که می تواند در جامعه داشته باشد موجب 
و  شاخص ترین  از  یکي  کاکایي  عبدالجبار  با  تا  شد 
برجسته ترین ترانه سرایان کشور گفتگویي داشته باشیم 
او کارش را با فریدون آسرایي آغاز کرد و پس از آن 
با محمد اصفهانی، علیرضا افتخاری، حسام الدین سراج، 
نیما مسیحا، حامی، محسن یگانه، علی اصحابی، رضا 
صادقی و مجید اخشابی همکاری داشت. از این منتقد 
و پژوهشگر ادبیات، کتاب های متعدد شعر و ترانه نیز 

منتشر شده است.

-در ابتدا برایمان بگویید که تعریف شما از ترانه 
چیست؟

کرده اند.  تعریف  زیادی  افراد  را  اصطالح  *این 
تعریف  به  و جدید می توان  قدیم  متون  به  مراجعه  با 
کالسیک ترانه رسید، اما از ذهن من، ترانه به کالمی 
می گویند که براساس قوه شنیداری انسان، مهندسی و 
طراحی شده باشد. یعنی قرار نیست متامالنه و با خواندن 
متن نوشتاری به ترانه رسید. به نوعی ترانه تقلیل دادن 
متن نوشتاری به متن گفتاری است. یعنی چیزی که با 
و روی  دریافت شود  به سرعت  و  شنیدن درک شده 
احساسات اثرگذار باشد. طبیعتا تقلیل متن از نوشتار به 
از صناعات  استفاده  از جمله  گفتار یکسری مهارت ها 
کردن  الیه  چند  موضوع  این  برای  می خواهد.  ادبی 
زبان مدنظر نیست و در حدی که قابل فهم باشد کافی 
است. اینها تعریف یک ترانه جدی و رسمی است، اما 
موسیقی به همه چیز دست اندازی می کند. حتی می توان 
قصاید خاقانی، غزل های حافظ و کالم چند الیه را هم با 
موسیقی اجرا کرد. پدیده ای که به نام ترانه می شناسیم 
همان تقلیل دادن متن از نوشتاری به گفتاری است، 
طوری که امکان دریافت سریع آن از طریق گوش هم 

وجود داشته باشد.

-که البته در ترانه هاي امروزي این تعاریف تغییرات 
زیادي داشته آند!

*گاهی رویکردها اوج می گیرند و شرایط را به نفع 
خودشان تغییر می دهند. شبیه این رویکرد را در تاریخ 
دوران مدرن ایران هم داشتیم. پس از رواج برنامه گل های 
صحرایی، گل های جاویدان و موسیقی های درست که در 
دهه های ۳۰ و 4۰ در ایران وجود داشت، با تاسیس رادیو 
و گسترش صنعت سینما، ترانه های بازاری آمد و شرایط 
را تغییر داد. تا جایی که یادم هست کنسرت خواننده های 
الله زاری به خاطر کثرت جمعیت در ورزشگاه ها برگزار 
می شد و خواننده های جدی در کافه ها و با تعداد کمی از 
تماشاگران اجرا می رفتند. وقتی قشر متوسط دچار تحول 
می شود و از بن بست فکری نجات پیدا می کند، شرایط 
جامعه عوض می شود و با یک جامعه احساساتی مواجه 
هستیم. مایوس که می شوند رو به بی خیال شدن می روند. 

به نظرم این شرایط تابع وضعیت جامعه است.

-عمده ترین مشکل ترانه سرایی در دو دهه اخیر 
چیست؟

*یکی از مشکالت ترانه سرایی، افول آهنگسازی 

است. من صالحیت ورود به حوزه آهنگسازی را ندارم 
ولی احساس می کنم آهنگسازان حرفه ای کم شده اند 
را گرفته اند.  آمده اند جای آهنگسازان  و کامپیوتربازها 
نسل جوان امروز کارهای دیگران را کاور می کنند و به 
همین خاطر تئوریسین و آهنگساز کم شده است. نکته 
دیگر اینکه ترانه سرا هم زیاد شده است. وقتی مارکت 
ترانه با استیج ها شلوغ شد، ترانه سرا هم زیاد شد. با ورود 
اجرای لحن به جای ردیف خوانی و دستگاه خوانی یک 
جورهایی کار به سمت داللی رفت. همه اینها باعث شده 
که وضعیت موسیقی کمی دگرگون شود. با تغییر لحن، 
به جای اینکه حس زیبایی شناسی جامعه را ارضا کنیم، 
حس کنجکاوی آنها را ارضا می کنیم. تقریبا این عادت 
در جهان هم وجود دارد. مثال در اقتصاد جهان، غلبه 
چین بر کشورهای دیگر به خاطر این است که این کشور 
تنوع و کنجکاوی را جایگزین ماندگاری و اصالت جنس 
کرده است. در موسیقی هم همینطور شده و ما لحن های 
مختلف می شنویم که هیچکدام از آنها مبتنی بر اصول 
زیبایی شناسی نیستند. به اعتقاد من مشکالت معیشتی 
و بن بست های اقتصادی هم در توجه مردم به نیازهای 
ثانویه مانند موسیقی و کتاب خواندن بی تاثیر نیستند. در 
واقع این مسائل به سطحی نگری مردم دامن زده است.

از  پیش  به  نسبت  ما  امروز  پاپ  موسیقی  -چرا 
انقالب ترانه ماندگار کمتری دارد؟

*ما افق فکری مشخصی نداریم. پیش از انقالب 
گروه های  که  داشت  وجود  روشنی  فکری  افق های 
سیاسی جامعه بر مبنای آنها فعالیت می کردند. مدینه های 
فاضله ای در ذهن بود و براساس آن می نشستند، شعر 
می گفتند و رویا می بافتند. جمعیت های آرمان سازی که 
در سال های پیش از انقالب وجود داشتند، پس از انقالب 
یکی پس از دیگری متالشی شدند. در حال حاضر با یک 
جامعه بالتکلیف روبرو هستیم که در مواجه با مدرنیته 
تصمیم جدی ندارد. در نهادهای اجتماعی هم اراده ای 
با یک جمعیت  از بین رفته و  اینها  وجود ندارد. همه 
بالتکلیف مایوس روبرو هستیم که جهان آرمانی هم 
ندارد. وقتی جهان آرمانی نیست دیگر نمی توان شعر 
گفت. ما در شعرهای اجتماعی با کدام مبنای عمومی شعر 
بگوییم و کدام جامعه را تصور کنیم که ذهن همه را به آن 
سمت بکشانیم؟ در شعرهای عاشقانه هم همینطور. وقتی 

اصالت ها و تعهدها در عشق از بین می رود، دیگر نمی شود 
براساس آن شعر ماندگار نوشت. یکی از اضالعی که 
شعر عاشقانه را می سازد، تعهد و ماندگاری عشق است. 
اگر آن هم از بین برود عشق چیز جز زیبایی و صمیمت 
نیست. من اعتقاد دارم جامعه افق ندارد تا آینده را رصد 
کند. افق داشتن برای یک جامعه بسیار مهم است. پیش 
از انقالب جریان چپ ایدئولوژیک، جریان های میانه رو 
اسالمی و جریان های مذهبی وجود داشتند که هر کدام 
از آنها افق داشتند و برای رسیدن به آرمان و آرزوهای  
خود زندانی می شدند و تالش می کردند. همه با همدیگر 
دادوستد داشتند ولی االن جامعه بی آرمان شده و یک 
جامعه کرونازده است. همه در خود هستند و هر چه 

بگویید به باد مسخره می گیرند.

-دلیل عامیانه شدن ترانه ها را چه می دانید؟
*این موقعیت در اروپای سال ۱97۰ میالدی هم 
به وجود آمد. آن تعبیر برج عاج نشینی هم برساخته از 
آن  عده  یک  یعنی  بود.  عامه پسند  جریان  منتقدهای 

شرایط را نمی پذیرفتند و مردم در پاسخ به آنها می گفتند 
شما برج عاج نشین شده اید. علت این اتفاق، داللی است. 
داللی موسیقی هم با شعار پمپاژ شادی به جامعه افسرده 
شروع شد. مدیران شرکت های موسیقی غالبا ایدئولوژی 
و هماهنگی شان با نظام امنیت فرهنگی کشور بر این 
که شما  جامعه  این  به  ما  دهید  اجازه  که  بود  اساس 
افسرده اش کردید شادی تزریق کنیم. آنها آمدند و بازار 
داللی موسیقی شکل گرفت. یک زمانی غمگین ترین 

ترانه ها را در قالب شش و هشت می خواندند!

و  ترانه  حاضر  شرایط  کردن  اصالح  -راهکار 
موسیقی چیست؟

*اگر فکر می کنید از موسیقی شروع می شود، باید 
بگویم من فکر می کنم هیچ راهی به تنهایی از موسیقی 
شروع نمی شود. این یک جریان فراگیر است. همه جا 
باید درست شود تا موسیقی هم درست شود. موسیقی 
به تنهایی نمی تواند شرایط جامعه را عوض کند. من 
یک جایی گفته بودم که موسیقی، دماسنج جامعه است. 
یعنی وضعیت جامعه را نشان می دهد. موسیقی دارد اعالم 
می کند وضع جامعه خوب نیست. ببینید که من بی هدف 
و آرمان هستم. نه دنبال کالم درست هستم و نه دنبال 
مبانی زیبایی شناسی درست می گردم، به فکر من باشید. 
توصیه اول من به سیاست های امنیت فرهنگی جامعه و 
مدیران فرهنگی جامعه است و توصیه بعد را به مدیران 
کالن کشور، که اوضاع کشور را رو به بهبود ببرید و ثبات 
و رفاه ایجاد کنید تا مردم به نیازهای ثانوی خودشان 
بپردازند. اگر بخواهید یک شورای گردن کلفت تر در اداره 
ارشاد بگذارید تا اجازه نفس کشیدن به ترانه ضعیف را 
روبرو  جوانی  نسل  با  ما  نمی افتد.  اتفاقی  هیچ  ندهد، 

هستیم که ذائقه آنها به این سمت رفته است.

-برای خود ترانه سراها پیشنهادی ندارید؟
*من زمانی که در شورای شعر وزارت ارشاد بودم 
یک لیستی از ترانه های بی معنی نوشته بودم که حدود 
۵۰۰ اسم شد. وقتی اسم ها را در فضای مجازی دنبال 
کردم متوجه شدم که اینها غالبا یا موزیسین هستند و یا 
از عوامل تولید کار بودند. بنابراین ما با ترانه سراها کاری 
نداریم چون آنها دارند کار خودشان را می کنند. تولیدشان 
را انجام می دهند و برای جمع کردن رزومه به سمت 

انتشار کتاب رفته اند. آنهایی که دارند بازار موسیقی را 
می گردانند غالبا خود سانگ رایترها هستند. شاید گاهی 
عقل شان برسد با یک ترانه سرا هم مشورت کنند ولی 
از آنجایی که کارها ریتم محور شده اند، غالبا خود عوامل 
تولید می نشینند یک چیزی می نویسند و همان را اجرا 
می کنند. من فکر می کنم در جریان تولید موسیقی یک 
تالش عامدانه ای هم وجود دارد که کالم به سمت چند 
الیه بودن یا معناگرا بودن نرود. ریتم اجازه نمی دهد 
که تامل و عمیق شدن اتفاق بیفتد. ریتم می گوید گذرا 
گوش کنید و از آن بگذرید. مثال وقتی یک مصرع زیبا 
و چند پهلو عرضه می کنیم، سفارش دهنده می گوید این 
ترانه را ساده تر کنید تا همه آن را بفهمند. وقتی هم من 
مقاومت می کنم، خودشان یک چیز چرت و پرت جای 
آن می گذارند و همان را می خوانند و کارشان با همان 
ترانه سراها  غالبا  امروز  آثار  مولدهای  می گیرد.  شکل 
نیستند. البته تعدادی از ترانه سراها هم به این جریان 
پایین  تعمدا  را  سخن شان  شان  و  پیوسته اند  مارکتی 
آورده اند. خودشان هم اعتراف می کنند که رسما به ما 

انجام بدهید. کار ضعیف کاری  می گویند کار ضعیف 
است که توجه مخاطب را جلب نکند و او را به فکر 
وا ندارد. یعنی کالم مزاحم موسیقی نشود. ما داریم به 
این سمت می رویم. تعداد زیادی از خواننده های جدی 
ما هم به اجرای این کارها تن داده اند. وقتی کالم را 
از موسیقی جدا می کنیم، کالم هیچ ارزشی روی کاغذ 
ندارد. اصال کالم، ارزش رسانه ای ندارد. باالخره تفاوت 
چینش کالم حرفه ای با کالم غیرحرفه ای برای فردی 
که سال ها در زمینه شعر و ترانه کار کرده است امر چندان 
پیچیده ای نیست. وقتی متن را جدای از ترانه می خوانید 
متوجه می شوید که نویسنده این کلمات به هیچ عنوان 
شم ادبی و ذوقی ندارد و فقط تابع آهنگ بوده است. 
گاهی با یک تغییر مختصر، یک ترانه از زمین به آسمان 
می رود ولی همین هم به عقل شان نمی رسد. معلوم است 

که نظارت ادبی هم روی تولید ترانه ها اتفاق نمی افتد.

فکر  هستید؟  موافق  ترانه  کتاب  چاپ  با  -شما 
می کنید انتشار آن به بهبود این اوضاع کمک می کند؟

*ما بین ترانه و شعر یک قالب به نام محاوره داریم. 
محاوره صورت دیگری از شعر است که به زبان کوچه 
بازاری نزدیک شده و حالت شعر پیدا کرده است. دهه 
8۰ موسیقی کشور ما روی این نوع شعرها استوار بود. 
االن که بازار این شعرها کم رونق شده به سمت چاپ 
کتاب رفته اند. ایرادی هم ندارد چون زبان محاوره بخشی 
زندگی متن های  در  است.  احساسات  و  زبان گفتار  از 
رسمی را با زبان معیار می نویسیم و احساسات مان را با 
زبان محاوره بیان می کنیم. شعر محاوره هم از این حوزه 
وسیع بهره برداری می کند. ایرادی هم ندارد کتاب شوند. 
اگر آثار به صورت صوتی هم اجرا شوند قالب بدی برای 
شنیدار نیست. من خودم هم چند کتاب ترانه را براساس 

شعر محاوره نوشته ام.

-شما معتقد هستید که خود ترانه سرایان به سمت 
شعرهاي کم محتوا رفته اند آن هم به دلیل شرایط جامعه؟

نمی کنم،  تحلیل  شعر  زاویه  از  را  جامعه  *من 
بلکه شعر را از ناحیه جامعه تحلیل می کنم. زمانی که 
مکتب واسوخت و سبک هندی آمد جامعه عوض شده 
بود. حتی تفاوت سبک عراقی و خراسانی هم ناشی از 
تغییر اقتصادی اجتماعی جامعه است. شرایط اقتصادی 

اجتماعی جامعه شعر را از خانقاه ها بیرون کشید و وارد 
زندگی عامیانه مردم کرد و نوعی شعر به وجود آمد که 
بین مردم هم جاذبه داشت. بنابراین هر دوره اجتماعی، 
نوع خودش را طلب می کند. اتفاقا بعد از سبک واسوخت، 
دوره بازگشت ادبی صورت گرفت. هم سبک خراسانی 
کودتا کرد و هم مکتب عراقی، اما هیچکدام نتوانستند 
آن دوره درخشان را بازسازی کنند چون تمام مالحظات 
آن دوران از بین رفته بود. سبک عراقی روی سلسله 
ارتفاعات عرفان استوار شده بود. عرفانی که اندیشه های 
آن در قرن 7 و 8 در نقطه طالیی خودش بود. دوره 
بازگشت ادبی جایگاهی برای آن اندیشه نبود. عرفان 
کوچه بازاری شده بود و از آن افق به پایین نزول پیدا 
کرده بود. جامعه ما هم با افول آرمان ها به دامن چنین 

ترانه سراهایی افتاده است.

-نکته دیگر این است که متاسفانه مردم هم از این 
ترانه ها استقبال می کنند!

روابط  تابع  مد  و  لباس  انتخاب  روی  ما  *مردم 

آنها  چشم  و  گوش  برای  می شود  هستند.  مدسازی 
مولتی  فضای  گسترش  حاضر  حال  در  کرد.  طراحی 
مدیا، فضاهای تصویری و شنیداری باعث شده اند که 
کنیم.  مهندسی  مردم  گوش  برای  بتوانیم  راحتی  به 
زمانی در وزارت ارشاد بودم، شنیدم برای تولید و پخش 
یک قطعه موسیقی نزدیک 7۰۰ میلیون تومان هزینه 
می کنند. آن شرکتی که این کار را انجام می دهد توقع 
دارد آن خواننده را باال بکشد و او را روی استیج ببرد تا 
پولش برگشت بخورد. شاید ۱۰ ریشتر باالتر از یک تیتراژ 
سریال های تلویزیونی روی آن اثر کار می کنند که شما 
هر کجا رفتید آن را بشنوید. لذا با این برنامه هایی که 
در شرایط جدید اجرا می کنند، شما ناخواسته یک چیزی 
را گوش می کنید که فکر می کنید از آن لذت می برید. 
از بس فست فود استفاده می کنید کم کم یادتان می رود 
چلوکبابی معروفی هم وجود دارد. من نمی گویم مردم 
به اشکال سنتی برگردند ولی فکر می کنم در هر شکلی 

از هنر باید اصالت آن حفظ شود.

-شما ترانه را یک هنر مستقل می دانید؟
*کالم ترانه یک هنر تلفیقی است و باید با صدا 
و موسیقی توام شود. ترانه کامال تابع صدا و موسیقی 
است. اگر صدا و موسیقی همراهی نکنند، آن اثربخشی 
الزم را ندارد. اگر ترانه بخواهد در جامعه شنیده شود و 
مخاطبان گسترده تر پیدا کند، تابع صدا و موسیقی است 
ولی اگر بخواهد به عنوان یک کار تخصصی در کتاب 
منتشر شود، ترانه هم می تواند یک هنر مستقل تلقی شود.

-با این موضوع موافق هستید که در ترانه مافیا 
داریم؟

همین  مافیا  از  بخشی  هست.  همه جا  *مافیا 
مدسازی است. وقتی در یک جایی هزینه می شود و پای 
پول وسط می آید مافیا وجود دارد. یک شرکت قدرتمند 
ممکن است یک خواننده خوب را به حاشیه ببرد و یا 
خواننده بسیار بد را باال بکشد. مافیا بده بستان هایی است 
که در بازار موسیقی به وجود می آید. مایه آن اقتصادی و 

تا اندازه ای سیاسی است.

-در حال حاضر بیشتر ترانه ها به ظاهر عاشقانه 
اجتماعی  معضالت  درباره  بخش کمی هم  و  هستند 

است! موضوعات دیگر را در ترانه نمی بینیم!
*موضوعات دیگر توصیه های اخالقی و توصیف 
طبیعت گرایی یا افق های جدا از موضوع عاشقانه است. 
رو آوردن به موضوع عاشقانه، عامه پسندترین شکل ترانه 
است که موضوع امنیت فرهنگی هم روی آن حساس 
نیست. امنیت فرهنگی ما با شعار سیاه نمایی نکنید، روی 
کارهای اجتماعی حساس شده است. وقتی سرمایه گذار 
کارهایش  جلوی  راحتی  به  می کند  کار  حوزه  این  در 
گرفته می شود و به همین خاطر سعی می کند به حوزه 
شعر اجتماعی نزدیک نشود. در این شرایط یک بخشی 
از ترانه از جهت موضوعی سقوط می کند. با مالحظات 
و مراعات چند کلمه می توان ترانه های عاشقانه گفت و 
چندان هم حساسیت زا نیستند. موضوعات دیگر نیازمند 
یک جامعه باثبات است که شما بنشیند راجع به طبیعت، 

اخالق، زیبایی، خلقیات و منش خوب ترانه بگویید.

-به نظر شما اگر ترانه به شعر نزدیک شود خوب 
است؟

*ما در ترانه هیچ بایدی نداریم ولی برای بعضی 
از سالیق و ذوق هایی که به کالم بیشتر توجه می کنند، 
خوب است. من خودم اگر شعر خوبی را با موسیقی بشنوم 
بیشتر لذت می برم. وقتی محسن چاوشی شعرهای موالنا 
را می خواند یا شجریان شعرهای سعدی را اجرا می کند 
لذت چند برابری برای ما دارد. لزوما اینطور نیست که 
ما بگوییم ترانه باید به سمت شعر برود تا بهتر شود. ما 
بهتر شدنی نداریم. بهتر شدن ترانه این است که بتواند 

طبع های متفاوت را راضی کند.

-زمانی که در شورای شعر و ترانه وزارت ارشاد 
فعالیت داشتید، به مورد خاصی برخورید که شما با آن 

موافق نباشید ولی در نهایت منتشر شود؟
*بله، آن موقع بود. االن هم دوستان ما در شورا 
معترف هستند که گاهی با بعضی کارها موافق نیستند 

ولی در نهایت منتشر می شوند.

-حتما شما هم در دورانی که در شورای شعر و 
ترانه عضو بودید مورد نقد قرار گرفتید. براي سوال پایاني 
بفرمایید که آیا نقدی شده که شما با آن مخالف باشید؟

*یک مشکلی که از بیرون نسبت به شورای شعر 
وجود داشت و بانی و باعث آن هم خود وزارت ارشاد 
است، این بود که وظایف شورای شعر وزارت ارشاد با 
وظایف شورای ممیزی محتوایی تداخل داشت. یعنی 
هر دو کار از یک الین بیرون می آمد، در حالی که انجام 
هر دو کار برعهده یک نهاد و شخص نبود. معموال 
نظارت محتوایی را یا خود مدیر دفتر انجام می داد و 
یا از مشاورهایش کمک می گرفت، اما خروجی کار از 
شورای شعر بیرون می آمد. پیشنهاد من این بود که 
به  دفتر  آن  تا  بگذارید  دفتر  محتوایی  شورای  برای 
رسانه ها و مطبوعات پاسخگو باشد. این اتفاقی بود که 
هیچوقت نیفتاد. این دو شورا به شکل نامرئی با همدیگر 
قاطی هستند و یک خروجی دارند. وقتی از بیرون نقد 
می کردند به ما می گفتند اینها سانسورچی های ارشاد 
شورا  اعضای  سایر  و  من  صحبت ها  این  و  هستند 
این  شهامت  باید  مدیر  یک  نظرم  به  می داد.  آزار  را 
کند.  تفکیک  همدیگر  از  را  اینها  که  باشد  داشته  را 
یک زمانی یکی از مدیران می گفت شورای محتوایی 
نمی تواند با رسانه ها روبرو شود چون مدام باید بحث 
بنابراین بهتر است که مرموز و مخفی بماند و  کند، 
یک حالت امنیتی داشته باشد. مثال بگوییم این ترانه 
رد شد چون اساتید شورا گفته اند. این دلیل یعنی شما 
که  است  پاسخی  راحت ترین  این  نزنید.  حرف  دیگر 
باشد  این  از علت هایش  یکی  بدهند. شاید  می توانند 
پاسخگوی نظام قضایی  ارشاد  که شوراها در وزارت 
کشور نیستند و فقط رئیس دفتر موسیقی پاسخگوست. 
رئیس دفتر موسیقی هم باید مالحظات را انجام بدهد 
که گرفتار نشود. شاید من خوش  خیال بودم که فکر 
می کردم باید یک نظام مستقل ممیزی با پاسخگویی 
الزم وجود داشته باشد. ابتدا باید قوانین را عوض کرد 

تا بعد شرایط دگرگون شود
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